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En donation från Erik av Pommerns tid på 1400-talet är grunden till att 
utställningen blev placerad där den blev. 
Tomrummet efter utställningen måste fyllas med något. Här blev park, 
husarkasern och museum. Men även skolor och långt senare Aq-va-kul. 

Har du sett utställningen så har du sett världen 
— Industrins Malmöfestival anno 1896 

	
41 

Lars förevall 

Nordiska Industri- och Slöjdutställningen var lokaliserad till Hästhagen. Den 
nyanlagda Regementsgatan ingick i det ofantliga utställningsområdet som 
omfattade närmare 200 000 kvm. mark. Utställningen invigdes den 6 juni och 
när utställningen stängdes den 27 september hade omkring 400 000 personer 
besökt utställningen. Malmö Industriförening bar huvudansvaret och under-
stöd erhölls bland annat från Malmö stad. 

Hur kom man till utställningen? 
	

91 
Ingmar Billbeig 

Att resa för 100 år sedan var alls inte lika enkelt som idag. Men med båt, tåg, 
hästspårvagn och hästdroska kunde publiken strömma till utställningen. 
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Den stora utställningen 	 97 
Ingmar Billbeig 

De dagliga notiserna i Utställningstidningen förmedlar förhoppningar, in-
tryck och tidsanda. Detta tillsammans med ett stort antal fotografier gör att 
vi kan återuppleva en del av utställningen. 

Den sanna historien om Hultmans mugg 	 159 
Hans fanstad 

Ett antal muggar från utställande Hultmans fabriker i Malmö påminner en och 
annan om utställningsåret 1896. Tala om att se det stora i det lilla. 

Kinematographen och andra förlustelser 	 167 
Bengt Liljenberg 

Sveriges första filmpremiär ägde rum i Malmö den 28 juni 1896 — på dagen 
ett halvt år efter världens första offentliga filmföreställning i Paris. 

Tingens forum 1896 — Tre texter om tre utställningar i Malmö 	189 
Anders Rosdahl 

Konstindustri och industrikonst, liksom konstslöjd och konsthantverk pre-
senterades i rik mängd på industriutställningen. En särskild, renodlad bild-
konstutställning ägde rum i en stor paviljong på utställningsområdet, som 
uppförts av Konstföreningen för Södra Sverige. Jämsides med denna visades 
en stilhistorisk konst- och konsthantverksutställning på flickläroverket vid 
Slottsgatan. 

Ett omstritt Malmö-monument — Karl X Gustav-statyn 1896-1996 207 
Ulf Zander 

Den 28 juni 1896 avtäcktes John Börjesons staty över Karl X Gustav på 
Stortorget. Resandet av ryttarstoden hade ett nära samband med den pågå-
ende Industriutställningen. Alltifrån invigningen har monumentet vållat de-
batt. Så sent som 1995 föreslogs i en motion till Malmö kommunfullmäktige 
att statyn skulle tas bort. 
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Lantbruksmötet 
	 227 

Ingmar Billberg 

Ölservering vid brandstationen. Kor och hästar där länsstyrelsen finns idag. 
Djurstallar längs Föreningsgatan. Jo, det var bara 100 år sedan. 

Den svenska idrottsplatsens vagga 
— Från Rörsjön till Malmö Idrottsplats 

	 243 
Peter Billing 

Malmö Idrottsplats alldeles i närheten av utställningsfältet invigdes den 4 juli. 
Tillkomsten av en av de första permanenta idrottsarenorna i Sverige var ett 
resultat av två årtiondens ständigt tilltagande idrottsintresse i Malmö. Initia-
tivtagare var Malmö Velocipedklubb, som även hade den allt populärare 
fotbollen på sitt program. Vid sidan av Folkets park var Idrottsplatsen den 
viktigaste mötesplatsen för malmöborna i över 60 år. 

Året 1896 i Malmö ur medicinhistoriskt perspektiv 	 263 
Bengt IF Johansson 

I slutet av juli det här året stod den nya sjukvårdsinrättningen vid Södervärn 
färdig att ta emot patienter. Sängantalet var dock inte särskilt imponerande. 

Författarna 
	 273 

7 





Förord 

Den stora Nordiska Industri- och Slöjdutställningen år 1896 har spelat en 
betydelsefull men förbisedd roll för Malmös utveckling under 1900-talet. Ut-
ställningen och dess efterskörd är underskattad i svensk utställningshistoria 
och har inte rönt samma uppmärksamhet i medierna, i det allmänna medve-
tandet och i forskningen som Baltiska utställningen 1914 och Stockholms-
utställningarna 1897 och 1909. 

Malmö Fornminnesförening vill med denna jubileumsskrift lyfta fram 1896 
års utställning i ljuset och celebrera hundraårsminnet av utställningen och ett 
synnerligen händelserikt Malmö-år. Vi hoppas och tror att utgivningen också 
skall stimulera till vidare forskning och publicitet kring utställningen och de 
händelser den är förknippad med. 

Redaktionen har grävt i arkiv och bildsamlingar för att på olika sätt fånga 
och illustrera skilda aspekter av utställningen och lantbruksmötet. Många av 
bilderna har inte publicerats tidigare. Därtill har engagerats utomstående skri-
benter att initierat skildra andra sidor av det Malmö och den tid i vilken 
utställningen var en del. 

Ett stort tack går till Malmö Förskönings- och Planteringsförening, som 
generöst bidragit till tryckningen, till alla de medverkande författarna och till 
Malmö museers fotoavdelning. 

På Industriutställningen möttes gammalt och nytt. Mycket av industriform-
givningen och exponeringen var tillbakablickande och hade föga likhet med 
senare tiders expouppvisningar av radikal svensk design. Det nya företräddes 
av presentationer av teknikens, medicinens och vetenskapens allra modernaste 
landvinningar. Från Hästhagen i Malmö ville man sprida kunskapens ljus ut- 
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över landet. Offentlig projektion på duk av rörliga filmbilder och osynliga 
Röntgen-strålar besläktade med ljuset visades för första gången i Sverige. Elek-
tricitetens användning och den nya energins frammarsch belystes på många-
handa sätt. 

Industriutställningen och det oskarianska tidevarv den tillkom i känneteck-
nades av både konservativ samhällsanda och ohämmad framstegstro och ut-
vecklingsoptimism. Urbaniseringens och den industriella tillväxtens ekologiska 
följder för miljö och människor såg man inte 1896 som vi gör hundra år 
senare. Det vi däremot har svårare att föreställa oss, men som så tydligt 
präglade 1896 års tankevärld, var den oreserverade tilliten till framtidens möj-
ligheter. 

Malmös utveckling under 1900-talets första hälft kan svårligen tänkas och 
återges utan Baltiska utställningen. Och Baltiska utställningen i sin tur är otänkbar 
utan 1896 års utställning. Genom publiceringen av denna bok K-märker här-
med forminnesföreningen minnet och kvarlevorna av Industri- och slöjdut-
ställningen 1896. 

Utställningen var en upplyst mötesplats för sekelslutets ideer, vetande och 
kunnande. Men den var även i mycket bokstavlig bemärkelse upplyst. Efter 
mörkrets inbrott badade utställningsområdet i elektriskt ljus. Så upplyst hade 
Malmö aldrig varit och så många blickar hade inte förut varit riktade mot 
Malmö. Ett modernt Malmö skulle göras bekant för världen. Allt ljus på 
Malmö! 

Malmö i juni 1996 
Ingmar Billberg Lars Jönvall Bengt Li/jenbeg 
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Det händer år 1896 
Harry Lindholm 

Den 8 november 1895 gjordes i Wiirzburg i Tyskland en upptäckt som blev en 
milstolpe i naturvetenskapernas historia. Professorn i fysik där, Wilhelm Con-
rad Röntgen (1845-1923) gör upptäckten i samband med en undersökning av 
den strålning som Eugen Goldstein (1850-1931) 1886 givit namnet Kathoden-
strahlen. Röntgen lämnade strax därefter en muntlig redogörelse inför stadens 
fysisk-medicinska sällskap och i december trycks redogörelsen under titeln 
Eine neue Art von Strahlen i sällskapets tidskrift. 

I mars 1896 publicerar Röntgen en fortsättning på sin rapport, vars inled-
ning i svensk översättning lyder: 

"Om urladdningen av en tämligen stor induktionsspole tillåts passera ge-
nom ett vakuumrör av Hittorftyp, eller genom en Lenardtub, en Crookestub, 
eller en annan liknande apparat, som har blivit tillräckligt evakuerad, och man 
täcker röret med tunn, svart kartong som omsluter det ganska väl, och om hela 
apparaten placeras i ett fullständigt mörklagt rum, så observeras vid varje 
urladdning ett starkt ljussken från en pappskärm bestruken med bariumplati-
nacyanid, placerad i närheten av induktionsspolen, fluorescensen uppkommer 
vare sig den bestrukna ytan är vänd mot urladdningsröret eller inte." 

Röntgen redovisar de observationer han gjort av strålningens förmåga att 
passera genom olika ämnen. Han meddelar att då han höll handen mellan röret 
och skärmen kunde han se den mörka skuggan av handens ben medan skug-
gan av handen i övrigt var mycket svagare. För att markera att de nyupptäckta 
strålarnas väsen är okänt föreslår han att de skall kallas X-Strahlen. 

När nyheten om Röntgens upptäckt når Cambridge i januari 1896, börjar 
fysikprofessorn där, Joseph John Thomson (1856-1940), använda strålningen 
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vid undersökningar av elektriska urladdningar genom gaser. Han finner att 
gaser som utsätts för Röntgens strålar joniseras mycket lätt och att laddade 
kroppar urladdas då de träffas av strålningen. Resultaten redovisas i en forsk-
ningsrapport till The Royal Society of London. Året därpå leder hans forskning 
fram till det slutgiltiga beviset för elektronernas existens. En annan fysikprofes-
sor i Cambridge, George Gabriel Stokes (1819-1903), är bland de första som 
1896 för fram iden att Röntgens strålar är av samma elektromagnetiska vågna-
tur som ljus men med mycket kortare våglängd. 

Redan den 9 januari 1896 kan man i Sydsvenska Dagbladet Snällposten 
under rubriken "Epokgörande upptäckt" läsa: "I Wiens lärda fackkretsar råder 
för närvarande stor sensation med anledning af en upptäckt, gjord af profes-
sorn i fysik vid Wiirzburgs universitet W.C.Röntgen. Om den i allo bekräftar 
sig, torde den medföra de märkligaste konseqvenser på fysikens och medici-
nens område. ... Genom trä och menniskokroppens mjuka delar gå dessa 
strålar som vanliga strålar genom glas. För medicinska diagnoser, t.ex. vid 
benfrakturer blir det en ovärderlig sak att sålunda kunna få reda på det sjuka 
ställets exakta utseende ..." 

I Paris orienterar den berömde matematikern Henri Poincare (1854-1912) 
vid det sedvanliga måndagsmötet den 20 januari 1896 medlemmarna i franska 
vetenskapsakademien om Röntgens upptäckt och visar de första franska rönt-
genbilderna av benen i en hand. Särskilt nyfiken blir Henri Becquerel (1852-
1908), som är professor i fysik vid Ecole polytechnique. Han fäster sig vid att 
röntgenstrålningen kommit från den fluorescerande glasväggen i urladdnings-
röret och får iden att undersöka om andra fluorescerande ämnen kan utsända 
liknande strålning. Han lindar för den skull in fotografiska plåtar i tjockt svart 
papper, placerar en kristall av ett fluorescerande ämne ovanpå och utsätter den 
för solljus. Hans tanke är att om den av solljuset framkallade fluorescensstrål-
ningen innehåller Röntgens X-strålar så skulle dessa, i motsats till solljuset, 
passera genom papperet och svärta filmen. Han gör försök med kristaller av 
kaliumuranylsulfat och finner filmen svärtad och tror därför att fluorescens-
strålningen innehåller X-strålning. Den 24 februari meddelar han vetenskaps-
akademien sin iakttagelse. Han tänker upprepa försöken men det blir några 
mulna dagar. Trots detta framkallar han den 1 mars plåten och upptäcker till 
sin förvåning att den är kraftigt svärtad under de ställen kristallerna legat. De 
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uranhaltiga kristallerna avger en strålning som inte har med solljuset eller 
fluorescensen att göra. År 1898 föreslog Marie Curie att fenomenet skulle 
kallas radioaktivitet. Becquerel får tillsammans med makarna Marie och Pierre 
Curie dela 1903 års nobelpris i fysik. 

I Paris befinner sig också August Strindberg (1849-1912). Han är skild för 
andra gången, disharmonisk och har dålig ekonomi. I en intervju som publice-
rats i Le Temps den 14 januari 1895 har han sagt att dramatiken och skönlit-
teraturen bara var tidsfördriv för honom; han hade nu för avsikt att som 
kemist helt ägna sig åt vetenskapen. Han gör kemiska experiment och fram-
ställer bland annat gula järnföreningar som han tror är guld. Strindberg ägnar 
sig även åt att dra slutsatser ur sifferspekulationer med utgångspunkt från 
grundämnenas atomvikter, smältpunkter med mera. I Paris publicerar han 
1896 redogörelser för sina experiment och tankar i Jardin des plants och Sylva 
Sylvarum. På hösten återvänder han till Sverige och vistas i Lund och Ystad. 
På svenska utger han uppsatserna Guldets syntes och Nutidens guldmakeri. 

Större framgång med guldutvinning än Strindberg har en amerikan som den 
16 augusti 1896 plockar upp en guldklimp från stranden av en biflod till 
Klondike River. Han finner snart fler. Hans fynd leder snabbt till en invasion 
av guldgrävare till området. 

Sommaren 1896 deponerar Alfred Nobel (1833-1896) sitt tredje testamen-
te, det som blev det slutgiltiga, i Stockholms Enskilda Bank. Han hade under-
tecknat det i Paris den 27 november 1895 och låtit bevittna det på svenska 
klubben där. I detta testamente har tillkommit att pris skall utdelas årligen "till 
den som verkat mest eller bäst för folkens förbrödrande och avskaffande av 
stående arméer samt bildande och spridande av fredskongresser". Till instif-
tandet av detta pris hade han inspirerats av Bertha von Suttner. Till henne 
hade han 1891 skrivit: "Kanske kommer mina fabriker att göra slut på krigen 
snabbare än dina kongresser; den dag då två arméer ömsesidigt kan förinta 
varandra på en sekund, komma alla civiliserade nationer att rygga tillbaka och 
upplösa sina trupper." 

Vid många tillfällen blev Nobel kontaktad av uppfinnare som ville ha hjälp 
med att realisera sina ideer. På grund av sitt stora tekniska kunnande hade han 
god förmåga att välja ut ideer som var ekonomiskt intressanta. Många uppfin-
nare blev avvisade. Den kontakt som den svenske kemisten Robert Strehlenert 
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(1863-1935) tog med Nobel 1892 ledde däremot till samarbete. Strehlenert 
hade en plan för att använda nitrocellulosa, inte till olika krutsorter, utan för 
framställning av konstsilke, konstläder, syntetgummi och lacker. En fabrik för 
tillverkning av konstsilke startades i Nol norr om Göteborg. I Nobels labora-
torium i San Remo fortsätter de försöken att förbättra metoden. Under augusti 
1896 presenterar de patentspecifikationer på hela processen från råvara till 
färdigt konstsilke. 

En annan ide Nobel intresserar sig för våren 1896 är fotografering från 
luften. I ett brev till medarbetaren Ragnar Sohlman skriver han: "Jag tänker 
sända upp en liten ballong försedd med fallskärm och kamera samt ett litet 
urverk eller tidtändare. Vid passande höjd tömmes ballongen automatiskt eller 
frånskiljes fallskärmen som nedkommer med kamerans bild." I sin patentansö-
kan 1896 understryker Nobel metodens betydelse vid markmätning och karte-
ring. 

På hösten 1896 får Nobel av sin läkare i Paris beskedet att hans hälsotill-
stånd är ytterst oroande. Nobel lider av allvarliga hjärtbesvär som tvingar 
honom att dagligen svälja ansenliga doser av nitroglycerin(!)sprit. Den 21 no-
vember återvänder han till San Remo och den 7 december drabbas han av ett 
slaganfall som kraftigt reducerar hans talförmåga. Tidigt på morgonen den 10 
december 1896 avlider Alfred Nobel. Den unge svenske pastorn i Paris, Nat-
han Söderblom, blir ombedd att officiera vid en sorgeakt i "Villa Nobel", som 
äger rum den 17 december. Kistan förs därefter till järnväg för vidare trans-
port till Stockholm. Den 30 december sker jordfästningen i Storkyrkan. 

Då testamentets innehåll presenteras den 31 december blir några av släkting-
arna missnöjda. De personliga legaten till släktingarna är få och små. Kung Oscar 
II var kritisk mot att prispengar även skulle kunna tillfalla dem som inte var 
svenska medborgare. I oktober 1897 fastställde Karlskoga häradsrätt boets 
samtliga tillgångar till 33 233 792 kronor (i 1996 års penningvärde cirka 1 500 
miljoner kronor). Oklarheter i testamentet och släktingarnas överklaganden var 
orsaken till att de första nobelprisen inte kunde utdelas förrän i december 1901. 

Bland dem som deltar i Nobels jordfästning finns överingenjören vid Kung-
liga Patentbyrån Salomon August Andrée (1854-1897). Efter att han den 13 
februari hållit en föreläsning inför Kungliga Svenska Vetenskapsakademien 
om sina planer på en ballongflygning till Nordpolen hade Alfred Nobel sökt 
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upp honom och lovat honom att bidra med 65 000 kronor, hälften av den 
beräknade kostnaden för expeditionen. 

Under våren 1896 diskuterar Nobel med Andrée dennes ide att söka styra 
ballongens riktning och hastighet med hjälp av linor släpande mot isen. Nobel 
föreslår att Andrée skall använda brevduvor för att under färden kunna sända 
meddelanden till yttervärlden. Ballongen tillverkas i Paris och när den är färdig 
i början av maj visas den upp på Marsfältet innan den transporteras till Göte-
borg. Därifrån avgår den 7 juni ångaren Virgo med Andrees expedition om-
bord. Den 23 juni når man den tilltänkta basen på Danskön i nordvästra delen 
av Spetsbergen. Andrée väntar sedan förgäves på att vinden skall börja blåsa 
mot norr, så avfärden måste uppskjutas till nästa sommar. Ett av de sista brev 
Nobel skriver, någon vecka före sin död, är riktat till Andrée och handlar om 
hur stor gas förlusten blir från ballongen under färden och hur mycket lyftför-
mågan därigenom påverkas. 

Midsommardagen 1893 hade fartyget "Fram", som kunde framdrivas med 
både ånga och segel, avgått mot Norra Ishavet från Lysakerviken utanför 
Oslo. Chef ombord var norrmannen Fridtjof Nansen (1861-1930), som före-
ställde sig att det går en havsström från östra Sibiriens kust mot nordpolsom-
rådet och vidare mot östra Grönland. För att pröva sin förmodan hade han 
fått medel att bygga ett fartyg som skulle vara så starkt att det tålde att frysa 
fast i isen och driva med den så att Nordpolen skulle kunna nås. Hösten 1894 
insåg Nansen att det då fastfrusna skeppet inte skulle komma så nära Nordpo-
len som han hoppats. På våren 1895 lämnade Nansen och en följeslagare 
fartyget för att med hundslädar och kajaker nå Nordpolen. Men även detta 
företag misslyckades. 

Efter att ha övervintrat i en hydda som de byggt på västsidan av Franz 
Josephs land, tar de sig vidare med hjälp av en kajak och till fots, ty alla 
hundarna har dött. De har turen att träffa på den engelske nordpolsfararen 
Jackson och på dennes båt kommer de fram till Norges nordkust i augusti 
1896. "Fram" har lossnat från isen, delvis tack vare dynamit, och når samtidigt 
norsk hamn. Nansen och de övriga på "Fram" blir den 13 september firade 
med stor fest utanför Akershus fästning. Nansen utnämns till professor i 
zoologi vid universitetet i Kristiania. På hösten träffar Andrée Nansen i Trom-
sö och Stockholm och får upplysningar om förhållandena i området mellan 
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Norge och Nordpolen och om vilken utrustning han bör ta med på ballong-
färden. 

Bland svenskar som erhållit forskningsbidrag av Alfred Nobel är också Sven 
Hedin (1865-1952). Han far det för att utforska och kartlägga delar av Cen-
tralasien. Även Oscar II hade med 5 000 kronor ur egen kassa bidragit till 
Hedins expedition, som startat från Stockholm den 16 oktober 1893. 

Hela 1896 är Hedin sysselsatt med att från kamelryggen eller till fots utfors-
ka stora områden i Centralasien, bland annat Tibets högplatå. I ökensanden 
upptäcker han flera begravda ruinstäder och gör noggranna mätningar som 
underlag för kartor över de områden han passerar. Först 1897 återvänder 
Hedin via Peking till Sverige. Det skulle bli fler resor till Asien. 

Det har under de senaste åren talats och skrivits en del om växthuseffekten, det 
vill säga att gaser som koldioxid och metan i jordens atmosfär hindrar värmeut-
strålningen från jorden till rymden. Det första inlägget i den debatten gör 
professorn i fysik vid Stockholms högskola Svante Arrhenius (1859-1927) 1896 
i en avhandling i vilken han hävdar att luftens koldioxid påverkar jordens 
temperatur. Koldioxiden tillåter den högfrekventa solstrålningen att passera 
igenom till jordytan men släpper inte genom den lågfrekventa infraröda värme-
strålning som jordytan återutsänder. Arrhenius menar att istiderna orsakades av 
minskningar av koldioxiden i atmosfären och att en liten ökning av den, 
exempelvis på grund av förbränning av kol och olja, skulle höja jordens tempe-
ratur märkbart. Arrhenius är annars vid denna tid mest omtalad för sin elektro-
lytiska dissociationsteori, som just 1896 är på väg att bli allmänt accepterad. 

För Ivar Kreuger (1880-1932) är 1896 det år då han vinner sin första 
påtagliga framgång. I juni avlägger han studentexamen i Kalmar endast 16 år 
gammal. Han är nummer tre i sin läroverksklass med högsta betyg i matematik 
och naturvetenskapliga ämnen. På hösten samma år påbörjar han studier vid 
Stockholm Tekniska högskola. Under sommaren har han praktiserat på famil-
jens tändsticksfabrik i Mönsterås. 

Sveriges socialdemokratiska arbetareparti, grundat 1889, kan 1896 notera ett 
viktigt framsteg. Vid valet på hösten får partiet sin första riksdagsman. Det är 
Hjalmar Branting (1860-1925) som väljs in i andra kammaren som represen-
tant för Stockholms stad. Under sex års tid är han den ende socialdemokraten 
i riksdagen. Efter studentexamen 1877 hade han i Uppsala studerat matematik 
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och naturvetenskap. Samtidigt hade han tidvis tjänstgjort som amanuens vid 
Stockholms observatorium. Efter studierna blev han snart redaktör för tid-
ningen Socialdemokraten och partiets förste ordförande, befattningar som han 
innehar 1896. 

Teknikens utveckling är betydande under 1896. Den projicerade filmen, 
som haft offentlig premiär i Paris 1895, blir under det följande året ett upp-
skattat nöje på många håll i världen. I New York sker den första visningen för 
en betalande publik i en "Music Hall" på Broadway den 23 april. Den första 
filmen där visar en grupp dansande och sprattlande balettflickor och den andra 
hur havets vågor rullar in och ut vid en strand. 

I Malmö kan man den 4 januari i Sydsvenskan läsa att "Edisons nyaste 
uppfinning, Kinetofonen, förevisas i handlanden Cronquists förra butik vid 
Stortorget fr.o.m. den 5 jan." Det är i detta fall fråga om ett tittskåp, som bara 
kan användas av en person åt gången. Betraktningsapparaten är kombinerad 
med en fonograf som ger tal eller musik till filmen. 

Den första svenska filmvisningen, som kan ses av många samtidigt genom 
att filmen projiceras på en vit duk, sker på sommarens industriutställning i 
Malmö. Projektorn är av samma typ som bröderna Lumieres i Paris. 

Guglielmo Marconi (1874-1937 hade 1894 börjat experimentera med de 
elektromagnetiska vågor som den tyske fysikprofessorn Heinrich Hertz (1857-
1894) hade framställt och undersökt. Marconi menade att dessa vågor skall 
kunna nyttjas för trådlös telegrafering. 

Tidigt på våren 1896 har Marconi förbättrat sin apparatur så att han kan 
överföra telegrafimeddelanden på ett avstånd av 3 000 meter. Snart därefter 
packar han ner sina apparater och tar med dem på en resa till England i 
sällskap med modern, som var av brittisk härstamning. De engelska tullmän-
nen undersöker apparaterna så noga att de flesta går sönder. Den 2 juni 
inlämnar Marconi en patentansökan till det brittiska patentverket, vilken bevil-
jas en månad senare. I en släktings hus i London visar han och förklarar sin 
anläggning för företrädare för det brittiska telegrafväsendet. Marconi lyckas 
sända trådlösa meddelanden på över tolv kilometers avstånd. I december 1896 
håller överingenjören vid telegrafväsendet föredrag om Marconis rön och utlo-
var sitt stöd för idéernas förverkligande. 

Redan 1836 hade man upptäckt den gas som senare fick namnet acetylen. 
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Det dröjde emellertid till 1892 innan det lyckades att till ett billigt pris fram-
ställa kalciumkarbid och därur acetylengas. Gasen användes en tid i bil- och 
cykellyktor men också för belysning i större skala. Acetylengasverk anlades i 
mindre orter och på landsbygden innan elektrifieringen tog fart. De primitiva 
gasverken medförde stor explosionsfara och vid komprimering i behållare 
visade sig gasen explosiv redan vid ett tryck av 2 atmosfärer. 

Ett sätt att minska explosionsrisken och förbättra transportmöjligheten på-
visar 1896 de franska kemisterna Glaude och Hess. De visar att 1 liter aceton 
vid 10 atmosfärers tryck löser inte mindre än 240 liter acetylen. Emellertid 
ökar acetonens volym väsentligt vid denna absorption för att åter minska då 
acetylengasen avges. På grund härav kan det uppstå ett utrymme med acetylen-
gas med ett tryck av 2 atmosfärer och som därför är explosiv. Detta problem 
löstes 1906 av Gustaf Dalen (1869-1937), som 1896 avlägger ingenjörsexamen 
vid Chalmers i Göteborg. 

Den unge västmanlänningen Carl Edvard Johansson (1864-1943) hade ef-
ter tekniska studier blivit anställd vid Carl Gustafs stads gevärsfaktori i Eskil-
stuna. Efter ett par år får han ansvaret för kontrollmätningen av tillverknings-
detaljerna. För mätningen brukades mätstycken som var speciella för varje 
ändamål, varför faktoriets förråd av mätstycken uppgick till flera tusen. 

I början av 1896 kommer han på att, i stället för att ha ett mätstycke för 
varje enskild produkt, sammansätta mätstycken av standardiserade, mindre 
passbitar, med vars hjälp varje önskat måttvärde kan erhållas. Han räknar ut att 
med en måttsats som består av 102 passbitar, skall man inom intervallet 1-201 
millimeter kunna åstadkomma 20 000 måttvärden i steg om 0,01 millimeter. På 
hösten har han tillverkat en sådan måttsats i faktoriet. Det är viktigt att pass-
bitarnas ändytor är noggrant planslipade, varför han tar hem dem för att ge 
dem den slutliga precisionsslipningen. Den symaskin som hans nyblivna hus-
tru fört med sig omvandlas till slipmaskin. Hon hjälper honom under flera år 
i hans arbete. 

Det dröjde några år innan måttsatsen blev klar för kommersiell produktion 
men omkring 1908 är den allmänt uppmärksammad. Bland de första i USA 
som använder "Mått-Johanssons" måttsats är biltillverkaren Henry Ford. 

Henry Ford (1863-1947) bygger sin första bil 1896. Före honom finns det 
73 bilfabrikanter i USA. Till Sverige hade den första bilen kommit 1891; den 
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var tillverkad i Frankrike. I de svenska tidningarna tilldrar sig 1896 "velociped-
raseriet" större intresse än automobilerna. 

Intresset för teknik är i Sverige så stort att Lars Hiertas förlag 1896 börjar 
utge en andra, utvidgad upplaga av Uppfinningarnas bok. Den sista tionde 
delen blev klar 1907. Första upplagan utkom 1872-1875. 

I Sverige fortår den utbyggnad av vattenkraften för elproduktion som 
påbörjats 1893. Angmaskindrivna elgeneratorer byggs här sedan 1881. Även 
utbyggnaden av telefonnätet i Sverige går vidare. Den första telefonstationen 
fick Stockholm 1880, Malmö sin året därpå. 

År 1896, tjugo år efter starten, ombildas Lars Magnus Ericsson & Co. till 
aktiebolag. Sedan 1884 ligger fabriken vid Thulegatan i Stockholm och 1896 
har den omkring 600 anställda och tillverkar det året 25 000 telefoner. 

Men all ny teknik innebär inte bara framsteg. Papper, som framställts enligt 
under andra hälften av 1800-talet införda metoder, visar sig ofta ha dålig 
hållbarhet. Den 24 januari 1896 kan man i Sydsvenskan läsa att Justitieom-
budsmannen påtalat detta i sin ämbetsberättelse för 1895: "Vid granskningen 
af underdomstolarnes handlingar har jag ej kunnat undgå att fästa uppmärk-
samhet vid en omständighet, som synes mig vara af stor vigt, nemligen beskaf-
fenheten af det papper, som användes till domböcker och protokoll. Det är 
nemligen uppenbart, att all omsorg om arkivens vård är nästan förspild, derest 
sjelfva materialet för handlingarna är sådant, att de icke äfven med bästa vård 
kunna under någon längre tid bevaras från förgängelse." JO fordrar lagstift-
ning på området. 

Teknikutvecklingen kräver människoliv. Liksom många andra hade Otto 
Lilienthal, född 1848 i Preussen, drömt om att flyga. Sedan 1890 hade han från 
höga backar gjort försök med glidflygplan för att utröna vilken form vingarna 
bör ha för att ge bästa effekt. Vid ett försök den 9 augusti 1896 störtar han till 
marken från femton meters höjd. Han bryter ryggen och avlider följande dag. 

En tidningsnotis i USA om Lilienthals flygförsök och död inspirerar de 
unga bröderna Orville (1871-1948) och Wilbur (1867-1912) Wright att försö-
ka konstruera flygplan. Det dröjde till den 17 december 1903 innan de kunde 
göra den första lyckade flygningen. 

År 1896 inleds i Malmö en period med stor byggnadsverksamhet, som varar 
till första världskrigets utbrott 1914. 
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Kockums jernverks paviljong på utställningsområdet. Detahlörstoring. Tillhör Wdblins samling, Domkyrka-
museet, Lund. 

Den 30 och 31 juli kan patienterna i Malmö allmänna sjukhus vid Slottsga-
tan flytta in i en ny lasarettsbyggnad med 106 sjuksängar på ett område vid 
Södervärn. Där finns också kurhus med 22 sängar, ekonomihus med bostad 
för syssloman, läkarebostad med rum för portvakt, lik- och obduktionshus 
med flera byggnader. 

Detta år börjar man att bygga en ny kasern med ridhus, stallar och gymnas-
tikhus för Kronprinsens husarregemente. Det dröjer emellertid till 1897 innan 
husarerna kan lämna den gamla kasernen vid Drottningtorget och flytta in i 
den nya. 

En av Industriutställningens byggnader får ett intressant öde. I utställnings-
styrelsen ingår Kockums jernverks huvudägare Frans Henrik Kockum d. y. 
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(1840-1910). Bolaget visar sina produkter i en stor paviljong med yttermåtten 
22 x 22 meter. Efter utställningens slut monteras paviljongen ner och flyttas 
till Kallinge. F.H.Kockum är tillika delägare i järnbruket där. I likhet med 
några andra företagsledare under slutet av 1800-talet, som exempelvis dispo-
nenten för Skånska cementaktiebolaget Rudolf Fredrik Berg (1846-1907), ville 
han stimulera kulturella fritidsintres sen hos industrins arbetare och tjänstemän. 
För att tjäna detta syfte återuppbyggs paviljongen i Kallinge och inreds så att 
den får en stor lokal som kan användas för gudstjänster och andra mindre för 
läsrum, kurser, föredrag och annan föreningsverksamhet. Först 1939 får Kall-
inge församling en riktig kyrka. 

Den 6 april (eller 25 mars gamla stilen) inleds i Athen de första olympiska 
spelen i modern tid. Tävlingarna pågår under tio dagar. Initiativtagaren, frans-
mannen Pierre de Coubertin (1867-1937), hoppas att spelen skall medverka 
till folkens förbrödring och fredliga samlevnad. 

Under det illustra årets sista minuter läser Anders de Wahl (1869-1956) för 
andra gången Tennysons dikt "Nyårsklockorna" stående på Renberget på Skan-
sen: "Ring in den tusenåriga fredens rike ...". Nyårsafton 1895 hade det varit 
premiär. Endast de som trotsat vinterkylan och sökt sig till Skansen får höra 
honom. Radion är ännu inte uppfunnen. 
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Ritning till monter på Industriutställningen. Tillhör Malmö museer. 

22 



Utställningsområdet och 
stadsplaneringen 

Anders Reisnert 

Malmös bebyggelseutveckling intill 1896. 
Malmö var allt sedan början av 1500-talet fångat innanför en befästningsgördel 
som utgjordes av strandmuren i norr och en halvbågeformad vall med en 
vattenfylld grav utanför. Vallen sträckte sig från nuvarande Drottningtorget i 
öster till slottet i väster. Mellan vallarna och den omgivande landsbygden 
bredde Rörsjöarna ut sig och bildade en effektiv barriär. På de ställen där fast 
landkontakt fanns, på de östra och södra värnarna, förekom en del bebyggelse 
som i huvudsak var knuten till stadens agrara funktioner. 

Stadsområdet förminskades betydligt av de stora befästningsarbetena som 
ägde rum under 1600-talets andra hälft. Samtidigt reducerades stadens befolk-
ning och behovet av bostadskvarter innanför befästningarna var inte längre 
lika påtagligt. I början av 1500-talet fanns 5-6000 invånare i staden medan 
antalet sjunkit till ca 2800 vid 1700-talets början. 

Befolkningsminskningen hade delvis sina orsaker i stadens förändrade eko-
nomi men även pestepidemier och de skånska krigen var viktiga befolknings-
reducerande faktorer. Från att under senmedeltiden ha varit en av den sönder-
fallande Kalmarunionens största städer, med inriktning på både när- och fjärr-
handel, hade Malmö och dess invånare under 1700-talet sin huvudsakligaste 
försörjning i slottets garnison. Mängden soldater var kraftigt varierande men 
innebar ändå en relativt stabil inkomstkälla för borgerskapet. 

Under slutet av 1700-talet förändrades krigskonsten och breda vallgravar 
och höga jordvallar kunde inte längre utestänga en fiende. Malmö ansökte 
1804 om att få riva ned befästningsgördeln och fylla igen vallgravarna samt 
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gräva ut kanalerna. Dessa arbeten påbörjades 1805 och år 1811 godkände Karl 
XIV Johan en ny plan för staden som innebar att bebyggelsen kunde utvidgas 
fram till de nuvarande kanalerna. För första gången sedan senmedeltiden kun-
de nu stadskärnan börja växa. 

Inledningsvis var inte behoven så stora, befolkningstillväxten i början av 1800-
talet var inte alarmerande hög. Mellan 1805 och 1815 ökade befolkningen från 
4932 till 6651 invånare. Staden försörjde sig i huvudsak genom tillverkning av 
hantverksprodukter för försäljning på landsbygden och handel med spannmål. 

Det nya befolkningstillskottet rymdes någorlunda inom stadens befintliga 
ramar. Men möjligheterna till expansion fanns och en ohämmad spekulation 
med den nya tomtmarkerna tog fart. Utbyggnaden tog dock ett abrupt slut 
1817 då Malmö diskontbank gick omkull efter synnerligen vidlyftiga affärer. 

Efter den s.k. diskontkraschen gick luften ur den genom skråväsendet starkt 
reglerade byggbranschen. 

Vid sekelmitten hade man dock återhämtat sig och en intensiv nyproduk-
tion av bostäder ägde rum i de områden som nyvunnits genom stadsreglering-
en 1811. Under 1870- och 80-talen bebyggdes så de sista exploateringsbara 
ytorna innanför de nuvarande kanalerna. 

Under några årtionden hade staden fått möjligheter att bygga ut efter behov 
men snart var åter bristen på mark akut. 

Vid denna tid var innerstaden oerhört trångbodd till följd av den stora 
inflyttningen från landsbygden. Stadens många fabriker hade en omättlig aptit 
på arbetskraft samtidigt som lantbruket rationaliserades och friställde stora 
mängder lantarbetare. År 1840 hade staden 9 000 invånare, 40 år senare hade 
befolkningen ökat till 38 000 och år 1898 räknade man 60 000 själar. Svårighe-
terna att bereda plats för de nya invånarna var betydande. Även om Malmö 
sedan 1862 hade en byggnadsnämnd var planfunktionerna dåligt utvecklade 
och man saknade inledningsvis kunskaper om hur den stora befolkningstill-
växten skulle hanteras. 

Det som fortfarande kännetecknade staden under 1850-talet var den kom-
pakta stadskärnan innanför kanalerna, i huvudsak uppbyggd kring en medelti-
da tomtstruktur men med vissa tillägg i de sydöstra delarna. Byggnadsbestån-
det var synnerligen ålderdomligt med ett påtagligt inslag av medeltida hus och 
korsvirkesbebyggelse från 1600-talet. Men en modernisering av stadsrummet 
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hade påbörjats. De flesta gatorna i staden var satta med kullersten, s.k. råg-
skorpa, men 1877 fick vissa gatusträckningar körbanan satt med tuktad 
storgatsten. År 1854 hade belysningsfrågan i det offentliga gaturummet lösts 
med installation av gasljus. Hästdragna spårvagnar började rulla på stadens 
gator 1887 vilka 1906 skulle ersättas av elektrifierade vagnar. 

År 1862 hade staden fått rikets första byggnadsnämnd. Ett av byggnads-
nämndens första beslut detta år var att anta en byggnadsstadga som krävde 
trevåningshus mot huvudgator och torg. I övrigt kunde tvåvåningshus god-
kännas. Allt för att staden skulle få ett mer imponerande utseende. Utanför 
detta trånga stadsområde fanns sedan en längre tid tillbaka spridd bebyggelse 
längs tillfartsvägarna. Längs Södra Förstadsgatan och Östra Förstadsgatan träng-
des en mängd mindre hus av lantlig karaktär. Befolkningstillväxten gjorde 
snart även dessa småfolksstråk trångbodda. 

Vid 1860-talets inledning började arbetarbebyggelse koncentreras vid tre 
punkter utanför stadskärnan. I Lugnet omedelbart intill Kockums Mekaniska 
Werkstad och stadens södra infart uppfördes hus längs rätvinkliga gator efter 
en enkel rutnätsplan. Byggnaderna var präglade av ett lantligt byggnadsskick, 
som var typiskt för gatuhusen i de omgivande byarna. Lugnets invånare kom 
i huvusak från lantarbetarmiljöer i Skåne och tog helt enkelt med sig sina 
byggnadstraditioner till staden. Även i innerstaden förekom enklare hus av 
denna typ. De var oftast en våning höga, uppmurade med lertegel och i 
Lugnet krönta av halmtak. Detta taktäckningsmaterial förbjöds, på grund av 
eldfaran, redan under medeltiden i stadskärnan men var godkänt på värnarna. 

Vid stadens östra infart hade småfolkstråket börjat växa ut med tvärgator 
längs Östra Förstadsgatan och en mindre stadsdel hade börjat bildas. 

En bit öster om stadskärnan, på Kirseberg, hade en tredje arbetarstadsdel 
börjat bildas. Bebyggelsen anlades dels längs en väg vid den naturliga kullens 
fot och dels längs rätvinkliga gator som följde de gamla tomtparcellerna på 
toppen av Kirsebergsvången. 

Utanför stadens jordar, i Västra Skrävlinge socken, anlades på gården Sofie-
lunds ägor ännu ett område med arbetarbebyggelse. 

Det var till dessa områden som de flesta av de stora skarorna nyinflyttade 
arbetare kom. Här fick de själva ordna sina bostäder och de blev hyresgäster i 
andra, tredje eller fjärde hand i trånga och usla bostäder. 
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Under 1870-och 80-talen började även ett mindre bostadsområde breda ut 
sig söder om Föreningsgatan, i kvarteren Morkullan, Rapphönan, Örnen och 
Falken. I detta området, vid Norra Skolgatan, uppfördes landets första "Fol-
kets Hus" i en för arbetarbebyggelse ovanligt påkostad klassicerande arkitek-
tur. Ännu ett exempel på vad den allt mer självmedvetna och välorganiserade 
arbetarrörelsen kunde åstadkomma vid seklets slut ligger vid Mjölnaregatan. 
Här bebyggde Sveriges första bostadsrättsförening 1883-86 halva kvarteret 
Falken med vackra tvåvåningshus inredda till en- och tvårumslägenheter. 

Efterhand som ekonomin i staden växte började även de mera välbeställda 
borgarna uppföra nya hus på platserna för de gamla handelsgårdarna. Under 
1850-70-talen behölls det gamla borgarhuvudstråket längs Västergatan, Adel-
gatan och Östergatan med en svans av finare bebyggelse längs Södergatan. På 
1880-talet förändrades denna bild. Tyngdpunkten hade nu förskjutits till den 
s.k. Rivieran, längs Gustav Adolfs torgs norra sida, där en rad hus i klassice-
rande stilar uppfördes. Under 1890 började även förnämare hus uppföras 
längs Södra Förstadsgatan, Östergatan, Regementsgatan, kring Stortorget, Drott-
ningtorget och Gustav Adolfs torg. 

Husfasaderna utformades i eklektiska stilar som starkt inspirerats av medel-
tidens och renässansens byggnadsskick. Arkitekter var John Smedberg, Alfred 
Arwidius, Salomon Sörensen, bröderna Kumlien och Theodor Wåhlin, för att 
bara nämna några av de populäraste. Efter sekelskiftet kom dessa arkitekter att 
istället rita byggnader i jugendstil, byggnader som placerades intill och mellan 
de eklektiska husen. En formlig byggboom hade tagit sin början. Inte bara nya 
bostadshus utan en mängd offentliga byggnader såg dagens ljus. Det nya väl-
ståndet som industrialiseringen skapat ville man gärna låta avspeglas i en repre-
sentativ offentlig arkitektur. Den växande staden hade dessutom behov av 
flera nya förvaltningsbyggnader. Skolväsendet hade länge varit hopplöst efter-
satt men på 1880-talet påbörjades ett omfattande upprustnings- och nybygg-
nadsprogram. Det var gyllene tider för byggmästare och arkitekter. Den stad 
som vi själva känner som Malmö började långsamt ta form. 

Under denna stads förnyelse hade en förskjutning av stadens infrastruktur 
ägt rum. Den gamla huvudgatan, som utgjordes av Västergatan, Adelgatan och 
Östergatan, i äldre tider kallad "den lange Adelgade" hade bundit ihop staden 
i öst-västlig riktning. Stadens kommersiella tyngd var utspridd längs denna 
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långa gata som löpte parallellt med stranden. Här låg ursprungligen de stora 
handelshusen, torget, rådhuset och tingsplatsen. Under 1500-talets första år 
flyttade torgfunktionen, rådhuset och tingsplatsen till det då nyanlagda Stor-
torget och en regelrätt centrumbildning uppstod. Fortfarande låg dock de 
finare handelsgårdarna kvar längs "den lange Adelgade" även om en del större 
gårdar uppfördes kring torget och längs Södergatan. Så skulle det förbli fram 
till mitten av 1800-talet då ett nytt huvudstråk började ta form. 

Den öst-västliga trafikleden ersattes då med en nord-sydlig; en ny huvudaxel 
som löpte från hamnen till Södertull och vidare längs Södra Förstadsgatan. 
Detta var en långsam process som mer var resultatet av praktiska realiteter än 
medveten stadsplanering. 

I slutet av 1700-talet hade man efter många års diskuterande börjat anlägga 
en hamn. Märkligt nog hade staden tidigare varit en av de få kuststäder som 
saknat en sådan för handeln viktig inrättning. Istället hade man en väl tilltagen 
redd, ett välorganiserat system med pråmar och en lång brygga. Den nya 
hamnen skulle snart få stor betydelse och både inkomster och investeringar 
var stora. Hamnområdet anlades på utfylld mark och kom under 1800-talets 
andra hälft att bli en mycket expansiv del av staden. Det utskeppade och 
inkommande tonaget ökade ständigt liksom mängden resenärer som nyttjade 
hamnen. Hamnverksamheten drog därmed till sig andra kommunikationer som 
kunde ombesörja vidare distribution av varor och resenärer. När järnvägen 
drogs till Malmö 1856 var det därför naturligt att anlägga huvudstationen 
mellan stadskärnan och hamnen. Stationens betydelse ökade ytterligare då man 
1864, via Falköping, etablerade en järnvägsförbindelse till huvudstaden. 

Samtidigt hade Södra Förstadsgatans betydelse ökat i och med etableringen 
av Kockums Mekaniska Werkstad, följt av en rad större och mindre fabriker 
och verkstäder. De små gatuhusen i Lugnet som låg utmed Södra Förstadsgatan 
började ersättas av tvåvånings- och några enstaka trevåningshus. Mellan dessa 
båda expansiva områden låg stadens kommersiella medelpunkt kring Stor-
torget och Gustav Adolfs torg. Härmed hade förutsättningarna för ett nytt 
stråk bildats, ett stråk som fortfarande utgör något av den kommersiella livs-
nerven genom det centrala Malmö. 

Staden hade 1896, efter en lång tids utveckling, börjat fungera som storstad 
och industriellt centrum i sydligaste Sverige. Byggnation och stadsplanering 
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hade börjat hinna ikapp med utvecklingen men det skulle dröja ända till 1970-
talet innan bostadsbristen ersattes med ett överskott på tomma lägenheter. 

Donationsjordar 
På första sidan i Malmös medeltida tänkebok, "Registrum ville Malmoyghe" 
finns en fantasieggande notering från år 1419. I Einar Bagers översättning från 
latinet lyder den: 

"Året förut dömd till eldens plåga 
blev Malmö ädlingen. Ack! så illa dog han. 
Elden förgjorde honom, 
emedan han förfalskat brevet. 
Kung Eriks lagar gav denna dom. 
Mängder av folk hade skockats vid Tule hög, 
det var månsken, när den skyldige 
störtades i elden". 

Det kan synas märkligt att citera en urkund från 1400-talet när Malmös stads-
planering vid slutet av det nittonde århundradet skall behandlas. Bakgrunden 
och följdverkningarna till den dramatiska händelsen, som utspelade sig under 
Erik av Pommerns regering, skulle emellertid påverka Malmös stadsplanering 
ända till modern tid. För placeringen av 1896 års utställningsområden var kung 
Eriks dödsdom i 1400-talets begynnelse av fundamental betydelse. 

Den person som 1419 mötte sitt öde i lågorna på Tule hög (utanför Köpen-
hamn) var Anders Mortensen. Han var väpnare tillhörig en lågfrälsesläkt som 
brukar benämnas Jordbergaätten, kunglig fogde och dessutom borgmästare i 
Malmö. År 1418 hade han förfalskat ett kungligt brev och därmed förverkat liv 
och egendom. Brevet låg länge kvar i ett danskt arkiv under titeln "1418, Item 
falsk konungs Ericks breff sonderskorit, somm her Anders Mortensön Wort 
brent fore" men är nu förkommet. 

Anders Mortensen hade, under sin tid som kunglig ämbetsman, byggt upp en 
förmögenhet placerad i ett omfattande fastighetsinnehav. Kärnan i detta impe-
rium utgjorde godset Henrikstorp. Denna herrgårds exakta placering är fortfaran- 
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de okänd men vi vet från flera dokument att den kan lokaliseras till Hindbys 
bymark. Troligen låg den strax söder om Malmös medeltida stadsgräns. 

Till Henrikstorp hörde ett landområde som sträckte sig runt Malmös stads-
kärna och över en stor del av marken söder om staden. Som en del av döds-
domen drogs området in till kronan på Kung Eriks order och blev, med en 
modern term, statlig egendom. 

Anders Mortensens arvingar försökte emellertid överklaga den del av do-
men som berörde konfiskeringen av Henrikstorp. För att slippa problemet 
och samtidigt slå vakt om malmöbornas intressen (och därmed försäkra sig 
om deras trohet i den kommande kampen mot Hanseaterna) donerade Kung 
Erik 1421 hela godset Henrikstorp till staden. I donationsbestämmelserna står 
att gården Henrikstorp med all jord skänkel till "byes beste, gagn oc bestand" 
för evig tid. Denna bestämmelse i donationshandlingen har tolkats så att mar-
ken endast fick nyttjas för stadens och invånarnas bästa och att den därmed 
inte kunde privatiseras. 

Tolkningen av donationshandlingen kom att utgöra en av Malmös äldsta 
stadsplanebestämmelser, vilken fick långtgående konsekvenser för stadens fram-
tida utformning. 

Hur det donerade området nyttjats under 1400-talet är inte känt men man 
kan förmoda att delar utarrenderats som jordbruksmark. Under 1500- och 
1600-talen användes donationsjordarna för underhåll av stadens magistrat och 
troligen ägde en viss privatisering trots allt rum under denna period. 

År 1658 blev Skåne svenskt och under de följande årtiondena etablerades 
den effektiva förvaltningsapparat, som kännetecknade 1600-talets svenska ad-
ministration. När kammarkollegiet i mitten av 1700-talet krävde att Malmö 
skulle redovisa hur donationsjordarna nyttjats gick man grundligt till väga. 
Malmö stadsförvaltning kände ganska väl arealen av de ursprungliga dona-
tionsjordarna men ej deras exakta belägenhet. 

Endast Rådmansvången kunde man helt säkert belägga som ifrågavarande 
jordar, men detta landområde räckte inte. Man var tvungen att foga till ytter-
ligare mark, något som inte var helt oproblematiskt. Inskränkningen i nyttjan-
det gjorde nämligen att man redan nu började se donationsbestämmelserna 
som en belastning. Som kompletteringsområden för att komma upp i rätt areal 
valde man då två områden som hade ett begränsat nyttjande och som inte 
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ägdes av någon, nämligen de båda till sumpmarker igenväxta Rörsjöarna. 
Efterföljande stadsplanerare blev på ett eller annat sätt tvungna att ta hän-

syn till donationsjordarnas utbredning, enligt 1700-talets tolkning, och de restrik-
tioner som dessa var omgivna med. 

Så var även fallet år 1896. 

Val av utställningsområde 
År 1894 hade planerna för Industri- och Slöjdutställningen 1896 börjat kon-
kretiseras genom val av styrelse och plats för utställningen. Valet av platsen för 
utställningsområdet var givet på förhand. Utställningens offentliga karaktär 
och nytta för staden Malmö uppfyllde gott och väl de krav som ställdes i Erik 
av Pommerns donationsbrev, varför den skulle placeras på donationsmark. 
Frågan var snarast vilken del av donationsjordarna som var tillgänglig och 
lämplig för denna typ av utställning. I praktiken rörde det sig dessutom om två 
samtidiga utställningar, vilket bör ha komplicerat planeringen. Både industriut-
ställningen och lantbruksmötet krävde stora ytor och omfattande kringarrang-
emang. 

I princip fanns tre olika områden disponibla, Rörsjöstaden, Hästhagen och 
Magistratssvången, vilka alla mer eller mindre upptogs av donationsmark. 

Det sistnämnda området låg avskärmat från stadskärnan av industrikom-
plexet Kockums Mekaniska Werkstad och arbetarstadsdelen Lugnet. Detta 
förhindrade i och för sig inte att ett utställningsområde kunde anläggas i södra 
delen av Magistratsvången men man hade i så fall förlorat möjligheten att 
inkorporera utställningsområdet i stadsbilden. 

Rörsjöstaden var 1896 en förhållandevis nyplanerad stadsdel. Som namnet 
antyder låg här tidigare en sjö vars stränder var bevuxna med vass eller rör, 
som är den skånsk-danska beteckningen för denna växt. Den Östra Rörsjön 
utgjorde, tillsammans med den Västra Rörsjön (senare Hästhagen), en lagun-
bildning som under medeltiden och fram till 1700-talet avgränsade staden från 
landsbygden. Vid mitten av 1700-talet betraktades de båda områdena som 
oanvändbara sumpmarker. 

Ett århundrade senare var Östra Rörsjön relativt utdränerad och man ville 
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från stadens sida gärna bebygga området med bostadshus. Detta var ett allvar-
ligt avsteg från donationsbestämmelserna och det skulle visa sig vara betydligt 
svårare att få gehör för planerna än man från början tänkt sig 

Den första stadsplanen för området gjordes upp 1862 av dåvarande stadsin-
genjören Georg Gustafsson. Den nya stadsdelen var tänkt att ingå i en större 
stadsförnyelse sydöst om stadskärnan. 

Planen var en för tiden normal rutnätsplan men med en stor öppen vatten-
spegel och en centralt anlagd kyrka. Inspirationen till planen hade troligen 
Gustafsson fått från England där man sedan seklets mitt laborerat med hygie-
niska och sanitära förbättringar av stadsmiljön. Gatorna i Gustafssons plan var 
relativt anonyma där ingen gatusträckning framhävdes i förhållande till andra. 

Den första Rörsjöplanen blev ej godkänd av Magistraten. Möjligen var ett 
av skälen att donationsreglerna inte uppfylldes och att bebyggelsen av kam-
markollegiet uppfattades som en privatisering. Samma år gjordes en ny, ned-
bantad plan för Rörsjöstaden där den öppna vattenspegeln ersattes med kana-
ler kring området. Kanalfrågan var svår att lösa varför planen fick vila i tio år. 

Först år 1872 färdigställde Gustafsson stadsplanen där Rörsjöstaden fick 
den i dag så karakteristiska boulevardplanen med en centralkyrka i mitten. Den 
södra delen av Rörsjöstaden, utmed Föreningsgatan, planerades som bostads-
kvarter medan den norra delen, längs Drottninggatan, avsattes för offentliga 
institutioner. Härmed hade man försökt gå intentionerna i donationsbestäm-
melserna till mötes. 

Det skulle dock dröja till 1879 innan planen för Rörsjöstaden var definitivt 
fastställd och det skulle dröja ytterligare 50 år innan planen var helt förverkli-
gad. 

Områdets gränser, liksom kvartersindelningen, blev emellertid relativt snart 
planerade och definierade men endast några få byggnader var uppförda 1896. 
Först byggdes Malmö Latinskola som stod färdig 1877, ritad av bröderna Axel 
och Hjalmar Kumlien. Därefter följde S:t Paulis centralkyrka i bysantinsk stil, 
vilken kunde invigas 1882. Kyrkan ritades av Emil Langlet som även var 
upphovsman till den två år äldre Caroli kyrka. År 1894 stod Malmös central-
brandstation färdig, ritad av Alfred Arwidius. Arbetet med brandstationen 
hade påskyndats av industrikomplexet Doffelns brand 1888. År 1896 var man 
färdig med S:t Pauliskolan, ritad av John Smedberg. 
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Industrihallen i Hästhagen under uppförande hösten 1895. Tillhör Wåhlins samling Domkyrkomuseet, 
Lund. 

Platsen borde ur flera synpunkter vara perfekt för industriutställningen. Den 
var lättilgänglig för besökare, delvis planerad men man hade möjligheter att 
disponera ytorna relativt fritt. Ett stort "men" fanns dock. Området var redan 
upptaget för den samtidigt pågående lantbruksutställningen. 

Lantbruksutställningen hade om möjligt ännu större behov av stora, fria 
ytor för placering av stallar, maskinutställningslokaler etc. 

Kvar för industriutställningen var i praktiken endast de västra delarna av 
donationsjordarna, den s.k. Hästhagen, som tidigare utgjort den västra Rör-
sjön. Området hade nyttjats som betesmark och torvtäckt till underhållet av 
stadens och slottets befästningar. 

Stadsbefästningarna hade raserats 1805 och slottet nyttjades inte längre som 
militär fästning utan var vid denna tid fängelse. Något behov av torvtäckt hade 
man alltså inte längre. Den västra Rörsjön hade genom dräneringar reducerats 
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till ett något sankt område, vilket förhållandevis lätt kunde åtgärdas med utfyll-
ning. Staden ägde dock inte hela markområdet. Den del som låg närmast 
slottet kallades sedan gammalt Kommendantsängarna och hade varit en del av 
fortifikationen kring slottet. Denna mark fick nu staden byta till sig mot ett 
annat landområde. 

Det fanns flera konkreta fördelar med utställningsområdets placering. När-
heten till stadens centrum var väsentlig, vilket gjorde att det befintliga kom-
munikatiosnätet bestående av hästdragna spårvagnar kunde nyttjas fullt ut. En 
annan var det korta avståndet till hamnens passagerarångare och den för sin 
tid ovanligt välutbyggda centralstationens tåglinjer. Industrijärnvägen till Kockums 
Mekaniska Werkstad skar dessutom igenom områdets södra del vilket betydligt 
underlättade transporterna av tunga utställningsföremål. Förbindelserna med 
den omgivande landsbygden var också förhållandevis bekväma och man kun-
de nå utställningsområdet med häst och vagn från både Söderslätt, Lundaom-
rådet och backlandskapet väster om Malmö. 

Utställningsområdet 1896 
Vid utställningens planering hade man redan vissa tankar om Hästhagens framtida 
nyttjande. En fortsättning på Kungsparken var önskvärd liksom ett nytt muse-
um. Detta innebar att området borde få en så lös planering som möjligt men 
att trädgårdsgångar och växtlighet skulle anpassas till det framtida behovet. 
Dubbelanvändningen skulle naturligtvis minska stadens kostnader i samband 
med grundläggandet av den nya parken. 

En utvidgning av stadens parkareal var vid denna tid önskvärd, då man i 
hård konkurrens med andra städer försökte kvarhålla husarregementet i sta-
den. Det gällde att skapa förutsättningar för goda rekreationsmöjligheter och 
en ståndsmässig inramning åt regementet. 

Tidigare hade Kronprinsens husarer haft förläggningar och stallar vid Drott-
ningtorgets östra sida. Som ett minne från denna tid finns fortfarande deras 
ridhus kvar vid torgets norra sida, vilket idag används som vagnmuseum. 

Enligt stadsplanen 1895 hade man planer på att lägga ut Regementsgatan 
och förlägga de nya kasernerna till platsen för nuvarande Kronprinsen. Hit 

33 



flyttade mycket riktigt regementet 1897 till nya och ändamålsenliga lokaler, 
ritade av O.A. Busch och E. Josephson i nygotik. Byggnaderna låg kvar till 
1950-talets slut då de revs för att bereda plats åt "Kronprinsen", Malmös 
första trevande försök att bygga en "skyskrapa". 

Att staden hade långtgående planer för upprustande och nyanläggande av 
grönområden framgår klart av att man 1882 inrättade en stadsträdgårds-
mästartjänst. Den förste innehavaren av ämbetet blev Christian Wolff, bördig 
från Norge men sedan en tid verksam i Malmö. Han hade bla arbetat under 
"landskabsgartner" Hr egh Hansen vid anläggandet av Kungsparken 1869. 

Det blev Wolff som kom att rita de första kända planerna för Slottsparken 
på 1880-talet. De av honom kända parkförslagen ansluter helt till Kungspar-
kens ideal (eller Kung Oscars park som den egentligen döpts till) som i sin tur 
hade England som inspirationskälla. Här hade naturparken börjat utvecklas 
under 1800-talets första hälft i skarp kontrast till de geometriskt uppbyggda 
renässans- och barockparkerna. Dessa naturparker var uppbyggda av svängda, 
oftast oregelmässigt utlagda gångar och promenadstigar som förde vandraren 
mellan pittoreska landskapsscenerier kryddade med exotiska växter, fontäner 
eller konstgjorda grottor. Promenerandet var vid 1800-talets mitt ett av de 
vanligaste nöjena för stadens borgerliga familjer. Mot slutet av seklet började 
även arbetare och hantverkare njuta detta nöje på sin knappt tilltagna fritid. 
Man spatserade dels längs de 1811 anlagda "promenaderna", på insidan av 
kanalerna, men efter 1869 kunde flanörerna omväxla med en tur i den nyan-
lagda Kung Oscars park. 

Denna typ av park var svår att direkt kombinera med utställningsområdets 
planering varför endast en viss anpassning till det framtida parknyttjandet 
kunde ske då utställningsområdet anlades. 

Själva utställningsområdets plan ritades av arkitekt Theodor Wåhlin, som 
även ritade de olika utställningspaviljongerna. 

Theodor Wåhlin var född 1864 i Lund. När fadern (Carl Ludwig) fick en 
rektorsbefattning i Malmö flyttade familjen dit och där tog Theodor studenten 
1884. Sin grundläggande arkitektutbildning fick han vid Chalmers. Mellan 1891 
och 1894 genomgick han konstakademiens byggnadsskola i Stockholm samtidigt 
som han var anställd hos Axel Anderberg. Hos Anderberg medverkade han bla 
vid ritningsarbetena inför uppförandet av huvudstadens operahus. 
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Han gifte sig 1893 med Calla Antonia Ståhle och familjen flyttade 1894 till 
Malmö där han öppnade eget arkitektkontor. Samma år ritade han sin första 
byggnad i Malmö med adress Skeppsbron 11 i kvarteret Kolga. Året efter 
ritade han Kiirzels textilfabrik vid Ystadvägen. Redan då var han anlitad för 
1896 års industri- och slöjdutställning där han både ansvarade för utställnings-
planen och byggnaderna. Detta projekt blev ett genombrott för den drygt 30-
årige arkitekten och uppdragen följde slag i slag. Till de mera uppmärksamma-
de och välkända i Malmö hör Mazettifabriken vid Bergsgatan, Hippodromen 
vid Kalendegatan, Oxie härads tingshus (nu S:t Paulis församlingshus) och 
hotell Temperance vid Engelbrektsgatan. År 1910 flyttade han ritkontoret till 
Lund och i denna stad ritade han ca 25 hus men här skall endast nämnas 
Skånska Banken, Botaniska museet och Zoologiska institutionen, vilka för en 
bred allmänhet är de mest kända. Mellan 1902 och 1943 var han domkyrko-
arkitekt och en mycket verksam restaurerare av sydsvenska kyrkor. Han häv-
dade envist att de medeltida kyrkorna borde restaureras pietetsfullt och inte 
rivas, vilket fortfarande var mycket vanligt vid denna tid. År 1944 blev han 
hedersdoktor vid filosofiska fakulteten i Lund för bla sina kyrkohistoriska 
insatser. 

Planen över utställningsområdet kan delas in i två delar som avskildes av 
Regementsgatan. Förlängningen av Regementsgatan var fortfarande inte klar 
1896 utan slutade stumt mot maskinhallen. Norr om Regementsgatan, i områ-
det som senare skulle bli en del av Slottsparken, har Wåhlin tagit hänsyn till 
den framtida parkanvändningen i utställningsplanen. Mjukt svängande, oregel-
bundet utlagda gångar förde besökaren mellan de olika utställningspaviljonger-
na. En mittaxel med dubblerade gångar, delade området i två likartade delar, 
löpte från Parkbron och hade den stora industrihallen som fondbyggnad. Ut-
ställningområdet inramades här av en crescentformad gång som hade sin ut-
gångspunkt från en liten platsbildning vid brons fäste. Mellan utställningspavil-
jonger och arrangerade rabatter fanns lösare grupperingar av trädplanteringar 
och i västra delen en damm med fontän. Längs parkkanalen var en grönskande 
skärm anlagd och mellan grönskan skymtade kanalens vattenspegel. I områ-
dets östligaste del låg ett nöjesområde med förlustelselokaler och ett litet 
tivoli. 

Som en kontrast mot den välfriserade parkutställningen fanns söder om 
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Regementsgatan, där idag Petri läroverk och flera bostadskvarter i tjugotals-
klassicism reser sig, en nästan geometriskt utlagd utställningsplan. Centrum i 
denna del utgjordes av den stora centralhallen med plats för industriutställare. 
Söder om denna fanns gångar som arrangerats solfjädersformat med mellanlig-
gande planteringar. Via en av dessa gånger nådde man restaurant, musikpavil-
jong och ingången mot Rönneholmsvägen. 

En av de stora skillnaderna mot dagens stadsbild i området är Fersens väg 
och Fersens bro. Dessa kom till först i samband med en annat monumentalt 
evenemang, Baltiska utställningen. År 1896 fanns endast ett rudiment till den-
na paradgata i form av Villagatan som ledde från Rönneholmsvägen till Rege-
mentsgatan. Någon bro över kanalen fanns fortfarande inte. 

Efter utställningen 
När utställningens sista besökare gått hem och utställarna packat ned de senas-
te innovationerna inom industri och hantverk satte arbetet i gång med att 
förvandla utställningsområdet till stadsdel och park. 

Som framgått av ovan var redan planeringsarbetet inför anläggandet av 
Slottsparken i full gång då utställningen påbörjades. Tankegångarna angående 
den nya parken löpte i gängse banor, där stadsträdgårdsmästare Wolff ritat 
flera traditionella förslag som alla byggde på naturparkens principer. Stadens 
ledning ansåg dock att en utomstående expert borde granska förslagen innan 
man bestämde sig för vilket alternativ som borde förverkligas. Man vände sig 
till Danmark och konsulterade Edvard Glessel som ansåg att stora justeringar 
borde göras. Glessel fick i uppdrag att rita ett nytt parkförslag vilket blev klart 
1898. Detta förslag tog sin utgångspunkt i nya strömningar innanför trädgårds-
konsten som satte aktivitet framför flanerandet. Parkbesökaren skulle kunna 
nyttja olika delar av parkens funktioner för rekreation. En stor fågeldamm 
anlades i parkområdets västra del som sommartid kunde nyttjas av fågelskåda-
re och vintertid av skridskoåkare. Här fanns (och finns fortfarande) också 
musikpaviljong, parkkafe, stora gräsytor för sommaraktiviteter, utsiktspunkter 
och promenadstråk. Genom parken löper en mjukt svängd körväg från Turbi-
nen till Fersens väg (Villagatan 1898). Malmö Förskönings- och Planterings- 
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förening ställde betydande penningbelopp till stadens förfogande så att parken 
så långt som möjligt kunde färdigställas enligt Glessels intentioner. 

Som ett led i de pedagogiska strävandena försågs dammarna med skyltar 
som beskrev de förekommande fågelarterna och stadens museum placerades i 
parkens sydöstra hörn. 

Malmö museum invigdes 1901 och var Sveriges första kommunala museum. 
Byggnaden, som ritades av stadens ledande arkitekt, John Smedberg, finansie-
rades till största delen med donerade medel. 

Smedberg utnyttjade här sin djupgående kunskap om den nordiska renäs-
sansens byggnadsskick och skapade en byggnad sammansatt av olika danska 
och skånska 1500-tallslott. I huvudkompositionen ingår de skånska slotten 
Torup, Vittskövle, Skarhult och de fynska Rygaard och Egeskov samt detaljer 
från Hesselagergaard och Borreby. Att byggnaden förlades till det monumen-
tala läget mellan Regementsgatan och kanalen hade troligen en stor betydelse 
för valet av arkitektonisk gestaltning. Närheten till kanalens vatten understry-
ker byggnadens slottskaraktär och liksom de slott som varit förebild, kom den 
att ligga som en solitär inbäddad i djup grönska. 

Byggnaden består av fyra flyglar som inramar en täckt gård. Byggnadsmate-
rialet är handslaget tegel från Börringe tegelbruk medan sockel och yttertrap-
por är uppförda av granit. Alla detaljer är tillverkade av huggen kalksten. 
Sadeltaken belades med Grythytteskiffer medan torn, spiror och tureller för-
sågs med takbeläggning av kopparplåt. 

Efter invigningen 1901 användes byggnaden som museum fram till 1937 då 
Malmö museum flyttade sin verksamhet till slottsholmen och Malmöhus. Den 
gamla museibyggnaden användes istället av militär som kasern. Efter andra 
världskriget upphörde dock behovet av centralt placerade kasernbyggnader 
och 1946 kunde stadsbiblioteket flytta in i byggnaden. 

År 1898 uppfördes kasernerna för Kronprinsens Husarregemente på platsen 
för det nuvarande höghuset som namngivits efter regementet. I detta samman-
hang förlängdes Regementsgatan och blev i bokstavlig bemärkelse en paradga-
ta. Strax efter sekelskiftet bytte Villagatan namn till Fersens väg då man inte 
längre tänkte bebygga området med villor. 

Samma år tillträdde major Anders Nilsson tjänsten som stadsingenjör i 
Malmö. Major Nilsson hade en helt annan syn på hur stadsrummet borde 
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utformas än sin företrädare. Borta är de rätvinkliga gatorna och de långa 
siktlinjerna vilka ersatts av ett oregelbundet gatusystem där betraktaren istället 
bjuds på överaskningar bakom hörnet. Det rätvinkliga gatusysemet i Hästha-
gen utbyttes nu mot ett mera oregelbundet system som dock inte kom att 
genomföras fullt ut. 

På södra sidan om Regementsgatan uppfördes Petri läroverk ritat 1906 av 
John Smedberg, i en kraftfull tysk barockstil, men skolbyggnaden var färdig-
ställd först 1908. Utmed Fersens väg, paradgatan till Baltiska utsällningens 
område i nuvarande Pildammsparken, byggdes Grand Hotell Fersen som stod 
färdigt 1914. Hotellet kom endast att användas under utställningen för att 
senare inredas med hyreslägenheter. I samband med Baltiska utställningen fick 
Fersens väg förbindelse med Slottsgatan via Fersens bro, som uppfördes 1913. 

Under 1920-talets början uppfördes så de bostadskvarter i typisk malmöi-
tisk 20-talsklassicism som finns i kvarteren väster om Fersens väg. Närmast 
Rönneholmsvägen uppförde 1923 Sockerbolaget sin nationalromantiska bygg-
nad i hörnet av Fersens väg och Rönneholmsvägen. Byggnaden hade liksom 
Grand Hotell Fersen ritats av det mycket produktiva arkitektparet Ewe & 
Melin. 

Därmed hade hela området som 1896 upptogs av utställningen tagits i 
anspråk. 
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Har du sett utställningen 
så har du sett världen 

Industrins Malmö-festival anno 1896 

Lars Jörwall 

En annorlunda lördag 
Klockan två på eftermiddagen slogs grindarna upp vid Villagatan och de köan-
de och förväntansfulla skarorna strömmade i god ordning in genom vändkor-
sen. Under den fornnordiskt inspirerade huvudentréns branta takstol kontrol-
lerades nogsamt biljetter och passerkort av de grant uniformerade vakterna. 
Folkströmmen vällde vidare längs Regementsgateallen, som var utställningsfäl-
tets huvudaxel, och delade sedan upp sig vid den mäktiga industrihallen med 
sitt utsiktstorn alldeles till vänster, dit merparten begav sig. En del fortsatte till 
maskinhallen vid alléns fond men många tycktes planlöst irra kring bland de 
hundratals begivenheter som det enorma utställningsområdet hade att bjuda 
på. 

Samtliga byggnader var konstruerade i trä, bemålade i svart, brunt, grönt, 
rött och vitt, och försedda med tinnar och torn och festliga snickeridetaljer. 
Några av de stora byggnaderna hade tycke av brunnshotell, andra hade morisk 
anstrykning och många av de mindre såg ut som charmiga lusthus, där snick-
areglädjen fått fritt spelrum. Ytorna mellan husen var fyllda av planteringar 
och rabatter, vattenkonster, blomsterdekorationer och påhittiga reklamarrang-
emang. Gångarna var grusade och mjuka att beträda, alltför mjuka så att det 
strax kändes tungt att ta sig fram. Skor och kängor blev genast fyllda av damm 
och kvinnornas kjolfållar gråa av uppvirvlat stoft. 

Förutom vanliga arbetskarlar, sömmerskor, ingenjörer och specerihandlare 
kunde man måhända i folkvimlet stöta på figurer som bersiljefabrikanter, brodö-
ser, buntmakare, cigarrlådemakare, cikoriefabriksarbetare, emigrantagenter, forn- 
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saksförsäljare, fältskärsstugeinnehavare, galanterihandlare, gördelmakare, ister-
flottstillverkare, kakelugnsmakare, korkfabriksarbetare, kvarnstenshuggare, lik-
tornsoperatörer, nålmakare, ostronhandlare, repslagare, skonåtlare, smörfärgs-
tillverkare, tunnbindare, vaccinatörer, vagnmakare, xylografer och ångbåtskom-
missionärer. Det är yrken som klingar exotiskt i våra öron men som träder 
fram vid en hastig bläddring i den hundra år gamla adresskalenderns gulnade 
sidor. Malmö stads Adress-Kalender för 1896 gick ut i stor upplaga och läm-
nade tryckpressarna under våren med en kolorerad plankarta över den instun-
dande industriutställningen. 

Det var lördagen den 6 juni och dagen för den officiella invigningen av 
Nordiska Industri- och Slöjdutställningen i Malmö 1896. Tidpunkten var väl 
vald. Förutom att sommaren stod i sitt vackraste flor var den 6 juni kronprins-
ens namnsdag och säkert hade man i åtanke att det var årsdagen både för valet 
av Gustav Vasa till kung 1523 och antagandet av 1809 års författning. Det 
skulle dröja tjugo år innan den 6 juni förklarades vara Svenska flaggans dag 
men någon brist på fanor och flaggspel var det inte i Malmö denna historiska 
dag. Hela staden var smyckad med flaggor, girlanger, blomurnor och annan 
festutstyrsel. Man hade aldrig upplevt något liknande. Den smutsiga och på 
många ställen illaluktande fabriksstaden hade fått en ansiktslyftning och klätt 
sig i en färgsprakande högtidsdräkt ingen sett maken till. Det hade fejats, 
putsats och målats. Malmö sjöd av liv och rörelse redan på lördagsmorgonen. 
Från ångbåtarna anlände danskar från Köpenhamn i en strid ström ända till 
sena eftermiddagen och från järnvägsstationen ankom tusentals besökare från 
när och fjärran. Så mycket främlingar på en gång såg man sällan i Malmö. De 
"ryta åt stadsbud, tala östgötska, stockholmska och andra obehagliga dialekter 
utan en enda ärlig Malmödiftong", skrev Utställningstidningen. Många indu-
strier och kontor stängde tidigt denna lördag för att de anställda skulle få 
möjlighet att bese det extraordinära utställningsspektaklet. Stadens gator och 
torg myllrade av människor. Alla verkade vara på benen. Målet var Industriut-
ställningen i Malmös lantliga västra utkant, i Hästhagen mellan Rönneholmsvä-
gen och den buktande Södra parkkanalen vid Kungsparken. Dit förde stegen, 
velocipederna eller hästdroskorna i den ljumma försommarsolen. Där skulle 
man lära sig mer om tidens yppersta nordiska industriprodukter, kanske in-
handla ett och annat om börsen tillät. Eller så gick man mest dit för att roa sig 
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Huvudingången. Foto av vävmålning på Malmö museer. 
Konstnär och tillkomstår okänt. 
Foto: Helene Toresdotter, Malmö museer. 

eller för att stilla sin nyfikenhet. Icke 
så få nöjde sig med att blott stanna 
utanför det väl kringgärdade områ-
det — inträdet var ganska dyrt — och 
få en glimt av allt nymodigt och främ-
mande. Sedan kunde man ju alltid 
glo på de uppklädda och nyfriserade 
damerna och herrarna ur societeten 
och det stora antalet tidningskorre-
spondenter som vid halvtolvtiden 
världsvant gled förbi hoparna av ny-
fikna och köande med sina fribiljet-
ter och inbjudningskort. 

Den högtidliga invigningen var 
förbehållen ett mindre antal invite-
rade. Här fanns Malmös nobless och 
honoratiores, företrädare för lands-
hövdingeämbete, stadsfullmäktige, 
industriorganisationer och näringsliv. 
Övriga delar av den sydsvenska fö-
retagsamheten och förvaltningen var 
väl representerade liksom den köpen-
hamnska industrin. De inbjudna samlades en stund före klockan tolv och 
intog sina platser på en estrad framför stora industrihallens mittparti. Under 
tiden underhölls man av orkestermusik. Efter tolvslaget framträdde landshöv-
dingen och tillika utställningsstyrelsens ordförande, Robert Dickson, och öpp-
nade utställningen med ett gediget tal, där han redogjorde för utställningens 
tillkomst och Malmös framsteg och frambar sin tacksamhet för all medverkan 
som gjort utställningen möjlig. Särskilt riktade han sitt tack åt "våra stamför-
vanter på andra sidan Öresund för det sätt, på hvilket de hafva deltagit, vare 
sig man vill fästa sig vid utställarnes antal eller ett behagligt samarbete styrel-
serna emellan". Åhörarna lär dock inte ha uppskattat anförandets slutkläm, då 
den huvudstadsfödde hövdingen såg malmöutställningen som en generalrepe-
tition till den stora utställningen i Stockholm år 1897: "Må den derjemte tjena 
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Inbjudan till invigning-
en. Tillhör Malmö 
stadsarkiv. 

' 

Huvudingången vid Regementsgatan sedd inifrån utställningsområdet. Tillhör Malmö museer. 
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Invigningen. Klockan är drygt kvart över tolv och landshövding Dickson gns i talarstolen. De båda elevatorerna 
har ännu inte satts igång. Tillhör Malmö museer. 

såsom en förberedelse till den stora industriutställningen i Stockholm år 1897. 
Må den lända till fäderneslandets båtnad, må den främja det goda förståndet 
mellan folken på båda sidor om Sundet!" 

Efter den högstämda retoriken utdelades en tryckt invigningshymn författad 
av Hans Emil Larsson. Verserna andas en överspänd utvecklingsoptimism och 
lokalpatriotism och talar patetiskt om nordisk fred och grannsämja, om fram-
tidens betydelse och teknikens under. Invigningsceremonielet höll sig ändå inom 
måttfulla ramar. Arrangörerna nöjde sig med att dela ut trycksaken till de 
närvarande, utan pinsam uppläsning. En invigningskantat av någon känd ton-
sättare hade föreslagits, men ogillats, men en för tilldragelsen komponerad 
körsång framfördes efter landshövdingens tal. Ett hyllningstelegram avsändes 
till Andrée-expeditionen och ett till kung Oscar. Kronprinsens husarers och 
Skånska dragonernas musikkårer spelade sedan stilig marsch- och valsmusik. 
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Därnäst sattes de utställda maskinerna igång, lokalerna öppnades och de inbjud-
na kunde gå runt på utställningen. Dånet från maskinerna blandades med det 
ännu kvardröjande larmet från Kockums fabriksområde på andra sidan Villa-
gatan och med det stigande sorlet från de väntande utanför ingångarna, vilket 
skruvade upp förväntningarna ytterligare. 

En djärv och lyckosam bedrift 
Malmöetablissemanget hade knutit stora förhoppningar till utställningen. Man 
hade ansträngt sig att åstadkomma en storslagen manifestation i världsutställ-
ningarnas anda. Industriutställningen skulle bidra till industriell tillväxt och 
tekniskt nytänkande, till bättre produkter, smakfullare industridesign och fung-
era som draghjälp åt Malmös näringsliv och Malmös utveckling från provins-
stad till modern svensk storstad. Dessutom skulle den ge besökarna insikter i 
fabriksväsendets och industriägarnas villkor och betydelse för samhälle och 
undersåtar. Vid sidan av de ideologiska ambitionerna borde utställningen bli 
ett monument över Malmös initiativförmåga och utvecklingspotential. Om 
utställningen därtill gav avkastning vore allt vunnet. 

Utställningstidningen skrev dagen efter öppnandet: 
"Nå, hurudant är intrycket af vår så längtansfullt emotsedda utställning, vid 
hvilken så stora förhoppningar blifvit knutna? Ja, vi måste säga, att det är 
storartadt, mer storartadt än man någonsin vågat hoppas. Gör blott en prome-
nad genom fältet och de olika byggnaderna samt genom de stora hallarne och 
man måste ge oss rätt." 

Utställningsföretaget var verkligen imponerande. Området upptog en yta av 
nära 200 000 kvm. och antalet utställare var drygt 1 500, varav nästan 1 000 
var svenska, 430 danska och resten från Norge, Finland och andra nationer. 
Omkostnaderna enbart för utställningsstyrelsen belöpte sig på ca 360 000 
kronor, omräknat i nutida penningvärde ungefär 20 miljoner kronor, ett svind-
lande belopp för det dåtida Malmö. 

Industriutställningen verkade som en magnet på många andra evenemang i 
Malmö sommaren 1896. Bland dessa det "Adertonde Allmänna Svenska Landt-
bruksmötet" första veckan i juli, resandet av statyn över Karl X Gustav på 
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Stortorget den 28 juni, invigningen av Malmö Idrottsplats den 4 juli, det andra 
allmänna svenska teknikermötet, konstutställningen vid Slottsgatan och ett 
flertal större idrottstävlingar och näringslivsträffar. 

Ett projekt misslyckades; att till den hektiska malmösommaren få rest en 
permanent museibyggnad på utställningsområdet. Om det blivit så, skulle 
museibyggnaden varit den enda byggnad som stått kvar som minne av utställ-
ningen. Efter upprepade kontakter med styrelsen för Malmö museum 1894 
påtog sig de utställningsansvariga att verka för ett museum i utställningsfältets 
nordöstra hörn invid kanalen. Museets samlingar hade i mer än tio år varit 
inhysta i Högre allmänna läroverkets tredje våning. Museistyrelsen riktade där-
för sina krafter mot ett enda mål, att åstadkomma en rymlig och bestående 
byggnad för de växande föremålssamlingarna. I utställningsstyrelsens hand-
lingar från 1894 och 1895 betecknas marken för den tilltänkta byggnaden 
"Museiparken". Park var det knappast, där var låglänt och sumpigt och utan 
tillstymmelse till träd eller trädgårdsanläggning, men som arbetsnamn var det 
slående och förpliktande. Frågan utreddes av drätselkammaren, som 1895 fö-
reslog annan plats för stadens museum, varefter den miste sin aktualitet för 
utställningsstyrelsen. "Museiparken" glömdes bort och på markstycket anlades 
i stället Industriutställningens nöjesfält. En varaktig museibyggnad uppfördes 
först 1901 och dess plats blev i alla fall ett markstycke alldeles intill den 
ursprungligen planerade. 

Malmö hade före 1896 varit värd för flera utställningar, fler än vad som 
förekommit i de flesta andra svenska städer. I anslutning till elfte lantbruksmötet 
i augusti 1865 ägde en industriexpo rum på Drottningtorget i husarernas ridhus 
under hushållningssällskapets huvudmannaskap. 

Även sommaren 1881 var allmänna lantbruksmötet, det femtonde, förlagt 
till Malmö och hade då sina anläggningar på Rörsjöfältet. Drottningtorget 
uppläts också denna gång åt en industri- och slöjdutställning. Ridhuset funge-
rade som huvudbyggnad och torgets övriga sidor var utrustade med utställ-
ningshallar, vilka förenades under ett glastak som övertäckte det kringbyggda 
torget. Utställningen var av måttliga dimensioner men kallades likväl skandina-
visk eftersom danska tillverkare deltog — något som en del malmöhantverkare 
motsatt sig av ängslan för konkurrens. Värdshus saknades vid Drottningtorget. 
I stället uppfördes åt besökarna på utställning och lantbruksmöte en restau- 
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rangbyggnad i Kungsparken efter ritningar av stadsarkitekten William Klein, 
som varit utställningens främste förslagsställare. I ridhuset visades en monu-
mental bildstod i gips av Karl X Gustav, en av flera beröringspunkter med 
händelserna 1896. Utställningen 1881 var, fast den till omfång och besöksfrek-
vens väsentligt överträffade 1865 års, en rätt blygsam landsortsutställning. Det 
var däremot ingalunda den som ägde rum år 1896 . 

Utställningarna var festivaler, avbrott i den trista vardagen och försök att 
mildra den bild av Malmö som en ful och tråkig stad som var så spridd i 
samtiden. De boende och styrande i Malmö hade fått smak för de uppseende-
väckande spektaklen. 

Hur än slutresultatet av industriutställningen kom att gestalta sig under 
sensommaren, så kunde man redan vid invigningen konstatera att den var en 
anmärkningsvärd prestation av en stad som endast hade något mer än 50 000 
invånare. Arton år senare var det dags för nästa stora utställning i Malmö, 
Baltiska utställningen, som blev åtskilligt större och mer uppmärksammad 
både inom landet och internationellt. "Baltiskan" kom att delvis skymma bety-
delsen och omfattningen av 1896 års utställning. I samma mån som Baltiska 
utställningen blivit omskriven och firad, för att inte säga mytisk ("Den vita 
sommarstaden"), har utställningen 1896 sakta fallit i glömska som en i den 
långa raden av 1800-talets många industriexpositioner. Det är därför inte kon-
stigt att en nyligen utgiven avhandling om stockholmsutställningen 1897 (Ek-
ström, Den utställda världen) inte med ett ord nämner utställningen i Malmö 
året före. Men det är ett förvånande förbiseende eftersom "Malmöutställning-
en ej utan skäl blifvit kallad en generalrepetition" inför stockholmsutställning-
en enligt Dagens Nyheter den 28 september 1896. 

I samma artikel skrev tidningen dagen efter stängningen ytterst uppskattan-
de, att utställningen i Malmö "lyckats från många sakkunniga håll tillkämpa sig 
erkännandet att vara en verkligt värdefull, upplysande och instruktiv utställ-
ning, som med heder häfdat sin plats äfven i jemförelse med expositioner i 
städer med betydligt större invånaretal och ekonomiska resurser än hvad Mal-
mö förfogar öfver. ... Den ideella betydelsen af den nu afslutade utställningen 
kan kanske ej nog högt skattas. Utställningen har lemnat tillfälle för tusenden 
och åter tusenden från grannstäder och landsbygd att få en öfverblick af 
utvecklingen inom vårt industriella lif och en inblick uti de strider och sträf- 
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vanden detta har att genomgå." 
Stockholmsavisan gav en eloge åt anordnandet av skolungdomsbesök och 

det pedagogiska nit utställningsledningen visat, varefter utställningen hyllades 
för att den i så hög grad bidragit till "ett närmande mellan oss och våra fränder 
hinsidan Sundet, som icke kan vara annat än för båda parterna glädjande och 
lyckosamt." Den erkännsamma recensionen avslutades med: "Heder åt Malmö 
samhälle som haft kraften och modet att våga steget, och heder åt de män som 
hållit i rodret!" 

Utställningen hade inte varit utan bekymmer. Under uppförandet blåste 
stommen till den stora industrihallen omkull i en storm. Utställningsledningen 
hade tidvis svårigheter med byggnadsentreprenörerna, publiktillströmningen 
sviktade emellanåt och oppositionen från missnöjda utställare var utbredd. 
Ändå var de flesta bedömare i efterhand överens om att utställningen blivit en 
stor framgång för Malmö. 

Industriutställningen 1896 markerade krönet på en några år lång ekonomisk 
högkonjunktur i Malmö. Resurserna var inte överväldigande och de var högst 
ojämnt fördelade — industristaden Malmö utmärktes av skriande sociala orätt-
visor — men det saknades varken kapital, kompetens eller vilja i staden för att 
få till stånd en stor nordisk utställning. Hans Emil Larsson angav den borger-
liga eliten som drivfjädern bakom stadens hastiga utveckling under 1870- och 
1880-talen i Skånska ingeniörsklubbens Minnesblad från utställningen: "Ge-
nom borgacnes energi, företagsamhet, framsynthet och allmänanda hafva till 
stor del dessa framgångar vunnits, och ännu i dag kan helt visst gälla såsom 
sanning hvad Abraham Cronholm yttrar i sitt 1852 utgifna arbete, Skånes 
politiska historia: 'Malmö har åtminstone i senare tider utmärkt sig för mera 
public spirit än man vanligen finner i provinsstäder. Uppoffringar hafva aldrig 
vägrats för allmänt nyttiga ändamål.' " 

Malmö hade en lång erfarenhet av hantverks-, hemslöjds- och industriut-
ställningar i det mindre formatet att falla tillbaka på. De hade emellertid samt-
liga varit lokalt betonade och dragit utställare och publik i första hand från 
malmöområdet. Ingen hade haft en verkligt skandinavisk syftning och ingen 
hade utspelats i en enbart för ändamålet iordningsställd utställningsarena eller 
brett ut sig över en sådan yta som den 1896. Den närmast föregående utställ-
ningen i Malmö ägde rum 1891 på Högre allmänna läroverket (Latinskolan) 
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Männens värld. 1891 års industriutställnings styrelse. Mannen i vit kostym är Salomon Sörensen. Tillhör 
Malmö stadsarkiv. 

men den var kortvarig och utställningsbyggnader av det icke permanenta slaget 
inskränkte sig till en mindre hall i anslutning till gymnastikbyggnaden. Det som 
visades 1891 var främst hantverksprodukter och det man kallade fruntimmers-
slöjd. Industrialster fanns utställda endast i blygsam skala. 

År 1896 handlade det om helt andra dimensioner. Då ville man skapa en 
världsutställning i miniatyr. Utställningsfältet skulle bli en stad i staden, en 
egen scen för industrialismens utopi om ett rikare och lyckligare samhälle. 
Organisations- och finansieringsförmågan skulle komma att sättas på svåra 
prov. 

Trots föresatserna var utställningen inte fullt färdigställd vid premiären. Det 
var omålat här och var, alla utställare hade inte flyttat in och snickeri- och 
trädgårdsarbeten pågick veckorna efter öppnandet. I det stora hela hade dock 
det mesta stämt. Planering och förberedelser hade varit minutiösa. 
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Från hugskott till plan 
Den 30 mars 1894 hade en förberedande kommitté för industri- och slöjdut-
ställningen 1896 sitt första möte. Med beslutsamhet gick man energiskt till 
verket med planläggning, organisation och anskaffning av startkapital. Dröm-
men om en större expo i det industriellt expansiva Malmö hade funnits länge. 
Stadsarkitekt William Klein framförde redan 1875 ideer om en malmöutställ-
ning som kunde presentera exempel på tidens främsta industriproduktion, i 
synnerhet inom konstindustrins område. Klein var långt ifrån ensam om sina 
hugskott. Funderingar om en ståtlig utställning surrade lite varstans. En höst-
kväll 1891 sammanstrålade lektorn Edvard Lindahl, arkitekten Salomon Sören-
sen och fabrikören Joseph Swensson för att rådslå om en ny industriutställning 
i Malmö. De hade malmöutställningen 1881 i gott minne och alla tre hade 
bevistat den nyss avslutade utställningen i Göteborg. Båda dessa utställningar 
var sammankopplade med de vart femte år återkommande allmänna svenska 
lantbruksmötena. Det var bestämt att nästa lantbruksmöte, år 1896, skulle 
förläggas till Malmö och det låg därför nära till hands att samtidigt frambringa 
en utställning av väsentligt vidare proportioner än tidigare. Vid konjaken och 
cigarrerna under de sena aftontimmarna hade de tre herrarna hunnit långt i 
planeringen. De hade gjort upp ett utkast till projektets utförande och valt 
Hästhagen — då ett undangömt kärr utan bebyggelse — som lämplig utställ-
ningsplats. Enligt en tidningsuppgift (Skånska Dagbladet den 21 maj 1937) 
skulle Oscar II, när han, under pågående industriutställning och lantbruksmöte 
1881, invigde restaurangpaviljongen i den park som nyss uppkallats efter ho-
nom, ha yttrat att malmöborna till nästa utställning borde slå en bro över den 
nedanför belägna kanalen, eftersom den mitt för liggande Kommendantsängen 
och Hästhagen skulle kunna iordningsställas till utställningsområde. 

Trion hade även noterat de missgrepp som de tyckte göteborgsutställningen 
ådagalagt och skisserat åtgärder för att undvika bristernas upprepning i Malmö. 

Männen i triumviratet blev industriutställningens drivande krafter och eld-
själar under allt förarbete och genomförande. Men de kunde inte ensamma 
driva ett så vittfamnande projekt. Så småningom flyttade de över saken till 
Malmö Industriförening. Denna hade genom att ställa sig i spetsen för utställ-
ningen i Malmö 1881 tagit en aktningsvärd finansiell risk, men slutresultatet 
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gav såväl ekonomisk vinst som ära åt de styrande. Någon annan huvudman än 
Malmö Industriförening var inte tänkbar för den planerade malmöexpon. För-
slaget debatterades i föreningsstyrelsen och vann snabbt erkännande. Den 30 
juni 1892 deklarerade industriföreningen sig som ansvarig för utställningen. 
Återstoden av 1892 gick åt till att stillsamt förankra utställningstanken hos 
institutioner, företag och enskilda näringsidkare. Den 10 mars 1893 beslöt 
industriföreningen att utfärda en rundskrivelse, för att förhöra sig om intresset 
ute i landet. I maj utsändes förfrågningar till industriföreningar och industri-
koncerner, i synnerhet inom trä- och metallfabrikationen. De tämligen fåtaliga 
svaren ankom under hösten och fick egentligen ingen större betydelse för de 
fortsatta utställningsförberedelserna. Trots den ganska avvisande hållningen, 
speciellt från Stockholm, beslöt industriföreningen att stå fast vid sin plan och 
den 29 december 1893 fattades definitivt beslut om utställningen, som skulle 
få formen av "en större skandinavisk utställning". 

Det utsända cirkuläret, som alltså inte kom att spela någon större roll i 
Malmö, fick däremot en överraskande verkan på ett annat håll, hävdade man 
i Utställningstidningens första nummer: 

"Det torde nemligen vara otvifvelaktigt att det var detta cirkulär som gaf 
den afgörande stöten till Stockholms-planernas mognande. Man hade i långa 
tider talat om en större allmän industriutställning i Stockholm; men det blef 
aldrig mer än prat och projekter. Nu fann man det obehagligt att förbigås af 
Malmö och bestämde sig för att genomdrifva sina expositionsplaner, för hvilka 
tiden — genom ett verkligt fynd i kronologiskt hänseende — bestämdes till 1897 
såsom jubileiår af konung Oscars regering." 

Den 30 december 1893, dagen efter industriföreningens slutgiltiga beslut i 
Malmö, skickade Stockholm ut sitt cirkulär för intresseanmälan. 

Föregångare och förebilder 
För Malmös del dröjde det således fem år från ide till förverkligande. Rötterna 
sträcker sig längre ned än så. Tankeembryon om en allmän svensk eller svensk-
dansk industriutställning i Malmö framskymtar under den pågående utställ-
ningen 1865. Men de allra finaste rottrådarna går mycket djupare. 
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Den första moderna industriutställningen hölls i Paris 1798. Denna skilde 
sig väsentligt från äldre periodiska möten för det merkantila livet, marknaderna 
och mässorna. Marknaden var bonde- och hantverkarsamhällets uråldriga varu-
förmedlare och här möttes man för att avyttra överskottsprodukterna från 
självhushållet. Mässan, som hade ett liknande innehåll, var en större stads-
marknad ofta ansluten till en kyrklig högtid. En av de äldsta, Leipzigmässan, 
debuterade år 1268. Parisutställningen hade till skillnad från mässorna ett idé-
mässigt drag i sin organisation och i sitt budskap. Här ville man visa vad det 
industriella produktionslivet förmådde. Budskapet uttrycktes inte minst genom 
de särskilda byggnaderna, som nedmonterades när utställningen var över, och 
i den arkitektur och miljö som speciellt formats för att rymma utställningen. I 
motsats till mässorna och marknaderna framhävdes de varor som var fram-
ställda på maskinell väg — industriutställningen var en demonstration av indu-
strialismens produkter och kvalitetsstandard. Parisutställningen var en mani-
festation tillkommen på offentligt initiativ. Den var en industripolitisk åtgärd 
för att stimulera tillverkning och handel i den nya maskinvärlden. 

Samtliga senare industriutställningar, stora som små, verkade inom denna 
idémässiga ram. Huvudsyftet med mässorna var kommersiellt men för Parisut-
ställningen och dess efterföljare runtom i världen var försäljningen underord-
nad i förhållande till framvisandet och bedömandet av varumarknaden och 
dess möjligheter. På världsutställningen i London 1851 gick man så långt att all 
försäljning förbjöds, men detta blev ett undantag. På malmöutställningen 1896 
var det tillåtet att sälja vissa utställda artiklar men försäljningen var omgärdad 
med rigorösa bestämmelser. 

De ingredienser som parisutställningen på en gång exponerade fanns även i 
Malmö nära hundra år senare. Utställningen blev en mötesplats inte bara för 
folk och varor likt mässan utan även för ideer och propaganda med bestämda 
industripolitiska avsikter. 

Det fanns redan från början påtagliga moment av pedagogik och kunskaps-
spridning i industriutställningarna. De riktade sig till en bred allmänhet och 
gav den intresserade publiken möjlighet till industriell bildning. Det uppfost-
rande och undervisande draget i malmöutställningen var påfallande. Andra 
återkommande inslag i utställningarna var nationalism, patriotisk tävlingsanda 
och konkurrens gentemot andra länders industriella kapacitet. De många 
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medaljerna och diplomen som utdelades i samband med utställningarna — och 
som de belönade till överdrift utnyttjade i sin marknadsföring — är kanske det 
som mest utmärker vår egen tids föreställningar om 1800-talets industri-
utställningar 

Utställningsintresset spreds från ursprungslandet till övriga Europa och 
omsider till Amerika. Det industriella utställningsväsendet såsom industrisam-
hällets och stadskulturens nya forum hade kommit för att stanna. Den första 
industriutställningen utanför Frankrike arrangerades i Köpenhamn 1810. 

Genomförandet av den första genuint internationella utställningen och det 
fullständiga genombrottet för industriutställningens ide skedde i London 1851. 
England hade dragit lärdom av ett halvt sekels innovationer och erfarenheter. 
Utställningen i Joseph Paxtons magnifika växthusskapelse i glas och järn, Chrystal 
Palace, blev en storartad uppvisning av britternas kunnande och en enorm 
publiksuccé med ett glänsande finansiellt överskott. 

I Paris år 1798 hade utställningsvarorna stått anspråkslöst och osystematiskt 
uppställda i tillfälliga träbaracker på Marsfältet. Senare utställningar lärde sig 
efterhand att ge föremålen en effektfull och värdig inramning. Arrangörerna 
tillägnade sig konstutställningarnas och konstmuseernas metoder att presente-
ra utställningsföremål. Speciella konstavdelningar innehållande konststilstablå-
er och presentationer av bildkonst och konsthantverk började dessutom info-
gas i industriutställningarna från och med 1850-talet. 

Det gällde att lyfta fram industrivarornas förföriska yta, likt de rena konst-
objekten, i en representationsmässig uppställning, fjärran från det vanligtvis 
rökiga, lortiga och bullriga sammanhang i vilket de tillverkats. Symmetriska 
arrangemang av de uppradade föremålen blev vanligt; inramning med drape-
rier, fanor, symbolisk skulptur, fontäner och annan monumentaldekor, växter 
och konstfulla montrar likaså. Presentationstekniken förbättrades och blev 
mer informativ. Vid londonutställningen hade estetiskt bärkraftiga utställnings-
normer utkristalliserats. Representativitet var en bärande tanke. I Kristallpalat-
sets mitt fanns ett gigantiskt församlingsrum för högtidliga ceremonier, för 
invigningen, för utdelning av utmärkelser och för konferenser på hög nivå. 
"The Great Exhibition of the Works of Industry of all Nations" blev industri-
utställningarnas kanon. Den fick en oerhörd genomslagskraft och inledde ett 
uppsving för utställningsväsendet i stora delar av världen. 
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Bara de allra största städerna hade råd och möjlighet att öppna internatio-
nella utställningar som den i London och det passerade inte många år förrän 
andra storstäder började ta upp kampen med britterna. Arrangörsnationerna 
försökte övertrumfa varandra med allt väldigare dimensioner. Anders Ekström 
har i sin tidigare nämnda framställning liknat industriutställningarna vid "kul-
turens olympiska spel". Världsutställningarna växte successivt och dramatiskt 
och blev mer och mer monumentala. Eiffeltornet, som restes till världsutställ-
ningen i Paris 1889 och från början var avsett som provisorium, är det mest 
spektakulära kvarlevande exemplet på 1800-talets utställningsmegalomani och 
dess stoltaste minnesmärke. 

Sverige har av naturliga skäl aldrig varit i stånd att anordna en allomfattande 
världsutställning. Flera industriutställningar har dock internationellt rykte, kanske 
framför allt Baltiska utställningen i Malmö 1914, Stockholmsutställningen 1930 
och H55-utställningen i Helsingborg 1955. Utställningen i Stockholm 1866 var 
den dittills största i Sverige med deltagare från de nordiska länderna och Finland-
Ryssland. Samtidigt med den utställningen invigdes Nationalmuseums nya bygg-
nad. Samtidens karaktäristiska kombination av konstnärlig och industriell verk-
samhet med starka nationalromantiska inslag gav bland annat till resultat instif-
tandet av Svenska Slöjdföreningen, påskyndare av stockholmsutställningen 1866 
och många senare svenska industriutställningar (men inte malmöutställningen 
1896). Att slöjdföreningen kom att spela en sådan roll som pådrivare för svenskt 
deltagande i världsutställningarna och för inhemska industriutställningar kan te 
sig besynnerligt eftersom föreningen företrädesvis ville bevara hantverkets kva-
litet inför anstormningen av masstillverkningens sämre produkter. Men man såg 
industriformgivningen som medel i kampen för att både värna hantverket och 
höja industrifabrikatens standard och vid 1800-talets mitt var gränsen ännu 
flytande mellan maskinell och hantverksmässig varuframställning. 

Industriutställningen i Malmö tillkom mot bakgrund av den rika fond av 
lärospån som samlats alltsedan Chrystal Palace 1851. Framför allt hämtade den 
emellertid näring ur näraliggande utställningar, den egna i Malmö 1881, göte-
borgsutställningen 1891 och den i Köpenhamn 1888 som bildade mönster för 
arkitektur och scenografi på Hästhagen-området. Flera av utställningsledning-
ens medlemmar företog också studieresor till pågående utställningar, såsom 
Antwerpen 1894, Liibeck 1895 och Berlin 1896. 

55 



Förberedelser 
Hälften av ledamöterna i Malmö Industriförenings förberedande kommitté för 
utställningen 1896 tillhörde föreningens styrelse, och nästan alla ingick på 
något sätt i den mäktiga institutionens nätverk, så det var väl sörjt för ett nära 
samspel mellan förening och kommitté. Kommitténs medlemmar represente-
rade det översta skiktet av Malmös näringsliv och förvaltning. Här fanns må-
laremästaren Agri, litografen Löfström, disponenten Lembke och fabriksidka-
ren Joseph Swensson, entusiastisk utställningsivrare sedan flera år. Här var 
borgmästaren och chefen för lantbruksmötet Olof Ahlström, bankdirektören 
Ola Andersson, grosshandlarna Beijer och Faxe, civilingenjören R.F.Berg, för-
re stadsarkitekten Klein, som ruvat på utställningstankar i årtionden, samt 
nytillträdde stadsarkitekten Salomon Sörensen. Några företrädde grannstäder-
na, annars kom de flesta från Malmö. Som kommitténs ordförande var lands-
hövding Robert Dickson självskriven. Till sekreterare utsågs industriförening-
ens sekreterare, filosofie doktor Edvard Lindahl, en annan av utställningsidens 
ivriga främjare och förespråkare. 

Kommittén tillsatte på sitt sammanträde den 30 mars 1894 ett utskott för 
att utröna om Malmö behövde ta hänsyn till den tillämnade skandinaviska 
industriutställningen i Stockholm. Efter en månads betänketid kom utskottet 
fram till att så inte var fallet. Malmö borde under alla förhållanden ordna en 
utställning i samband med artonde lantbruksmötet. Malmöutställningen avsågs 
omfatta Sydsverige och Danmark. Eventuellt kunde den utsträckas till en mer 
omfattande interskandinavisk utställning. Kommittén uppdrog åt några leda-
möter att utarbeta förslag till administrationsplan, kalkyl och medelsanskaff-
ning. Från och med nu gavs ingen återvändo, det fick bära eller brista. Kunde 
industriföreningen och dess kommitté inte fullfölja företaget väntade dyrbara 
prestigeförluster. 

Nästa sammanträde, vid halvårsskiftet 1894, drog upp riktlinjerna för ut-
ställningen. En situationsplan över utställningsområdet i Hästhagen och södra 
delen av Kungsparken presenterades. Det senare avsnittet uteslöts senare ur 
planerna. En bro över Parkkanalen — som utgjorde Kungsparkens södra be-
gränsning — för förbindelse mellan parken och utställningsplatsen behövde 
byggas. Vid brofästet i Kungsparken skulle utställningens andra ingång förläg- 
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gas; den tredje placerades vid hörnet Villagatan-Rönneholmsvägen. Marken, 
som till största delen var donationsjord och ägdes av Malmö stad, borde 
upplåtas avgiftsfritt. Kommittén hade till sammanträdet tagit fram ett digert 
underlag för jämförelser med malmöuställningen 1881 och den i Göteborg 
1891 vad areal, kostnader och besökare anbelangar. Man fann att Malmös egen 
befolkning tillsammans med de utomsocknes som enkelt kunde transporteras 
till Malmö med tåg, utgjorde ett befolkningsunderlag på minst 500 000 perso-
ner, danskarna oräknade. Det borde bli en lätt match att med god marginal 
överträffa både malmöutställningen på Drottningtorget med en besökssiffra 
på 70 000 personer och göteborgsutställningen som hade ungefär dubbelt så 
många besökare. Eftersom dessa utställningar hade genererat stora vinster 
fanns alla förutsättningar för att industriutställningen i Malmö skulle lyckas 
åtminstone i ekonomiskt hänseende. En finansplan förelades. Intäkterna 
förutspåddes bli lägst 165 000 kronor, varav inträdesavgifterna uppskattades 
till 150 000, och utgifterna högst 165 000 kronor. Till uppförandet krävdes 
bidrag och kreditiv. Anhållan utskickades i juli till industriföreningen, stadsfull-
mäktige, styrelsen för lantbruksmötet, Malmö förskönings- och planteringsför-
ening samt hushållningssällskapen i skånelänen. Finansieringskalkylen laborerade 
med ytterligare en penningkälla, enskildas understöd. Som en säkerhetsbuffert 
igångsattes en garantifond där firmor och privatpersoner kunde teckna sig. 
Ifall utställningen kom att gå med förlust, skulle var och en som skrivit på 
garantera underskottet i proportion till den insats de tecknat. 

Kommittén hade nu nått en sådan mognad att den kunde arbeta mer obe-
roende av moderorganisationen och den beslutade att fortsättningsvis kalla sig 
"Styrelsen för Industri- och Slöjdutställningen i Malmö 1896". Styrelsen delade 
upp verksamheten på tre avdelningar, finansavdelningen, byggnadsavdelningen 
och byråavdelningen. En fjärde dansk avdelning föreslogs, men en sådan över-
läts sedermera åt Köpenhamns industriförening att ensam driva via en "besty-
relse" under ledning av hovjuvelerare Michelsen. I varje avdelning ingick sty-
relsens nyckelpersoner inom respektive fack. På så sätt behöll styrelsen ett 
direkt inflytande i avdelningarna och kommunikationerna mellan styrelsen och 
dess organ kunde löpa friktionsfritt. Om en fråga råkade beröra flera avdel-
ningars ansvarsområden höll man gemensamma möten. Hade en avdelning 
delade meningar eller inte ansåg sig ha befogenhet att fatta beslut, hänsköts 
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saken till styrelsen för avgörande. Inom avdelningarna svarade olika ledamöter 
för olika angelägenheter på ett informellt vis. Man tillämpade, med ett nutida 
modeord, funktionsansvar, som visade sig synnerligen effektivt. Utställnings-
styrelsen hade hittat en organisatorisk formel som var lika enkel som oslagbar. 
Smidigt och verkningsfullt tog man itu med de tusentals uppgifter som stod 
för dörren. 

Det kan tilläggas att styrelsens arbetsformer och administrativa apparat näst-
intill kopierades då Baltiska utställningen iscensattes femton år senare. Det var 
naturligt eftersom ett flertal av de som ingick i den kommitté som tillsattes 1908 
för att förbereda "Baltiskan" även stått i ledningen för 1896 års utställning, till 
exempel stadsarkitekten Salomon Sörensen och dåvarande stadsfullmäktigeord-
föranden Edvard Lindahl. Den senare hade för övrigt som vice ordförande —
landshövdingen var även då ordförande — en framskjuten position och var 
närmast Baltiska utställningens egentliga ledargestalt och upphovsman. 

Under hösten 1894 beviljade de tillskrivna bidrags- och kreditgivarna i hu-
vudsak de belopp som begärts. Stadsfullmäktige upplät Hästhagen gratis — "en 
för ändamålet synnerligen lämplig, välbelägen plats, stor nog att tillåta utvidg-
ningar i alla riktningar, derest sådana visa sig nödvändiga". Vid årets slut hade 
de privata garantifondsteckningarna nått över 100 000 kronor. Utställningens 
ekonomi var tryggad och de formella hindren för dess förverkligande undan-
röjda. Det mera praktiskt inriktade arbetet vidtog. 

Köpenhamns industriförening hade medverkat i malmöutställningarna 1865 
och 1881 och var en självklar samarbetspartner. I styrelsens brev till Köpen-
hamn i september 1894 skriver man: "Den beqväma samfärdseln, de lifliga 
förbindelserna på snart sagdt alla industriens områden och den från föregåen-
de Utställningar vunna erfarenheter om rik, ömsesidig fördel av sådana indu-
strimöten ingifva styrelsen den fasta förvissningen, att äfven den nu tilltänkta 
expositionen skall blifva till gagn och heder för bebyggare af Sundets båda 
stränder, likasom ock samma omständigheter väl må anses skola i hög grad 
lifva alla industriens idkare till ett talrikt deltagande." Några månader senare 
slöt sig Köpenhamn till sin broders bröst. Svaret gick i samma broderliga 
ordalag som förfrågningen. Den köpenhamnska industriföreningen förband 
sig att svara ekonomiskt och praktiskt för det danska engagemanget i utställ-
ningen. 
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Männens värld. Industriutställningens styrelse. Tillhör Malmö museer. 
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Skandinavism och nordism var framträdande element i malmöutställningens 
motivering och ideologiska överbyggnad. De nordiska industriutställningarna 
alltifrån de i Stockholm 1866 och Köpenhamn 1872 var vägröjare för nordisk 
samhörighetskänsla och ett mått på förmågan till praktiskt samarbete över 
gränserna. Den nordiska kulturen och den nordiska sammanhållningen var 
tidens honnörsord. Intresset för den fornnordiska historien och folkkulturen, 
så som man då uppfattade dem, präglade de nordiska industriutställningarnas 
byggnadsstilar och formgivning vid seklets slut. Den nordskandinaviska trä-
byggnadskonsten under vikingatid och medeltid blev förebildlig. Stilförrådet 
från stavkyrkor, loftbodar och härbren ingick förbund med den populära schwei-
zervillan och syntesen fick stort inflytande på utformningen av många utställ-
ningsbyggnader. 

Hösten 1894 utsåg styrelsen den unge Theodor Wåhlin till utställningsarki-
tekt (på sommaren hade han anställts som ritbiträde) och Salomon Sörensen 
till utställningskommissarie. De blev snabbt ett radarpar när det gällde utställ-
ningens miljögestaltning. Wåhlin överlämnade sitt första byggnadsritningsför-
slag till styrelsen i början av december. Industriutställningen blev hans första 
större uppdrag. Fastän begåvad arkitekt var han relativt oerfaren (han hade 
varit anställd vid operabyggnationen i Stockholm i början av 1890-talet och var 
inte okänd i Malmö, då fadern varit rektor vid läroverket), varför hans rit-
ningsförslag oupphörligen förkastades och fick revideras. Men han var ihärdig 
och lät sig inte förskräckas och hade moraliskt stöd i Sörensen som fungerade 
som hans mentor. Vid årets slut godkändes Wåhlins "generalplan" för områ-
det. Wåhlins kostnadsberäkningar visade att den ursprungliga byggbudgeten 
inte skulle förslå. En ny beräkning lades fram inför styrelsen den 12 januari 
1895. Wåhlin skattade nu byggnadskostnaderna till 140 000 kronor, dubbelt så 
mycket som han förutsett en månad tidigare. Den stora industrihallen, det vill 
säga utställningens största byggnad, skulle uppföras i "enkel trästil" och mitt-
partiet prydas av en 44 meter hög tornbyggnad, avsedd som utsikts- och 
restaurangtorn med modern elevator. Alla onödiga prydnader och ornamentar-
beten uteslöts. 

Vid sammanträdet den 12 januari bestämde sig styrelsen för att utställning-
en skulle få en allnordisk tillslutning. Invitationer skickades till riksindustriför-
eningama i Norge och Finland. 
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Industrihallens västra flygel. Trallas byggnadsritning. Tillhör Wahlins samling, Domkyrkomuseet, Lund. 

Styrelsen kunde i juni 1895 församlas i den nybyggda kanslilokalen (som var 
det första som uppfördes på den ödsliga platsen). Det var då dags att distribu-
era inbjudan och program till presumtiva utställare. Över 7 000 försändelser 
skickades iväg till svenska, danska, norska och finska industriidkare. När an-
mälningstiden gått ut den 30 september visade det sig att intresset var långt 
över det man väntat sig. 

Man kom överens om att ensamrätter skulle utfärdas för viss försäljning på 
utställningsfältet, bland annat drycker, choklad, tobak, böcker, tidningar och 
fotografering. Svenska Telegrambyråns filial i Malmö fick tidigt monopol på 
allt som rörde nyhetsförmedling från utställningen. Dennas pressbyrå i huvud-
hallen var utrustad med toppmodern telegram-, telefon- och postexpedition. 

Konstföreningen för Södra Sverige anhöll i en skrivelse till utställningssty- 
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Byråbyggnaden med Salomon Sörensen längst till vänster. Tillhör »lins samling Domkyrkomuseet, Lund. 
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relsen i oktober 1895 om en särskild paviljong för en "mindre skandinavisk 
konstutställning". På ett gemensamt möte den 22 oktober mellan finans-, 
byrå- och byggnadsavdelningarna behandlades frågan och beslutades tillstyrka 
begäran "under uttalande af sin stora glädje öfver denna tillökning i Utställ-
ningens Sevärdheter". 

Under hösten 1895 var det uppenbart att de planerade utställningshallarnas 
yta inte på långt när skulle räcka åt de talrika blivande utställare som anmält 
sig. Den 21 oktober hade styrelsen överläggningar om utökningen av utställ-
ningsvolymen med byråavdelningen, som handlagt de många anmälningarna. 
Huvudbyggnadens centrala parti borde breddas och förlängas, fler sidohallar 
anläggas och särskilda gallerier i huvudhallen uppföras, för att uppnå större 
ytor. Styrelsen beslöt den 30 oktober på byggnadsavdelningens förslag att låta 
uppföra en fristående maskinhall i "enkelt utförande" över och på ömse sidor 
om Regementsgatan och att ytterligare komplettera huvudhallens tillbyggna-
der. 

Utställningens beräknade omfattning hade vuxit oroväckande till följd av 
bland annat den breda danska anslutningen och hotade att spränga budget-
ramarna. Kostnadsberäkningarna fick följaktligen revideras och behovet av 
nytt kapital blev akut. Utställningsstyrelsen tog upp ett lån på 150 000 kronor 
i Skånes Enskilda Bank med garantiförbindelserna som säkerhet. De totala 
utgifterna skattades av finansavdelningen till 260 000 kronor. Byråavdelning-
ens inkomstberäkning låg på samma belopp, men dessa litade inte finansavdel-
ningen riktigt på. Finansavdelningens uträkning pekade mot en slutlig "deficit" 
(brist) på 30 000 kronor. Man föreslog därför styrelsen prutningar på en rad 
områden, men styrelsen gick på byråavdelningens linje. 

Finansavdelningens budgetarbete och kapitalanskaffning var till sina huvud-
delar avslutade i november 1895. Avdelningen sammanträdde därefter inte 
förrän utställningen öppnat. De praktiska finansgöromålen sköttes under tiden 
av disponent Lembke. Kassasysslorna under utställningstiden, en grannlaga 
uppgift, anförtroddes 1:e kassören vid Skånes Enskilda Bank, Gustaf Malm-
ström. Han skulle svara för uppbörd och redovisning av inträdesavgifter, bil-
jettförsäljning, platshyror och procentersättningar (provisioner) samt utbetal-
ningar av löner och arvoden. 

Mot 1895 års slut hade utställningsledningen bundit sig för att uppföra 
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följande byggnader: industrihall med flygelbyggnader och gallerier (det som 
från början var tänkt som en stor hall hade nu blivit ett kvadratiskt komplex av 
byggnader med en golvyta på 12 000 kvm.), maskinhall på 4 000 kvm., huvud-
restaurationsbyggnad med verandor vid Pilstorpsträdgårdens lummiga jätte-
träd, ångköksbyggnad med andra klassens matsal, musikpaviljong, konstpavil-
jong och dekorativ portal till huvudentrén. Till dessa kom några smärre bygg-
nadsverk, träbro med portal från Kungsparken, biljettkurer, avträdeshus, pis-
soirer och plankinhägnad runt området. Dränerings- och utfyllnadsarbeten, 
trädgårdsanläggning, dammar, fontäner och planteringar bekostades också av 
byggnadsavdelningen. Till trädgårdsmiljöerna anlitades som privat entreprenör 
stadsträdgårdsmästare Wolff. En stor del av utställningens buskar och träd-
plantor skänktes av förskönings- och planteringsföreningen. 

Ett sextiotal mindre byggnader på området, framför allt så kallade utställ-
ningskiosker, restes av enskilda företag med deras egna medel, efter det att 
ritningarna godkänts av byggnadsavdelningen. Toaletterna, försedda med mo-
derna vattenklosetter, uppfördes av en ingenjör Gustafsson. 

I likhet med byggnadsavdelningen hade byråavdelningen bråda dagar under 
hösten 1895. Marknadsföring och informationsspridning skulle ordnas. Re-
klamplatser hyras, annonsering i dags- och veckopress förberedas. Affischer-
nas utseende bestämdes och affischering skulle bland annat ske på järnvägssta-
tioner runt om i landet och i Köpenhamn. Utställningssouvenirer och minnes-
album planerades och handlades upp. Utkast till katalog utarbetades och det 
beslutades att omslaget skulle bestå av huvudaffischens motiv. 

Frågan om utgivningen av en daglig utställningstidning hade länge varit på 
tapeten och klubbades i byråavdelningen den 28 januari 1896. Utställningstid-
ningen, som den kom att kallas, fick efter diverse turer sin redaktion och 
expedition i en av restauratör Baudes kiosker. Tidningen började utges den 1 
maj med redaktionssekreteraren på Sydsvenska Dagbladet, K.A.Härje som 
redaktör och ansvarig utgivare. Den även sattes och trycktes inom utställnings-
området på "utställningens eget arbetande boktryckeri" i maskinhallen. 
Utställningstidningen utkom med 150 nummer och berättade om varjehanda 
på utställningen. Den lämnade upplysningar om andra utställningar och möten 
i Malmö 1896 och där förekom ymnigt ren förströelselektyr från stora världen. 
Ömsom är vin och ömsom vatten. Vi vill inte undanhålla läsaren en liten notis 
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Ur utställningsarkivet, Malmö stadsarkiv. 

i ett av de sista numren, utan att den på något sätt är kännetecknande för 
journalistikens nivå i tidningen: 

"Födas negerbarn hvita är en fråga som åtskilliga gånger varit framkastad, 
och många personer ha förklarat, att de sett nyfödda negerbarn, som voro 
alldeles hvita i huden, medan åter andra förklarat detta totalt omöjligt. Nu har 

man ändtligen fått frågan besvarad, i det att den bekante vetenskapsmannen 
professor Virchow haft anledning konstatera, att negerbarn födas hvita öfver 

hela kroppen. Men en timme efter födelsen började negerbarnet i fråga redan 
bli något 'solbrändt' och denna färg blef mörkare och mörkare, tills den efter 
fyra timmars förlopp gått öfver till den djupaste kimröksfärg, och den lilla 
negerungen var precis lika kolsvart som sina föräldrar." 
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Ingången vid Pi/stop och Utställningstidningens kiosk. Tillhör Malmö stadsarkiv. 

En trilsk Truls — byggfusk och förseningar 
I mars 1895 hade Wåhlins konstruktionsritningar till huvudhallen godkänts i 
byggnadsavdelningen. Allt var klart för anbudsförfarandet. Den 16 april beslu-
tade byggnadsavdelningen preliminärt att anta Skånska Takstols fabrikens i Åkarp 
och dess innehavares, byggmästare Truls Svenssons, anbud. Han låg som van-
ligt lägst bland anbudsgivarna. Kanslibyggnaden och planket runt området 
hade tidigare uppdragits åt Svensson, då han även då klart legat under övriga 
anbud. Några veckor senare undertecknades kontraktet. Kort tid efter över-
enskommelsen inledde byggmästare Svensson och hans arbetare byggnadsar-
betena (som enligt kontraktet skulle vara avslutade före den 1 december). Den 
18 juni rapporterades inför byggnadsavdelningen kritik mot entreprenörens 
arbete. Man menade att uppförandet inte gjordes så omsorgsfullt som kontrak- 

66 



tet föreskrev och att dragband, strävare, ankare och kryssförstärkningar inte 
anbringats i tillräcklig omfattning. Byggnadsavdelningen ansåg att en paus i 
byggarbetet var av nöden så att spännstolarna kunde besiktigas innan utföran-
det fortsatte. Det var första men inte sista gången byggnadsavdelningen ifråga-
satte Svenssons riskabla byggande. 

Den 8 augusti blåste det upp till storm i Malmö. De uppresta takstolarna i 
den blivande industrihallen rasade omkull. Farhågorna om den alltför äventyr-
liga konstruktionen besannades på krismötet i byggnadsavdelningen dagen därpå. 
Flera av ledamöterna var upprörda och menade att Svensson trots upprepade 
anvisningar visat grov vårdslöshet. 

Sammanstörtningen var ett allvarligt avbrott i byggnadsverksamheten. Bygg-
nadsavdelningen tvingades till täta möten och intensiv aktivitet. Den 10 au-
gusti inkallades Svensson för att förklara sig. Byggmästaren skyllde stommens 
ras på felaktigheter i ritningar, beskrivningar och föreskrifter. Efter att ha 
lyssnat till bortförklaringarna beslutade byggnadsavdelningen med Svenssons 
samtycke att tillsätta en skiljedomstol för att avgöra tvisten. På byggnadsav-
delningens sammanträde den 14 augusti sades kontraktet med Svensson upp. 
Man bestämde att infordra nya anbud och att anmäla händelsen till styrelsen. 
Nu framkom emellertid att styrelsen var oenig om de vidare åtgärderna mot 
honom. Samtidigt agerade han till det yttersta för att få behålla det feta 
uppdraget. Till byggnadsavdelningens sammanträde den 16 augusti insände 
han ett förslag till uppgörelse. Propån lämnades utan avseende och avdelning-
en vidhöll den ursprungliga, av Wåhlin signerade, arbetsritningen med dithö-
rande föreskrifter om förstärkningar, som av tre oberoende sakkunniga för-
klarats betryggande. Svensson lät sig dock inte rubbas. Han fortsatte självsvål-
digt byggnadsarbetena som om ingenting hänt, trots att han delgivits avdel-
ningens beslut att kontraktet ansågs brutet. Byggnadsavdelningen beslöt att 
anta en annan anbudsgivare på villkor att det godkändes av styrelsen. Mot 
beslutet reserverade sig kapten Henrik Holmberg, som var avdelningens ord-
förande och därjämte ordförande för industriföreningen, utställningens huvud-
man. Sprickan i byggnadsavdelningen vidgades ytterligare de närmaste dagarna 
och när styrelsen inte ville bryta kontraktet med Svensson — av barmhärtighet, 
som den uttryckte det — och godta det nya anbudet fick utställningen fortsätta 
att dras med den slarvige och tredskande byggmästaren. Den 24 augusti upp- 
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"Spindelnitter. Industrihall-
ens takstol. Tillhör Wiihlins 
samling, Domkyrkomuseet, 
Lund. 

rättades ett reviderat kontrakt med Truls Svensson med en rad tilläggsbestäm-
melser. Extra försträvningar och förstärkningar skulle göras på hans egen 
bekostnad. Till slut såg takresningen i industrihallen ut som ett veritabelt 
spindelnät. 

Svensson föreföll ofta vid påpekanden ovetande om konstruktionsdetaljer. 
Från och med september tvingades han i särskild bok kvittera de ritningar och 
skrivelser som Wåhlin lämnade ut till honom. Misshälligheterna med byggnads-
avdelningen, i synnerhet med Wåhlin och Sörensen, fortsatte och den segslitna 
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Industrihallen senvintern 1896. Tillhör W7åhlins samling, Domkyrkomuseet, Lund. 

följetongen varade ända till veckan före utställningens öppnande. Svensson 
erinrades upprepade gånger om att byggnadsarbetena bedrevs med för liten 
arbetsstyrka och för långsamt. Han förskräcktes dock inte att begära tilläggs-
ersättningar och dellikvider i tid och otid och han visade ett oavlåtligt missnöje 
med utbetalningarnas storlek. 

Skiljedomstolen meddelade sitt utslag den 8 november 1895. Svensson åla-
des att rätta sig efter byggnadsavdelningens anvisningar utan särskild ersätt-
ning men fick ändå en viss gottgörelse för de extraarbeten han trots allt utfört. 
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Bekymren med den bångstyrige byggmästaren upphörde därmed inte. I de-
cember vidarebefordrade byggnadsavdelningen nya klagomål till styrelsen om 
förhalningar och långsamhet och i januari 1896 klagades över brister i över-
vakningen av byggnadsarbetarna och att förmannen varit försvunnen sedan 
månader. 

Truls Svensson tillhörde inte Malmö byggmästareförening och ansåg sig 
därför inte bunden av dess löneavtal med träarbetarefackföreningen. Han hade 
skaffat arbetare på andra håll i landet i förhoppning att komma billigare undan. 
Redan på våren 1895, alltså kort efter igångsättningen av huvudhallen, blev det 
konflikt. De arbetare som vägrade att ingå på de av Svensson satta ackorden, 
och det var främst arbetare hemmahörande i Malmö, avskedades. Flera sitt-
strejker inträffade under hösten och vintern. Strejkerna vände sig dels mot en 
förman, som uppfattades som tyrannisk, och dels mot byggmästarens godtyck-
liga löneutbetalningar och löftesbrott. Konflikterna fortsatte i februari 1896 
och fick då ett allvarligare förlopp. Vid ett avdelningsmöte i träarbetarefack-
föreningen den 27 februari förklarades byggmästare Svenssons arbeten på 
utställningen i blockad. Den 3 mars svarade Svensson fackföreningen att han 
"för närvarande inte har behov av flera timmerarbetare" och att han "icke vill 
hava med någon av dem att skaffa" (Uhlen, Malmö byggnadsträabetares fack-
förening). Blockaden blev sålunda verkningslös. Svensson värvade i stället 
oorganiserade och oskolade arbetare på landsbygden och lyckades, fast inte 
utan besvär, att få byggnadsarbetena slutförda före utställningens invigning. 
Någon uppgörelse mellan fackföreningen och Svensson slöts aldrig. Blocka-
den aktualiserades på nytt när det på hösten 1896 var dags att riva utställning-
en. Även rivningsarbetena utfördes av strejkbrytare. 

I början av februari 1896 besiktigades golv och golvbjälklag i huvudbygg-
naden. Det var uppenbart att Svensson fuskat med golven. Golvunderlaget 
hade för klena dimensioner och var slarvigt lagt, varför Svensson beordrades 
att riva upp och lägga om. Svensson höll heller inte tidsschemat — de många 
stridigheterna med hans arbetare är en förklaring till detta. Förseningarna 
irriterade utställningsledningen och fiktionen mellan den och byggmästaren 
stal mycket energi från Wåhlin, som inte kunde känna sig lugn förrän den 22 
maj, då den stora industrihallen var färdig och avsynad. En storm i slutet av 
augusti åstadkom viss förödelse på bland annat utsiktstornet men det kunde 
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Inihlin och den blivande 
huvudentrén till Industri-
hallen. Tillhör Wåhlins 
samling, Domkyrkomuseet, 
Lund. 

Svensson knappast lastas för. Först den 19 oktober, på byggnadsavdelningens 
sista sammanträde, sattes punkt för cirkus Svensson efter omständliga för-
handlingar i och med den ekonomiska uppgörelsen mellan honom och utställ-
ningen. 
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Upptakt 
Den tekniska infrastrukturen på utställningsområdet var av modernaste snitt. 
Elektricitetsverk, elektriska installationer och ledningar ombesörjdes av All-
männa Svenska Elektricitets Aktiebolaget i Vesterås. Belysningen var utomor-
dentligt ordnad, lokalernas interiörer väl belysta, industrihallstornet hade strål-
kastare och ytterbelysningen i utställningsparken bestod av trettio båglampor. 
Elektriciteten behövdes dessutom för hissarna, en elektrisk fontän och för 
kraftöverföringen till motorerna i maskinhallen. Utställningen hade eget gas-
verk med gasklocka och ett finförgrenat vatten- och avloppsnät täckte hela 
utställningsfältet. 

Malmö spårvägsaktiebolag, som bedrev hästspårvagnstrafiken i staden, an-
modades av byggnadsavdelningen att dra fram spårvägslinje till huvudingång-
en. Spårvägsbolaget kunde tyvärr inte tillmötesgå avdelningens begäran. Man 
begärde istället anbud på en elektrisk spårvägslinje. Av anbuden framgick att 
det blev alldeles för kostsamt (Malmö hade ännu ingen central elkraftsförsörj-
ning), varför planerna skrinlades. 

En bit in på utställningsåret fastställdes inträdesavgifterna. Abonnemangs-
korten, giltiga hela utställningstiden, skulle kosta 10 kronor för herrar och 6 
för damer; enkla besök 1 krona vardagar och 50 öre på söndagar, med undan-
tag av invigningsdagen då det fordrades 2 kronor för att komma in och se 
härligheterna. Gruppbesök kunde få rabatt enligt ett under utställningens gång 
alltmer invecklat system. Genom avtal med kommunikationsföretag till lands 
och sjöss hade långväga besökare möjlighet att lösa kombinationsbiljetter, resa 
inklusive inträde, till kraftigt nedsatta priser. Detta var ett av skälen till att 
malmöutställningen lockade så många danska gäster. 

Den 11 januari 1896 spikades dagen för det högtidliga öppnandet. Vid 
samma tillfälle konstaterades att den ursprungliga budgeten var långt överskri-
den. Den totala kostnadskalkylen bedömdes till slut hamna kring 350 000 
kronor. Någon ekonomisk kris för företaget var det dock inte tal om. Under 
senvintern fick man ögonen på en ny inkomstkälla: lotteri. I brev till Kungl.Maj:t 
ansökte styrelsen om tombolatillstånd. Vinster från tombolan skulle endast få 
omsättas i inköp av utställningsartiklar, inte i kontanter — det fick inte vara ett 
penninglotteri. 
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Utställningsområdet under uppförandd. l rllhör Malmö museer. 

Utställare från Norden betalade ingen hyra för utställningsytor medan övri-
ga fick erlägga platshyra. All försäljning belades med provision till utställnings-
styrelsen. Provisionen var högre för de utställare som hade kontrakterad en-
samrätt till försäljningen. Dessa erlade arvoden på tio till femton procent av 
bruttointäkten. Utställningsledningen var påpasslig nog att kräva högst provi-
sion — tjugo procent och däröver — för kommers som den bedömde kunna bli 
särdeles inbringande. Sådana avtal hade byråavdelningen med Bendikowski 
från Danzig som förevisade en "Edison-phonograf" mot avgift, med optik-
handlaren W.J.Holst, som uppställt den kikare i utsiktstornet som man fick 
titta i för 10 öre, och med en herr Stenfeldt som i egen byggnad demonstrera-
de Edisons "kinetophone". En egendomlighet i våra ögon var serveringen av 
"maltos Cannabis i flytande form", rubricerad som "dietmedel", som Tekniska 
Fabriken Röda Korset i Stockholm fick ensamrätt till mot erläggande av tio 
procent av försäljningsresultatet. 
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Det framgår av utställningens provisionsräkenskaper att försäljningen stundtals 
var omfattande. Den 25 juli kunde Utställningstidningen rapportera att köplus-
ten, trots den ofta fåtaliga publiken, varit ganska livlig och att en "amerikana-
re" dagen förut gjort inköp för osannolika 3 000 kronor. 

Det förekom köpslående om ensamrätterna. Den i Malmö kände fotografen 
Roijkjer förvärvade fotograferingsrätten på området men överlät den före ut-
ställningens öppnande till Alexis Brandt. Kontrakt om porträttfotografiauto-
mater, en uppskattad nymodighet, slöts med Conrad Bernitt från Hamburg. 

På det blivande förlustelseområdet i den nordöstra delen av utställningsfäl-
tet höll sig danskarna framme. P.Nielsen från Köpenhamn köpte rättigheterna 
till ett vaxkabinett och en skjutbana, båda i enkla tältbyggnader, för 2 000 
respektive 500 kronor av byråavdelningen. Mångsysslaren inom nöjeslivet, Ole 
Olsen, också han från Köpenhamn, fick driva en berg- och dalbana, en karu-
sell, en marionetteater, illuminanta vattenfontäner samt ett tält för "skrattkabi-
nett". Ole Olsen blev med tiden filmkung och Nordisk Films store chef men 
med filmförevisningarna på utställningens sommarteater hade han inget att 
skaffa. Han valde i stället en annan publikdragande nyhet, en apparat som 
frambringade "Röntgens X-strålar", vilken presenterades första gången den 12 
augusti. Olsen tillsades att under inga omständigheter förevisa abnormt skapa-
de människor eller djur, vilket annars var vanligt på dåtidens nöjesfält. Flera 
ansökningar i den riktningen förekom. Carlo Hasager från Köpenhamn sökte 
tillstånd att demonstrera två "jättebarn", vilket inte beviljades. 

En rad andra utställare fick rätt, med eller utan ensamrätt, att utanför nöjes-
fältet uppvisa andra sensationer: siluettklippning, utställning av gravmonument, 
hönsgård, duv- och kycklinghus, en byggnad i italiensk stil åt konsthandlaren 
Barbato i Köpenhamn för försäljning av italienska arbeten i korall, lava och 
alabaster, tält för förevisning av glasblåsning, rosutställning, utställning av arki-
tektoniska ritningar, ett arbetande mejeri och ett arbetande konditori, spiro-
meter (apparat som mäter förmågan att ventilera lungorna), tält för uppvisning 
av levande ormar och många andra ofta förekommande inslag på marknader 
och utställningar. 

Den 30 april tjuvstartade utställningen med en provisorisk invigning för 
pressen och den 1 maj påbörjades uppsättningen av utställningsföremål och 
montrar. Föremålen transporterades till övervägande del med järnväg till det 
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spår, ägt av Kockums Mekaniska Werkstad och förbundet med linjerna Mal-
mö-Trelleborg-Ystad, som genomlöpte utställningens södra del. Från huvud-
spåret förgrenade sig provisoriskt ett flertal banor utöver utställningsfältet så 
att godset behändigt kunde forslas direkt till sina destinationsplatser. Järnvägs-
spåret hade ett stickspår dit Kockums placerade en av sina första egentillverka-
de restaurangvagnar. Utställningen hade till slut fyra restaurationer: Pilstorps-
restaurangen, som öppnade den 1 maj, den enklare folkköksrestaurangen, den 
lilla matsalen i utställningstornet och restaurangvagnen. Ingen behövde gå 
hungrig någon längre tid på utställningen. Därtill kunde besökarna inhandla 
bredda smörgåsar, korv, bakverk samt öl, kolsyrade drycker och även starkare 
saker här och där på utställningen. 

Den 7 maj 1896 gav byråavdelningen en av utställarna, grosshandlaren Axel 
Prior från Köpenhamn, tillstånd att uppföra en egen stor byggnad inrymmande 
över 600 personer för förevisning av skioptikonbilder och för teaterföreställning-
ar. Byggnaden, som enligt Utställningstidningen uppfördes "med amerikansk 
hastighet", fick med tiden smeknamnet sommarteatern och förhyrdes under 
några veckor av teaterdirektören August Lindberg för egenhändigt uppsatta 
skådespel och revyer. Sommarteatern blev även platsen för den allra första 
uppspelningen av rörliga fotografiska bilder på vita duken, biograffilmens premi-
är i Sverige. 

När väl utställningen öppnats ökade styrelsens representativa plikter i sam-
ma grad som de operativa minskade. Kungliga gäster från Sverige och Dan-
mark undfägnades med grandios frukost den 2 juli. Utställningsstyrelsen stod 
som värd och var mangrant representerad liksom Malmös notabiliteter. När 
måltiden planerades ondgjorde sig styrelsen över att så pass många utställare 
ännu inte gjort i ordning sina montrar. Det utgick därför en allmän befallning 
att allt på utställningen måste vara i komplett skick till kungligheternas an-
komst. 

Stölder av utställningsföremål och ficktjuvar var ingen ovanlighet på utställ-
ningar. Polismästaren i Malmö rekommenderade byråavdelningen att anlita 
Charlotte Basso, som hade en utomordentlig kännedom om södra Sveriges 
ficktjuvar. Hon anställdes i maj som utställningsdetektiv och fick sig tilldelat 
ett salustånd vid huvudingången som kamouflage. Så småningom fick hon ett 
par medhjälpare. Utställningstidningen rapporterade flera gånger om inciden- 
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ter där detektiverna ingripit. Samma fenomen uppträdde under stockholmsut-
ställningen året efter. 

Stockholmstidningen betecknade de många småstölderna som en särskild 
"utställningsgalenskap", som mera borde "tillskrifvas ett sjukligt begär efter 
hvad som lyser och glänser än brottslig afsigt". Den prakt och fägring som 
utställningen demonstrerade antogs vara en förklaring till kleptomanin. I syn-
nerhet de som kommit tillresta från en undanskymd landsbygd, från civilisatio-
nens utkanter, ansågs ha svårast att motstå utställningens begärliga frestelser. 
Kleptomanin var den expanderande varuvärldens avigsida och utställningen en 
plats där denna kultursjukdom grasserade. (Ekström, s. 191) 

Publikuppslutningen blev i inledningsskedet inte riktigt som man tänkt sig. 
Byråavdelningen såg sig därför om efter attraktioner som kunde dra till sig fler 
besökare, i synnerhet på lördagar och söndagar. I början av juli träffade man 
avtal med "luftseglaren" Lauritz Johansen från Köpenhamn om en ballong-
uppstigning på söndagseftermiddagen den 26 i samma månad. Avtalet förnya-
des flera gånger. Byråavdelningen lät också konstfyrverkaren O.Larsen avskju-
ta sitt fyrverkeri den 9 augusti, ett jippo som till allmän förnöjelse upprepades 
kommande söndagar och varierades den 6 september med storstilad "illumina-
tionsfest". 

De skiftande besökssiffrorna höll i sig. Särskilt på vardagar kunde det vara 
glest i besöksleden. Utställningstidningen klagade så sent som den 8 augusti att 
det var tomt och ödsligt var man än kom inom utställningen på vardagarna. 
En rad förslag väcktes om fler förströelser och nya rabattsystem och sänkta 
biljettpriser, i synnerhet för kollektiva skolbesök som i större utsträckning 
borde lockas till utställningen. En etappvis reducering av avgifterna genomför-
des under augusti och september. 

Skolbarn och skolungdom var en målgrupp som låg den inflytelserike indu-
strikungen R.F.Berg varmt om hjärtat. Berg gjorde sig till tolk för föreställ-
ningen om den gynnsamma inverkan industriutställningarna kunde ha på 
underklassens barn. I ett brev av den 17 juli manade han styrelsen att i ett 
cirkulär kraftfullt betona "den uppfostrande inflytelse, som en industriutställ-
ning afser att erbjuda folket. ... Det uppfostrande inflytandet blifver äfven 
kraftigare ju mer ungdom och barn, hvilka ännu äro mottagliga för intryck och 
ännu ej förlorat tron på möjligheten att arbeta sig upp till bättre lefnadsförhål- 
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landen, sätts i tillfälle att med undervisande vägledning bese utställningen." En 
industriutställning var inget marknadsjippo utan ett seröst försök att agitera för 
industrikapitalismens välsignelser, såsom den filantropiske industriledaren så 
tydligt gav uttryck för i sitt brev. Skolklasser från Malmö och de landsbygds-
socknar som låg ut med järnvägslinjerna erhöll rejäla avdrag på inträdesavgifterna. 
När utställningen hade slutförts var det nog få skolelever från malmöregionen 
som inte besökt utställningen. 

Massbesöken utgjordes annars framför allt av arbetare från olika fabriker i 
Malmö och dess omnejd. Också arbetarorganisationerna, fackliga och politis-
ka, på båda sidor om Öresund sökte sig i stor omfattning till industriutställ-
ningen. Avgifterna för kollektivbesöken tycks ha bedömts nyckfullt eftersom 
rabatterna ter sig så olikartade. Vissa betalade enligt prislista, andra kunde efter 
ansökan komma in gratis. Det första kostnadsfria kollektivbesöket synes ha 
varit de trupper som paraderade vid avtäckandet av statyn på Stortorget. Fritt 
inträde tillämpades för övrigt alltmer ju längre utställningen framskred. 

Nöjespark och tivoli hölls öppna till midnatt. Efter hallarnas stängning vid 
åttatiden på kvällen sänktes inträdet till 25 öre för de som inte brydde sig om 
de utställda objekten i hallarna utan bara kom för att dansa, dricka och roa sig. 
Till dansbanan kunde vem som helst till och med ta med sig egen orkester 
utan att det kostade något. Och i närheten fanns fasta bord och bänkar för 
medhavda mat- och drickvaror. 

Den ostadiga besöksfrekvensen under utställningen två första månader gav 
dock inte anledning till någon större oro. Kassarapporten på styrelsemötet den 
7 augusti klargjorde att den ekonomiska ställningen var helt i sin ordning, 
till och med så god att de som bundit sig till garantifonden inte skulle behöva 
gälda det belopp de tecknat. På följande sammanträde, den 1 september, be-
kräftades den solida finansiella statusen ånyo. Tombolarörelsen hade då nått 
ett överskott på 20 000 kronor. Styrelsen, som inte tidigare slagit fast ett exakt 
datum för utställningens stängning, bestämde nu att söndagen den 27 septem-
ber skulle bli en passande avslutningsdag. Utställningens tidsramar avgjordes 
alltså ganska sent, ännu ett mått på styrelsens pragmatiska arbetssätt. 
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Parkbron. Tillhör Wälins samling, Domkyrkomuseet, Lind. 

Gärna medalj, men den skall vara av gyllene sort 
Prisbedömningar och prisutdelningar tillhörde industriutställningarnas höjd-
punkter. Priser och diplom som vunnits på utställningarna användes som kva-
litetsbevis och försäljningsargument i reklamen. Rader av medaljavbildningar 
kunde präglas på etiketter och förpackningar, i annonser och brevhuvud, vilket 
åskådliggör den betydelse som tillmättes de prisbelönta tingen. Trots att man 
strävade att anlita den bästa expertisen vid jurybedömningarna, blev värdering-
arna alltid diskutabla och missbelåtenheten med jurygruppernas omdömen och 
utslag var oräkneliga i 1800-talets utställningshistoria, vilket också malmöut-
ställningen 1896 bittert fick erfara. 

Den 12 mars 1896 höll byråavdelningen överläggningar med den danska 
testyrelsen om vilka prisdomare som borde utses och i slutet av april uppgjor- 

78 



des en preliminär lista. Förteckning över de utvalda ledamöterna förelåg i den 
tryckta och av Lindahl redigerade utställningskatalogen som tillhandahölls i sin 
första upplaga den 6 juni. Bestämmelser om prisdomarnas verksamhet antogs 
den 26 juni. Prisdomarnas överjury, som konstituerade sig den 11 juli, fick 
endast fålla avgörandet i tvistefrågor. Till ordförande i prisdomarkåren valdes 
chefen för Sveriges geologiska undersökning, professor O.Torell och till vice 
ordförande professor C.Nyrop från Köpenhamn, slottsintendenten professor 
E.Jacobsson, Stockholm och konsul Claus Berg, Trondhjem. Jurymän utsågs 
därefter i de elva domargrupper som enväldigt skulle döma i de sammanlagt 
nitton kategorier, som utställarna enligt utställningskatalogen indelats i. Under 
veckan den 11 till 17 juli gjorde prisdomarna sina urval och sista dagen avläm-
nade de protokoll över belöningarna. Protokollen består av prisförteckningar 
utan motiveringar — vilket var brukligt i prissammanhang — och inleds av 
följande uttalande: 

"Prisdomarne, som funnit utställningen i sin helhet vara sällspordt förtjenst-
full och en verklig heder för vårt land och Malmö stad samt såväl de svenska 
och norska, som de danska och finska afdelningarne till sin beskaffenhet ut-
märkta, vilja härmed till alla, som bidragit till utställningens lyckliga resultat, 
uttala sitt varma erkännande för det sätt, hvarpå de nordiska länderna vid detta 
tillfälle blifvit satta i stånd att framlägga bevisen på framskridande i industriens 
alla grenar." Det sägs också att juryns förhandlingar synnerligen präglats av 
"enighet och godt förstånd på alla håll". De utställare som tilldelats guld- eller 
silvermedalj kunde på begäran erhålla ett "medarbetarediplom" åt den eller de 
som bidragit vid framställningen av det belönade utställnings föremålet. 

Prislistorna offentliggjordes i Utställningstidningen någon dag senare. Ut-
märkelserna var i fyra klasser: guld- och silvermedalj, bronsmedalj samt he-
dersdiplom. Kommissariatet lät därefter uppsätta anslag vid de premierades 
montrar, som tillkännagav utmärkelsens art. Missnöjet lät inte vänta på sig. 
Anslagen var inte omtyckta av de som kände sig förfördelade och många 
skyltar togs helt sonika ner. Många uttryckte "överraskning" och "förvåning" 
i brev till utställningsstyrelsen, antingen över att de inte belönats eller för att de 
erhållit ett pris som de inte tyckte var värdigt. Tekniska Fabriken Röda Korset 
i Stockholm, som ställde ut hygien- och skönhetsmedel samt hälsodrycker och 
dietmedel, var en av de första firmor som klagade. En jurymedlem svarade 
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omgående att "den som belönar dess 
smörja bör hafva spö". En del tillba-
kavisade eller avstod från en utmär-
kelse av lägre valör och krävde att 
information om åtgärden skulle an-
slås vid utställningsföremålet. Andra 
ville genast hämta sina alster, packa 
ihop sin monter och åka hem. En 
vanlig förklaring i den allt stridare 
strömmen av upprörda krav på om-
prövning av prisbesluten var hänvis-
ning till högre utmärkelser i tidigare 
utställningar. Några missnöjda fordra- 
de att fa stå "utom täflan". Enligt de 

Guldmedalj Ogyllt tenn). Tillhör Malmö museer. 
regler som gällde för prisbedömning- 
en skulle en sådan framställan vara 
gjord i god tid före prisnämndens 

plenarsammanträde den 13 juli. Därefter gällde att "allt, som icke redan sjelf-
mant undandragit sig täflan, nödvändigt måste anses falla under bedömande 
och sålunda icke kunde af juryn lemnas utan afseende". Önskemål om att inte 
delta i prisbedömningen efter detta datum avvisades. 

Den 17 juli anlände till styrelsen ett brev undertecknat av Georg Karlin den 
15 juli med begäran om att Kulturhistoriska museet i Lund (Kulturen), där 
Karlin var föreståndare, måtte stå utanför pristävlingen. Karlin ansåg att Kul-
turen blivit illa bemött; han hade anmält museet i sju grupper men endast blivit 
bedömd i två. Brevet besvarades inte. Vissa förbigångna utställare pekade på 
det mönster av regional obalans de tyckte sig se i prislistorna: Medaljerna av 
högst lödighet gick mestadels till företag i Skåne menade man. Men framför 
allt beskylldes prisdomarna för jäv, partiskhet och inkompetens och avkrävdes 
en förnyad prisbedömning. 

Missnöjesyttringarna tog sig strax organiserade former. Ett protestmöte 
ägde rum på Stadt Hamburg den 3 augusti, där en kommitté utsågs med 
den stridbare intendenten Karlin som vice ordförande. Han hade publicerat 
sina indignerade invändningar mot prisdomarnas värdesättning av Kulturens 

Foto: Helene Toresdotter, Malmö museer. 
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Diplom utfärdat vid Industri- och Slöjdutställningen i Malmö år 1896. 
Diplomet tillerkänt bildhuggaren Frans Törnegren, Malmö: Han var född i 
Malmö 1865. År 1892 blev han anställd vid Aktiebolaget Skånska Cement-
stuteriet som bildhuggare och 1903 blev han cheffor dess stuckaturavdelning. 
Tillhör Malmö museer. Foto: Helene Toresdotter, Malmö museer. 
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utställning i Skånska Aftonbladet den 27 juli och blev som den mest högljudde 
den som var ägnad att anföra de missnöjda. Karlin agerade samtidigt inom 
utställningen för att värva fler proselyter för de missnöjdas sak. Han fäste 
upp plakat och anslag i industrihallen med protestkommittens cirkulär. Hans 
tilltag kom fort till styrelsens kännedom. Om Karlin inte upphörde med sitt 
"förargelseväckande beteende" skulle han förvägras tillträde till utställningen. 
Uppmaningarna hjälpte föga. När styrelsens tålamod tagit slut anmälde den 
det inträffade till Kulturhistoriska föreningens ordförande, det vill säga Karlins 
överordnade, och krävde Karlins upptuktelse. Mötet på Stadt Hamburg 
samlade hela 125 deltagare, vilka jämrade sig över snart sagt hela hanteringen 
av prisfrågan. Det ansågs bestickande att många möbler och andra arbeten 
av trä som stått på utställningen under lång tid och skadats av fukt och 
temperaturfluktuationer, därigenom från början varit diskvalificerade. Detta 
sades vara särskilt klandervärt eftersom juryn känt till saken. En utställare 
som avsiktligt fört sina träföremål till utställningen först dagen före prisjuryns 
bedömning, erhöll däremot guldmedalj, vilket var ytterligare ett prov på 
jurymedlemmarnas dåliga omdömen. Den utpekade utställaren var till ytter-
mera visso ledamot av utställningsstyrelsen. Mötet enades om en proklamation 
till styrelsen. Uttalandet ställde upp ett antal frågor som missnöjeskommitten 
begärde svar på inom åtta dagar och yrkade slutligen på ny prisbedömning. 
Slutyrkandet åberopade industriutställningarna i Barcelona 1888 och Liibeck 
1895, där prisnämndernas beslut omprövats efter massiv kritik. Den polemiske 
Karlin, som var den mest militante på mötet, yttrade att "Nytt prisbedömande 
skulle ej blott föreslås utan fordras" samt att ett sådant helt skulle bekostas 
av utställningsstyrelsen. Karlins förslag förkastades dock till förmån för en 
mera hovsam formulering. 

De missnöjdas kommitté träffades redan nästa dag, då ordföranden avsade 
sig uppdraget och Karlin valdes till ny ordförande. Den 7 augusti svarade 
styrelsen på den våldsamma kritiken, som blivit en mediahändelse av stort 
format. Beträffande beskyllningarna för jäv anförde styrelsen att alla prisdoma-
re var väl kända och meriterade och deras namn publicerade redan vid utställ-
ningens början samt att ingen anmält jäv innan domarna avslutat sin bedöm-
ning. Ingen hade heller protesterat mot de i förväg kungjorda reglerna för 
prisbedömningen, och dessa regler hade följts till punkt och pricka, hävdade 
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man. Styrelsen anförde vidare att meningsskiljaktigheterna varit få i de olika 
jurygrupperna. Slutligen refererade styrelsen än en gång till bestämmelserna för 
prisbedömningen. Prisdomarnas beslut kunde inte överprövas av utställnings-
styrelsen. Kommittén bombarderade utställningsstyrelsen med nya klagomål. 
Bland annat menade man att utställningskatalogen varit vilseledande och att de 
grupper som katalogen sorterat utställarna i, och som låg till grund för prisför-
delningen, inte stämde överens med utställarnas önskemål. Styrelsen gick i 
svaromål än en gång. Den upprepade tidigare motargument och tillfogade att 
katalogens ofullständigheter berodde på att bristfälliga uppgifter anmälts och 
att anmälarna inte heller påkallat rättelser före slutlig tryckning (katalogen 
trycktes i en reviderad upplaga i slutet av juni). 

Protestkommitten sammanträdde sedan regelbundet under augusti och sep-
tember varefter protestvågorna ebbade ut. Den sista skrivelsen ingick till sty-
relsen i slutet av september och var försedd med bilagor som upptog transum-
ter av cirka etthundra enskilda utställares missbelåtenhet. När protesterna inte 
ledde någon vart sjönk intresset hos de missnöjda. Underligt nog överlämnade 
missnöjeskommitten med tiden alla sina handlingar till utställningens avslut-
ningsutskott. 

I någon mån lyckades Karlin i sitt uppsåt. Den 23 oktober "fritog" utställ-
ningsstyrelsen honom och Kulturen från den tillerkända premien — silverme-
dalj i sjuttonde och artonde grupperna, som innehöll "alster af husslöjd, frun-
timmersarbeten" respektive "undervisningsmateriel" — och en månad senare 
befriades alla som så önskade från tilldelade utmärkelser. 

Utställningsledningen hade skickligt värjt sig mot anklagelserna. I synnerhet 
Edvard Lindahl, som förde utställningens officiella talan i pressen, försvarade 
styrelsens hållning med bravur. Men medaljtävlingens resultat och ledningen 
hade en avgörande svaghet. Femton av styrelsens ledamöter var samtidigt 
utställare och samtliga hemförde medalj, inalles nitton guld- eller silvermedal-
jer. Den omständigheten fick inte stort utrymme i försvarssidans plädering. 
Det var annars brukligt att styresmän och funktionärer avhöll sig från delta-
gande i priskonkurrenser på utställningarna. Utställare 1896 som ingick i den 
danska utställningsbestyrelsen hade den goda smaken att från första början 
avstå från tävlingsdeltagande. 

Prisutdelningsaffären fick överdrivna proportioner, av de över sjuhundra 
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som mottagit priser protesterade drygt etthundra och den kastade en dyster 
skugga över utställningens avslutning och eftermäle. 

Epilog 
Söndagen den 27 september var utställningens sista dag. Det späckade avslut-
ningsprogrammet drog stora människoskaror, större än någonsin. Luftseglare 
Lauritz Johansen gjorde ännu en ballonguppstigning i sin "Falk" och det var 
med ett visst vemod de tiotusentals åskådarna kunde åse hur en svag vind 
förde bort den majestätiska luftfarkosten vid femtiden på eftermiddagen. Vid 
sextiden halades flaggorna och sköts kanonsalut. Härefter stängdes hallarnas 
portar. Praktfulla fyrverkerier bildade avslutningsfestligheternas kulmination. 
Musik och dans pågick till sena kvällen. Det var nästan midnatt när den siste 
gästen kördes ut av vakterna. Nordiska Industri- och Slöjdutställningen i Mal-
mö år 1896 hade tagit farväl. 

År 1894 hade man kalkylerat med 200 000 besökare. När entréerna stängdes 
den 27 september utvisade de åtta räkneapparaterna vid vändkorsen samman-
lagt 348 904. I detta antal ingick varken utställarna och deras medhjälpare eller 
de 35 000 personer som löst säsongskort. Vi bör därför kunna ange besöksan-
talet till cirka 400 000, således i runda tal Malmös befolkning multiplicerad 
med åtta. Man klagade ofta på den sparsamma publiktillströmningen men 
slutfacit måste ha upplevts som allt annat än nedslående. Vilken utställning i 
Malmö i dag skulle mäktat att dra till sig två miljoner besökare (åtta gånger en 
nutida folkmängd på 250 000)? 

Den 23 oktober 1896 höll utställningsstyrelsen sitt sista sammanträde. Det 
beslutades att bron över kanalen till Kungsparken skulle överlämnas till Mal-
mö stad. Styrelsen hade härefter inte längre något existensberättigande. De få 
återstående löpande ärendena överlämnades åt en sjumannakommitte ur sty-
relsen, benämnd avslutningsutskottet. 

Byråavdelningen träffades sista gången den 30 oktober 1896. Man bestämde 
då att avlämna utställningsbyggnaderna till respektive byggmästares förfogande 
för nedtagning och borttransportering. Därigenom kunde också de brandvak-
ter och nattvakter som varit anställda sedan årets början entledigas. 
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Efter utställningens slut träffades finansavdelningen endast ytterligare en gång, 
varpå avslutningsutskottet fick ta hand om sluträkenskaper och slutuppgörelser 
med kreditgivarna. Man beslutade i november 1896 att sälja huvudentreportalen 
för 500 kronor, att auktionera bort obehövliga byggnader och att städa området. 
Den 12 januari 1897 kunde avslutningsutskottet konstatera att området var avröjt 
och att kanalbron med tillhörande grindar och portal överlämnats till Malmö stads 
disposition. På ett sammanträde i april enades man om att anslå 100 kronor för 
inköp av en serie av Brandt tagna fotografiska vyer och bilder av föremål från 
utställningen och överlämna dessa som gåva till Malmö museum att utgöra minne 
av utställningen. Avslutningsutskottet hade kontaktats av styrelsen för stock-
holmsutställningen, som nu var inne i sitt mest intensiva uppbyggnadsskede, med 
anhållan om att få köpa malmöutställningens räkneapparater och tombolarekvi-
sita, vilka nu såldes för 1 000 kronor. 

Slutsammanträdet i avslutningsutskottet hölls den 10 december 1897, varvid 
räkenskaperna förklarades fullständigt avslutade och klara att överlämnas för 
revision. En mindre del av återstående medel reserverades för kommande 
expenser, bland annat för inbindning av utställningsstyrelsens handlingar. 

Något absolut överskott gav inte utställningen. Samtliga utgifter hade bestri-
dits och skulderna återgäldats men kreditgivarna (banklånet återbetalades i sin 
helhet) återfick endast runt 90% av sina kreditiv, vilket dock accepterades. För 
Malmö stads räkning återstod alltså bara en obetydlig kreditrest. I gengäld 
lämnade utställningen efter sig "till stadens framtida nytta" en utjämnad och 
dränerad tidigare sumpmark och en gåva som bland annat innehöll kanalbro, 
biljettkurer och ett stort antal kubik grus. Utställningens finansresultat var så 
nära man kan komma full balans mellan intäkter och kostnader. 

Spår 
Hundra år är en lång tid. Tidens avlagringar hinner under ett sekel dölja och 
utplåna det mesta av minnena och kvarlevorna av en så dagsländebetonad 
företeelse som en industriutställning i landsorten. Levande vittnesmål från 
människor som kan ge röst åt upplevelser från utställningen 1896 existerar inte 
längre och det är ytterst tunnsått med nedskrivna hågkomster. 

85 



Souvenirer — "Hultmans mugg" — medaljer, diplom, kataloger, utställnings-
tidningar och andra trycksaker finns i någon mån bevarade hos museer och 
bibliotek eller i privata samlingar. En och annan souvenir från 1896 finns 
säkert i behåll bland familjeklenoderna i något halvt bortglömt vindsförråd, 
kanhända likt familjen Joads porslinshund från världsutställningen i S:t Louis 
1904 i John Steinbecks roman Vredens druvor. Fotografier, affischer, ritning-
ar och kartor förvaras på Malmö museer liksom den ringa mängd utställnings-
föremål som utställningsstyrelsen inköpte åt museet. 

Fysiska efterlämningar i form av byggnader och byggnadsdelar behandlas på 
annan plats i denna skrift där det framgår att sådana är lätt räknade och att de 
fragmentariska resterna är starkt förvanskade. 

Fler utställningar anordnades inte i Hästhagen-Pilstorps-området och Indu-
striutställningen satte inga större spår i stadsplanen. Enda undantaget är Slotts-
parken som delvis var ett resultat av utställningen. I övrigt går det inte att 
upptäcka nutida rudiment i stadsbilden. Inte ens Regementgatans år 1896 
nyplanterade trädallé finns kvar. 

Utställningsstyrelsens skriftliga dokumentation förvaras i dag på stadsarkivet 
i Malmö. Det sista sammanträdet i utställningsstyrelsens avslutningsutskott 
hade som en av de sista punkterna på föredragningslistan vad som skulle 
företas med utställningens handlingar, inklusive de som övertagits från pro-
testkommitten. Det beslutades att överlämna protokoll, räkenskaper och övri-
ga handlingar till "framtida förvar i stadens arkiv", det som några år senare, 
1903, blev Malmö stadsarkiv. 

Utställningsstaden 

Utställningen i Malmö 1896 och de begivenheter den sammanföll med var en 
kraftsamling av de som stod i spetsen för Malmö stad och näringsliv. 

Det fanns ett behov i Malmö av att hävda sig, att imponera på omvärlden —
en trotsig och lite fumlig åstundan att bli beundrad som fick förnyad aktualitet 
mitt i 1990-talet med dess "magneter" och "visioner" och slogans som "Haur 
du sitt Malmö så haur du sitt varden". Inte så lite av mindervärdeskomplex 
och självhävdelsebehov — självförhävelse ligger snubblande nära — riktade sig 
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mot huvudstaden. Stockholm skulle visas att den oansenliga skånska landsorts-
hålan minsann var kapabel till ett så krävande företag som en stor nordisk 
industriutställning som dessutom skulle bli den dittills största i Sverige. Lille-
bror ville bli erkänd och berömd. Att slå ur underläge gav styrka. Det fanns 
hos utställningens ledning och organisation en uppfinningsrikedom, finurlighet 
och envishet som många gånger fick träda i stället för ett överflöd på materi-
ella resurser och offentliga bidrag från skattemedel (stockholmsutställningen 
1897 understöddes av staten). Utställningsmaskineriet byggde i rätt stor ut-
sträckning på frivilliga insatser. Några få nyckelfigurer honorerades. Wåhlin, 
som var den högst arvoderade, erhöll 8 000 kronor, Sörensen 5 000, Lindahl 
1 200 kronor samt Lembke och Malmström något mindre belopp. 

Industriutställningen 1896 var Malmös urbana mogenhetsexamen. Genom 
den hade Malmö med goda betyg inträtt i de avancerade skandinaviska indu-
stristädernas led Malmö framstod som en myndig modern stad tack vare utställ-
ningen, mer modern än den i grund och botten var. Utställningen betecknar 
modernitetens genombrott i Malmö. Brottstycken från de senaste decennier-
nas makalösa globala framsteg inom vetenskap, teknik och kultur hade under 
några korta sommarmånader gjort ett överväldigande intryck på landsändans 
befolkning. Det var som om världen flyttat närmare. När Malmö nästa gång 
stod som värd för en än större exposition, som samlade inte bara nordiska 
utställare utan alla nationer kring Östersjön, kunde man storordigt se tillbaka 
på en stad som man påstod fått rykte som utställningsstad: "Det var ock på 
slutet af 1800-talet som Malmö mera än de flesta samhällen blef en utställning-
arnas stad. Dessa voro helt visst till en början väsentligt lokala, men rayonen 
vidgades med hvarje år. Redan 1881 deltogo köpenhamnarne och så dristade 
man 1896 anordna en interskandinavisk utställning af nog så afsevärd storlek, 
och Malmö visade redan då tydligt, att hvad som gjordes i viss mån i lokalin-
tressets tecken dock hade ett vidsträcktare syfte." (Officiell berättelse öfver 
Baltiska utställningen i Malmö 1914, s. 3) 

Utställningen 1896 fick en avgörande betydelse för den baltiska. Baltiska 
utställningen vore otänkbar utan den plattform av kunskaper och praktik som 
industriutställningen 1896 lämnat efter sig men den överskuggade också alla 
tidigare malmöutställningar. Malmö som utställningsstad kulminerade i "Bakis-
kan" som blev stadens genom tiderna största evenemang och den sista egent- 
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liga industriutställningen i Malmö. Den årliga Skånemässan etablerades visser-
ligen efter första världskriget men den har enbart haft en avlägsen likhet med 
industriutställningarna. 

Utställningsvaran är till för allmänt beskådande 
Det är vanskligt att dra några slutsatser om vilken verkan industriutställningen 
1896 fick på näringslivet i Malmö och malmöregionen. Att ge de deltagande 
företagen konkurrensfördelar var inte utställningens huvudavsikt. Det var sna-
rare varuvärlden som sådan som förevisades i monter och på piedestal. Indu-
strikapitalismens kärna var den maskinellt producerade varan utbjuden på en 
anonym marknad och dess ideal en serie av exakt likadana varor helt framställda 
av maskiner och aldrig rörda av människohand. Det utställdes för all del även 
konstobjekt och slöjdalster och liknande produkter från det kvardröjande hant-
verkssamhället, men det var fabriksvarorna som var industriutställningens hu-
vudinnehåll. Här placerades varan fjärran från sitt tillverkningssammanhang i en 
inramning som lyfte fram dess visuella egenskaper. Industrivarorna på utställ-
ningen, inklusive maskinerna, skulle i första hand beses, inte användas och inte 
förstås som slutresultat av en arbetsprocess. Utställningsbesökarna var mer än 
något annat åskådare. Meningen var att de med sinnligt begär skulle åtrå de 
utställda föremålen och bli delaktiga i teknologins magi men inte att de behövde 
tillföras insikter i hur föremålen frambringats — sådan kunskap erbjöds sällan 
på industriutställningarna. Den estetiska dimensionen var sedan länge en fram-
trädande sida av industrivarornas exponering och kom allt mer i förgrunden 
under 1900-talets utställningar. Stockholmsutställningen 1930 och helsingborgs-
utställningen 1955 ägnades nästan helt åt en formgivning och estetik som 
förenats med industrialismens serieproduktion och billigare material. 

Industriutställningen kan beskrivas som den yttersta konsekvensen i indu-
stritingens estetisering: varan utställd för beskådande i en från både produk-
tion och konsumtion frigjord och främmande miljö utan samband med vare 
sig dess användning eller de råvaror, kunskaper och producenter som gjort 
den möjlig. Varan förvandlades till ett estetiskt föremål, ett konstverk, en 
fetisch, som inte fick vidröras eller brukas till det den var avsedd för, utan 
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endast utforskas och njutas av blicken. Betydelseglidningen mellan bruksföre-
mål och konstföremål uppmärksammades inte av samtiden och var fördold 
för industriutställningarnas arrangörer och avnämare. Men en bit in på 1900-
talet avslöjades i ett slag industrivarans dubbelroll. År 1914 signerade den 
franske konstnären Marcel Duchamp en simpel flasktorkare (en vanlig indu-
striprodukt med avsättning hos kaféer, barer, bistroer) utan att företa sig annat 
med tingesten än att klottra dit sitt namn. Han ställde ut flasktorkaren som sitt 
eget verk på en konstutställning. Genom den aktiva handlingen flyttade Du-
champ ett av andra färdiggjort föremål ("ready-made") ur sitt sammanhang 
och inordnade det i annan miljö för att ge det en ny och tidigare oanad 
innebörd. En trivial industrivara förvandlades till ett konstobjekt. 

Industriutställningen blev industrialismens och industrivarans tempel och 
det fanns också slående yttre likheter mellan många utställningshallar och 
kyrkobyggnader. Såväl i planer (exempelvis korsplan och flerskeppighet) som i 
interiörernas solennitet finns stora överensstämmelser. Industriutställningens 
kultföremål och innersta budskap var den industriellt framställda varan. All-
mänhetens tillvänjning till den för framtida konsumtion hägrande varan eller 
varufetischen var den outtalade men obestridliga grundtanken. Masskon-
sumtionssamhällets begynnelse är nära förknippad med industriutställningarna. 
I budskapet låg emellertid inga omedelbara politiska implikationer. Politiska 
ambitioner vända mot exempelvis arbetarrörelsen i Malmö är inte synliga i 
dokumentationen från utställningen 1896. Det saknades inte en politisk viljein-
riktning hos de som initierade och ledde utställningen, men den höll sig på ett 
mycket allmänt industripolitiskt plan. Den ideologi man försökte torgföra var 
föreställningen om det förträffliga i industrialismens och stadscivilisationens 
sätt att organisera produktion och samhälle och att marknadsekonomin var 
den enda samhällsform som kunde skapa framtida välstånd. Industriutställ-
ningarna blev varuproduktionens viktigaste offentliga förevisningsform. 

Malmö var 1896 fortfarande en stad präglad av fattigdom, trångboddhet, 
usla sanitära förhållanden (1896 var året då Malmö först fick ett ordnat ren-
hållningsväsende) och allt skarpare politiska motsättningar. Socialdemokratins 
paroller attraherade en växande andel av arbetarklassen. Kritiska synpunkter 
på Industriutställningen framskymtar emellertid inte i tidningen Arbetet, trots 
att motståndarlägret var arrangör. Antagligen hade detta sin grund i att arbetar- 
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rörelsen så starkt bejakade industrisamhället och maskinkulturen och aldrig 
ifrågasatte det industriella produktionssättet i sig. 

Minnet av en sommar 
Sommaren i Malmö 1896 var en enda lång karneval och Hästhagen-utställ-
ningen var huvudattraktionen. För många var säkert folklivet, förlustelserna 
och tivolit det som lockade mest. Men här fanns även ett koncentrat av allt 
nytt, vackert och märkligt inom teknik och vetenskap som först flera decen-
nier senare skulle bli var mans egendom. Det var nutid och framtid i symbios. 
Det är troligt att det var blandningen av det fantastiska och underhållande som 
etsade sig fast i besökarnas minnen. Och minnet av industriutställningen 1896, 
liksom av Baltiska utställningen 1914, måste ha varit oförglömligt för de som 
var med. Det kan nedtecknaren av dessa rader, som sju år gammal dagligen 
tumlade runt på H55-utställningen i Helsingborg den heta sommaren 1955, 
intyga. 
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Hur kom man till 
utställningen? 

Ingmar Billbeg 

Vilket Malmö var det som mötte besökarna till utställningen? Om man kom 
till staden från sjösidan med ångbåt såg man först de två fyrtornen som 
uppfördes år 1878 i samband med yttre hamnens utvidgning. I dag finns det 
västra fyrtornet vid nuvarande Kockumskranen kvar. År 1896 ställdes en mist-
siren, driven av en petroleummotor, upp vid denna den yttre fyren. För att 
underlätta för ångfärjetrafiken anordnades också nattsignal från det västra 
pirhuvudet. 

Sedan 1860-talet hade trafiken mellan Malmö och Köpenhamn drivits av ett 
danskt bolag, Det Forenede Dampskibs Selskab. Sedan år 1888 var detta bolag 
dominerande på linjen. År 1872 har också de båda hjulångarna Gefion och 
Gylfe satts in i trafiken. Under årens lopp gjordes försök från Malmö att bli 
mera delaktig i trafiken men någon riktig lösning kom inte till stånd förrän år 
1900. Några problem med att resa mellan Malmö och Köpenhamn fanns dock 
inte. En önskan från Malmös sida var naturligtvis att kunna ha ett inflytande 
på linjen. Visserligen kunde trafiken från Malmö till Tyskland via Köpenhamn 
med ångbåtarna L. P. Bager och Sten Sture ta med en del passagerare. Men år 
1896 trafikerade Sten Sture enbart linjen Malmö — Stralsund. Även Hallands-
bolaget, som bedrev trafik till Tyskland över Malmö och Köpenhamn, kunde 
ta passagerare till Köpenhamn. 

Det är ändå först när ångfärjetrafiken kom igång som man kan tala om 
konkurrens. Det nya ångfärjeläget i Malmö öppnades för trafik redan år 1895. 
Trafiken drevs till en början med de danska statsbanornas ångfärja Koben-
havn. År 1900 sattes från svensk sida den kockumsbyggda ångfärjan Malmö in 
i trafik. Bolaget ägdes gemensamt av den danska och svenska staten. 
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Danskarna kommer. Köpenhamnsbåten vid kaj en sommardag 1896. Tillhör W7åhlins samling Domkyrka-
museet, Lund. 

Trots den danska dominansen i ångbåtsförbindelserna satsade Malmö ändå 
på att investera i en ny tullvisitationsbyggnad för Öresundstrafiken. Denna 
invigdes år 1896. Att de styrande i Malmö lade stor vikt vid resandeströmmen 
från danska sidan visar sig bland annat i form av den kombinationsbiljett som 
kunde lösas i Köpenhamn. I biljetten ingick förutom överfarten till Malmö 
också inträdet till Industriutställningen. Denna typ av rabatt är ju något som 
också har tillämpats i senare tid vid olika utställningar för att locka över den 
danska publiken. 

Ett sätt att kunna resa till Malmö som med åren hade blivit lättare var med 
järnväg. Järnvägsnätet hade byggts ut successivt alltsedan den första delen av 
södra stambanan mellan Malmö och Lund invigdes den 1 december 1856. 
Under de kommande åren byggdes det också ytterligare stationer i Malmö. Nu 
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Malmö Centralstation på 1890-talet med dåvarande Mälarbron1,ggd år 1885 iförgrunden. Tillhör Malmö 
museer. 

1896 fanns förutom Malmö Central även Malmö Västra, Södervärn, Östervärn 
och som senast färdigbyggd Malmö F, ångfärjestationen. Det utbyggda nätet 
av skånska järnvägslinjer underlättade naturligtvis transporter både av gods 
och passagerare till utställningen. På förslag av R. F. Berg tillämpades också 
kombinationsbiljett på järnvägen, d.v.s. tågbiljett och inträde till Industriut-
ställningen. 

Som besökare nyss ankommen och stående på Skeppsbron eller utanför 
Malmö Centralstation kunde man välja på att promenera till utställningsområ-
det eller att ta en hästdroska. Droskstationen fanns på Stortorget. Det var 
enbart hästdroskor det rörde sig om. Först år 1903 kom den första automobi-
len i allmän trafik. Men det dröjde ända fram till år 1906 innan det blir 
automobiler i drosktrafiken. 
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Hästspårvagnen på linje 2 har jurt passerat Carok kyrka på östergatan. 1900-talets bagan. Tillhor Malmö 
museer. 

Om valet blev att promenera passerade man över någon av broarna Mälar-
bron, Hjälmarbron eller Vänersbron (nuvarande Petribron). 

Möjligheten fanns också att komma över kanalen via Pontonbron, vanligen 
kallad Hönsabron. Väl över på rätt sida om kanalen kunde promenaden före-
tagas längs Norra Vallgatan och kanske längs de anlagda promenadvägarna på 
bastionerna Älvsborg och Nyköping. Framme i Kungsparken, eller Kung Os-
cars park som den officiellt hette, styrdes stegen mot den nybyggda träbron 
mellan Kungsparken och Slottsparken, Parkbron, som också bildade en av 
entréerna till utställningsområdet. År 1896 var bron målad i rött och vitt. 

Om man istället promenerade över Stortorget och Gustav Adolfs torg kun-
de man passera över kanalen på någon av broarna Rörsjöbron, nuvarande 
Amiralsbron, Södra Förstadsbron, nuvarande Davidshallsbron eller den inför 
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utställningen nybyggda Morescobron. Denna bro uppfördes och bekostades 
på privat initiativ av ägaren till det danska företaget Moresco, Jacob Heinrich 
Moresco. Ytterligare en bro fanns att tillgå åt öster, Paulibron. Under somma-
ren 1896 förde den bron över till området för Lantbruksmötet. Stora delar av 
nuvarande Drottninggatan var planterad och ingick i Lantbruksmötets utställ-
ningsområde. 

Väl över kanalen befann man sig på Regementsgatan, och då var det bara 
att fortsätta åt väster längs gatan som också var paradgatan upp till utställning-
ens huvudentré som fanns vid nuvarande stadsbiblioteket. 

Det fanns också en möjlighet att spara fötterna genom att nyttja hästspår-
vagnen. Den första linjen tillkom år 1887, så nymodigheten var enbart nio år 
gammal 1896. Denna den första linjen utgick från Skeppsbron och vidare 
förbi Malmö Centralstation över Stortorget och Gustav Adolfs torg och längs 
med Södra Förstadsgatan fram till nuvarande sjukhusområdet. Den andra lin-
jen utgick från Östra Förstaden längs Östergatan, Göran Olsgatan och upp till 
Stortorget, där den anslöt till linje 1. Det var alltså hästspårvagn som gällde. 
Någon elektricitet kom inte förrän år 1901, då elekticitetsverket blev färdigt. 
År 1906 kom de första eldrivna spårvagnarna i drift. Samtidigt byggde man ut 
linjerna för dubbelspår som ersättning för de tidigare enkelspåren. 

År 1854 hade ett gasverk byggts och gasljuset introducerats. Vid höstbelys-
ningen år 1894 fanns i staden 719 "lågor" av vilka 346 även brann om natten. 
Redan i slutet av 1800-talet fanns det lokalt elektriskt ljus i vissa fastigheter 
men i och med elverkets tillkomst blev detta mera allmänt. Samtidigt påbörja-
des också ett byte från gasljus till elektriskt ljus år 1901. Men nu år 1896, när 
sommarskymningen sänkte sig över staden, var det med hjälp av gasljuset som 
de sena besökarna på utställningen fick orientera sig hemåt. 

Källor 
Malmö stads historia, fjärde delen 1870-1914 (1985) . 
Malmö: En skildring i ord och bild av stadens utveckling och nuvarande tillstånd (1914) . 
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OBS.! Herrar Industriidkare, 
Tvenne vattenfall, om tillsammans c:a BOO 

hästkrafter, belägna 34kilometerfrånHelsing-
borg och 3 kilometer från närmaste jernvägs-
station, finnes till salu. 

Egendomen har 102 tunnland utmärkt åker, 
11 tunnland trädgård och park, är synnerligen 
väl bebyggd och,  naturskönt belägen. 

Redan befintliga qvarn- och benmjölsverk 
lemna god ränta. Samtliga byggnader brand-
försäkrade för 74,000 kr. Säljes nu billigt 
till följd af egarens afflyttning. Närmare 
40,w:tingar lenniar Her Charles H. 
Kramer, Westergatan 72, Malmö. 

(G. A. M. 12288). 

Ur Utställningstidningen liksom följande 
annonser i denna artikel. 

Den stora utställningen 
Ingmar Billberg 

Fredagen den 1 maj år 1896 utkom första 
numret av Utställningstidningen. Denna tid-
ning skulle ges ut med ett nummer dagligen 
både före och under utställningen, det vill 
säga under en period på fem månader. I 
tidningen finns förmedlat en mängd med in-
formation och intryck från en sommar som 
skulle bli Malmös utställningssommar. Med 
en ofta stor positivism och mycket målande 
förmedlas stort som smått av herrar Måns-
son och Björklund och deras medarbetare. 

Med denna tidning som underlag görs här ett försök att förmedla denna 
utställningssommar med dess värderingar, väsentligheter, intryck och inställ-
ningar. Oftast med skribenternas egna ord men lika ofta har texten blivit 
redigerad och förkortad. Så håll till godo, här kommer saxat och klippt ur 
utställningstidningen en utställningssommar för 100 år sedan. 

Våren är kommen. Det är den första maj. Året är 1896. 

Förväntan 
Utställningens provisoriska invigning ägde rum under gårdagen. Utställnings-
kommissarie Salomon Sörensen hade sänt inbjudningar till pressen i Danmark 
och södra Sverige. Förmiddagen ägnades åt genomgång av utställningen och 
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Stora trappan i industrihallen 
under uppförande. Till 
vänster om trappan syns 
bögän till ett av hisschakten. 
Tillhör Walins samling 
Domkyrkomuseet, Lund. 

klockan halv 3 intogs frukost i utställningsrestaurangen på Pilstorp. Utställ-
ningsfältets omfång och byggnader väckte allas överraskning och beundran. 

Vid frukosten fick Nationaltidendes korrespondent hr Falkman hedersplat-
sen bredvid borgmästare 0. Ahlström, i övrigt följde styrelsens medlemmar de 
inbjudna journalisterna till bords. De officiella talen öppnades av borgmästa-
ren som föreslog pressens skål varpå hr Falkman svarade med en skål för 
utställningen. 

Söndag 3/5. Det är sol och livande vår över fältet. Överallt vart man kom- 
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Gamla Tidningskontoret 
MALMÖ 

9 Isak Slagtareg,atan 9. 

samt å 

Industriertställningsfältet 
(midt för hufvudrestauranten Pilstorp). 

Lager af 

Cigarrer & Kortvaror. 
Tidningsexpedition. 
Skrif-
Telefon-
Post- LOKAL 

rör allmänheten. 

mer, samma liv samma äflan. Från vår pavil-
jong, Gumxlii annonsbyrå, mittför utställ-
ningens huvudrestaurang hör vi hammarslag-
ens dova klang och sågarnas gnisslande ljud. 
Hoppgivande vår, knoppande buskar och träd 
och runt omkring oss ävlan och id och sol-
sken som glittrar i konstgjord damm. 

Den större hallen, utställningens huvud-
byggnad, ligger nästan klar. Från maskinbygg-
naden närmar vi oss Bodafors nätta villa, 
vars utställningsprodukter skall ge oss vitt-
nesbörd om vad det magra Småland förmår. 
Strax invid som en konkurrent har vi Mal-
mö snickerifabriks särdeles ståtliga villa av 

amerikansk fur. 
Med längtan ser vi mot Kungsparkens nya skuggande veranda som skymtar 

därborta över det nya prydliga föreningsbandet över kanalen, Parkbron. 
I går spred sig ryktet i staden om att utställningens huvudbyggnad varit 

föremål för en dess bättre avvärjd eldsvåda. Vid besök på platsen såg man att 
det nog kunnat bli allvarligt. I nedre kanten 
ungefär mitt på långsidan till huvudbyggnad-
ens västra tillbyggnad syntes ett litet hål på 
halvannan decimeters storlek som tillkom-
mit genom glöd. Någon längre stund hade 
glöden inte pågått för någon låga hade ej 
uppstått. Förhållandet observerades tämligen 
snabbt av en person som sysslade med träd-
gårdsarbete i närheten. Han skyndade snabbt 
dit med en spann vatten, varmed han utan 
svårighet släckte glöden. Händelsen inträffa-
de i fredags vid ett tiden. Saken kom ej till 
kännedom förrän lördagsmorgon då byrån 
och polisen underrättades. Dessa påbörjade 
genast noggranna undersökningar. Resulta- 
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&Rännings 2gftringo 
are de mest anerkjendte i Skandinavien. 

15 5/0  hurtigare end nogen anden Luftring. 
See min Udstilling i den danske Afdelning. 

Mikfabriken 6ermania, 
Malmö, 

rekommenderar sin 
1:ma 

för alla slags inläggningar samt sin nyligen 
i marknaden utsläppta Vinaigre aTestra—
gon. 
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g Wondois Conditori. R 
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n Filial: Kioskerna vid Regementsgatan. i 
t Servering af allt hvad till ett väl ordnadt 
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X 	Café och Conditorl hörer. 	Isi 
Xä alla sorters bak- k 
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tet av dessa visar att det var en okynnig och 
farlig lek av en ung gosse. Han hade sett att 
träkol användes för att löda ihop trådar till 
de elektriska ledningarna i samband med 
åskledaren. Han hade då roat sig med att 
kasta bort en träkolsbit så att den kom att 
fastna så olyckligt att glöden sped sig. 

Emellertid är nu vakthållningen ökad, sär-
skilt nattetid. 

Onsdag 6/5. Det elektriska ljuset på ut-
ställningens huvudrestaurang vilket alltsedan 
öppnandet visat benägenhet att strejka slock-
nade igår vid flera tillfällen fullständigt så att 
man så gott det lät sig göras måste ersätta 
det med stearinbelysning. Det är att beklaga 
dylika missöden isynnerhet då restauratören 
konditor Baude själv är utan skuld. Han har 
varken skytt möda eller kostnader för att 
vistelsen på Pilstorp ska vara så angenäm 
som möjligt för den stora allmänheten. Trots 
missödet höll direktör Eklund med sin mu-
sik glädjen uppe och den lilla publik som i 
trots av mörkret och det dåliga vädret sökt 
sig ditut gav genom upprepade bifallsytt-
ringar sin tacksamhet tillkänna. 

Fredag 8/ 5. Arbetet fortskrider med all fart 
härute och ju närmare tiden lider till utställ-
ningens öppnande utvecklas allt mera rask-
het. Men, och den frågan står på allas läppar, 
skall detta kaos, skall detta myckna som nu 
ligger framför oss på det vidsträckta fältet 
verkligen kunna ordnas och iordningställas 
till den 1 juni. Det blir dock färdigt och 
överallt där vi nu skåda virrvarr och oordning 

FRAMJI P, BHUMGARA & C:o 
försälja i Industriutställningens hnfvudhall 
äkta indiska, persiska och turkiska mattor, 
gardiner, väggbonader, bordtäcken, prydn ads-
artiklar af koppar och mesring, inlagda och 
skulpterade träarbeten, en del gamla vapen 
m. fl. alster af indisk konst- och slöjd. 
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skall inom kort själva den i stort tilltagna utställningen resa sig som ett vackert 
vittnesbörd om arbetets och flitens seger. Just i dagarna är man igång att vid 
ångköket uppsätta de elektriska lamporna och det torde ej dröja länge innan 
ångköket är i full verksamhet. Vår egen kiosk Gumaelii annonsbyrås mittför 
huvudrestaurangen står nu till förfogande för allmänheten. Telefon och skriv-
rummen är nämligen nu i alldeles färdigt skick. Likaså färdigt i det allra närmaste 
är den smäckra och luftiga huvudingången åt Regementsgatan. 

Lördag 9/ 5.1 de olika avdelningarna inom huvudhallen arbetas med största 
skyndsamhet. En del montrar inom denna avdelning är redan uppsatta och 
väntar blott på föremålen. En synnerligen prydlig monter har Odins i Köpen-
hamn fabrik för maltextrakt och maltöl. Själva montern vilar på fem tunnor 
och på den är för att balansen skall hållas uppställda fyra mindre tunnor. 
Gipsgjutaren V. Gianninis från Köpenhamn monter kommer antagligen att 
framstå såsom en av de ståtligaste inom avdelningen. 

Till höger vid ingången till huvudhallen reser sig Carl Holmbergs armatur-
fabriks i Lund väldiga monter vilken är hållen i synnerligen tilltalande och 
storslagen stil. En utställning som säkerligen mer än många skall ådraga sig den 
besökandes livliga uppmärksamhet blir lantbrukaren Per Nilssons i Klippan 
hus. Huset är ännu ej uppsatt i brist på lämplig plats. Det skall hopfogas med 
handgjort barkskalad ek och furuträd. Arbetet, konstrikt och tålamodsprövan-
de, vittnar om en högt uppdriven konstflit och särskilt är en krona, som 
placerats överst, omsorgsfullt och vackert hopfogad. 

Söndag 10/5. Bland de sevärdheter som utställningen kommer att bjuda på är 
där en som kommer att bli mycket uppmärksammad nämligen fotografering 
med Röntgens X-strålar. Det torde vara första gången dessa experiment före-
visas för den stora allmänheten. 

Vid Pilstorp kommer att uppföras en hel teater som kommer att rymma 
6-700 personer. Här skall visas en serie skioptikonbilder genom August Lind-
bergs försorg. På nöjesområdet skall bland annat stå en så kallad spirometer, 
avsedd att pröva lungornas kraft, till allmänhetens förfogande. 

I maskinhallen pågår arbetet med största kraft. Ångpannehuset utanför själ-
va hallen är snart färdigt och ångpannan anländer hit den 15 dennes. 

Tisdag 12/5. 1 några föregående artiklar har vi sökt följa arbetets framsteg 
dag för dag här ute på fältet och hur den ena byggnaden och den ena kiosken 
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Inspektion. Industrihallen är 
i det närmaste färdigställd. 
Huset som skymtar till 
vänster är baksidan av 
Mattssonska byggeriets 
serveringslokal. Möjligen är 
den unge mannen på stegen 
deltagande i arbetet med 
taktäckningen. Tillhör 
Walins samling, Domkyr-
komuseet, Lund. 

efter den andra hinner bli färdig för mottagande av de olika utställningsföre-
målen. På flera av dem pågår visserligen målningsarbetet ännu men allt torde 
vara klart idag eller i morgon. Dock till en del byggnader och kiosker är ännu 
inte ens planeringsarbetena gjorda. 

Efter vad som berättas lär Karlshamns bryggeribolag att under ett par dagar 
låta allmänheten gratis smaka på sina tillverkningar av bier och öl, då bolaget 
inte förvärvat sig rätt till utskänkning på platsen. Under loppet av eftermidda-
gen i går anlände till fältet med järnvägsvagn de båda hälfterna till ett väldigt 
järnbandat ölfat till bolagets utställning. 

Onsdag 1 3/ 5. 1 går restes den ena av de två väldiga flaggstängerna utanför 
huvudhallen. De båda flaggstängerna är, den ena 106 och den andra 108 fot 
höga. Det var den minsta av de båda jättarna som restes i går. 

Torsdag 14/ 5 . Vid beräkning över utrymmet i industrihallen har det visat sig 
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Industrihallen är färdigställd. 1 den stora tunnan ska Axel Richters bryggeri ha serveringslokal Tillhör 
Wåhlins samling Domkyrkomuseet, Lund. 

nödvändigt att bereda annan plats för de många vagnar som anmälts till ut-
ställningen. Ett särskilt vagnsskjul kommer att uppföras i södra ändan av 
västra gårdsplanen i stora byggnaden. Ett omfattande målningsarbete inom 
huvudbyggnaden har beslutats av styrelsen. Man hade från början ämnat låta 
hela det inre vara omålat men då det visade sig att detta skulle bliva fult har 
styrelsen nu beslutat att låta måla barrierer och nedgående stolpar på galleriet. 

Lantbrukare Per Nilssons från Klippan av oss förut nämnda hus hopfogat 
av särdeles konstrikt utskuret ek och furuträd är nu uppsatt på huvudhallens 
västra gårdsplats, där apotekare Teschs från Vänersborgspromenaden flyttade 
vattenkiosk också finns. 

Svenska Panoptikons filial torde med all säkerhet bli en av utställningens 
mest dragande magneter. Just i dagarna är man i färd med att på Drott placera 
de olika gubbarna. På Drotts kommandobrygga kommer vi att skåda först och 
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Wilh. Sonesson & Do, 
Malmö, 

leverera billigt 

Verktygs- 
maskiner, 

verktyg 
och 

verkstadsförnödenheter 
af alla slag för jern- & metallbearbetning. 

Lliders Skruflyftblock 
med “bfaxim"-friktionsbroms 

i lager upptill 10 tons belastning. 
Maskinpackningar, 

Tekniska Gummivaror, 
Isoleringsmateriel, 

Gummi- och Hampslangar. 
—... Begär prisuppgift. --- 

Wilh. Sonesson & C:o, 
Malmö. 

främst konung Oscars resliga gestalt. Han står livligt samtalande med gross-
handlare Wijk och hovjägmästaren Ankarcrona. Nedanför på däcket ser vi den 
gamle maskinmästaren Pettersson. För övrigt får vii Panoptikon se överingen-
jör S. A. Andrée i sin ballong samt balkongscenen i Romeo och Julia. 

August Lindberg skall den 1 juli inviga den tillämnade teatern på industriut-
ställningen med en revy. 

Fredag 1 5/ 5. Utställningens huvudrestaurant på Pilstorp var igår, Kristi him-
melsfärdsdag, mycket talrikt besökt redan från tidigt på eftermiddagen. Vädret 
var vackert och så kan man ju alltid kasta en blick in på utställningens ännu 
strängt tillslutna område. Det ser nästan ut som om våra vänner danskarna 
skulle hinna före oss i att få sina utställningar färdiga. Men det beror väl på att 
malmöborna och de skånska utställarna väntar så länge som möjligt med 
ordnandet av sina montrar. Måtte de ej dröja så länge att tillströmningen de 
sista dagarna blir under stor trängsel och därigenom tidsförluster uppstår. 
Herrar utställare behagade finna att det icke är skäl att uppskjuta avsändandet 
av utställningsgodset. 

Söndag 17/5. Dagligen anländer stora mängder olika utställningsföremål. På 
montrarna av vilka flera anländer varje dag 
arbetas det under stor iver, huvudsakligast 
med målning. En monter står nu alldeles 
klar. 	 Det 	 är 
M. Lindbloms i Lysekil ståtliga pyramid av 
anjovisaskar och annat till branchen höran-
de. Här framträder särskilt åtskilliga slags 
anjovis, marinerad lax-sill, och vi anar bak-
om det prydliga omhöljet, läckerheter av fle-
ra slag. Ett litet korrekturfel på en av etiket-
terna torde icke bidraga att förringa värdet. 

En högst egendomlig vagn som säkerli-
gen kommer att ådraga sig stor uppmärk-
samhet är utställd av C. E. Rulchers i Arvika 
bier och ölbryggeri. Den är nu överdragen 
med en presenning men vi gissar att vagnen 
är ett slags praktiskt förvaringsrum för bier 
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Carl Holmberg,  utställningsmonter. Tillhör Malmö museer. 

och öl. Strax till vänster om huvudingången har Höganäs stenkolsbolag börjat 
uppförandet av ett tegelhus för utställning av sina produkter. Och överallt 
planteras och iordningställes på gräsmattor och öppna platser. 

Måndag 18/5. Enligt uppgift har målarinnan fröken Eva Kalko mottagit 
anbud att dekorera det inre av en av industriutställningens paviljonger. Deko-
rationen skall hållas i fornnordisk stil. 

Ångköket öppnas en av de närmaste dagarna. Priserna kommer att vara 
moderata. Förslagsvis kommer en middag att kosta 60 öre, en kaffefrukost 50 
öre och en sillfrukost 40 öre. En smörgås utan pålägg kostar 6 öre och med 
pålägg 10 öre. En sejdel bayerskt öl kommer att gå för 12 öre en dito svagdricka 
3 öre och en dito mjölk 5 öre. Tillagningen av maten sker under allmänhetens 
ögon så att vem som helst genom glasrutorna kan följa med hela processen. 

Tisdag 19/5. Ju längre tiden går fylls nästan alla platser av utställningsgods. 
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Malmö stads och arkitekters utställningspavitfong. Tillhör Malmö stadsarkiv. 

Vart man ser är det fullpackade lårar, korgar och lådor. På alla de olika ställena 
arbetas det med kraft. För varje dag reser sig en ny liten byggnad ute på fältet 
och vid varje timma anländer till huvudhallen montrar den ena större och 
ståtligare än den andra. Vid en liten blick in i huvudhallen märker man bäst 
den febrila brådskan. Strax vid stora ingången uppsätter Rörstrands porslinsfa-
brik två ugnar. Vid sidan om låter en norsk utställare gjuta cementgolv och 
vidtaga de första arbetena för en storartad utställning. I en av sidogångarna 
visar tunnbindaren Lundbergs väldiga fat vad Malmös hantverkare kan åstad-
komma på detta området. En maskinfabrikant från Dresden har i sydvästra 
delen av hallen utställt en maskin för formande av tvål och i närheten ordnar 
Liljeholmens stearinfabrik sin utställning. En utställning som redan länge varit 
färdig är Aktiebolaget Colibripumpen med sin lilla öppna paviljong vid dam- 
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Stenbockens öpaviljong. Till höger den öppna utställningspaviljongen för Colibripumpen. Paviljongen i bak-
grunden, som uppvisar likheter med ett grekiskt tempel, inrymmer bland annat Skånska Cementaktiebolagets 
utställning. Tillhör Malmö stadsarkiv. 

men bakom bryggeriet Stenbockens ståtliga paviljong. I går eftermiddag var 
pumpen igång. Den lilla pumpen är en särdeles sinnrik uppfinning. I går drevs 
maskinen med fotogen men kan också drivas med vilket bränsle som helst. Till 
en höjd av 70 fot driver den med lätthet vattnet. Här på utställningen uppdri-
ves vattnet genom ett rör fäst vid flaggstången till omkring 30 fots höjd. 

Onsdag 20/5. Kronprinsen med uppvaktning besökte idag utställningen. Ända 
upp under kupolen i huvudhallen styrdes färden. Besöket varade en timma och 
anordningarna vid vår utställning syntes göra ett mycket tilltalande intryck på 
den höge gästen. 

Postanstalten på utställningsområdet i nordöstra hörnet av stora industri-
byggnaden kommer att hållas öppen, vardagar kl 0900-1400 och 1600-1900. 
Söndagar och helgdagar 0900-1100 och 1300-1400 och 1800-1900. Strax till 
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Kongl. Hoffotograf C. W. ROIKJER, 
18, Sodergatan 18. 

Södra Sveriges största ooh elegantaste atoller. 
Etablerad 1862 Rekommenderar sina välkånda ar-
beten i allt kvad till fotografien hör. 

Speoialatelier för platina förstoringar 1 
alla storlekar efter såväl originalfotografier som 
filare fotografier, målningar, gravyrer o. d. 

Ensamrätt till fotografering och vy-
försäljning inom 1S:de Svenska Allmänna 
Landtbrnksmötet i Malmö 1898. 

Telefon. 

1 

...e 

1 
8 

4'ä 

HALDA FICKUR 
HALDA TELUR 
HALDA TELECRONER 
HALDA SKRIFMASKINKR 
HALDA MINNESTECKEN 
BOKEN "FICKUREN" 
MEDALJEN JOHN ERICSSON 

Förevisning, orderupptagning och 
fUstkljning i industrihallen. 

. a- w 
a- 

Frr*  

Fabrikens postadress: 
2 Halda Flokurfabrik, Svängsta. 

+1,4,44`44~44 	  

T h. Dahls 
Spegel- och Divan-Fabrik 

Djeknegatan 30. 

Obs.I )flin utstållning till vinster i hufvuelhallen. 

BAZAR-BO DAR 
till uthyrning under utställningstiden 
i nyuppfdrda bazarhallen vid Regements-

gatan. 

Präktiga annonsskyltar till uthyr-
ning billigt. 

Byggmästare NILS JÖNSSON, 
Regementsgatan 16. 

Telefon. 	 (G. A. M. 10942) 

vänster om huvudingången till den stora 
hallen är uppsatt ett telefonskåp som från 
och med i morgon står till allmänhetens tjänst 
mot vanlig avgift av 10 öre per samtal. 

Dampskibsselskabets båtar mellan Köpen-
hamn och Malmö kommer enligt träffat av-
tal att försälja biljetter gällande även för in-
träde på utställningen till samma pris som 
annars är fastställt för resa tur och retur 
mellan Köpenhamn och Malmö. Försäljning-
en börjar den 7 juni, dagen efter utställning-
ens öppnande, och fortsätter under hela ut-
ställningstiden. 

Enligt igår med byråavdelningen träffat 
avtal kommer Konsertpalxet i Köpenhamn 
genom hr. A. Prior att i samma byggnad där 
teater kommer att ges även ges föreställningar 
med rörliga bilder. Vi återkommer till dessa 
föreställningar vilka kommer att anordnas i 
stor stil efter att hittills endast visats i Paris 
och Berlin. 

Torsdag 21 /5. Vi nämnde för några dagar 
sedan om bryggeriägaren C. E. Rulchers i 
Arvika egendomliga och ytterst smakfulla 
monter, en vagn. Men till följd av att den 
var övertäckt kunde vi ej då närmare yttra 
oss. Nu är emellertid montern fullt iordning-
ställd. Vagnen är förfärdigad för vår utställ-
ning efter ett utkast av den framstående bild-
huggaren Christian Eriksson och ter sig för 
ögat både solid och präktig. Såväl vagnen 
som faten och facken vari buteljerna nedsät-
tas är hållna i en tilltalande ljusbrun färgton 
och runtom det hela slingra sig rikt förgyllda 

g 
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Mattssonska bryggeriets servering har öppnat. Mannen på trottoaren står ungefär på platsen framför våra 
dagars Aq-va-kul. Tillhör Malmö museer. 

yppiga humlerankor. På en utställning sammanföras de mest olika saker och 
det bör därför inte förvåna då vi från ölet och havannan övergår till mera 
bastanta näringsämnen. Bland dessa intager brödet otvivelaktigt första platsen. 
Här har vi således Ystads franska ångkvarnsaktiebolag, Kobenhavns Damp-
moller och Malmö franska ångkvarn med en visserligen liten men ytterst fin 
och tilltalande monter. Vi kastar också en blick på den originella av tvål 
modellerade kopian av Kärnan som skall företräda Helsingborgs nya såp- & 
tvålfabrik. Vid var sin sida om utgången åt fältet uppmärksammar vi två mont-
rar, Kritbruksbolagets i Malmö och Joh. Ohlssons tekniska fabriks i Stock-
holm. 

Den stora urmakerifirman Linderoth i Stockholm kommer att få en särdeles 
ståtlig utställning på vilken det dagligen arbetas. Firman håller i dagarna på att 
uppsätta det stora uret i huvudhallen. Urtavlorna ute och inne är redan uppsat- 
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ta. 
Mattssonska bryggeriaktiebolaget var det 

första förfriskningsställe inom själva utställ-
ningsfältet som öppnade sin servering. Det 
var igår som en törstig allmänhet kunde i den 
luftiga, utmärkt präktiga paviljongen, vid si-
dan om maskinhallen, svalka sig med en halv 
bajer. Läget är det bästa vid själva huvudstrå-
ket mellan huvudhallen och maskinhallen. 

Konungen hitkom igår och avnjöt ett par 
timmars vila på residenset varefter middag 
intogs. Klockan 6 skulle det kungliga extratå-
get avgå. Långt innan hade väldiga folkmas-
sor samlats i den rymliga banhallen samt 
utanför stationen. Strax före klockan 6 an-
lände konungen och inträdde i den smakful-
la ytterst elegant inredda kungliga väntsalen 
som nu för första gången kunde användas 
för sitt ändamål. 

Lördag 23/5. Den första färdiga utställ-
ningen inom huvudhallens centrala del är 
Merinos, Borås, med sin tillverkning av vä-
veri, färgeri och apperatur. Ett flertal mont-
rar inom denna avdelning är för övrigt an-
lända och man håller på med deras putsning 
och målning. 

Telefon och telegrafstationen skall förläg-
gas till nedre våningen av den östra sido-
tornsbyggnaden på huvudhallen Lokalen som 
nu är under inredning blir avdelad i två hal-
vor åtskilda av en i ekfärg hållen brädvägg 
med stora glasrutor i. Apparatrummet in-
rymmer ett stort telefonväxelbord av nyaste 
konstruktion samt plats för telegraminläm- 

pC44,44~4,444~ 

Th. Dahls 
Spegel- och Divan-Fabrik 

Djeknegatan 30. 

g 

Obs.1 fflin utställning till venster i hulyudhallen. 

F. ter Welp 
Berlin N. 58. 

Specialfabrik för ångkök,iing-
tvötthirättningar och desinfek-
tionsanstalter. 

Referenser: 
Industriutställningens ångkök. 
Malmö Allmänna Sjukhus. 
Hotel Kramer. 
Malmö Yllefabrik m. fl. 

Firmans ombud för Sverige och Norge 

IngemörJoh.Sjöström 
Malmö. 

Kostnadsförslag uppgöras gratis. 
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Malmö. 
(indusfriutstärfningen i Jkafmö 1896) 
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almö Chokofad- & i<onfekt-fabriks ikktie-bolag 
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5 ti 
Största lager af 

wietso3on och Rince-13e3. 

Enda optiska affär i Södra 
'11  Sverige. Anbefallita af landets 

förnämsta ögonläkare. 

Ut. *OLaT 
(1. E. Holsts ållai) 

18, Södergatan; Malrilö. 
(G. A. M. 9836)1 

1141~1,~3043"«,KVMP.if~ 

ning. Man har övergivit den ursprungliga avsikten att även anlägga en telegraf-
station, då det visat sig att en telegrafvelocipedgosse kan fortare överbringa 
telegrammet till huvudstationen inne i staden än en telegrafist kan hinna av-
sända detsamma. Och om flera telegram inlämnas på en gång ställer sig förhål-
landet ännu gynnsammare. 

Söndag 24/5. Utställningens ångkök öppnar på tisdag morgon kl. 7 sin kafé-
avdelning. Massbespisning börjar först i och med utställningens öppnande i 
början av juni. 

Måndag 25/5. Pellerins margarinfabrik i Göteborg utställer i miniatyr en 
margarinfabrik i huvudhallens nedre västra sidoskepp. Denna modell var ut-
ställd på senaste världsutställningen i Paris där den var en av utställningens 
mera uppmärksammade sevärdheter. Miniatyrfabriken kommer att hållas i full 
verksamhet och kostnaderna för dess iscensättande torde komma upp till cirka 
12 000 kronor. 

Tisdag 26/5. En holländarmaskin för bearbetning av pappersmassa har till-
verkats vid Kallinge jernbruk vid Ronneby. Den ankom i fredags till Karlskro-
na för vidare befordran till utställningen. 

Onsdag 27/5. Tillströmningen från vårt 
grannland Danmark artar sig att bli en folk-
vandring över sundet. På initiativ av lands-
tingsmannen P. Knudsen och genom hr F. 
0. Larsens byrå har ett antal föreningar re-
presenterande 50-60 000, anmält sig vilja 
besöka utställningen i partier om 1-2000 varje 
gång. 

Ett cykelstall kommer enligt i går fattat 
beslut att uppföras strax till vänster om sto-
ra ingången. Det skall byggas av hr. P. N. 
Dahlgren efter ritning av utställningens arki-
tekt hr. Th. Wåhlin. 

Torsdag 28/5. I maskinhallen är det bråd-
ska och dagligen anländer den ena maskinen 
efter den andra. En utställning som redan 
idag torde bli färdig är Ludvig Rössels ut- 
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Nie fältet under uppförande. I det närmaste färdig är huvudentrén vid nuvarande korsningen Regementsgatan 
och Fersens väg. Lägg märke till den !lusa paviljongen i bildens nederkant. Denna ska så småningom rymma 
Adolf Bloms cigarrkiosk. Tillhör Malmö museer. 

ställning av vågar. I går uppsattes en större kreatursvåg vars ändamål på ett 
synnerligen lyckat sätt illustreras genom en på densamma anbragt, av konser-
vatorn vid zoologiska museet i Lund, präktigt utförd uppstoppad oxe i vanlig 
kroppsstorlek. 

Fredag 29/5. Vid vandringar i dessa dagar genom huvudhallen och maskin-
hallen samt över fältet med dess talrika byggnader och kiosker märker man att 
tiden hastar och att dagen för utställningens öppnande närmar sig med raska 
tag. Överallt samma brådska, samma febrila liv. 

En sällsynt violin kommer, enligt Politiken, en i Köpenhamn bosatt musik-
lärare Jul. Borresen att utställa. Violinen lär vara förfärdigad 1719 i Cremona 
av Antonio Giuseppe Guarneri, som skall ha varit en av Stradivarius elever 
samt skulle varit maken till den violin Paganini begagnade och vilken nu 
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Ln ar Kockums utställningsmontrar färdig för transport till utställningen. Tillhör träinins samling, 
Domkyrkomuseet, Lund. 
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Husmödrar! 
Använd 

MACCARONI 
utmärkt ersättning lär potatis i 

Malmö Maccaronifabriks 
Maccaroni finnes hos alla speceri- 

handlare. 

förvaras som en stor sällsynthet i museet i 
Genua. Violinen är av sakkunniga värderad 
till omkring 22 000 kronor. Kristallpalatset i 
London har förgäves bjudit 1 000 pund ster-
ling. 

Lördag 30/5. En av de avdelningar i vår 
industriutställning vilken, det måste sägas 
redan nu, blir mer storartad än man från 
början tänkt sig och mer än man ens vågat 
drömma om, är maskinavdelningen. Strax vid 
inträdet i maskinhallen har vi Olofströms 
bruks storartade kollektivutställning av pressade stålvaror. Bredvid denna knap-
past mindre storartade nämligen Alpha aktiebolag, Stockholm och Max Sie-
wers också Stockholm. Längre bort ser vi Söderfors bruk med sina elegant 
utförda arbeten i järn såsom ankare, smidesverktyg mm. Längre ner i hallen 
har vi Bruzaholms bruk och Ludwigsbergs mekaniska verkstad samt koppar-
slagare Kraft i Tomelilla. 

I industrihallens sydvästra avdelning har plats beretts för tre industrigrenar 
som först på senare tid gjort stora framsteg i vårt land. Dessa tre utställningar 
kommer alla att arbeta. Malmö mek. tricotfabrik möter med en fullständig 
fabrik som drivs med elektricitet, Svenska stråhattfabriken i Malmö har maski-
ner för tillverkning av stråhattar och Pellerins margarinfabrik i Göteborg kom-
mer att med sin margarinfabrik i miniatyr visa oss hur tillverkningen av marga-
rin sker. 

Söndag 31/5. En kalkyl över utställningens finansiella utsikter utvisade en 
brist på 32 500 kronor. För att fylla denna 
gick styrelsen in till Kungl. M:t med en an-
sökan om att få anordna en tombola. Detta 
har nu beviljats. 

Tillträde till utsiktstornet i industrihallen 
lämnas endast genom elevatorer mot en 
avgift på 10 öre per person, varemot ned-
stigandet sker avgiftsfritt. 

Måndag 1/ 6. Av nöjen och förströelse blir 

InggittLettrAi&MOMPI~SettelSCOSI 

i Wendols Conditori. 
g Hufvudaffär: Baltzarsgatan fl . k 
n Filial: Xibtkertis rid Rtgeräits9åtan. il 
X '5  Servering. aj, .al/t.. bred tilf,„ett- vg•oldnedt 1 
X 	Card och Condltdri härer, 	x 

t2 Bestallningar, å 	x ,411,:tonse"eibei, x''''' 
11 	efterrätter utföras promt :till tiä moderata pnser. 	pil 
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Petersoq & Ritter's Efttr. 
Södergatarl 28. 

1:sta klass Skrädddietablisseffint 
för 

Uniformer och Civila Kläder. 

* Sportkodymer. 	Dam-Riddräkter. * 
Ridbyxor (breeches) 

efter engelsk inodelL 

naturligtvis teatern det förnämsta. Just i dagarna har man rest skelettet till 
utställningsteatern. Elektrisk belysning kommer att införas. För övrigt bjuds på 
förströelse bland annat på platsen öster om utställningsbyrån. Där har en lång 
träbyggnad uppförts i vinkel mot Regementsgatan där det kommer att inrym-
mas dels ett ståtligt vaxkabinett och dels ett colosseum som båda har varit 
uppsatta i Stockholm. Colosseum skall bland annat innesluta en spelande vat-
tenfontän i elektrisk belysning. Även en skjutbana och en ballonggunga kom-
mer att inrättas. Och är man trött efter vandringen och beskådandet av det 
otroligt myckna sevärda på utställningen så ligger det kringstrött här och där 
på fältet små oaser, där gambrini och andra safter flöda eller också vandrar 
man till Pilstorp för att på skuggig veranda eller under härligt päronträd lyssna 
till charmant regementsmusik. 

Tisdag 2/6. Karl X Gustafs staty ankom i 
går med ångaren Helfrid Bismarck nedpack-
ad i en större lår. Kung och häst vägde en-
ligt konossementet 5 250 kilo men påstås 
väga betydligt mer. I dag kommer den väldi-
ga ryttarstatyn att uppsättas på sin piedestal 
och för att biträda härmed har anlänt ett par 
tyska ingenjörer. 

Gustaf Adolfs bro över södra kanalen vid 
gamla kyrkogården eller Morescos bro som 
den efter firman kallas i dagligt tal är nu 
färdig. Så snart stensättningen är fullbordad 
blir den upplåten för allmänheten dock en-
dast som gångbana. 

I huvudhallen kan den som avlagt ett be-
sök i dessa dagar se det rastlösa liv och den 
stora brådska som råder. En utställare på-
stod härom dagen att denna sista vecka har 
det uträttats mer än på de tre å fyra föregå-
ende veckorna. I huvudhallen har målnings-
arbetet raskt fortskridit. Här är nu också 
uppsatt mitt under tornet en synnerligen 
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Vi är i bötjan av juni månad. Byggnaden till höger, Ångköket, ser ut att vara i det närmaste färdig. Till 
vänster vid järnvägsspåren pågår arbeten med Sommarteatern. Ur fotoalbum tillhörigt Brita Falk, Malmö 

smakfull och ståtlig flaggdekoration av svenska flaggor med svenska riksvap-
net såsom mittparti. Borta i fonden, södra ingångarna, skymtar vi charmanta 
glasmålningar, vilka ej bliva de minst uppmärksammade på utställningen. Till 
vänster vid själva huvudingången är som bekant danskarnas utställning och här 
finner vi två väldiga lejon vakande på sina pelare vid ingången. Och vänder vi 
oss mot östra tvärskeppets fond möter ögat ett påbörjat dekoreringsarbete 
som med sin medelpunkt det danska riksvapnet kommer att te sig särdeles 
storartat. Medan vi vid ingången ännu en stund står och betraktar den ytterst 
livliga panorama som överallt framför och omkring oss utvecklas, iaktaga vi att 
telegraf- och telefonstationen nu är fullt färdig med ett femtiotal abonnenter. 
Till underrättelse för dem som ute i staden vilja sätta sig i förbindelse med 
abonnent här ute, påpekar vi att först stationen, utställningen, skall begäras, 
varefter abonnent, vid vilken man vill samtala, nämnes. 
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Vi ser också att korgarna till elevatorerna, vilka kommer att föra tusenden och 
åter tusenden upp till utsiktstornet, nu är anlända och håller på att sättas upp. 

En monter som nu är färdigställd är Jensen & Möllers smakfulla och aptit-
retande utställning av bisquits. Montern är bildad av fyra av bisquitslådor 
bestående välvda pelare som böjer sig till ett korsvalv varöver tronar en stor 
blombukett. 

Onsdag 3/6. Till tjänst för de tidningsmän som är sysselsatta vid utställning-
en, anordnas skriv- och arbetsrum i det till höger om stora trappan till indu-
strihallen liggande rummet mitt emot utställningens telegraf- och telefonsta-
tion. Detta rum, till vilket endast tidningsmän äga tillträde, kommer att förses 
med ett antal bra arbetsplatser, hylla för dit sända tidningar, parlour med soffa, 
stolar och divanbord i ett hörn samt nödiga anordningar för att justera toalet-
ten i ett annat. Rummet, smakfullt och praktiskt, blir mycket välkommet för de 
vid utställningen arbetande tidningsmän. 

Avtal har träffats med handelsträdgårdsmästare H. Möller om dekorering av 
industrihallen med blad och blomstergrupper anbringade på lämpliga platser. 

På nöjesfältet kommer utställningens restauratör hr. Baude att tillhandahålla 
öl mm i ett uppslaget tält. En kraftprovare kommer att uppsättas och även 
andra Tivolinöjen är påtänkta. 

Strax vid inträdet i huvudhallen vid själva fondväggen under de charmanta 
glasmålningarna finner vi en ny färdig utställning särdeles smakfullt ordnad. 
Det är firman Th. Winborg & Co i Stockholm etablerad år 1860 som här i en 
präktig, i vitt och guld hållen monter, vilken i fjor var på Chicagoutställningen, 
anordnat sin utställning av ättika, olika slags kryddor, senap, soya, åtskilliga 
slags såser såsom biffstekssås och en tomatsås, som är alldeles överdådig, 
vinäger, jästpulver, intubikaffe m.m. m.m. Firman har i Malmö nederlag av sin 
tillverkning hos grosshandlare Hans Ströbeck. 

I maskinhallen möter oss en hel del nya utställningar. Först nämner vi 
J. G. A. Eickhoffs i Köpenhamn maskinfabrik och gjuteri vars utställning av 
maskiner för bok- och stentryckeri samt bokbinderier blir mycket storartad. 
Just här blir Utställningstidningens tryckeri. Den stora allmänheten kommer 
här i tillfälle att få se hela tillvägagångssättet och det ganska komplicerade 
arbetet vid en tidnings tryckning och utgivning. 

Strax utanför ingången till maskinhallen framför Kockums jernverks pavil- 
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jong, låter apotekare Johan Tesch uppföra en byggnad där tillverkning och 
försäljning av kolsyrat vatten skall inrymmas och borta vid sidan om musikpa-
viljongen mittför huvudingången till stora hallen är under uppförande Nissens 
chokladfabriks härstädes paviljong vilken lovar att bli synnerligen smakfull. 
Medan vi vänder oss omkring här ute på fältet observera vi här och där 
Cloettas rödvita parasoller, under vilka det placerats automater till tjänst för 
den konfekt- och chokladlängtande allmänheten, som blott har att sticka in sin 
tioöring, varefter önskan i berörda avseende strax blir uppfylld. Naturligtvis 
allt under förutsättning att automaten utför sin plikt. 

Efter överenskommelse mellan industriutställningens styrelse och Det Fore-
nede Dampskibs Selskab säljes från och med söndagen den 7 dennes ombord 
på ångbåtarna tur- och returbiljetter gällande även för inträde på utställningen. 
Priset på dessa kombinerade biljetter blir synnerligen billigt eller kronor 2:25 
för salongsplats och kronor 1:75 för däcksplats. Biljetterna gäller för den dag 
de sålts samt även för påföljande dag. 

Torsdag 4/6. Ångköket öppnar sin massbespisning i dag torsdag. Ångköks-
byggnaden är belägen i sydvästra hörnet av utställningsområdet. Från och med 
morgondagen serveras middag bestående av två rätter till ett pris av 60 öre per 
portion. 

Utställningens teater inviges på lördag av direktör Lindberg med den förut 
omtalade utställningsrevyn, "Gudfars utställningsresa". Och är teatern färdig? 
Nej, men den blir det till på lördag. Det gamla ordspråket, för Gud och en 
teaterdirektör är ingenting omöjligt, tycks i fråga om utställningsteatern kunna 
gälla även byggmästare nu för tiden. I förra veckan påbörjades arbetet och till 
lördag skall teatern stå klar. 

Själva teaterbyggnaden kommer färdig att te sig särdeles tilltalande med små 
lökformade kupoler mellan på väv målade dekorativa friser vilka ska pryda 
teaterns längdfasader. Själva entrén bygges med ett torn av visserligen an-
språkslösa dimensioner men dock tilltalande verkan. På båda sidor om huvud-
ingången är det meningen att anbringa ett par mindre läktare och tillräckligt 
antal reservutgångar upptagas. 

Fredag 5/6. 1 morgon är den stora dagen då utställningen öppnas. Den 
rastlösa febrila brådska som särskilt de senaste dagarna rått, fortfar ännu och 
kommer att räcka ända in i sista ögonblicket och kanske ännu en liten tid. 
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Kockums jernverks utställningshall och Konstreningens byggnad, I bakgrunden Malmöhus. Tillhör Wdhlins 
samling, Domkyrkomuseet, Lund. 

Vi stiger upp i industrihallens utsiktstorn för att ett ögonblick skåda över 
terrängen ännu en gång innan allt skall ligga stilla och lugnt, väntande blott 
stunden då de besökande och längtande skarorna ska få betrakta härligheten. 
Vad det känns svalkande skönt här uppe. Klarblå välver sig himlen över oss 
och där nere steker glödande sol över de knogande arbetsmyrorna, medan den 
sakta vinden, som känns här uppe så sval och skön, knappast märks. I för-
sommarens blekgröna färg ligger gräsmattorna och åt nyplanterade buskar och 
träd ger livgivande sol fägring och sommarskrud medan vinden sakta krusar 
vattnet i konstgjord damm. Över den vackra parken flyga blickarna hän till 
glittrande sund där vita segel gunga och borta vid synranden skymta fram 
Köpenhamns spiror och torn och den bokskogskransade danska kusten. 

Vi ska föra våra läsare på en tripp genom det vidsträckta utställningsområ- 
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(öservering i axel Richters tunna och nöjesfältet med ballonggunga och dansbana. Tillhör Walins samling, 
Domkyrkomuseet, Lund. 

det. Med Pilstorp som utgångspunkt där det stora ljusa bandet över ingången 
från fältet upplyser oss om restaurangen, stöter vi här omedelbart på vår egen, 
Utställningtidningens kiosk. Bredvid ligger danska maskinhallen och strax intill 
har vi Andersson & Mattsons maskinutställningspaviljong och Karlhamns bryg-
geriaktiebolags egendomliga kiosk. På ångköket bereda vi oss vid en skum-
mande sejdel, blott i tanken, till vår vidare utflyckt på fältet. I förbigående tittar 
vi ett slag på utställningsteatern, där arbetet går raskt undan. 

Vi vandrar förbi aktiebolaget Phylatterions och fabrikör A. P. Sjöbergs ut-
ställningar och närmar oss den stora maskinhallen. Utanför hallen till höger 
vid utgången ligger Mattssons bryggeribolags inbjudande paviljong och tvärs 
över på andra sidan ser vi en arbetande kolsyrevattenfabrik. Det är apotekaren 
John Tesch som här låter allmänheten få en inblick i denna slags tillverkning. 
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Förbi Kockums jernverksbolags storartade paviljong promenerar vi genom ett 
av fältets vackraste partier och kommer så till konstutställningspaviljongen. 

Omkring oss finns flera vackra och smakfulla paviljonger såsom Bodafors 
utomordentligt nätta och trevliga villa tävlande om priset med Malmö snicke-
rifabriks, blott skilda genom en präktigt anordnad blomstergrupp just framför 
den till Kungsparken ledande bron. 

Bakom Svenska Panoptikons vitmenade byggnad ser vi Hultmans choklad-
fabriks och Malmö bryggeribolags paviljong. Framför huvudingången till stora 
hallen ligger musikpaviljongen och där bredvid Dagens Nyheters lilla egen-
domliga kiosk på den ena sidan och på den andra Nissens chokladfabriks 
stilfulla byggnad. Vid själva vägen ligger en del små präktiga paviljonger såsom 
Gemla leksaksfabrik, H. E. Holst filial, Dyberg & Flensburg m. fl. Bakom ute 
på fältet, omramade av saftiga gräsmattor, bland andra A. Paulssons maskinut-
ställningsbyggnad i Eiffeltorns-stil, Axel Richters bryggeris serveringstunna samt 
ännu ett par mindre. 

Medan vi befinner oss här i nordvästra hörnet överskådar vi som hastigast 
nöjesfältet där vaxkabinett, colosseum, ballonggunga, skjutbana, karusell m. m. 
på sitt sätt kommer att bidrag till omväxling. Vi fortsätter förbi ingången från 
Regementsgatan till vänster och möter sedan vi passerat cykelstallet en hel rad 
präktiga utställningsbyggnader. 

Först möter oss Svenska lervaruförsäljningsaktiebolagets öppna byggnad, i 
vilken inrymmes utställningar från Höganäs stenkolsaktiebolag, Kropps aktie-
bolag, Bjuv och Billesholms gruva. Där bredvid har Höganäs stenkolsbolag 
uppfört en öppen hall, begränsad av tre väggar, murade av så kallad asktegel. 
Ett byggnadsmaterial av aska och kalk som inom landet blott tillverkas vid 
Höganäs. 

Närmast till vänster om nämnda utställningsbyggnad håller man på att av 
gipsdielen på trästomme uppföra en liten i lantlig stil hållen byggnad genom 
vilken aktiebolaget Skånska cementgjuteriet vill framhålla sin välrenommerade 
fabrikation av ovannämnda byggnadsmaterial. Den byggnad som reser sig när-
mast där intill är dock den som både genom sin storlek, stil och mångfald av 
utställare tilldrager sig största intresset inom denna utställningsbransch. Bygg-
naden är hållen i italiensk högrenässans. Byggnadsämnena är tegel och cement-
ornamentik. Den norra väggen är murad av Skånska cementaktiebolagets te- 
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Nu vaktar vi bara på invigningen. Tillhör Ifahlins samling Domkyrkomuseet, Lund. 

gelfabrikat och den södra av Lomma tegelfabriksaktiebolags tillverkning. Tak-
lister och övriga orneringar är av cement från Skånska cementgjuteriet och 
taket av så kallad holzcement. 

Inom den rymliga byggnaden fördelad i fyra huvudavdelningar, håller på att 
ordnas utställningar från Skånska cementgjuteriet, Skånska cementaktiebolaget 
och Visby cementfabrik vars försäljning omhänderhas av aktiebolaget Cemen-
ta. Vidare utställer här Lomma tegelfabrik, Åkarps tegelbruk och Övedklosters 
sandstensbrott genom firman Bönnelyche & Thuröe som även utställer alster 
från Skånska takpappfabriken. Utställningen fortsätter i två öppna kiosker 
båda inrymmande tegelutställningar, den ena från Börringe och Yddinge tegel-
bruk och den andra från Minnesbergs tegelbruk. Utställningen avslutas av 
Sulitelma aktiebolag från Helsingborg och Bossmo aktiebolag också från Hel-
singborg som här har utställt vackra prov på sin malm och svavelkis. 

På andra sidan har vi Adolf Bloms cigarrförsäljningskiosk och där bredvid 
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under en rymlig tältveranda bryggare J. Larssons mångfärgade vattenkiosk. 
Lantlivets behag, som vilar över hela utställningsplatsen, får ytterligare en relief 
av den byggnad vilken på ena sidan av vägen innesluter Carl Holmbergs meka-
niska verkstads i Lund arbetande mejeri. Byggnaden är hållen i äkta skånsk 
allmogestil, av korsvirke, vita väggytor med rödfärgade korsbjälkar. I den rym-
liga lokalen är uppsatta separator med pasteuriseringsverk från utställarens 
egen verkstad samt en alfakärna och en grädd- och en mjölkkylare. Allt drives 
av en nätt ångmaskin med panna också från Carl Holmbergs. 

Fortsätter vi vidare förbi bryggeriet Stenbockens vackra paviljong ser vi 
Colibripumpens lilla öppna kiosk och längre bort Tekniska Fabriken Röda 
Korsets i de svenska färgerna hållna byggnad 

Då vi nu åter befinner oss vid utgångspunkten avslutar vi här vår promenad, 
vilken för våra läsare torde vara till någon tjänst vid en orientering på det 
vidsträckta utställningsfältet. 

Utställningen 
I dag är alltså den stora dagen. 

Under flygande fanor och klingande spel har Nordiska Industri- och Slöjd-
utställningen i Malmö år 1896 förklarats färdig och överlämnats i allmänhetens 
händer. 

Lördag 6/6. I gårdagens nummer lämnades en orienterande översikt av pa-
viljonger och byggnader ute på fältet. I dag ska vi ströva genom huvudhallen. 

Vi går upp för de till hallen ledande trapporna och befinner oss på en öppen 
plattform där till höger pressmännen har sitt rum och till vänster är telegraf-
och telefonstation. Strax framför är elevatorerna som ska föra oss upp till 
utställningsplatån. På plattformen har vi en särdeles god överblick över de 
framför oss liggande hallarna. Den centrala hallen upptages av utställare från 
de olika skandinaviska länderna medan den till höger jämte dess fortsättning 
av sido- och sydvästra delen är nästan uteslutande för svenska utställare. Hal-
len till vänster jämte dess fortsättning av sido- och sydöstra hallen är helt och 
hållet upptagen av danskarna. 

Nedanför här befintliga trappor stöter vi först på utställningar tillhörande 
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Så var det invigt. Flanörer på parkbron. Tllbor Wåblins samling, Domkyrkomuseet, Lund. 

sjunde gruppen, glas och porslin, och därefter textilindustrin. Sedan vi vandrat 
förbi olika utställningar om hår, ull, bomull, silke och lin och passerat den 
andra gruppen med hudar, läder och pälsverk närmar vi oss längdhallens slut 
där flera präktiga utställningar finnas av närings- och njutningsmedel såsom 
choklad, konfektyrer, konserver mm samt viner, av svensk tillverkning, och 
punsch i långa banor från de mest olika håll i vårt land. 

I den sydvästra korthallen finner vi särdeles läckra utställningar av mjöl och 
mjölfabrikat, bageri- och bryggerivaror, de sistnämnda särskilt talrikt represen-
terade, kaffesurrogat, tobak, cigarrer och cigaretter. Efter att ha kastat en 
beundrande blick på anjovismontrarna stöter vi på de doftande utställningarna 
tillhörande farmaceutiska preparat. Här märks tvål, såpa, parfymer, essenser, 
eteriska oljor, ljus, stärkelse och färger samt en ofantlig massa skrivbläck. 

Vi är nu i västra sidohallen. Vid sidan om tekniska läroverkets och tekniska 
yrkesskolans charmanta utställningar finns en del verktyg och redskap för 
industriella behov samt för övrigt en del alster tillhörande pappersindustrin 
samt tryckalster och geografiska arbeten. 
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Utställning av glas och 
porslin i industrihallen. 
Tillhör Malmö museer. 

Sedan vi beundrat de olika instrumenten, pianon, orglar och cittror från 
åtskilliga svenska fabrikanter kommer vi in i västra förhallen. Här är avdelning-
en för metallindustrin, urmakeriarbeten och velocipeder. 

På längdhallens läktare är placerade alster av husslöjd vilka också påträffas i 
de under läktaren liggande rummen. Här inrymmas snickeri- och svarvarbeten 
och i hallens bakre avdelning finns också kammakeri och tunnbinderi samt 
träskulptörarbeten. 
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ning af såväl färg som storlek. 
Moderat pris. 

W. J. Holst 
(H. E. Holsts filial) 

(G. A. M. 9833) 	i8, Södergatan, Malmö. 

411P med noga tillpass-

Insättning af 

Konstgjorda ögon 

P. Anchnon J:or. 
1\49.1=8. 

Parti-affär i 
Smör, Ost, Flett; Fläsk, Delikatest3- 

Skinkor, Margarin m. m. 

Uppköper ständigt 
Bm2ir och Ost 
till högsta noteringar. 

Rikstelefon!,  

Svenska Stickmaskiner 
(Per Perssons patent) 

bästa existerande stickmaskiner.'  
:n Prima stickgarner, 

Finaste tricotarbeten 
utföras på beställning. 

Anna Paulsson, 
Regementsgatan 16. < 

. 	  

IS.,.ettrhm 4 0:i .-. 

rekommendera 
 

g. 
(Äldsta planojabriken i Skåne) 

sina välkända, med flera 1:a pris belönade 

Utställningsl.: Östergatan .24. i- 
Obs.! FaStirrfilsnduutssttr5:2127.1  01) S .1 

'Clag:Pgrean~ankeNggaRnalggnEGNVG4: 

Vi har härmed lämnat en kort orientering 
om det huvudsakligaste inom den stora hallen. 

I går afton klockan 6 hade inbjudningar 
utfärdats till pressen att bese utställningen. 
Strax före inträdet i maskinhallen sattes den 
kraftöverförande ångmaskinen och de Lavals 
turbiner för den elektriska belysningen inom 
utställningsområdet i rörelse för första gång-
en. 

Under den avslutande supen på Pilstorps-
restaurangen beslöt de närvarande att avsän-
da följande telegram till Nordpolsfararna: 
Svenska och danska pressmän samlade till 
invigningsfest för utställningen bringa stordå-
dets män, Andrée, Ekholm, Strindberg, ur 
hjärtat sprungen hyllning och lyckönskan! 
Leve iden! Leve Sverige! Välkomna åter! 

Söndag 7/6. Flaggsmyckad låg i går staden 
redan tidigt på morgonen. Från bantåg och 
ångbåtar anlände stora skaror, vilka ställde 
sin väg till industriutställningen. Vid halv-
tolvtiden samlades de inbjudna och då tolv-
slaget förklingat framträdde, sedan musiken 
spelat ett nummer, hr. landshövding Dick-
son och öppnade utställningen. I sitt tal be-
rörde han utställningens förhistoria och dess 
problem som då den 8 augusti 1895 då alla 
uppresta takstolar under stark storm blåste 
ned. Även den mängd utställare som anmäl-
de sig skapade problem men av mera ange-
nämt slag då utställningbyggnaderna fick ut-
vidgas väsentligt. 

Tisdag 9/6. Omkring 3 000 säsongsbiljet-
ter var till i går sålda genom utställningens 

A L 1V:£ 
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kassakontor. Omkring 1 200 personer passerade under vardera av de två första 
dagarna genom räknekorset. 

Onsdag 10/6. Byråavdelningen hade i går sammanträde varvid togs till be-
handling de anmärkta rådande missförhållandena samt industrihallens tidiga 
stängningstid. Allt hänsköts till den samfällda styrelsens sammanträde i mor-
gon. 

Torsdag 11/ 6. Utställningsteatern genomgår för närvarande en omfattande 
målnings- och dekorationsprocedur. Utvändigt spännes väv över teaterbyggna-
den vilken kommer att målas i starka lysande färger. Hela teaterns inre har 
vitslammats och scenpartiets friser dekoreras med teater- och musikemblem. 
Ingångsfasaden vilken nu är under byggnad skall utföras i morisk stil och 
kommer att te sig synnerligen anslående. Dessutom komma en hel del skyltar 

Det är uppdukat i Kockums restaurangvagn. Tillhör Malmö stadsarkiv. 
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a 

Fabrik för tillverkning af 
alla sorters kautschuk- och me- • 

tallstämplar, sigill, schabloner 
samt alla sorters märken för 
kypare, betjenter samt bok-
stäfver för uniformstuössor. 

Leverantör af hundskatt-
märken till Malmö stad. 

W. 5. 3-Colsfi 
(H. E. Holsts filial) 

18, Södergatan, Malmö. 
( G. A. M. 9838) 

komma att medfölja de statens 

mm. Man kommer först in i en 

att placeras inom utställningsområdet för att 
visa publiken vägen till den en smula avsides 
belägna teatern. 

På det Kockumska järnvägsspåret mellan 
Pilstorp och södra ingången till industrihal-
len står en väldig boggievagn som i stora 
bokstäver bär det lockande namnet Restau-
rang. De utställningsbesökare som är i rörel-
se samlas gärna ditåt och man ser på efter-
middagarna en ständig ström av intresserade 
stiga upp på plattformen och bege sig in i 
vagnen. 

När Kockums verkstad anmälde sitt del-
tagande i utställningen borde det bliva nå-
gonting både originellt och bra. Och det blev 
både det ena och det andra då verkstaden 
beslöt sig för att till utställningen bygga en 
restaurangvagn, en sådan som en gång måste 
tåg, som har längre distans att tillryggalägga. 

Entrén är försedd med toalett, klädhängare 
mindre salong försedd med dukade bord för 12 personer. Väggarna består av 
polerad teak med övre fyllning av spegelglas. Taket är hållet i ljusare färgton 
och rikt dekorerat med tre kronor och slingerornament. Smakfulla bronsför-
gyllda gaskronor pryda taket. Matsals stolarna är breda och bekväma och över-
klädda med läder och vid varje bord finns en elektrisk ringledning till betjä-
ning. Denna mindre salong är avsedd för de resenärer som har den ovanan att 
röka till maten. 

Den stora salongen har platser för 18 personer men kan mycket väl rymma 
8-10 gäster därutöver. Väggarna här är av teak men fyllningarna är, de övre av 
polerad askrot och de nedre av papier-maché i läderimitation. Buffeten i fon-
den ger en hemtrevlig prägel åt det hela. 

Fredag 12/6. Utställningsstyrelsen beslöt i går kväll att såväl industri- som 
maskinhallen skall från och med idag och till augusti månads ingång hålla 
öppet till klockan åtta om kvällen. 
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Välbehövlig vila eller danskt hygge i den danska avdelningen av industrihallen. Ett av de danska konen 
skymtar framför glasmålningarna i fonden. Tillhör Wählins samling Domkyrkomuseet, Lund. 

Toaletter inom utställningsområdet skall på ett tillfyllestgörande sätt an-
bringas för såväl män som kvinnor. Arbetena i detta avseende är redan påbör-
jade. 

Lördag 1 3/ 6. Arkitektföreningen i Köpenhamn ämnar under loppet av den-
na månad göra en gemensam utflykt till Malmö. Med anledning härav och på 
grund av de höga restaurangpriserna här lär en av medlemmarna till redaktio-
nen av Dannebrog ha framställt förfrågan huruvida matkorgar är tullbeskatta-
de i Sverige. Tidningen säger sig dock inte kunna besvara spörsmålet utan 
hänskjuter det helt obefogat till utställningsauktoriteterna här. 

Nästa måndag kl 12 kommer elevatorerna att sättas igång och vid samma tid 
börjar restaurangen uppe i utsiktstornet sin verksamhet. Med den förtjusande 
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Flanörer pil nuvarande Regementsgatan ungefär på platsen for nutidens nya bibliotek. Gemla leksaksfabriks 
utställningsbyggnad. Tillhör Walins samling, Domkyrkomuseet, Lund. 

vackra utsikt som man här uppe kommer att bjudas på är det ju klart att alla 
skola företaga resan dit upp helst också som att antagligen här blir mera 
svalkande och friskt än nere i det heta jordelivet. 

Måndag 1 5/ 6.1 går andra söndagen utställningen var öppen var den oväntat 
talrikt besökt, nämligen ej mindre än omkring 3 å 4 000 personer. En betydlig 
kontingent utgjordes av danskar. Det synnerligen häftiga skydraget strax på 
eftermiddagen kom som en obehaglig överraskning. Grus och regn bildade en 
nästan ogenomtränglig dimma liknande snöglopp, och de på fältet promene-
rande tvingades hals över huvud söka tak över huvudet. Sedan det häftiga 
ovädret inom kort lagt sig, strålade åter solen och utställningen återtog sin 
förra livliga prägel. 
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Guldmedalj '241.11; ihygiTire,estin- 
Rörsjöns 

Äkta I nt b i'-'1<affe, 
bäst af titta kaffstIllsättningsmedel. 

Alla våra fabrikater erhöll° vid Parisutställ-
ningen den högsta utmärkelsen, 

och voro de enda kaffesnrrogat, som 
prisbelönades. 

Rörsjöns Cichoriefabrik, 
MALMÖ. 

k. ti 	Malmö 	ii 0 t.. 	.  
2f, Cigarr- & Tobakshandel P 
gic8; 	A.. M. Bjärkstrand, 	E i ,...M 
.02 	Parti- och minutaffär 	Cii -.7 
24  rekorebienderar plateohe:stör- 11 
ål,' sta lager. af Brente6 rtitikbur- "I.  X9 ger, Holländska och • irnporte- 3 
i riide Havanna-eigarren 	E 
g 6  Inländskas  cigarrei frO.n de e. 
g g flesta fabriker till fo~spriger. i 
ras Ensamförsäljarå af cigarrer g 

to från A. M. Hirsehsprnng & 0) 
X Sönner. 	 i 

Fredag 19 / 6. Konsert äger i afton rum utanför Hultmans och Malmö bryg-
geribolags villa av Kronprinsens husarregementes musikkår. 

Måndag 22/6. Den intensiva hettan har förbytts till en temperatur som mera 
liknar höstens kyliga, blåsiga väder än midsommarens jämna vackra väderlek. 
Gårdagen, utställningens tredje söndag, utmärkte sig med talrikare besök än 
någon av de föregående dagarna. Stundtals var det till och med trängsel i 
hallarna. 

Den ena elevatorn sattes i går igång och serveringen i utsiktstornet tog sin 
början. Tillträdet till denna elevator var belägrad av en lång kö. 

Sammanlagt 3 163 personer, eller med tio olika ångbåtar 2 510 och med 
ångfärjan 653 utgjorde gårdagens passageraretrafik från Köpenhamn. Största 
delen av resenärerna besökte naturligtvis utställningen. 

Midsommardagarna kommer att firas med stora fester på utställningen till 
vilka initiativet har tagits av den kommitté som tillsatts dels av lägenhetsinne-
havare söder om Regementsgatan. 

Den mystiske ficktjuv som greps på ut-
ställningen i fredags på bar gärning har nu 
medgivit vara sig identisk med en i polisun-
derrättelser från Norge mångfaldiga gånger 
nämnd 23-årig kypare. Att han haft med-
brottslingar här nere vill han icke medgiva 
men troligt är att han tillhör någon liga. 

Vi fortsätter idag vår vandring på fältet. 
Bakom Malmö snickerifabriks villa träffar vi 
på en mycket intressant utställning av olika 
sportsaker såsom skidor, skridskor, spark-
stöttingar etc. Det är från Helmer Langborgs 
i Stockholm idrottsmagasin. Vandrande förbi 
J. E. Salmsons i Malmö utställning av ameri-
kanska velocipeder och skrivmaskiner befin-
ner vi oss framför Malmö stads och arkitek-
ters utställning. Kockums Mekaniska Werk-
stad hänger här ut en mängd ångfartygsmo-
deller av fartyg som lämnat detta varv. Så ses 

132 



Skånska Frökontoret, 
(Sveriges äldsta affär med för.. 

ädladt utsäde) 
försäljer analyserad utsildesspanmål o. 
ntsädesfrd af yppersta ,  beskaffenhet. 
Och underkastar sig kontoret offentlig 
kontroll för varornas nppgifna halt af 
grobarhet, äkthet, renhet och vigt. 

Den ärliga kaalogen utkommer i 
Januari. 

Mejeriföreningar särskild notering. 
Post- och Telegramadress: Frö.. 

kontaret, Malmö. 
Soffor: Riksbankens hus. 

modeller av Hekla, den största ångare som byggts här, av Zephyr, Albrektssund, 
Svensksund samt flera isbrytareångare, oljecisternfartyg osv. 

Efter att en stund ha rastat i bryggare Axel Richters inbjudande ölfat med 
sina präktiga järnbord och stolar från Hammer & Co måste vi beundrande 
stanna framför en utställning som fått namnet Barnens paradis. Det tycks 
också vara med fullt skäl som M. Zadigs givit sin exposition ett sådant namn. 
Leksaker i det rikaste urval finner vi här men vad som framför allt fäster vår 
uppmärksamhet är den charmanta lilla villan Tomtebo. Den lilla villan är 
tillverkad på snickeriavdelningen hos Zadigs. Priset 250 kronor kan inte anses 
vara för dyrt då man tar hänsyn till det myckna plockarbetet som helt naturligt 
måste offras på en sådan pjäs. Men däremot bör det vara en burgen familj som 
kan skaffa sig denna lilla lyxsak som förströelse för sina barn. 

Klockan är just sex och positivets härliga toner locka oss oemotståndligt in 
på nöjesfältet. Om dagen råder här lugn och stillhet men så fort sexslaget 
förklingat och positivet börjat ljuda blir det liv och rörelse. Men de nyfikna 

som kommit nöjer sig ännu med att blott 
titta och något egentligt folkliv har ännu inte 
kommit i gång. Men det blir väl bättre den 
närmaste tiden och man väntar sig mycket 
av den tilltänkta dansbanan. Ännu snurrar 
karusellen ganska tom och ballonggungans 
korgar tyngas åtminstone inte ned av passa-
gerare. 

Nielsens anatomiska museum är inte hel-
ler ägnat åt att göra människan glad men det 
är så bildande enligt vad vid ett av våra be-
sök en jungfru upplyste sin fästman om då 
hon höll på att övertala honom att bjuda 
henne där in. Om hon hade vetat att en stor 
avdelning därinne bar inskriften endast för 
herrar så hade hon kanske varit mindre över-
talande. 

Ute i det fria bjudes på nöjen av omväx-
lande slag. Här övar några ungdomar sig med 
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att försöka kasta fem metallplåtar så att de helt täcker ett nummer på en skiva. 
Lyckas detta så blir de de lyckliga ägarna av den gåva som betecknas med 
motsvarande nummer. Andra som föredrar att överlåta det hela åt slumpen 
väljer att för 25 öre avskjuta en kanon då man alltid erhåller en vinst beroende 
på de nummer där skottet stannar. Även vid skjutning med gevär och pistol 
har man anordnat så att vinster utfaller. När man skjuter prick kommer en 
visare i rörelse och man får den gåva som betecknas med det nummer där den 
stannar. 

Tisdag 23 / 6. Vi lämnar en beskrivning över den elektriska hissen som har sin 
plats strax till vänster i industrihallen. Den är avsedd för persontrafik och 
rymmer 6 personer. Hisskorgen och en motvikt för dess balansering är upphäng-
da i stållinor, gående omkring linskivor i taket och sedan ner till själva golvet. 
Maskineriet består av en bottenplatta av gjutjärn där det är placerat, en lintrumma 
gemensam för hisskorgens och motviktens linor. En elektromotor som kan 
kommenderas från hisskorgen för såväl upp som ned. Dessutom en apparat 
bestående av kombinerat motstånd, omkastaremekanism för åstadkommande av 
dess reglering från korgen samt excenter för skötande av bromsen. 

I hisskorgen är en manövreringsapparat placerad bestående av knappar med 
motsvarande kontakter. För att åka t ex 2 trappor upp behöver man endast 
trycka på den knapp varpå 2 tr upp finnes angivet och hisskorgen går dit upp 
och stannar där. Hisskorgen är försedd med mekanisk säkerhetsapparat som 
gör att den ej kan falla ned även om dess bärlinor skulle brista. Hissen manöv-
reras här av en konduktör som även har att mottaga den bestämda avgiften. 

Manövreringen är för övrigt så enkel att hissen lätt kan skötas av vem som 
helst och så är också fallet vid elektriska hissar i boningshus eller dylikt. Vid 
hissar i boningshus placeras manöverknappar även i trappavsatserna så att om 
man vill begagna sig av hissen behöver man endast trycka på knappen för att 
hissen skall komma och stanna i den trappavsats man befinner sig. 

De danska tidningarna klagar över det på utställningen och för övrigt i hela 
Sverige gällande restriktiva förbudet mot servering av mat och dryck under 
vissa tider på söndagen. Och tidningarna tillägger att man på utställningen 
synes icke veta om det på alla svenska järnvägsrestauranger praktiserade sättet 
med de hemliga skåpen där man kan om man så vill se sig till godo med lilla 
supen. 
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Här frestas det med en tigern-. Adolf Bloms utställningskiosk. Tillhör Wåhlins samling Domkyrkomuseet, 
Lund. 

Onsdag 24/6. Förra gången avslutade vi vår promenad utanför själva huvud-
ingången från Regementsgatan. I dag fortsätter vi och tittar på de utställningar 
som finns till vänster om ingången. Men innan vi börjar vår vandring sätter vi 
in vår cykel i cykelstallet, om vi har någon förstås, och köper oss därpå från 
Adolf Bloms originella kiosk en doftande havanna, ty här ute på fältet är inte 
denna lilla njutning förbjuden oss. Nu väcks vår uppmärksamhet av två jätte-
bjälkar av pitch-pine, amerikansk furu, som av Malmö snickerifabrik utställes. 
Efter att ha passerat Sydsvenska Dagbladets kiosk och skelettet till ännu en 
liten paviljong stannar vi framför Svenska lervaruförsäljningsaktiebolagets i 
norditaliensk stil hållna öppna byggnad, i vilken inrymmes utställningar från 
bland annat Höganäs stenkolsaktiebolag. 

135 



Boettöppuare, 
minnestecken från 
utställningen Och ;ber-
lock —en liten vecket 
pjes, som säljes för 25 
öre i nickel, 40 öre i 
brons och 1 kr. i kon-
trolleradt 

Till salu vid Hulda 
Fickurfabriks monter 
i Industrihallen. 

Nyttig. Prydlig. Billig. 

Vi vandrar därpå förbi en del ut-
ställningar från tegelbruk. Vår väg bär 
förbi en stenkolsgrotta med två väl-
diga stenkolsblock vid ingången samt 
Bjärsjölagårds lilla enkla skjul med 
utställning av bränd och släckt kalk 
samt stora råa kalkstenar från kalk-
brottet med samma namn. Stenhug-
gerierna är även talrikt representera-
de. Vi har tidigare omtalat Holmbergs 
arbetande mejeri. Det är också många 

utställningsbesökare som här äter en billig men mycket smaklig måltid av 
smör, franskt bröd och mjölk, antingen söt, skummad eller kärnmjölk, något 
som vi gärna läskar oss med i sommardagar. 

I Tekniska Fabriken Röda Korsets paviljong välkomnas vi med ett glas 
Freja nektar. Vi slår oss ner i deras paviljong vid de sirliga borden på vilkas 
mörka skivor läsas i guldskrift, Närsalt Maltos, Miranda Aseptin, Blomdoft 
osv. 

Ganska ofta och isynnerhet genom söndagsbesökarna har klagomål fram-
förts till oss att priserna på restaurangerna och på utställningsfältet är väl höga. 
Vi omnämner detta till den kraft och verkan det nu kan ha. Men vi tror också 
att med någon moderering av priserna också kommer att följa livligare frek-
vens. 

Elevatom upp till utsiktstornet har de dagar den varit i gång varit i oavbru-
ten verksamhet och från och med idag väntas den andra bli färdig. Trafiken 
har varit livlig men restaurangen där uppe har däremot inte haft någon nämn-
värd frekvens och detta måste väl helt och hållet tillskrivas priserna på varor-
na. Med en nedsättning av omkring 50 % på de nu begärda priserna tror vi att 
det skulle bli betydligt bättre resultat. 

Torsdag 25/6. Midsommarfesten visade sig vara ett särdeles lyckat grepp. 
Omkring 4 000 personer kom och midsommardagen hade en ännu större 
publik infunnit sig. Detta bör mana till vidare arrangemang för förströelse och 
nöjen. Först och främst bör musik och någorlunda skaplig musik anordnas 
hela dagen. 
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tstälkingens 
B (Maskinhallen) 

arbetande 
Boktryckeri 

utför. under utställningstiden 
ål ärade utställare 

alla behöfliga tryckalster. 
Malmö i Maj 1896.  

Stenström & Bartelson. 

Vi låter i allmänhet inte förbluffa 
oss. Men igår blev vi dock något för-
bluffade. Vi relaterar härnedan hän-
delsen. 

Vi knogade i vårt anletes svett vid 
vårt bord uppe i maskinhallen. Bred-
vid oss till höger hade vi vår telefon 
och till vänster en del utensilier som 
betraktas såsom nödvändigt vid tid-
ningsarbeten. Där blänkte bland an-
nat vårt skrivställ, vår gamla sax och 
vår klisterburk. 

Nu kommer genom räcket, helt nonchalant, in på vår utställning, Utställ- 
ningstidningen, en dansktalande dam som tycktes vara ciceron för ett helt 
skandinaviskt sällskap. Och med damernas vanliga force styrde hon rak kurs 
på oss och vårt bord. Detta kunde gå an. Men för att visa sitt sällskap sin 
kännedom om särskilt tidningsförhållanden stack hon sitt parasoll i vårt öra, 
vilket vi märkte, inte är så särdeles stort eller långt som många andras och med 
en triumferande blick började hon inledningen till en längre resumé om tid-
ningsarbetet. Vi vände oss om. Den ganska häftiga stöten i vårt öra hade 
åstadkommit denna rörelse ty eljest hade vi förblivit kolugna. 

Vi fick en blick, en blick som mer än tydligt sade oss vad hon hade trott om 
oss. Hon trodde oss vara en vaxbild. Vi kom att så smått beundra den resoluta 
damen och vi går ännu och funderar på om vi inte någonstädes uti staden 
kunde sätta oss med alla till buds stående på senaste tiden uppfunna hjälpme-
del och därifrån redigera vår tidning. Men vetenskapen har dock beklagligtvis 
ännu inte hunnit så långt utan vi far väl fortfarande skriva våra notiser, läsa 
korrektur, med fara likväl att bli betraktad som en vaxfigur. Det kan inte 
hjälpas. 

Fredag 26/6. Kommittén som har hand om anordnande av musik under-
handlar för närvarande om anställande av Vendes artilleriregementes musikkår 
från Kristianstad, 16 man stark. 

Prins Chira av Siam med uppvaktning besökte igår industriutställningen och 
intog frukost på Pilstorp. 
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Lördag 27/6. Vendes artilleriregementes musikkår konserterar från och med 
idag klockan 3:30-6 och 7:45-11 e.m. på utställningens norra område, dels 
från den där belägna musikpaviljongen och dels från Hultmans villa. 

Cloettas automater vilka till över ett tjugotal finns placerade på olika ställen 
inom utställningsområdet inbringa rätt aktningsvärda belopp. Naturligtvis har 
de inte kunnat undgå attentat. Sålunda har en del ungdomar genom instoppan-
de av bleck- och blyslantar tillnarrat sig de små paketen och en har gjort sig 
besväret att tillverka aluminiummynt av vilka inte mindre än 28 funnits i olika 
apparater för att så kunna komma åt den obetydliga och billiga valutan. 

I morgon anländer 1 400 arbetare från Höganäs stenkolsbolag vilka under 
sin chef kapten Åke Nordenfelt denna dag kommer att bese utställningen. 
Dessutom kommer 300 sockerbruksarbetare från Ystad som av brukets dispo-
nent hr. J. Lachman inbjudits att kostnadsfritt göra denna söndagstripp till 
utställningen. 

Söndag 28/6. Kinematographen förevisades igår inför ett antal inbjudna och 
vann livligt bifall. Vi återkommer om denna märkliga uppfinning. 

Måndag 29/6. I går var utställningen talrikt besökt och man beräknar antalet 
till omkring 10 000 personer. 

Tisdag 30/6. En ny dragningskraft har revyteatern erhållit i kinematografen, 
som naturligtvis är en affär oberoende av aftonföreställningarna och dagligen 
förevisas mellan klockan 2-7 e.m. 

Kinematografen kommer direkt från Paris som en av våra allra senaste och 
varför icke även märkligaste uppfinningar och består av rörliga skioptikonbil-
der. För att kunna visa dessa ytterst naturtrogna rörliga tavlor har man för var 
och en av dem kombinerat en oändlig serie fotografier i olika situationer tagna 
under en tidsrymd av en tiondels sekund. Vilken med otrolig hastighet upprul-
las i kameran och på den uppspända väven framkallar tavlorna. Det är utom-
ordentligt intressant att bevittna en livlig torgscen i Paris, att se hundar under 
roande situationer bada, att åse ett större sällskap parisare i sina mail-coacher 
undan för undan resa ut till landet på lustparti eller för att för en minut följa 
en ångare på dess färd efter Seinens stränder. 

Kinematografen skall helt visst bli en verklig clou för utställningen, ty alla 
ska naturligtvis knyta bekantskap med denna underbara fotografiska uppfinning. 

Onsdag 1 /7. En toalett är av hr. Edvin Thomee nu uppsatt nere på fältet 

138 



o. 

nktiebolaget Malmö Snickerifabrik, Limhamn 
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mellan lerindustribyggnaderna och huvudhallen. Toaletterna är egentligen av-
sedda till tjänst för de resenärer vilka vilja befria sig från resans damm. Alla 
rummen, sju till antalet, är försedda med alla för toalettens justering behövliga 
attribut och på damavdelningen finns frisersaxar och spritlampor, så att da-
merna även kan iodningställa sin av resan möjligen derangerade coiffure. 
Toaletthuset är uppfört av segelduk samt är lätt och luftigt. 

Fredag 3/7. Utställningen hedrades igår med besök av de danska och svens-
ka kungligheterna. 

Söndag 5/ 7.1 går var det massbesök på utställningen. På förmiddagen anlän-
de med extratåg från Höganäs 1 500 personer, gruvarbetare med familjer. 

En utställningsbesökare ber oss påpeka behovet av en eller flera skoborsta-
re, placerade på lämpliga håll på de respektive utställningsområdena. 
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Hur många tiotusental resande Malmö på denna dag hyser inom sin hank 
och stör är svårt att avgöra men man uppskattar antalet till över 30 000. I dag 
och i morgon då entrén till lantbruksmötet är ännu billigare, torde en kolossal 
tillströmning vara att förvänta. 

Tisdag 7 / 7 . När skall man slutligen komma sig för att ställa om någon liten 
ventilation i maskinhallen, frågar oss en insändare. Vi behjärtar frågan och 
gillar den fullkomligt, ty vi känner av egen erfarenhet vilket obehag som följer 
dels av den från taket nedströmmande värmen och av den intensiva doften 
från de i gång varande maskinerna. En olidlig huvudvärk så att huvudet nästan 
vill sprängas är den första följden för att nu blott nämna denna. Efter långa 
funderingar lät man Bolinders insätta en ventilationsapparat men ännu fler är 
absolut nödvändiga. 

Under söndagen passerade 10 714 personer räkneapparaten vid ingångarna. 
Som bevis på den stora tillströmning av människor som i söndags ägde rum 

i Malmö kan omtalas att på stadens spårvägar under dagens lopp befordrades 
inte mindre än 10 000 personer enligt uppgift från spårvägsbolagets kontor. 
Det är det största antalet åkande som spårvägsbolaget hittills haft på en dag 
och det dröjer förmodligen mycket länge innan en liknande siffra uppnås. 

Torsdag 9/7. Under gårdagen gjorde Malmö Museums föreståndare lektor 
Eurenius en del inköp från Rörstrand, Kähler, Kongelige Porcelainfabrik, Pe-
ter Hertz m.fl. 

Fredag 10/ 7. Utsiktstornet till huvudhallen kommer att hädanefter tilldraga sig 
ännu större uppmärksamhet än förut. Allmänna Svenska Elektricitets Bolaget 
i Vesterås, vilket som bekant har uppsatt elektricitetsverket på området, har uppe 
i kupolen intill kikaren satt upp en elektrisk ljuskastare, vilken skall kasta sina 
ljusstrålar över utställningsområdet samt stad och land. För med aftonbåtarna 
hitländande resenärer skall den bliva en fyrbåk vilken för dem skall utvisa var 
utställningen är belägen. Ljuskastaren avprovades i förgår afton. 

Lördag 11 / 7. Prisdomarna sammanträdde i dag för att börja sitt arbete. 
Ett oväder, det våldsammaste i mannaminne, urladdade sig i går eftermid-

dag över staden. Här på utställningen låg stora områden av fältet helt och 
hållet under vatten och i maskinhallen forsade på flera ställen strida floder 
förorsakade av takdropp. 

Söndag 12/ 7 . Halda snabbskrivare är namnet på en tangentskrivmaskin som 
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uppfunnits av innehavaren av Halda fickursfabrik i Svängsta, fabrikör H. Ham-
marlund. Den förevisades såsom handgjord provmaskin på så väl teknikermö-
tet som på industriutställningen. Maskinen tilldrog sig rätt mycket uppmärk-
samhet genom en del sinnrika förbättringar och torde då den om några måna-
der kommer i handeln bliva ett nytt vackert prov på vad svensk industri kan 
åstadkomma. Maskinens pris torde bliva omkring 250 kronor. 

Tisdag 14/ 7. En biologisk utställning av stort intresse har utställningen erhål-
lit i konservator Gyllings exposition vid lantbruksmötet av konserverade djur, 
förnämligast fåglar vilka nu med utställnings styrelsens medgivande har över-
flyttats till Industriutställningen och inom de närmaste dagarna kommer att 
ordnas och utställas i västra avdelningen av industrihallen. 

Den grupp prisdomare som under gårdagen började sitt arbete i maskinhal-
len, säges ha framkastat spörsmålet om ej bättre ventilation skulle kunna åstad-
kommas i hallen. 

Onsdag 1 5/ 7. Enligt nu fattat beslut kommer inträdesavgiften till industriut-
ställningen att på söndagarna från och med nästa söndag nedsättas till 50 öre. 

Den bekante luftseglaren Lauritz Johansen har enligt Politiken blivit engage-
rad att företaga fyra ballonguppstigningar från utställningsområdet i Malmö. 
Första gången blir på söndag. 

Söndag 19/7. Ett förslag att alla Skånes skolbarn skulle beredas tillfälle att 
besöka utställningen har av ingenjör R. F. Berg inlämnats till utställningsstyrelsen. 

Måndag 20/7. Utställningen var i går tack vare den välbetänkta åtgärden att 
sänka priset besökt av en mycket talrik publik. Man beräknar de besökandes 
antal till omkring 15 000. 

Grosshandlare J. Moresco i Köpenhamn hade i går inbjudit största delen av 
sin personal till en utflykt till Malmö för att taga i skärskådande, dels aktiebo-
laget Morescos lokaler på Gustav Adolfs torg och dels den nya, av firman till 
Malmö stad skänkta, bron över kanalen vilket allt tillvann sig stort intresse. 
Efter en munter frukost i Kungsparken vari över 100 personer deltog togs 
utställningen i beskådande. 

Tisdag 21/ 7. Prisutdelningen har nu ägt rum. 
Samtliga hos firman Ad. Faxe & Söner anställda arbetare jämte familjer var 

i söndags av firman inbjudna att se utställningen. Varje arbetare erhöll också 
en mindre summa stor nog att räcka till ej blott mat utan även till kaffe med 
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Luftseglaren Laurit 
Johansen. Ur Utställnings-
tidningen. 

dopp och nöjen. Det är andra gången firman inbjudit sina arbetare till besök 
på utställningen. 

Den biologiska utställning som konservator Gylling anordnat väcker livligt 
intresse hos de besökande i industrihallen. Det utrymme som utställaren fått 
till sin disposition synes dock ha varit allt för litet för att expositionen skall 
kunna göra sig fullt gällande. Han har likväl erhållit välförtjänt diplom och 
silvermedalj. Hr Gylling har även för avsikt att med några större dramatiska 
bilder ur björnens, älgens, renens och vargens liv deltaga i Stockholmsutställ-
ningen nästa år. 

Torsdag 23/7. Ingenjör Bergs högst behjärtansvärda förslag att bereda alla 
Skånes skolbarn tillfälle att besöka utställningen behandlades i går av utställ-
ningsstyrelsen som i princip gillade förslaget. 
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1 väntan på ballonguppstigning. Tillhör Wåhlins samling, Domkyrkomust- Lam/. 

Man beslöt också att genom anordning med extratåg från olika städer och 
större orter i Skåne försöka få mera publik till utställningen. 

Fredag 24/7. Ballonguppstigningen på utställningsområdet som aviserats skall 
enligt nu fattat beslut äga rum på söndag id. halv 7 e.m. 

Den stora ofriden säger Vårt Land skämtsamt har brutit ut i Malmö i och 
med offentliggörandet av industriutställningens prislista. De som inte erhållit 
pris går omkring skummande av raseri. En stor möbelfabrik har i platstidning-
arna i väldiga annonser tillkännagivit att den refuserar den bronsmedalj som i 
Malmö tillerkänts dem. Firman har nämligen på andra utställningar aldrig fått 
mindre än guld- och silvermedaljer, "men denna utställning tycks från början 
vara avsedd att gynna lokalintresset och speciellt inom möbelbranschen". 

De danska pristagarna tog saken mera gemytligt och ställde till en stor fest 
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Siluettklipparen Gustav Larsson. 
Ur Utställningstidningen. 

på utställningsrestaurangen. De som fått 
guldmedalj dansade och silvermedaljör-
erna hurrade medan bronsmedaljörerna 
i det längsta bibehöll fattningen och höll 
mer eller mindre allvarliga tal. 

Måndag 27 / 7. Utställningen hade un-
der gårdagen sin hittills bästa dag. Re-
dan tidigt på morgonen började tillström-
ningen så att en lång köbildning fanns 
nästan hela dagen framför ingångarna. 
Överallt vart man kom var det samma 
myllrande liv. Man trodde sig ibland 
förflyttad till någon av de stora världs-
städerna. Gårdagens publik uppskattas 
till omkring 40 000 personer. 

Ballonguppstigningen i går gynnades 
av de bästa vindförhållanden och be-
sågs av en till flera tio tusental åskådare. 

Onsdag 29/7. Vid nästa ballongupp-
stigning lär en yngre tidningsman från 
Malmö få medfölja. 

Torsdag 30/7. En storartad illumina-
tions- och fyrverkerifest lär komma att söndagen den 8 augusti anordnas på 
utställningsfältet av konstfyrverkaren F. Larsen i Köpenhamn. 

Fredag 31 / 7. Tidningsmannen som skall medföja i ballonguppstigningen blir 
A. Westberg från Skånska Dagbladet. 

Lördag 1 / 8. Den av varje utställningsbesökare kände och värderade siluett-
klipparen Gustav Larsson, vilken som bekant inte blott klipper folk, och detta 
på ett mycket naturtroget sätt så att alla bli belåtna, utan också med sitt trevliga 
humör muntrar upp även den mest surmulne, har nu tagit sin post i utsiktstor-
net. Där han hela dagen arbetar med sina siluetter så att svetten lackar. Vem 
som vill kan låta sig hissas upp till honom och vinsten, en bra siluett och en 
trevlig stund, skall inte vänta på sig. 

Måndag 3/8. 1 går hade utställningen åter ett av sina massbesök med om- 
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kring 25 000 besökare. Även igår visade sig att de på fältet här och där varande 
sittplatserna var otillräckliga. De stolar som tillkännagav att de stod till begag-
nande mot en avgift av 5 öre var mestadels tomma. Allmänheten tog emeller-
tid sitt parti och slog sig ner i gröngräset för att vila. 

Vid ballonguppstigningen i går förde vinden ballongen rakt söderut men 
färden blev kort. Redan efter 13 minuter skedde nedstigning vid Hököpinge 
utan några äventyrligheter. 

Torsdag 6/8. De båda hissarna i industrihallen har som bekant sedan de 
öppnades för allmän trafik haft rättighet att befordra 5 å 6 personer åt gången. 
Nu har emellertid denna rättighet blivit inskränkt för den ena så till vida att 
man enbart Far ta tre personer i hisskorgen. För den ena hissen har den 
elektriska motorn placerats nere i hallen under hissinrättningen. Medan det för 
den andra har motorn placerats i en skrubb uppe i själva tornet. En av de 
senare dagarna har man märkt att maskineriet som väger 5 å 6 000 kilo kom-
mit något på sned genom att själva tornet obetydligt förskjutit sig åt söder. 
Därför har kommissarien och bolagets ingenjör för att alldeles avlägsna en fara 
vidtagit den ovan omtalade åtgärden. 

Fredag 7 / 8. Till följd av de nu inträdande mörkare kvällarna kommer hallar-
na att från och med nästa måndag den 10 dennes stängas kl. 7 e.m. i stället för 
kl. 8. Med anledning härav börjar den nedsatta avgiften av 25 öre att tillämpas 
redan kl. 7 e.m. 

Att det inte bara är slyngelaktiga pojkar som försöker tillnarra sig choklad 
med falska tenn- och bleckmynt från Cloettas automatiska apparater visar 
följande berättelse. 

Härom dagen infann sig på Hultmans fabrik i Malmö ett par dansktalande 
personer vilka högeligen knotade över att en av firmans automatiska guldägg-
läggande hönor i Kungsparken inte värpte så som man av de i kammen 
instoppade tioöringarna hade rättighet att vänta. De hade nedstoppat tre mynt 
utan att de i form av bonbonägg fått tillbörlig valuta för mer än ett av dem. 
För de båda andra tioöringarna hade hönan inte ens behagat som vanligt säga 
ett enkelt kukeliku vilket de klagande betraktade som i högsta grad otillbörligt. 
I tanke att hönans värpningsmekanism råkat i olag begav sig en i firmans tjänst 
anställd person till ort och ställe för att undersöka apparaten. Döm emellertid 
om hans förvåning när han vid densammas öppnande finner hela kassan utgö- 
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ras endast av en äkta tioöring och apparaten för övrigt urståndsatt att fungera 
genom två i hålet instoppade illa fabricerade mynt av vanligt staniolpapper. 
Inte nog med att de värda herrarna sökt lura den snälla hönan på två av 
hennes ägg, de hade även oförskämdhet nog att gå och klaga för vederbörande 
över att deras oärlighet ej kröntes med önskad framgång. 

Lördag 8/8. Tomt och ödsligt ser utställningarna ut var man än kommer om 
vardagarna. På hela det vida fältet syns då och då någon enstaka vandrare och i 
hallarna får man ofta gå långa stunder innan man träffar på någon människa Vore 
månne ingenting att göra mot denna förfärliga tomhet som ger ett så dystert 
intryck och som lägger sig så tungt på sinnena? Länge nog har de som äga råd till 
en dyrare inträdesavgift haft tillfälle att komma och nu bör det med det snaraste 
vara på tiden att låta de ej så väl situerade slippa in. Sänk priset till hälften om 
vardagarna och inkomsterna torde ej bli mindre, there is no doubt about it. 

Styrelsen beslöt att stadens arbetare till ett antal av 700 i morgon skall 
beredas tillfälle att utan inträdesavgift bese utställningen. 

Ett större fyrverkeri skall såsom förut nämts på söndags afton avbrännas på 
utställningsfältet. Fyrverkeripjäserna skall uppställas norr om stora sjön med 
fasaden vänd mot huvudhallen så att publiken från andra sidan sjön får en 
charmant utsikt över fyrverkeriet återspeglat som det blir mot vattenytan. 
Fyrverkeriet kommer att avbrännas i fem avdelningar med solar, glober, bloms-
tereldar, stråleldar med glorior, kapricer, bobetter och allt vad det heter. 

Efter vad man påstår lär styrelsen nu ha för avsikt att göra något åt maskin-
hallens ventilering. Och efter den erfarenhet vi varit nödsakade att förskaffa 
oss under en lång tid kan vi försäkra att det inte är en dag för tidigt. Den som 
har sin plats strax bredvid exempelvis ammoniakkylmaskinen känner mer än 
väl att atmosfären inte är som den borde vara. 

Det ligger en svår tristhet och ensamhet över livet här i maskinhallen men 
detta till trots kan vi ibland få bevittna scener som om blott för en stund 
återföra oss till livet. En sådan passerade tidigt i dag förmiddag. Hon gick och 
beskådade härligheten, men saknade något, vad visste vi inte då. Så kom 
slutligen han. Livliga miner på ömse håll, ett ljuvt famntag och till sist en 
smällande kyss, som gav eko långt bort. Det var en vacker syn att se det unga 
paret, men den härliga synen var snart förbi och vi försjönk åter i maskinhallens 
trista stämning. 
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Dansbanan med sina 
skyddlappar. Detagörstoring. 
Tillhör Wåhlins samling, 
Domkyrkomuseet, Lund. 

Söndag 9/8. Bland frågor som i fredags behandlades av styrelsen hade den 
om prisutdelningen missnöjda utställares protester störst allmänt intresse. Re-
sultatet av överläggningarna blev att utställningsstyrelsen förklarade sig inte 
vara berättigad att ta frågan under omprövning. Det betonades att samtliga 
utställare i förväg var underrättade om prisnämndens sammansättning och att 
de ändå underkastade sig dess bedömande. 

Måndag 10/8. Utställningen hade igår, söndag, åter en av sina goda dagar. 
Men så var det också under gårdagen arbetarnas dag. Såsom tidigare nämnts 
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HOISTMOSK 
hade ett stort antal inbjudits av 
sina respektive bolag. Genom räk-
neapparaterna passerade omkring 
13 000 med tillägg av de många 
övriga torde antalet av besökare 
mycket väl kunna vara över 30 000. 

	

Det på aftonen igår avbrända 	 es kikare 

	

fyrverkeriet som lockade en stor 	
R. 

mängd besökande var synnerligen med kompass, i etui med- rem Kr. 15.  
praktfullt. 	 Telefon, finnes! 

	

Tisdag 11 /8. Skoltågen tycks nu 	 ~We 

på allvar vilja börja. Sålunda be- 
söktes utställningen igår av ett 40-tal skolbarn från Kyrkheddinge åtföljda av 
lärare och lärarinnor. Blott ett fåtal av barnens föräldrar kunde på grund av det 
pågående skördearbetet medfölja. 

Billighetsresor till utställningen i Malmö är nu ordnade på Malmö-Tomelil-
la-Cimbrishamns, Malmö-Trelleborgs, Malmö-Ystads och Malmö-Genarps järn-
vägar. För resans företagande erfodras att 35 personer förena sig om en vagn 
samt kunna därefter till bestämt ordinarie tåg lösa en kombinerad biljett för 
resa och entre till utställningen. 

På nöjesfältet där så många rariteter är till beskådande, gjorde vi i går afton 
en fransysk visit, sedan utställningsfältet börjat förete en allt för dyster tomhet. 
Men med besökande på nöjesfältet var det heller inte bra bevänt. Men karu-
sellens positiv vevade oförtrutet sina nu kända melodier och musiken på daps-
banan där trumman på ett förtjänstfullt sätt söker dölja bristfälligheten hos okt 
andra instrumentet var lika ihärdig. 

Just som vi efter en halvtimma skulle smita, dansade två kvinliga ungdomar 
in på dansbanan, sedan de först ruskat upp den i miserabel stämning varande 
biljettförsäljaren. Två timmar hade danstrumman ljudit och så kom det första 
paret. Man säjer oss att sedan skuggan blivit fullständig vågar ett eller annat 
par sig in. Vi förstår inte varför man skall vara så väldigt blyg. Runt om banan 
är ju upphängda skyddlappar som gör det omöjligt att kika in. Såvida man inte 
vill falla på knä, vilket är att rekommendera vid ett behagligare tillfälle, Sie 
verstehen. 

Glasögon, Picenez, Stämplar etc. 
Särskilda rekommenderas extra goda 
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Onsdag 12/8. Vi nämnde för några dagar sedan att styrelsen var betänkt på 
att anordna bättre luftväxling i maskinhallen.Så blir inte fallet utan man kommer 
att förbli vid det gamla till dess utställningen slutar. Och så kan det vara, ty vi 
är nu så inpyrda med dåligheterna att vi knappast lägger märke till dem. Det 
skulle säkerligen inte heller vara hälsosamt att nu plötsligt få inandas frisk luft. 

Torsdag 13/8. Tack vare hr. Ole Olsen, ägare av Colosseum på nöjesfältet, 
kommer utställningen att få en ny dragningskraft vilken i sig förenar det nyt-
tiga med det nöjsamma. Det är Röntgens X-strålar, säkerligen vår tids mest 
uppseendeväckande uppfinning. Det är med stor kostnad och möda hr. Olsen 
förskaffat sig apparaten som frambringar dessa strålar från Berlin. I går kväll 
förevisades apparaten för första gången. 

En hel del experiment företogs. Genom pappskivan såg vi först handens 
och underarmens ben fullt tydligt. I en ganska tjock trälåda var placerad en 
groda, skelettet av denna framträdde klart genom lådan likaledes en nyckel 
inlagd i en snusdosa som hölls bakom en tjock träkloss sågs klart som om den 
legat öppen för blicken. Endast en kortare tid kommer förevisningen här att 
ske varefter apparaten förs till Köpenhamn. 

I går afton inbjöd också hr Olsen en del tidningsmän att bese allt det andra 
som detta Colosseum innehåller. Här får vi skåda de onda vägarna, en serie 
bilder som visar oss hur straffet och ångern följer lasten och brottet. Och så 
gick vi på marionett-teatern. Men det bästa kom dock till sist. Det var ka-
lospinterokromatokrene, ramla inte ner för trapporna när ni uttalar det ordet. 
Ett charmant springvatten med olikartade former och förgreningar i olika slags 
belysningar var detta. Och detta måste varenda människa se, ty annars har man 
inte varit på Malmöutställningen. 

Lördag 1 5 / 8. Vi erinrar om aftonens orientaliska fest på Pilstorp, anordnad 
av fyrverkaren Larsen från Köpenhamn. 

Måndag 17 / 8. Bland celebra gäster på utställningen under gårdagen kan 
nämnas furst Putbus med sällskap. 

Illuminationsfesten i lördags afton på Pilstorp hade lockat en mycket talrik 
publik. Den orientaliska belysningen, girlanger med kulörta lyktor mellan ve-
randans pelare och i parken samt då och då bengaliska eldar gjorde god effekt 
och senterades livligt av publiken liksom Kalmar regementes musikkårs 
presentation. 
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i Industrihallen. 
Katalogn:o 217. 

Enda fabrikanter 
Halda Fick-al-fabrik, Svängsta. 

Tisdag 18 / 8. Danska kronprinsparet prin-
sarna Hans och Christian samt prinsessorna 
Thyra och Ingeborg gästade i dag utställ-
ningen. På eftermiddagen intogs förfrisknin-
gar i den av Kockums Mekaniska Werkstad 
utställda, diningcar. Den eleganta restaurang-
vagnen fick härigenom sin invigning, om vi 
är rätt underrättade var det första gången 
den togs i bruk för sitt ändamål. 

Lördag 22/8. På Industriutställningen finns 
i Linderoths urmonter en stol, på vilken en 
konung, tre prinsar, två prinsessor, en furste 
och en furstinna samt dessutom över 3 000 
personer suttit. Var och en i minst 3 minu-
ter. Detta är den tredje utställningen på vil-
ken stolen användes. 

Söndag 23 / 8. Tillströmningen är idag så-
som sedvanligt om söndagarna särdeles tal-
rik och började ganska tidigt. Framför his-
sarna bildades kö. Ett par till Malmö anlöp-
ande järnvägar har i dag anordnat lustresor 
och landsbygden är därför talrikt företrädd 
på utställningen. 

Tisdag 25 / 8. Utställningen har idag besök 
av ett stort antal skolbarn från Veberöd, 
Vomb m.fl. församlingar. 

Spårvägsbolaget härstädes har tilldelat en 
var av sin personal en mindre penninggåva 
att användas för besök på utställningen i ef-
terhand. De erhöll full dagavlöning och var 
inbjudna till middag på ångköket. 

Torsdag 27 / 8. På utställningsområdet har 
den svåra stormen i natt och i morse åstad-
kommit en hel del förödelse. Värst åtgången 
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En dam från Malmö Chokolad Konfektfabrik efter ett besök i Conditoritriidgården. Tillhör Wåhlins 
samling Domkyrkomuseet, Lund. 

är den västra sidan av utsiktstornet där rutor och bågar till fönstren sönder-
krossats. På nöjesfältet har också åstadkommits en del skada. Tälttaken till 
byggnaderna har avlyfts och ballonggungan är särdeles illa ramponerad. Foto-
grafiateljen är nedbruten och skyltarna på ölpaviljongen kastade hit och dit. 

Lördag 29 / 8. Dans anordnas både i afton och i morgon afton på den vanliga 
gräsplanen bakom Hultmans villa. 

Måndag 31 /8. Utställningen hade igår tack vare det förnämliga vädret lockat 
stora skaror besökande. Inalles besöktes nog utställningen av cirka 20 000 
personer. 

Ballonguppstigningen var också en stark magnet för gårdagen. Luftseglaren 
Johansen uppsteg framemot klockan 6 i sin ballong. Att färden skulle gå över 
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Sundet i riktning mot Köpenhamn var redan vid middagstid bestämt. Vid 7-
tiden befann sig ballongen över Köpenhamn och kvart över 7 nedsteg hr. 
Johansen vid Farum på Själland. 

Tisdag 1 / 9. Till följd av den ganska hårda blåsten både igår och idag är 
flaggorna på jättemasterna framför huvudentren till industrihallen inte hissade. 

Onsdag 2/9. Entrepriset kommer från och med nästa måndag den 7 dennes 
att nedsättas till 50 öre eller samma pris som under en längre tid varit gällande 
på söndagarna. 

Flaggorna på de väldiga masterna utanför huvudingången till stora hallen 
samt några flaggor uppe på denna hall är inte heller hissade idag. Orsaken till 
detta är att den unge man som hade denna uppgiften nu har börjat sin skola, 
tekniska skolan, och ingen annan lär vilja åtaga sig uppdraget. His sandet av 
flaggorna uppe på utställningsbyggnaden lär också vara ganska riskabelt, då det 
gäller att kunna klättra hit och dit på järnspirorna. 

Torsdag 3/9. Ett danskt sällskap av tre herrar och en dam satt i går eftermid-
dag uppe i utsiktstornets restaurang och läskade sig med svensk banco. Då 
genom olyckshändelse eller okynne kom en tömd flaska ramlande ned, föll på 
byggnadens glas och genomborrade detsamma samt hamnade i Kosta glas-
bruks monter, där åtskilligt förstördes. 

Fredag 4/9 Det ser övermåttan trist ut idag. Regnet faller än. Fältet har ej 
hunnit torka sedan i går och de små sjöarna har blivit kanaler som det behövs 
broar för att komma över. Och i hallarna ser det lika tråkigt ut. I maskinhallen 
på vår tidnings tryckeri håller vi just på att kasta ut en butelj förkunnande att 
faran är överhängande. Det ser trist ut idag. 

Söndag 6/9 En större elegant grupptavla över de ledande männen vid Indu-
stri- och Slöjdutställningen i Malmö 1896 infattad i en stilfull ram har idag på 
morgonen upphängts innanför själva huvudingången till stora hallen där den 
tages i livligt och intresserat skärskådande. 

Fredag 11 / 9. De i stora hallen anställda damerna hade i går anordnat en 
festlig tillställning i Konditoriträdgården där aftonen tillbragtes i den gladaste 
och gemytligaste stämning. 

Klagomål har av hamnkaptenen C. Annerstedt hos industriutställningens 
styrelse anförts över att ljuset från den elektriska refraktorn på utställningstor-
net om kvällarna riktas ut mot sundet och på ångare, vilka efter seglingsrännan 
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löpa in i Malmö hamn. Vilket har som följd att de vakthavande på fartygen 
bländas av ljusskenet och få ytterst svårt att lotsa sig fram mellan den mängd 
fiskebåtar som vid denna tid på året alltid ligger förtöjda ute i Sundet. Så var 
Stralsundsångaren Sten Sture i tisdags kväll mycket nära att segla över en dylik 
fiskebåt. Det behövs förvisso inte mer än ett påpekande av detta förhållande 
för att refraktorns skötare ska efterkomma den i skrivelsen uttalade önskan om 
att ljusskenet måtte riktas åt annat håll än sjösidan. 

Söndag 27/9. Utställningens sista dag gynnas av det härligaste väder som har 
lockat stora skaror. Programmet för utställningens sista dag omfattar ballong-
uppstigning samt konsert av Kalmar regementes musikkår och Kronprinsens 
husarregementes musikkår. Vid sextiden på kvällen tillkännager en kanonsalut 
att utställningen faktiskt är ändad och i samma ögonblick halas flaggorna ned 
från utställningsbyggnaden. På kvällen avbrännes ett fyrverkeri varjämte musik 
utföres såväl på Pilstorpsrestaurangen som på platsen framför Hultmans villa 
vid vilken senare även dans anordnas. 

Vi erinra om att hallarna stänga i skymningen. 

Den kvardröjande utställningen 
Ja så var den slut, Malmös utställningssommar. Vad var slutomdömet om 
utställningen? Våra vänner i Utställningstidningen som vi har följt i flera månader 
var inte nöjda. I sitt sista nummer skriver man: "Huruvida utställningen fyllt sin 
mission eller inte är svårt att redan nu avgöra, verkningarna spåras kanske först 
längre fram i tiden. Dock syns det som om de ställda förväntningarna i allmänhet 
blivit i mer eller mindre grad gäckade. Skälen till detta ska vi inte rannsaka, ty 
utställningens historia kommer inte att skrivas av oss." Men vad som framgår när 
man följer noteringarna i Utställningstidningen är att besökarantalet är för litet 
fram för allt under vardagarna. För att öka antalet besökare gör man samma 
lösningar som vi känner igen också idag. Man lockar med kombinationsbiljetter 
mellan Köpenhamn och Malmö som inkluderar entreavgiften till utställningen. 
Liknande erbjuds för besökare som kommer med de olika järnvägarna i Skåne. 
Och sist men inte minst lockar man med sänkta inträdesavgifter. 

Man försöker också fresta besökare med olika attraktioner såsom ballong- 
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uppstigning och fyrverkeri. Under sista utställningsmånaden är det i stort sett 
det enda som tages upp tillsammans med musikunderhållning och i viss mån 
danstillställningar. I Utställningstidningen blir det mindre och mindre med 
noteringar kring aktiviteter på utställningen. 

Om själva Utställningstidningen skriver man "att den blev mycket lite vad 
den i varje fall var ämnad att bliva, ett officielt organ för Malmöutställningen. 
I stället för att betjäna sig av dess avsevärda fördelar blev man helt enkelt 
ignorerad, och det låtsades som om den alls icke fanns." Man saknade helt 
enkelt ett moraliskt stöd från det håll där man borde ha insett nyttan av 
tidningen. Men även om skälen kan vara kända "så nu när utställningen är slut 
och därmed också Utställningstidningen, ska vi dra glömskans djupa täckelse 
över detta." 

Hundra år senare är det naturligtvis mycket tacksamt att kunna titta in 
under detta glömskans djupa täcke. I dag är Utställningstidningen till stor 
glädje såsom ett tidsdokument och det är med tacksamhet man noterar att den 
finns kvar i våra arkiv. 

Vad finns då kvar från utställningen? Själva entrén vid Parkbron finns ju. I 
och för sig blev den ursprungliga röd-vit målade träbron ersatt av våra dagars 
bro år 1936. Själva uppfarten till huvudhallen finns kvar som det breda partiet 
i Slottsparken just framför Parkbron. Och fågeldammen finns kvar. Den som 
anlades och kallades stora dammen under utställningen. Slottsparkens nuva-
rande godiskiosk har påpassligt nog hamnat nästan på samma plats som där 
Hultmans Choklad- och Konfektfabrik hade utställning och Malmö Bryggeri-
aktiebolag hade serveringslokal år 1896. Av huvudingångens båda entrekiosker 
finns en kvar. Den andra blev placerad som godiskiosk vid infarten till restau-
rang Kungsparken men förstördes av brand för några år sedan. Den kvarva-
rande ligger fortfarande inbäddad i grönska men på sätt och viss lite åsidosatt. 
Den finns kvar inom lekplatsen vid Kung Oscars väg men med en helt annan 
funktion. 

Att det fortfarande kan komma överraskningar visade sig så sent som 1995. 
Det rör sig om en byggnad som tidigare har ansetts komma från Baltiska 
utställningen. Den var placerad vid Jordberga sockerfabrik. Det visade sig att 
denna träbyggnad i själva verket var en stor bevarad del av maskinhallen från 
1896 års utställning, den maskinhall där luftförbättring aldrig kom till stånd. 
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Utsikt över stora dammen och Parkbron i april 1996. Foto: Helene Toresdotter, Malmö museer. 

Byggnadens kommande öden är fortfarande ett frågetecken. 

Källor 
Utställningstidningen. Officiellt organ for Nordiska Industri- och Sydutställningen i Malmö 1896. Nr 1-

150 (den 1 maj-27 september 1896). 
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Poliskonstapel och utställningsvakt framfor Industriutställningens huvudentd. Tillhör Wåhlins samling, Dom-
kyrkomuseet, Lund. 
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Den sanna historien om 
Hultmans mugg 

Hans fanstad 

Minnet av en gammal industriutställning, ja, det kan ta sig olika uttryck. Fru 
Karin Häger, som var sex år gammal när hon besökte Nordiska industri- och 
slöjdutställningen i Malmö 1896, kommer egentligen ihåg bara en enda sak. 

En tant som följde med henne sa att hon fick åka karusell så många gånger 
hon ville. Karin Lihne (hon hette så på den tiden) åkte 20 gånger! 

Men sedan åkte hon aldrig mer karusell. Hon mådde nämligen inte alls bra 
efter de många turerna. 

Det är detta hon minns. 
När jag 1971 skrev ett antal artiklar om Industriutställningen så kom jag i 

kontakt med en drygt 80-årig herre. Han berättade att det förutom karusell 
fanns ett pariserhjul och ett vaxkabinett. 

I det sistnämnda visades en ung kvinna som gått vilse i djungeln. Hon hade 
överfallits av en gorilla och denna hade rivit sönder hennes vänstra bröst. Det 
rinnande blodet var mycket naturtroget återgivet och scenen gjorde ett djupt 
intryck på barnen, förklarade den äldre herrn. 

27 . . . rivit sönder hennes vänstra bröst". Att den gamle herrn mindes precis 
att det rörde sig om det vänstra bröstet... 

Ja, när man konfronteras med personers hågkomster, så står osökt några 
Pär Lagerkvist-ord framför en. Jag tror det är i diktsamlingen "Aftonland" 
som han ideligen säger: "Varför minns jag detta?" 

Minnet av en gammal industriutställning. Det kan vara karusellen. Det kan 
vara det vänstra bröstet på en kvinnlig vaxfigur. 

För många Malmö-bor var det emellertid 1971, när jag skrev en artikel om 
"den glömda Malmöutställningen", en helt annan sak som rann dem i minnet. 
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Det var en mugg som stod där hemma på en hylla. Det var Hultmans mugg. 
Den muggen hade många. Det var muggar som man ärvt. Det var muggar 

som använts till olika ändamål. 
Fröken Agnes Nylander på Sofielundsvägen 56 i Malmö kunde förtälja att 

hennes mor, Maria, alltid förvarat persilja i Hultmansmuggen. Hon ställde 
bunten där och hällde i vatten. Likadant gjorde nu Agnes. Hur muggen kom-
mit i släktens ägo, det visste hon inte. Föräldraparet hade kommit till Malmö 
först i början av 1900-talet, så antingen hade man köpt eller fått porslinsmug-
gen ifråga. 

När jag skrev artikeln, publicerad den 31 januari 1971, inför ett fiktivt 75-
årsjubileum, så hade jag ingen aning om vilket gensvar denna skulle få. 

En strid ström av äldre och mycket vänliga kvinns- och manspersoner 
uppenbarade sig på redaktionen vid Bergsgatan 20. Och alla hade de en mugg 
i handen. 

För mig blev Industriutställningen 1896 snart liktydig med Hultman-utställ-
ningen. 

Och den stora och bestående frågan var: Vad hade det egentligen funnits i 
muggen? 

Vi skall återkomma till detta problem. 
Men först skall vi återvända till fru Karin Häger och titta på hennes inträ-

deskort till utställningen. Detta hade hon fortfarande kvar 1971, då jag träffade 
henne. 

Kortet var undertecknat av hennes pappa, Anders N. Lihne, och hade 
kostat 4 kronor. 

— Vi bodde i hörnet av Engelbrektsgatan och Grynbodgatan, mitt emot 
Temperance, berättade Karin Häger. Huset var uppfört av den välkände bygg-
mästaren Miiller (jämför Millers Memorial på Jägersro). 

Fru Karin Häger mindes gott var utställningen låg och att den var väldigt 
stor. På inträdeskortet (ett litet brunt, det fanns även röda) stod följande: 

"Biljett gäller endast för den person i hvars namn den blifvit utställd, och 
må icke, vid äfventyr att varda konfiskerad, å annan öfverlåtas. Obs! Abonne-
mentsbiljett gäller icke invigningsdagen före kl. 2 e.m. A. C. Lembke". 

Vem var då denne Lembke som hotade med biljettens konfiskation? 
Jo, det var utställningens kassadirektör, disponent Lembke. Han var med- 
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Foto: Helene Toresdotter, Malmö museer. 
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lem av industriföreningen i Malmö och tjänstgjorde redan vid den lilla indu-
striutställningen 1891 som kassadirektör. Kort efter utställningens öppnande 
den 6 juni 1896 fick han som medhjälpare Skånebankens kassör, hr. G. Malm-
ström. Detta på grund av bristande tid. 

Fru Karin Häger överlät emellertid aldrig sin biljett. Även om hon fick nog 
av karuseller. 

Några andra minnesröster: 
Fru Emma Maria Nilsson, född Högström, 1971 bosatt på Palmgatan 17 i 

Malmö, var sju år då hon fick följa med föräldrarna, Olaus och Elna, på 
Industriutställningen. Hon drog sig till minnes att hon var uppe på andra 
våningen i en av byggnaderna. Där hängde en mängd fina mattor. Hon kom 
också ihåg att hon gick i tofflor, men det var kanske inte så underligt. Hennes 
far var toffelmakare. Hon hade på sig en särskild sorts tofflor, flicktofflor, med 
"bara lite läder framme vid tåspetsarna". 

Som souvenirer visade hon den gången, 1971, ett uppbåd av olika saker, 
tallrikar, en minnespeng och en — Hultmans mugg! 

— Jag tror det var varm choklad i den mugg som jag fick, sa hon. 
En annan som kunde berätta var fru Hertha Johansson, född Hansson, och 

boende på Scheelegatan 2 b, Malmö. Hon var bara sex år när hon med sina 
föräldrar vandrade in på Industriutställningens område. 

Fadern köpte en mugg till henne och en till Herthas syster. Fast då — i juni 
månad — var systern ännu inte född. Det blev hon först i augusti. Men pappan 
tyckte att "pojken eller flickan" i alla fall skulle ha en mugg med årtalet för 
födelsen. 

Och muggar kan verkligen ha sin historia. Herthas mugg hade sedan 1896 
bl.a. tillbringat 15 år i Norge. Den följde med Hertha då hon reste dit för att 
passa ett dövt barn. Just detta barn hade otaliga gånger druckit choklad ur 
Hultmans mugg. 

Och året 1971 förvaltade Birgit Tenggren, Stockholm, fru Hertha Johans-
sons mugg. Denna fru Tenggren hade även Herthas systers mugg — det var 
meningen att tvillingpojkarna Lars och Göran Tenggren skulle få var sin mugg 
från Industriutställningen. Men de var då bara sju år. 

I dag lär de vara 32 år och lyckliga ägare till Hultmansmuggar. 
På detta vis blir en industriutställning historia, mänsklig historia. För det är 
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Ur Utställningstidningen. 

annars inte mycket som blir kvar efter en 
utställning. Området töms oerhört snabbt, 
utställarna bryter upp och skyndar vidare. 
Det är som på Kiviks marknad. 

Kvar blir i en del år personliga hågkoms-
ter. Sedan är det nästan enbart de olika sa-
kerna som kan berätta. Som nu detta med 
Hultmans mugg. 

Vad rörde det sig om? 
Hultmans fabriker, som låg vid Baltzars-

gatan i Malmö, tillverkade choklad, men tyd-
ligen har det också funnits senap i de "be-

römda" och älskade Hultmansmuggarna. 
Från början, när jag fick höra talas om Hultmans mugg, verkade det hela 

hur enkelt som helst. Det var en mugg som man kunde dricka varm choklad 
ur — fabriken tillverkade uppenbart choklad. 

Men ju fler som hörde av sig med muggar och berättelser, ju mer komplice-
rat blev det. Till slut bekräftades än en gång den gamla journalistiska sanning-
en, nämligen den att fakta förvirrar. 

Som jag mindes det då, var det en känd dansk författare som arbetat som 
journalist den gången Köpenhamn brann. Han skrev det i särklass bästa refe-
ratet från branden. Men någon avundsjuk kollega uppenbarade att författaren 
ifråga aldrig varit och tittat på branden. Han pikade författaren för detta, som 
då genmälde att "kendsgerninger forvirrer". 

Jag kunde för stunden inte komma ihåg vilken författare det var, det kunde 
röra sig om Herman Bang, men jag kände i alla fall starkt för det riktiga i hans 
åsikt. 

En Hultmans mugg till, en ny version av vad den innehöll, och jag skulle 
aldrig mer kunna skriva om Hultmans muggar. I all synnerhet som det började 
strömma in muggar från Baltiska utställningen 1914 och det visste jag sedan 
gammalt att detta var en expo som fanns i mångas minne. 

Min mamma Ruth hade t.ex. med sin pappa Anders Johansson besökt 
denna utställning. Då var hon nio år och första världskriget bröt ut och utställ-
ningsområdet tappades snabbt på både besökare och utställare. 
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Nu gällde det således att snabbt sätta punkt för Hultmans muggar innan de 
alldeles flödade över. 

Men här är i alla fall några av de många uppgifter som jag minns: 
Året är fortfarande 1971. Pensionären Harald Hansson, bosatt på Nobelvä-

gen 58, Malmö, berättade att han som barn ofta fått gå och köpa senap i 
hökeriaffären. Då hade han Hultmans gamla senapsmugg med sig och plåt-
locket fanns fortfarande kvar. Och när detta lock skulle sättas på och tas av så 
naggades muggen i kanten. 

Detta kunde förklara varför Agnes Nylanders mugg var litet kantstött. 
Fröken Nylander hade använt muggen som persiljemugg, men en annan 

dam ringde och förklarade att hennes make och makens far använt Hultmans 
mugg som rakmugg. 

En tredje dam bekräftade telefonledes uppgiften om muggens senapsända-
mål, men hon hade bara haft sin mugg stående på prydnadshyllan. 

Fru Britta Klapp i Svedala hade sin mugg ovanpå ett linneskåp, hon hade 
fått muggen av modern Olivia, som i 12-årsåldern besökte Industriutställning-
en tillsammans med sin mamma. 

I Holmeja, slutligen, fanns också Hultmansmuggen representerad. Det var 
hos fru Lilian Hansson. Och muggen kom från hennes faster. 

Hade det bara räckt med muggar. Men det fanns så många andra attiraljer. 
Gerhard Larsson i Limhamn, den framlidne store Limhamnskännaren, sånga-
ren och författaren, meddelade att han innehade en medalj från Industriutställ-
ningen i Malmö redan 1881. Medaljen hade tidigare varit försilvrad och om-
gjord till brosch. 

Fru Tekla Påhlsson, Rasmusgatan 26, hade två vackra kryddporslinspjäser 
från Joh. Hultman & Co i Malmö. De var i Rörstrandsporslin och på "fram-
sidan" satt en kines och höll en miniatyr av kryddpjäsen. 

Och det var hennes bror, Otto Påhlsson på Rasmusgatan 28, som berättade 
att Hultmans fabriker låg vid Baltzarsgatan. Han hade nämligen arbetat där 
som springpojke. 

Det ekonomiskt sett dyrbaraste minnet hade byggnadsarbetaren Oscar Fyhr, 
Stenmästarevägen 7 i Lund. Det var en silverpeng på 76 gram, vikten kontrol-
lerad av postverket. Pengen mätte 5,5 cm i diameter, tjockleken var nära 4 
mm. Och pengen var i rent silver. 
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På ena sidan av denna peng fanns en bild av Oscar II, "Sveriges och Norges 
konung". 

På andra sidan av myntet uppenbarade sig en ängel med flöjt i ena handen 
och en krans i den andra, som vilade uppå Malmö stadsvapen. Längs kanten 
var det präglat "Industri- och Slöjdutställningen i Malmö 1896". 

Hr Fyhr hade i många år förvarat minnespengen i en byrålåda, men mindes 
inte hur den kommit i släktens ägo. Han visste ingenting om den. 

Men tidningen kunde berätta att det rörde sig om en s.k. "belöningsmedalj". 
Den utdelades till utställarna och fanns även i brons och förgyllt tenn. 

Dessutom — för att återgå till den 80-årige herrn som hade ett så gott minne 
av det vänstra, sönderrivna bröstet på en kvinna i vaxkabinettet. 

Han förklarade att en av utställningsvillorna flyttats till Limhamn, där den 
ställdes upp i hörnet av Geijersgatan och Limhamnsvägen — mitt emot nuva-
rande Limhamns museum, det s.k. Soldattorpet. Konstnär Anders Stens släkt 
skulle ha bott i villan. 

Jag ringde den gången upp Anders Sten, Sydsvenska Dagbladets eminente 
tecknare. 

— Det stämmer, sa han, Det var min farbror Josef Svensson, som köpte 
huset, "Villa Gränsen". Han var en av utställarna 1896, för A. Svenssons 
möbleringsaffär. Han överlät nästan omgående villan till tandläkare Adolf Roth, 
och senare övertogs huset av stadsplanechefen Billow Häbe. 

Anders Sten kunde för Arbetet-kollegan upplysa, att det fanns ytterligare en 
utställningsvilla längs Limhamnsvägen. Det var gamla villan Quisisana ("Där 
var hälsan" på latin). Den övertogs av stadsarkitekt Salomon Sörensen. Båda 
villorna (som ursprungligen var i trä och glada färger) hade förändrats en hel 
del. Man hade t.ex. låtit revertera dem. 

Vid det här laget ångrade nästan reportern att han inlåtit sig på det till synes 
lagom svåra uppdraget att skriva en minnesartikel om den 75-årsjubilerande 
Industriutställningen i Malmö 1896. 

Dagen hade — med alla sina skiftande uppgifter — vuxit honom över huvu-
det. 

Och kvar i ringlande kö stod fortfarande utanför Arbetet — enligt en exalte-
rad redaktionssekreterare Stig Johnsson — en lång rad med pensionärer. 

Som alla hade en Hultmans mugg i handen! 
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Ritning till monter på Industriutställningen. Tillhör Malmö museer. 
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Kinematographen och andra 
förlustelser 

Bengt Lzbenbeig 

När utfallet av Malmöutställningen 1896 skulle summeras kunde man snabbt 
konstatera att antalet besökare vida överstigit alla förväntningar. 

De stora massorna hade visserligen inte genast strömmat till, vilket skulle 
kunnat vara en följd av vädret, som under veckorna närmast efter invigningen 
varit varmare och nederbördsrikare än på flera år. Dagar med tryckande värme 
och häftiga ihållande åskväder avlöste varandra och inbjöd knappast till några 
besök på de öppna utställningsfälten. "Solen stekte den besökande på det 
obarmhertigaste." 

Men den dåliga tillströmningen av besökare antog man istället kom sig av 
att det från början inte nog sörjts för nöjena inom utställningsområdet. Ge-
nom kompletteringar av diverse slag sökte man succesivt under utställningens 
gång avhjälpa brierna. 

Den första utställningsveckan hade publiksiffrorna varit allt annat än upp-
muntrande. Något som av allt att döma bekymrat de ansvariga. 

Utställningsstyrelsens byråavdelning tog den 16 juni beslut om att bidraga 
till kostnaden för anskaffande av ännu en musikkår, som man trodde kunde 
verka publikdragande. Det blev till en början Vendes Artilleriregementes mu-
sikkår, vilken skulle utföra musik på olika platser inom utställningsområdet 
norr om Regementsgatan. Inom samma område fick Huvudrestaurangens käl-
larmästare Gustaf Baude samtidigt tillstånd att anordna ett nytt kafé med 
fullständig spritservering. Efter allmänhetens påtryckningar beslöt byråavdel-
ningen dessutom att det på nöjesfältet skulle uppföras en dansbana — "det 
kraftigaste lockelsemedlet" — som under dagtid fritt skulle få disponeras av 
föreningar och sällskap, vilka medförde egna musikkapell. Under kvällstid, 
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Utställningsområdets nordöstra del var upplåten åt "allehanda förlustelselokaler". Här fanns karusellen med 
fri musik från ett "Spilleverk" och Barnums specialitets- och abnormitetsteater. Nöjesfältets brokiga prakt 
lyste de besökande i ögonen. "Ballonggungan viftar med sina jättevingar och lyfter sina passagerare för en 
tjugofemöring högt upp, så att fri utsigt erbjudes öfver utställningsfält, parker och kanaler ... På dansbanan 
strax bredvid svänger man rundt efter tonerna från samma tonverkDg, som ljuder automatiskt och oupphörligt. 
Hvad dess två å tre melodier måtte sätta sig fast i publikens öron!" (Skånska Dagbladet den 4 juli 1896). 
Detablörstoring. Tillhör Walins samling Domkyrkomuseet, Lund. 
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Industriutställmngens huvudres-
taurang. Tillhör Irahlins 
samling, Domkyrkomuseet, 
Lund. 

Annons i ijdsvenska 
Dagbladet den 28 april 1896. 
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efter klockan sex, tog utställningen över driften av dansbanan. Småningom 
fanns här ett tämligen brokigt utbud av nöjen som borde ha kunnat tillfreds-
ställa de flestas önskemål vad gäller förlustelser. Ändå var långtifrån alla nöjda. 
I den sammanfattning över Malmöutställningen som Industritidningen Nor-
den gjorde i sitt första oktobernummer hette det bl.a.: "Kan man klandra 
Berlinutställningen för att hafva velat locka folk genom en mängd nöjesanord-
ningar på bekostnad af verkligt värdefulla utställningsartiklar, så kan rättvisli-
gen detsamma ingalunda sägas om utställningen i Malmö. Ty det var sannerli-
gen intet nöje att genomströfva de stora sandöknar, som åtskilde utställning-
ens byggnader, och af förlustelselokaler fanns det knappast någon, om vi 
undantaga en teater, som icke bar sig, dansbana och dylikt." Fast riktigt så illa 
var det inte. På den för allmänna nöjen särskilt reserverade platsen i närheten 
av byråbyggnaden fanns "en storartad karusell i två våningar", ballonggunga, 
skjutbana, vaxkabinett (i Panoptikons tunesiska paviljong) och skrattkabinett, 
en s.k. spirometer, kraftprovare och en rutschbana, som av dess ägare Ole 
Olsen benämndes berg- och dalbana. Det var förresten samme Olsen som ett 
par år senare, 1898, startade Malmö Tivoli — vid nuvarande Friisgatan — och 
som 1906 grundade Danmarks första filmbolag Nordisk Films Kompagni. 

Här fanns således åtskilligt av sådant som lockade en bred publik, dock 
saknades cirkus och varieté. Utställningsstyrelsens ordförande, landshövding 
Robert Dickson, hade bestämt motsatt sig anordnandet av varieteunderhåll-
ning inom utställningsområdet, då han ansåg att denna form av underhållning 
var mindre passande till en industriutställning och dessutom befarade att tillsy-
nen över anständigheten kunde bli lika svår som det blivit obehagligt för en 
landshövding att vara ordförande "för ett företag inom hvilket uppfördes 
föreställningar hvilkas sedliga halt kunde underkännas." (Dickson, Minnen, 
1920) 

En och annan lär ha uttryckt missnöje över Dicksons ställningstagande, 
särskilt som varietén under 1880- och 90-talen var en populär och publikdra-
gande underhållningsform. Om hur starkt isär åsikterna om varieténs skadliga 
verkningar gick framkom med all tydlighet när frågan dryftades i Riksdagen. 

En talare hävdade då att det inte fanns "ett så systematiskt svineri" som på 
varietéerna medan en annan talare ansåg att man ej borde kväva varietén "för 
ett inbillat ondts skull" och att "varietedamernas klädningar ej förstöra den 
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verkliga moralen — ty för den rene är allt rent." Men landshövding Dickson, 
som tillika var riksdagsman, kunde svårligen gå emot det förslag som Riksda-
gens första kammare i april 1896 slutligen hade antagit och som innebar varieté--
förbud i lokaler med utskänkningsrättigheter — även om nu förbudsparagrafen 
inte trädde i kraft förrän den 1 oktober när utställningstiden gått tillända. 

Den som nödvändigtvis ville förlusta sig med fullödig varieté fick ta ångbå-
ten till Köpenhamn och bege sig till Frederiksberg eller till Arenateatern vid 
Tivoli eller till Kehlet på Allegade nr 9 där, enligt ställets annonser i malmötid-
ningarna, "Nordens skonneste Kvinder, 12 personer" uppträdde. På närmare 
håll fanns Florateatern i Kungsparken, som ett nästan fullgott alternativ. 

Det musicerades mycket under denna utställningssommar. 
För musikunderhållningen på Industriutställningens Huvudrestaurang — i 

hörnet av Villagatan (nuvarande Fersens väg) och Rönneholmsvägen — "under 
den gamla Trolleska parkens lummiga skygd" (egendomen Pilstorp med tillhö-
rande park hade länge varit i lantbrukare Georg af Trolles ägo) stod först Kung-
liga Skånska Dragonregementes hela musikkår. Restaurangen hade öppnats för 
fullständig servering redan den 1 maj. Den 8 maj gästspelade Berlins Philhar-
moniska 65-mannaorkester där. Efter Dragonregementets musiksejour på Hu-
vudrestaurangen tog Kronprinsens Husarregementes Musikkår över innan det 
var dags för Kalmar regementes Musikkår att under anförande av Hjalmar 
Meissner underhålla, medan "Kronprinsarna" spelade på nyöppnade Malmö 
Strandpaviljong. 

Musikkårer medföljde även de s.k. lustresor som anordnades till utställning-
en. Resorna subventionerades ofta av något fackförbund. Med ångaren "Jy-
den" fick 300 medlemmar tillhörande Svenska Järn- och Metallarbetareförbun-
dets Helsingborgsavdelning göra en sådan resa den 28 juni för en kostnad av 
2 kronor och 25 öre per person, inberäknat inträdet till  utställningen. I annon-
serna om resan påpekades att motsvarande resa med järnvägens lusttåg beting-
ade 2 kronor och 35 öre, oberäknat inträdet till utställningen. Påföljande veckoslut 
stod Helsingborgs Mureriarbetsmannaförbund för en liknande lustresa med 
nämnda ångare, då till ett reducerat pris av 1 krona och 75 öre. 

Dessa lustresor för arbetarna som ibland helt bekostades av arbetsgivarna 
bidrog i hög grad till att söndagarna avgjort blev de bästa dagarna vad gäller 
besöksantalet. 
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Annonsspalt i Sydsvenska Dagbladet den 
8 maj 1896. 

Industriutställningen satte också spår i vad 
som övrigt bjöds av nöjen i staden denna 
sommar. Det var alls inte bara inom utställ-
ningsområdet man roade sig. 

Att Dramaten-aktören Knut Almlöfs gäst-
spel på Malmö Teater inföll under utställ-
ningstiden var naturligtvis ingen tillfällighet. 
Överenskommelse med den celebra gästen 
om att denne skulle framträda i några av sina 
gamla glansroller på den annars vanligen som-
marstängda teatern träffade teaterdirektören 
Hjalmar Selander innan det stod klart att ut-
ställningen skulle få en egen teater. Reperto-
aren där var dock av helt annan karaktär än 
vid Malmö Teater. Någon dragkamp om sam-
ma publik blev det således knappast tal om. 

På friluftsscenen Florateatern — i Kungs-
parken — presenterades ett osedvanligt om-
växlande program som lockade en talrik pu-
blik denna sommar med bland annat uppträ-
dande av det populära artistparet Stassa och 
August Wahlgren och den unga romanssång-
erskan Inga Berentz som i början av 1890-
talet debuterat på Sveasalen i Stockholm, där 
hon med allvarlig min och med händerna på 
magen framfört sentimentala romanser. Se-
nare framträdde Berentz även som burlesk 
vissångerska föredragande Axel Engdahls och 
Emil Norlanders kupletter. Entreavgiften till 
Florateaterns konserter var 50 öre. 

Den till utställningen lika näraliggande 
Browns Conditori-Trädgård annonserade om 
fri entre till sina eftermiddags- och aftonkon-
serter, vilket bidrog till ställets popularitet. 
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Annons i Sydsvenska Dagbladet den 6 juni 
1896. 

Annons i Skånska Aftonbladet den 26 
juni 1896. 

För den som inte fann nöje i annat och 
hade råd fanns "alla stadens finare restaura-
tioner" att besöka, där man dessa dagar kun-
de dricka Malmö Utställnings Punsch. 

Till de enskilda arrangemang under utställ-
ningssommaren, som fick störst uppmärksam-
het i pressen hörde avtäckningen på Stortor-
get den 28 juni av John Börjesons kolossala 
ryttarstaty över Karl X Gustav, genom vilken 
Malmö fick sin första bildstod på offentlig 
plats. Skånska Dagbladet gav med anledning 
av händelsen ut ett extrablad denna dag, som 
var en söndag, då annars inga malmötidningar 
utkom. Avtäckandet av statyn gavs stort ut-
rymme även i stockholmstidningarna, vilka 
på det hela taget var mycket njugga i sin rap-
portering från Malmöutställningen. 

En annan händelse som upptog spaltmet-
rar i tidningarna var de danska och svenska 
furstarnas besök på utställningen den 2 juli. 
Dagsprogrammet för de kungliga gästerna 
återgavs mycket detaljerat, liksom hur hög-
heterna på kvällen i Rådhusets Knutssal med 
liv och lust lät hänge sig åt dansens nöjen, då 
den danske kronprins Fredrik dansade polo-
näs med fru Dickson medan vår kronprins 
Gustaf förde fru (till stadsfullmäktiges ordfö-
rande) Herslow i polonäsen och prins Eugen 
grevinnan De la Gardie. 

De mest publikdragande arrangemangen var 
ballonguppstigningarna. Den dag, den 26 juli, 
som luftseglaren Lauritz Johansen, vilken mesta-
dels brukade bege sig till väders från Tivoli i 
Köpenhamn, för första gången gjorde en bal- 
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longuppstigning från utställningsomådet uppskattades antalet åskådare till om-
kring 40 000. 

Till teaterbyggnaden invid Pilstorp, där August Lindberg under en månads 
tid — från invigningsdagen den 6 juni — spelade revy-teater, var det inte så lätt 
att locka publik. 

"Lindbergs sommarteater i Malmö sprack skändligen", skrev Per Lindberg i 
sin bok om fadern (1943). För Theater Alt Berlin på Industriutställningen i 
Berlin, som öppnats en månad tidigare, hade det gått minst lika illa. Inte sällan 
fick man där inställa sina representationer av brist på publik. Lindbergs första 
program med vilken han invigde teaterbyggnaden var ett tillfällighetsstycke 
(efter August Blanches Döden fadder) i fem tablåer med sång och dans kallat 
Gudfars utställningsresa. Stycket, som bland annat innehöll några kupletter om 
nordpolsfararen Andrée, vilka framfördes "med lif och lust" av Carl Deurell, 
och en scen från "skuggornas rike" där värden på stället lät "de från ofvanverl-
den förvisade stackars representanterna för varieteen" framträda, fick ett väl-
villigt mottagande. Men föreställningarna drog, som sagt, ingen större publik. 
Salongen företedde för det mesta en minst lika sorglig anblick som under 
premiärkvällen, då de sex första bänkarna var fyllda, men i övrigt tomt i hela 
teatern. Den 15 juni gavs sista föreställningen av Gudfars utställningsresa. 

En av anledningarna till att de gick så trögt med biljettförsäljningen till 
revyteatern var helt enkelt att kostnaden för ett teaterbesök för det stora 
flertalet blev oskäligt hög, då det förutom biljett till teatern även fordrades att 
man löste biljett till utställningen. Ett teaterbesök, som skulle kosta tre, fyra 
kronor — entreavgifterna sammantagna — var knappast ens något att reflektera 
över för arbetare med månadsinkomster på femtio, sextio kronor. 

Lindberg insåg problemet och anhöll hos de utställningsansvariga om att fri 
entre till utställningen skulle beviljas alla teaterbesökare. Först avslogs hans 
ansökan. Men Lindberg kom snart till en uppgörelse med utställningsstyrelsen 
och lät i annonser meddela att "de som i Malmö Teaters biljettkontor köpa 
teaterbiljetter erhålla en biljettkupong som berättigar till inträde å utställningen 
kl 8 e.m." Texten i annonsen ändrades senare till "Fri entre till utställningen kl 
8 e.m. för enhvar som i Hotell Kramers vestibul löst biljett till Revyteaterns 
föreställningar." 

Lindberg lockade också med kraftigt reducerade biljettpriser till föreställ- 
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ningarna. De dyraste platserna på 1:a parkett sänktes från 2:50 till 1:50 och de 
billigaste i galleriet från 75 till 50 öre. En samverkan av Lindbergs initiativ och 
det faktum att publikströmmen till utställningen efter ett par, tre veckor ökade 
markant medföljde att även Revy-teatern, eller Sommarteatern, som var det 
officiella namnet på utställningsteatern, kunde glädja sig åt en viss publikök-
ning. Till den bidrog sannolikt teaterns nya program, farsen Hata mig, herre, 
där teaterdirektören själv, August Lindberg, kreerade en komisk roll. "Han 
duger där också," skrev en tidning efter premiären den 28 juni. Ett annat 
dragande namn i programmet, som förutom farsen innehöll revyn Utställ-
ningskommissariens bekymmer, var operasångaren Karl Fredrik Lundqvist —
kallad Lunkan. Hans framträdande var inlagt mellan farsen och revyn. "Så 
snart han visade sig bröt bifallet löst och då han slutat sina sångnummer 
dånade applåderna som åskskrällar. Man ropade på Du gamla, du friska och så 
sjöng han äfven denna vår nationalsång, hvari hans fenomenala röstresurser ha 
bäst tillfälle att utveckla sig." (Arbetet den 29 juni) 

Förutom de båda revyprogrammen gjorde Lindberg ett par föreställningar —
den 21 och 23 juni — av Edvard Brandes drama Ett besök, tillsammans med 
Knut Lindroth och danskan Ellen Munch. Sydsvenska Dagbladet skrev att 
Brandes drama gavs för en någorlunda talrik publik och att bifallet var mycket 
kraftigt. 

Publiken började komma, men det innebar inte några utsålda hus (om man 
undantar premiären på Hata mig, herre) vilket egentligen hade behövts för att 
få det nödvändiga s.k. klirret i kassan. "Kan de se, Regnvejrstiden er forbi, 
skrev Ellen Munch uppmuntrande i brev till Lindberg inför hans sista premiär 
på Malmöutställningen, men regnväderstiden var för Lindbergs vidkommande 
alls inte överstånden. 

De första veckornas dåligt besökta föreställningar hade tärt så hårt på Lind-
bergs kassa att han redan onsdagen den 8 juli — några dagar tidigare än som 
från början var tänkt, tvingades avsluta sin malmösejour. Att han då var hårt 
tyngd av skulder hindrade inte honom för att genast börja underhandlingar om 
hyrande av Malmö Teater för spelåret 1897-98. Av det blev dock inget. 

Även om nu Malmöutställningen gick tämligen spårlöst förbi i huvudstads-
pressen noterade man gärna det från början skrala publikintresset, som i Svenska 
Dagbladet den 29 juni: "En journalist, som kommer till Malmö i dessa dagar, 
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är oändligt mera välkommen än för tre veckor sedan. Då voro malmöborna 
öfvertygade om att halfva Europa skulle komma och beundra deras industriut-
ställning och dertill hörande. Nu, sedan man, som en platstidning konstaterat 
kommit underfund med att utställningsområdet så småningom blifvit 'ett yp-
perligt ställe för menniskoskygga misantroper, som sätta pris på en vandring i 
ensamhet' nu helsar man med oförställd entusiasm hvarje främmande journa-
list välkommen såsom en eventuell hjelpare i nöden, d.ä. på modernt språk: 
välbehöflig reldamtrumpet." Och i en artikel — signerad Gustaf af Geijerstam 
— som publicerades under hösten i tidskriften Ord och Bild med anledning av 
August Lindbergs 50-årsdag hette det: "det senaste vi hört om Lindberg i 
Stockholm var historien om ett misslyckat teaterföretag i Malmö vid utställ-
ningen. Om det är sant att ingen människa har större talang än Lindberg att 
förstöra frukterna af föregående framgångar så är det å andra sidan lika sant, 
att ingen har större talang att åter resa hufvudet efter ett som man kan tycka 
kännbart nederlag." Sommarteatern i Malmö innebar ett sådant kännbart ne-
derlag för Lindberg. Innan malmöbesöket hade Lindberg emellertid gjort stor 
lycka med bland annat Hamlet, Ibsens Brand och Gengångare på Folkteatret i 
Köpenhamn. Föreställningarna där hade lämnat ett överskott på 1 726 danska 
kronor. Några månader senare tar han — inte utan framgång — sig an uppgiften 
att i Norge iscensätta urpremiären på Henrik Ibsens nya drama John Gabriel 
Borkman och att dessutom själv gestalta styckets titelroll. 

Lindberg reste huvudet av egen talang. Om det var på grund av främmande 
journalisters reklamtrumpetande som Malmöutställningen tog fart och skräm-
de människoskygga misantroper på flykten eller om det var på grund av ut-
ställningens egen kraft och innehåll som publiken småningom kom, kan man 
alltid tvista om. 

Hur det egentligen förhöll sig kan möjligen vara av underordnad betydelse, 
men att det var något av ett konststycke att utställningen lyckades stå på egna 
ben så gott som utan något statligt stöd bör framhållas. Den storslagenhet i yta 
och arkitektur som kännetecknade Malmöutställningen "och bilda ett oupp-
nådt rekord i utställningsvärlden" (Industritidningen Norden) var förstås inte i 
allas smak. 

Somliga ansåg att den kostym som Malmö iklätt sig var väl tilltagen och 
mindre passande för rikets tredje stad. 
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En av de byggnader på det stora utställningsområdet som sist färdigställdes 
var det redan nämnda teaterhuset. I en notis i Sydsvenska Dagbladet den 9 maj 
stod att läsa "att en hel teater rymmande 6-700 personer kommer att uppföras 
vid Pilstorp" och att "här skall förevisas en serie scioptikonbilder hvarjemte 
August Lindberg kommer att gifva föreställningar." Det talades om sciopti-
konbilder också i byråavdelningens protokoll av den 7 maj. Och av allt att 
döma var det just vad grosshandlanden Axel Prior, representant för Konsert-
palxet i Köpenhamn, från början avsåg att förevisa i den byggnad han "på 
egen bekostnad" skulle uppföra intill  västra gränsen av Pilstorpsområdet. I 
Utställningstidningen den 20 maj, då avtalet mellan Prior och utställningens 
byråavdelning hade undertecknats, nämns för första gången att det är föreställ-
ningar med rörliga fotografier som skall ges "i stor stil efter hittills endast i 
Paris och Berlin begagnade metoder." Det förefaller troligt att någon represen-
tant för Konsertpalxet besökt Paris och Salon Indien i Grand Cafe på Boule- 
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yard des Capucines nr 14, där Kinematografen — som bröderna Lumiere stod 
bakom — alltjämt på senvåren 1896 var det stora dragplåstret. Av en odaterad 
brevkopia — i Konsertpalacets kopiebok — adresserad Paris framgår att Ode-
wahn avrest. Den Odewahn som avsågs var Heinrich Odewahn, som senare —
under åren 1899-1900 — drev Panorama Hafnia i Köpenhamn, där han visade 
"lysebilleder og film i en skon forening". Om det står klart att Odewahn avrest 
till Paris kan resan — av brevets placering i kopieboken att döma — knappast ha 
ägt rum förrän i slutet av maj månad. Dessförinnan, den 24 eller 25 maj, hade 
Odewahn i sällskap med August Lindberg avrest från Köpenhamn till Malmö. 
Hursomhelst lyckades Konsertpahet med sin föresats att visa "rörliga fotogra-
fier" även om nu premiären blev en aning fördröjd. 

Visning av rörliga bilder hade förekommit tidigare. Nyheten var metoden. 
Kinetoskopet, kinematografens föregångare, var en sorts tittskåp vilket automa-
tiskt igångsattes vid myntinkast varvid ett filmband med seriebilder ryckvis 
matades fram. Till skillnad från kinetoskopet som endast tillät en åskådare i taget 
att genom luppförsedda kikhål betrakta de rörliga motiven, innebar den nya 
metoden att bilderna återgavs i åtskilligt förstorad skala på en uppspänd vävduk 
för att kunna visas för en större publik. I bästa fall för en fullsatt salong. 

Runtom i världen anordnades stora utställningar under 1896. 
Ett par veckor innan den första filmvisningen i Sverige rapporterade en 

hänförd korrespondent i Sydsvenska Dagbladet från industriutställningen i 
Berlin: 

"Man talar redan om att i framtiden fästa på duken historiska händelser, ej 
såsom nu, visande ett visst ögonblicks situation, utan sådana de försiggå under 
en viss tidsrymd. Ja, mycket annat ock, anar man, skall detta nya underverk 
kunna lemna kommande slägten lefvande bibehållet från det märkliga nittonde 
århundradets slut. Att döma efter hvad jag såg våren 1896 i Berlin tyckes mig 
snart sagdt ingenting mer omöjligt." 

Lördagen den 27 juni var det så dags för pressens representanter och andra 
inbjudna att på industriutställningens sommarteater i Malmö få ta del av den 
nya uppfinningen från Paris. Kinematografen presenterades av en inspektor 
Harald Limkilde från det danska bolag, Konsertpalxet i Köpenhamn, som 
bekostat uppförandet av sommarteatern. 

Innan bildförevisningen startade sökte Limkilde förklara något om den nya 
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Industriutställningens 

Sommarteater 
vid Pilstorp. 

Kin<Smatographen från 
(letvande totografier) förevisas för 

P15113 första gången i morgon söndag från 
kl. 2-7 e m. 

Entre 50 öre. 
Biljetter fås vid ingången. 
Denna apparat bar under enorm tillslutning 

i lång tid varit utsttild på Boulevard des Cap. 
cinea i Paris och förevisas nu bär i Malmö för 
fOrete gången i Sverige. 	RÅM 12982 

L 
Annons i Skånska Aftonbladet den 27 juni 
1896. 

Här låg Sommarteatern (nr 42) 
rydväst om utställningens Hufvudrestaurant (nr 10) i 
hörnet av Rönneholmsvägen och Villagatan (Fersens 
väg). 
47. Kockums matsalsboggivagn 
50. Musikpaviljong 
51. G. Baudes serveringstält 
52. G. Baudes konditori. 
Detalj av plankartan på främre pärmens insida. 
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tekniken med tillhörande ganska voluminösa maskineri: "De fotografiska bil-
der, som upptagas till apparaten (projektorn), äro mycket små och hvarje 
lefvande bild består egentligen af tolf å tretton hundra bilder tagna efter hvar-
andra med en hastighet af från 15 till 30 i sekunden. De remsor, på hvilka 
bilderna befinna sig, äro flera alnar långa och betinga ett mycket högt pris. 

Då remsorna med bilderna sättas i samma snabba rörelse i apparaten som 
då de upptogos af fotografen, bli de af det elektriska ljuset framkastade på en 
skärm och återgifva den fotograferade tilldragelsen i de minsta detaljer." (Ar-
betet den 29 juni 1896) 

Visningen kunde börja. 
En av bilderna föreställer en liten järnvägsstation. Man får se människor 

promenera fram och tillbaka på perrongen och stationsföreståndaren som med 
en viktig min intar sin post. Plötsligt kommer tåget framrusande, saktar farten 
och stannar. Resande stiger av och på. Man skrattar, utbyter hälsningar, men 
tiden är knapp. Föreståndaren ger en signal och tåget sätter åter i gång. 

Det ser ut som om det skulle köra rakt ut bland åskådarna, då bilden tar 
slut. 

En annan bild ger en vy över Seinefloden. En hund simmar ett stycke ut i 
vattnet medan en annan hund som tycks vara rädd att ge sig ut, står vid 
vattenbrynet och viftar ivrigt med svansen. Hunden som simmat ut vänder 
tillbaka till stranden där den väntande hunden visar alla möjliga tecken till 
glädje. En fullsatt passagerarångare kommer brusande förbi samtidigt som 
hunden som just kommit upp på stranden åter springer i vattnet så skummet 
yr högt. Plötsligt kommer en svallvåg från ångaren och sköljer över den vat-
tenrädde hunden, en våg som till och med tycks skölja in över åskådarna —
"just då sceneriet är slut." (Arbetet den 29 juni 1896) 

Det var allt som allt ett tiotal filmer som förevisades. 
Förutom de nämnda fanns en från gatulivet i Paris, en som visade arbetet i 

en smedja och en annan (La Sortie des usines Lurniere å Lyon) visande arbe-
tare som lämnar en större fabrik efter arbetsdagens slut. 

Dagen efter förhandsvisningen var det allmänhetens tur att ta del av den 
nya uppfinningen. Söndagen den 28 juni kl 14 gavs den första offentliga 
filmförevisningen i Sverige. 

Hur kom det sig då att Konsertpalxet i Köpenhamn lät bekosta uppföran- 
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Harald Limkilde (1860-1928). 
Konsertpalceets inspektor, som på Industriutställningens sommarteater i Malmö den 27 juni 1896 för pressens 
representanter och andra särskilt inbjudna presenterade den nya uppfinningen, "Kinematographen från Paris", 
och de tiotal filmer, vilka påfOande dag skulle premiärvisas för allmänheten. För första gången i Sverige! 
Tillhör T Limkilde, Köpenhamn. 
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Bild ur La Sortie des usines Lut/flere å Lyon, den första Luniiire:filmen. Den ingick bland de "lefrande 
fotografier" som förevisades på Sommarteatern. 

det av en så pass stor byggnad i Malmö för förevisning av skioptikonbilder 
som det ursprungligen var fråga om. Mycket talar för att "grosserer" Axel 
Prior varit den pådrivande i sammanhanget och att han talat varmt för Malmö-
utställningen är uppenbart. Han var själv inte direkt involverad i den, men 
andra till Prior närstående hade låtit honom förstå att det fanns vissa förvänt-
ningar vad gällde utställningens attraktion. I Konsertpalxets styrelse har han 
av allt att döma inte haft särskilt svårt att vinna gehör för projektet. Konsert-
palacet hade — med början den 26 december 1895 och under hela våren 1896 
— visat "elektriske lysbilleder" i Konsertpalxets stora sal. Salen var avsedd för 
1 500 personer, men inte sällan drog visningarna en publik om bortåt 1 800. 
Bildvisningarna ledsagades av föredrag och musik. Föredragshållare var van- 
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Axel Prior (1843-1898) 
var av allt att döma den 
mest pådrivande i danska 
Konsertpakrets styrelse for 
att få en sommarteater for 
bildvisningar på Industriut-
ställningen i Malmö 1896. 
Tillhör Det Kongelige 
Bibliotek, Köpenhamn. 

ligtvis författaren Adolf Langsted. Hans namn förekommer i Konsertpalgeets 
kopiebok tillsammans med nämnda Heinrich Odewahn. Man kan hålla för 
troligt att det är dessa båda herrar som fört Axel Prior in på tanken att i 
Malmö lansera den nya uppfinningen från Paris. Bildintresse fanns tydligt hos 
dem båda och Axel Prior lär inte ha varit sen att anamma det som var nytt. 
Men Kinematografen i Malmö blev inte tillnärmelsevis samma formidabla 
succé som skioptikonvisningarna i Köpenhamn varit. 

En annan uppfinning som visades i samband med Malmöutställningen var 
Edisons kinetofon, en apparat som återgav en figurs rörelser och de av rörel-
serna framkallade ljuden. Uppfinningen var inte utan tekniska brister. Bristerna 
bestod framför allt i svårigheten att åstadkomma fullständig samtidighet mel- 
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Lumiere's agents exhibited in Austria in 
1896. Lumiere played Brussels in 1896, and 
Malmö, Sweden the same year. The Swedish 
scene was itself documented by the cin&na- 
tographe in 1897. Lumiere film appeared at 
the Sponek beer house in Istanbul in 1896 or 
1897. 

Meningarna om vad som egentligen visades i Malmö är inte samstämmiga. Filmprofessorn Rune Waldekran 
hävdar bestämt att uppgifter  om att Lumiårs kinematograf skulle ha visats i Malmö 1896 är felaktiga, 
medan John Fell vid San Francisco State University i "A history of films", enligt ovan, förbinder Malmö med 
Lum&e. Vem var den franske montör (omnämnd i Skånska Dagbladet den 29 juni 1896 som ciyöljde 
kinematografen; var han en av Lumiires män eller en outsider som Charles Marcel, som utan framgång visade 
sin kinematograf på Konsertpalaet i Köpenhamn den 7 juli samma år. Finns ett givet svar? 

lan rörelse och ljud. Visioner om hur dessa båda uppfinningar, kinetofon och 
kinematograf, i framtiden skulle kunna samverka saknades inte: 

"Det fattas nu bara att kinetofonen kan utvecklas lika snabbt som kinema-
tografen och då kan man en dag få se och åhöra en teater- eller operaföreställ-
ning, som törhända gått af stapeln för flera år tillbaka. Vi förespå att kinema-
tografen skall bli en god dragningskraft för utställningen, ty naturligtvis skall lite 
hvar göra närmare bekantskap med denna senaste nyhet från Paris på fotogra-
fiens område," skrev Skånska Aftonbladet efter de första filmvisningarna. Lik-
nande mening hade Arbetet: "... att dessa högst intressanta förevisningar skola 
draga fullt hus, därom tvifla vi icke." Och så blev det. Kinematografen drog 
publik — om än inte genast fulla hus — och detta trots att premiären inte 
tillnärmelsevis fick det utrymme i pressen som gavs den andra stora tilldragelsen 
för dagen, avtäckandet av Börjesons staty. Stockholmstidningarna hade inga 
notiser om bildvisningarna och i Industritidningen Norden, som fortlöpande 
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rapporterade om utställningen och klagade över att Malmöutställningen led "af 
precis samma fel som Berlinutställningen, nämligen att föga nytt visades den 
besökande", var det lika illa. Kinematografen nämndes inte med ett ord. 

Denna tystnad kan i viss mån förklara den till en början något haltande 
historieskrivningen kring när filmen kom till Sverige. 

I jämförelse med vad som skrevs om Karl X Gustav och om furstebesöken 
var det på det hela taget mycket magert om de rörliga ljusbilderna på sommar-
teatern. Ingen kunde riktigt föreställa sig den utveckling som väntade. 

Alla var nyfikna på att få se det nya, men alla fann det inte lika märkligt. 
Inför 75-årsminnet av Malmöutställningen, 1971, tillskrev jag författaren An-
ders Österling för att få hans version av bildvisningarna (omnämnda i Minnets 
vägar, 1967). Vid tidpunkten för utställningen var Österling 12 år och boende 
i Malmö. 

"Från Malmöutställningen 1896 minns jag blott att bilderna visades i något 
slags paviljong på nöjesavdelningen. Det var bara en liten svit av enkla klipp 
och alls inga dramatiska situationer. Visningen avsåg bara en stunds underhåll-
ning mot billig entre och ansågs inte särskilt sensationell." (brev 11 juni 1971) 
Var Österling kanske en ovanligt sparsmakad yngling? Förmodligen inte. Men 
för att imponera på en tolvåring fordrades nog annat än bilder av människor 
som gick fram och tillbaka på en perrong eller som lämnade en fabrik. I 
Skånska Dagbladet var entusiasmen över Kinematografen desto större. Här 
skrev man om "en uppseendeväckande nyhet" och lät övertygad om att fram-
ställandet på duken av rörliga ljusbilder var frågan om "ingenting mindre än —
ett av verldens 8:de eller 9:de underverk. Man sitter i sanning helt öfverraskad 
af att se fotografien fullt lefvande. I en tafla se vi t.ex. arbetarne strömma ut 
från en fabrik. Det är icke automater vi se framför oss, utan fullt lefvande 
figurer; hvarje liten rörelse, hvarje muskelspel framträder så tydligt att vi tycka 
oss se taflan i verkligheten framför oss." Här sparades inte på superlativen. 

Det var inte bara ljusbilderna, vilka kastades i många gånger förstorad skala 
på en uppspänd duk, som drog folk till utställningen. Den elektriska ljuskasta-
ren på utsiktstornet till huvudhallen som riktade sina ljusstrålar över utställnings-
området, men också över andra delar av staden, för att de med aftonbåtarna 
hitländande resenärerna skulle kunna se var utställningen var belägen, verkade 
som ett effektivt och fascinerande lockbete. 
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Av Sveriges första "biografteater" — Sommarteatern vid Pilstorp — där film visades dagligen under tre 
utställningsmånader 1896 finns inte mycket mer än stommen kvar. Den över 400 m2  stora byggnaden, som 
ritades av Theodor irdhlin med kupoler och ornament, är hundra år efter uppförandet en något nedgången 
lada i Arrie, strax söder om Malmö: 

På premiärkvällen for August Lindbergs utställningsren Gudfars utställningsresa, den 6 juni, stod 
Sommarteatern långtifrån färdig. Timmermännen hade denna dag bögat klockan fyra på morgonen för att 
åtminstone få det nödvändigaste på plats innan besökarna kom. Den på invigningsdagen helt osmyckade och 
omålade teatern lär dock ha <Ort ett ganska ogästvänligt intryck. Det skulle möjligen kunna vara en av 
anledningarna till att utställningens fotograf Alexis Brandt inte varit särskilt angelägen att få motivet på bild 
(en sådan skulle förmodligen haft påfallande likheter med ovanstående av Arrie-ladan). När teatern småning-
om stod klar var Lindbergs sejour så gott som till ända. Men filmvisningarna fortsatte — efterhand med förnyat 
program — fram till sista utställningsdagen, den 27 september. Foto: Bengt Liljenberg. 

Men för somliga förtog det starka ljusskenet något av nöjet från andra 
mindre artificiella upplevelser, enligt vad Skånska Aftonbladet rapporterade 
den 9 juli: "Ljuskastaren afprofvades i går afton och väckte mycket förundran 
... I Kungsparken framkallade den deremot förargelse och kom åtskilliga per- 
soner att rymma sina innehafda bänkplatser." 
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Så gick sommaren 1896. Det blev höst och utställningen avslutades med 
kanonsalut och nedhissandet av flaggorna på utställningsbyggnaderna i närva-
ro av cirka 30 000 besökare. Nu skulle allt det vackra och gedigna flyttas bort 
eller skingras "qvarlemnande blott den stora tomma platsen, som en gång 
pryddes af vår präktiga utställning." 

Festen var förbi. Malmö återgick till vardagen, men inte utan planer för 
framtiden. Utställningsområdet skulle omvandlas till park. Malmö skulle bli en 
grönare och ljusare stad. 

Ljuset och ljusbilderna hade nog kommit för att stanna. 
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Aktiebolaget Förenade Kalkbrotten. 
Bönnelyche & Thuröe. 

almö J896) 

Svenska Cement Försäljnings Aktle-Bolage 
Skånska Cement Aktie-Bolaget. 
Aktiebolaget Skånska Cementgjuteriet. 

(InduAriutstälfningen i 

harpa Tegelbruk, 
Aktiebolaget Lomma Tegelfabrik. 
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Tingens Forum 1896 
Tre texter om tre utställningar i Malmö 

Anders Rosdahl 

1800-talet var som bekant de stora utställningarnas århundrade. Expositioner-
na, för att använda det under denna tid vanligt förekommande franska ordet 
för utställningar, blev en "symbol" för den rationella civilisationen samt för 
industrialismens genombrott och ett bevis för en allmänt förhärskande fram-
stegsoptimism. Världsutställningarna var ett konkret belägg på det moderna 
samhällets överlägsenhet, ett samhälle uppbyggt av metodiska och förnufts-
mässiga vetenskapliga framsteg. 

Expositionerna bidrog också till samhällets tro på det rationella, och viljan 
till kunskap fick förlängning i ett bildningsideal, närt av det civiliserade samhäl-
lets strävan efter fullständigt vetande. De "encyklopediska" utställningarna 
Arbetets historia och Boendets historia på världsutställningarna i Paris åren 
1867 respektive 1889 är exempel på 1800-talets nit att bilda en vetgirig miljon-
faldig publik. 

I Sverige arrangerades de första utställningarna på 1820-talet i Stockholm. 
Syftet var att stimulera den begynnande industriella utvecklingen. Med tiden 
kom även utställningar att gå av stapeln i Göteborg och Malmö. 

Svenska Slöjdföreningen, bildad 1845, kom att spela en viktig roll för den 
svenska utställningsverksamheten. "Allmänna Industri- och Konstutställningen" 
i Stockholm 1866 tillkom t ex på föreningens förslag. Utställningen var ett 
försök att skapa intresse utomlands för svenskt konsthantverk och industri. 
Föreningens syfte var att verka för det traditionella konsthantverkets fortlev-
nad men också att uppmärksamma dess utveckling i ett industrialiserat samhäl-
le. 1874 började föreningen ge ut en serie med "Mönster för konstindustri och 
slöjd". Man ville helt enkelt "hjälpa" konstindustrin till en bättre konstnärlig 
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kvalitet beträffande produktionen. Det pedagogiska målet var att verka för den 
goda formen. 

Malmö 1896 
I samband med industri- och lantbruksutställningarna i Malmö 1896 arrangera-
des en historisk konstindustriell-, en konstindustriell- samt en konstutställning. 
De två utställningarna med möbler, konsthantverk etc. från konstindustrin kan 
ses som ett led i Svenska Slöjdföreningens tradition att sprida "den goda 
smaken". Föreningen recenserade den konstindustriella utställningen i sina 
"Meddelanden från Svenska Slöjdföreningen". 

Från utställningskatalogen kan man sluta sig till att expositioner anordnade 
av konstindustriella företag som Rörstrand och Höganäs, presenterades till-
sammans med övriga deltagande företag i huvudbyggnaden. Det fanns således 
inte en särskild byggnad, där endast konstindustriella föremål ställdes ut. För 
konstutställningen uppfördes däremot en speciell byggnad, placerad inom 
utställningsområdet. 

Den historiska konstindustriella utställningen ägde rum i Malmö högre läro-
verk för flickor på Slottsgatan 38 a. 

Den historiska konstindustriella utställningen 
Malmö industriförening beslöt på förslag av stadsarkitekten W. Klein att ar-
rangera en historisk konstindustriell utställning. Industriföreningen och stads-
fullmäktige i Malmö ställde vardera 5 000 kronor till förfogande för utställ-
ningens genomförande. Styrelsen för Högre allmänna läroverket för flickor 
tillfrågades om utlån av lokal. 

Den tillsatta kommitten skred till verket. Man skickade låneframställan till 
ett stort antal privatpersoner, speciellt till personer från den skånska adeln, 
samt till H. M. Konungen och H. K. H. Kronprinsen, vilka ställde verk ur sina 
egna samlingar samt verk ur Kungliga husgerådskammarens samling till förfo-
gande. Bland utlånarna fanns även konsthandlare från Köpenhamn. 
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Den historiska konstindustriella utställningen. Rum 1. Möbler i barockstil. Tillhör Malmö museer. 

Den didaktiska tanken att presentera de olika perioderna inom stilhistorien 
kunde enligt uppgift inte fullt ut genomföras. Angivna skäl var, att det inlånade 
materialet var för begränsat, äldre möblers ursprungliga klädsel var utbytt, och 
den eftersträvade helhetsverkan i ett begränsat utrymme medförde en anpass-
ning av materialet. 

Utställningens namn, "Den Historiskt Konstindustriella Utställningen", kan 
verka felaktigt. Möbler och konsthantverk från renässans-, barock- och roko-
kotid samt möbler av mästare som Georg Haupt och Gottlieb Iwers son be-
tecknas idag inte som konstindustriella föremål. För det första är föremålen 
tillverkade före "industrialismen", och för det andra är de inte tillverkade i 
långa serier, vilket bl a utmärker den konstindustriella produktionen. Med 
dagens terminologi var utställningen snarare en exposé över fyrahundra års 
stilhistoria inom bl. a. möbelkonsten. 

191 



Den historiska konstindustriella utställningen. Rum 2. Möbler senbarockstil och rokokostil. Tillhör Malmö 
museer. 

Namnet på utställningen var troligen tänkt som motsats till namnet på 
Industri- och slöjdutställningen, där 1890-talets konstindustri och konsthant-
verk presenterades. 

Den stilhistoriska utställningen visades i fem rum. I uppbyggda interiörer 
med utgångspunkt i olika tidsperioder presenterades bl. a. möbler, textilkonst, 
ljuskronor, porslin, glas, konsthantverksföremål i guld, silver, ben, brons, tenn 
och koppar, målningar och skulpturer. 

I rum 1 fanns i huvudsak föremål från 1500- och 1600-talen, således från 
renässans- och barocktid. Nämnas kan den inlånade gobelängen från Kungliga 
husgerådskammaren. Gobelängen vävdes 1699 av Ph. Behagle efter J. F. Lembkes 
kartong och visar belägringen av Malmö 1677 med S:t Petri kyrka och Malmö-
hus som motiv. I rummet fanns också från Kungliga husgerådskammaren 
inlånade möbler i barockstil, en gång skänkta av August den starke av Polen. 
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Den historiska konstindustriella utställningen. Rum 3. Ovesholmsmöbeln. Tillhör Malmö museer. 

Möbler, målningar och konsthantverksföremål från renässans- och barock-
tid rymdes även i rum 2. Men också verk från rokokotiden fanns repre-
senterade i rummet. Bland interiörens alla upphängda målningar kunde man 
hitta konstnären David Klöcker Ehrenstrahls porträtt av greve Lenart Witten-
bergh. 

Rum 3 innehöll den s.k. Ovesholmsmöbeln, bestående av bl. a. soffor och 
taburetter, utförd i nyrokokostil och med klädsel som enligt traditionen var 
broderad av den danske konungen Kristian IV:s (1577-1648) gemål Kirstine 
Munk och hennes döttrar. 

Carl Fredrik von Breda återfanns bland utställda konstnärer med en signe-
rad målning av Ove Urup, ägare till Ovesholm vid början av 1600-talet. 

Rummets stora golvur i rokokostil var enligt uppgift skänkt av Fredrik II av 
Preussen till hans syster drottning Lovisa Ulrika. 1896 var uret i privat ägo. 
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Den historiska konst-
industriella utställningen. 
Rum 3. Golvur i rokokostil. 
Skänkt av Fredrik II av 
Preussen till hans syster 
drottning Lovisa Ulrika. 
Tillhör Malmö museer. 

Den av Fredrik II av Danmark till Knutsgillet skänkta pokalen av silver, helt 
förgylld och täckt med renässansornament, stod placerad på ett bord. 

Den gustavianska stilen presenterades i rum 4. Ett flertal betydande möbel-
mästare var representerade. Tillverkade sannolikt av Georg Haupt, som det 
står i utställningskatalogen, var två byråer i nyklassicistisk stil med kvardröjan-
de rokokodrag. Att Haupt tillverkat ett utställt bord i "mycket elegant form 
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Den historiska konstindustriella utställningen. Rum 4. Möbler i gustaviansk stil. TillUr Malmö museer. 

med marketteri och beslag i guldbrons" var man däremot säker på, eftersom 
bordet var signerat av honom. Gottlieb Iwers son hade signerat två byråer eller 
sekretärer med beslag av brons, marmorskiva och inläggningar. Jonas Hultsten 
hade utfört ett bord med infälld marmorskiva, inläggningar och bronsbeslag. 
Gustaf Adolf Ditzinger, lärjunge till Haupt, var representerad med ett liknande 
bord signerat 1781. Som vi kan se, gavs rika tillfållen för malmöpubliken att 
studera möbler av betydande mästare, verksamma under den gustavianska 
tiden. I utställningskatalogen betecknas Georg Haupt som den gustavianska 
tidens skickligaste konstsnickare och Iwersson som den näst efter honom mest 
berömde. 

Gustaf Lundberg och Lorentz Pasch d. y. fick representera de utställda 
konstnärerna. 

Rum 5 ägnades åt den sengustavianska stilen samt empirestilen. I rummet 
ställdes bl a ut en sekretär med sluttande lock, bronsbeslag och inläggningar, 
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Den historiska konstindustriella utställningen. Rum 5. Möbler i empirestil. Tillhör Malmö museer. 

framställd av Gottlieb Iwersson. Från Kungliga husgerådskammaren hade in-
lånats en s k eldhund — chenet — tillverkad av Pierre Gouthiere, ledande fransk 
bronsgjutare och förgyllare under Ludvid XVI:s tid. En "eldhund" är en ställ-
ning av metall, som användes till att lägga veden på i en eldstad. 

Utställningen uppmärksammades både i svensk och dansk press, och enligt 
anmälare tilldrog sig utställningen ett stort publikt intresse. Sydsvenska Dag-
bladet Snällposten skrev om utställningen i fem artiklar under juli, och den 
danska tidningen Dannebrogen bidrog med tre artiklar samma månad av den 
"kände" kulturhistorikern och museidirektören Bernhard Olsen. Artikelns för-
fattare fann ett stort intresse i möblerna från den gustavianska tiden och skrev, 
att "för oss kommer denna samling af mest stockholmska möbler .... såsom en 
helt ny liten verld för sig, med former som äro oss främmande och med en 
dekorativ utstyrsel, som gått oss förbi". 
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Den historiska konstindustriella utställningen. "Chenet" av Pierre Gouthiå-e, Paris. Tillhör Malmö museer. 

Signaturen pt i Sydsvenska Dagbladet Snällposten, som underhöll läsarna 
med en noggrann genomgång av utställningen, avslutade sin sista artikel med 
att i allmänhetens namn framföra ett tack till alla utställarna, "hvars välvilja 
möjliggjort densamme" genom utlån av oersättliga föremål. "Och detta endast 
och allenast för att bereda allmänheten tillfälle att studera forna tiders konst 
och konstslöjd och dymedelst äfven kunna verka uppmuntrande och uppfost-
rande på den moderna konstslöjden. Och särdeles instruktivt är det att, då den 
stora industriutställningen visar det moderna konstverkets ståndpunkt, kunna 
kasta en jemförande blick tillbaka på gångna tiders. Den uppoffrande beredvil-
ligheten att deltaga i denna utställning, ådagalägger att det gamla valspråket 
'noblesse oblige' ej mindre än det mera moderna 'richesse oblige' på vederbör-
ligt håll tillerkännas full giltighet." 

Vi kan se den historiska konstindustriella utställningen som en lektion i 
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möbelstilarnas och konsthantverkets historia. Den gav vetskap och upplys-
ningar i ett tidsskede, som eftersträvade den totala kunskapen. Samtidigt gav 
expositionen den breda allmänheten en möjlighet att "titta in" hos främst den 
skånska adeln, från vilken de flesta föremålen inlånats. Den respektabla mal-
möitiska borgarklassen kunde till sin glädje se "originalen" till de stilefterbild-
ande möbler de fyllt sina hem med. Den framgångsrika västeuropeiska borgar-
klassen hade under 1800-talet bekräftat sin nyvunna höga sociala ställning 
genom att återvända till äldre stilar, tidigare förbehållna adeln. 

Konstföreningens för Södra Sverige utställning 
Konstutställningen ägde rum i en paviljong uppförd av Konstföreningen för 
Södra Sverige. Föreningen hade bildats i Malmö 1856, och arrangerade årligen 
kollektivutställningar på rådhuset och efter 1901 i det nybyggda Malmö muse-
um (idag Malmö stadsbibliotek). Fram till början av 1900-talet, då Skånska 
konstnärslaget och Skånes konstförening bildades, var föreningens utställning-
ar nästan de enda tillfällen, då allmänheten i Malmö kunde se konst. Utställ-
ningarna bidrog också till att det skapades intresse för samtidens konst, präg-
lad av provinsialismen. 

De nationalromantiska strömningarna i Sverige under nittiotalet inom konst 
och litteratur blev incitament till uppvaknande för den skånska konsten. Ur 
romantiken föddes lidelse för hembygdens särart. Befruktade och stimulerade av 
dessa ideer hämtade konstnärerna sina motiv från den skånska vardagens verk-
lighet. Provinsens store konstnär, Gustaf Rydberg, övergav Diisseldorfmåleriet, 
med dess till synes arrangerade allmogeskildringar med skarp detaljrealism, till 
förmån för en mjuk och intim skildring av hemprovinsens "idyll". För många 
konstnärer kom det franska friluftsmåleriets intima realism att få stor betydelse. 
Omkring år 1900 hade utvecklingen lett fram till ett stämningsfyllt måleri, 
företrätt av konstnärer som Olof Krumlinde och Justus Lundegård. 

Till konstföreningens utställning 1896 anmäldes ett stort antal målningar av 
konstnärer från de tre nordiska länderna Sverige, Danmark och Norge. Möjlig-
heten att ställa ut i Malmö 1896 var således lockande för ett stort antal konst-
närer. Efter granskning av censurkommitteerna i Stockholm och Malmö kvar- 
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Konstföreningens för Södra Sverige utställningoavitjong. Detaljförstoring. Tillhör Wåhlins samling, Dom-
kyrkomuseet, Lund. 

stod 295 verk av sammanlagt 148 konstnärer. Konstföreningen kunde följakt-
ligen erbjuda besökarna en mycket stor konstutställning. 109 svenska konstnä-
rer deltog med verk. Nämnas kan skånekonstnärer som Justus Lundegård och 
Gustaf Rydberg, samt konstnärer som Per Ekström, Prins Eugen, Ernst Jo-
sephson, Carl Larsson och Carl Wilhelmsson. Carl Larsson deltog för övrigt 
med utställningens dyraste målning, nämligen verket "De mina", som beting-
ade ett pris av 5 000 kronor. Bland de deltagande konstnärerna kan också 
framhållas Alf Wallander, som längre fram i artikeln omnämns i samband med 
den konstindustriella utställningen. Danmark presenterade 32 och Norge 7 
konstnärer. Danmark representerades bl. a. av den kände Skagenmålaren Michael 
Ancher. Två verk av honom fanns att beskåda. Norge företräddes bl. a. av 
Anders Askevold. 
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I utställningstidningen nr 140 från den 17 september finns följande notis att 
läsa: "En helt säkert välkommen, värdefull gåfva har Malmö museum i dagarna 
erhållit, att döma af ett tillkännagifvande, uppsatt å en af de större taflorna i 
Konstföreningen för södra Sverige. Det står nämligen: 'Inköpt och skänkt till 
Malmö museum'. Gifvaren är konsul B. Sederholm. Taflan är en marin av C. 
F. Svensson och är i katalogen upptagen till ett pris af 400 kr. Museet har 
förut, utom en del värdefulla miniatyrer, blott en oljetafla, nämligen en interiör 
af A. Montan, skänkt af målaren. Men härmed är en god början gjord till ett 
konstmuseum för Malmö." Konstnären Montan deltog även i utställningen. 

I samband med utställningen arrangerades ett 1-kronas lotteri, där vinnarna 
kunde göra sina val bland ett urval av de utställda målningarna. Syftet var att 
"i någon mån bereda afsättningen för konstverk". 

Tyvärr drog inte utställningen så många besökare som föreningen hade 
hoppats på. Ansvariga närde förhoppningen att expositionen under en söndag 
skulle besökas av ca 600 personer, vilket krävdes för att täcka kostnaderna i 
samband med arrangemanget. Därför var det med sorg man konstaterade, 
vilket framgår av artikeln i utställningstidningen den 17 juni, att "under den 
senaste gångna helgdagen besöktes ... tafvelgalleriet af endast 200 personer. 
Hittills ha sålts 1 175 biljetter". Entreavgiften till utställningen var 50 öre. 
Konstföreningens medlemmar ägde fritt tillträde. Notisen avslutas med orden: 
"Och dock är denna utställning för konstälskare en af de behagligaste och 
lugnaste tillflyktsorterna, sedan man gått sig trött å utställningsfältet. Entrén, 
50 öre, är ju äfven så låg, att den icke kan afskräcka någon." 

Konstindustrin på Industriutställningen 
Innan vi tittar närmare på utställningen, kan det vara av intresse att kortfattat 
nämna några ord om 1800-talets stilutveckling och debatten beträffande stil-
ideal och heminredning, som fördes i slutet av århundradet. Därigenom far vi 
fotfäste när vi vandrar runt bland utställningens alla föremål. 

Industrialismens genombrott i mitten av 1800-talet medförde en återkomst 
av ett flertal äldre stilar. Empiren, med dess förlängning i Sverige med Karl 
Johanstilen eller biedermeier, följdes inte av en stil, som på ett naturligt sätt var 
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en reaktion eller utveckling ur föregående tradition. Istället vändes blicken mot 
renässansen, barocken, rokokon och den gustavianska stilen. Genom att åter-
vända till de äldre formerna, tidigare förbehållna adeln, bekräftade borgarklas-
sen sin nyvunna, höga sociala ställning, uppnådd genom de möjligheter indu-
strialismen medförde. De övertog även för adeln och överklassen utmärkande 
kännetecken, t ex den representativa bostaden, vilket vi kan se i paradvåningar 
byggda efter 1850 i de allt befolkningsrikare städerna. 

Efter världsutställningen i Paris 1867 rasade febern att inreda med textilier. 
På utställningen presenterades orientaliska textilier, och lockelsen att inreda 
med kuddar, mattor, draperier, gardiner och puffar med orientaliska mönster 
spred sig i Europa. Vi kan se tidens frosseri av textilier i fönsternas praktfulla 
gardinuppsättningar. De tunga gardinerna, gärna i dubbla lager, dämpade ef-
fektivt allt insläpp av solljus. Förutom gardiner, draperier, stolar och soffor 
bidrog också tjocka mattor, även här gärna i dubbla lager, till tidens orgier i 
textilier. Och vi får inte glömma bordsdukarna, med sina mindre dukar ovan-
på, antimakasserna på fåtöljernas och soffornas ryggstöd samt rummets alla 
spetsdukar, spridda som löv för vinden en blåsig höstdag. 

Givetvis växte det fram en stark reaktion mot tidens heminredningsideal. 
"Mer ljus" blev den efterföljande jugendtidens stridsrop mot instängdheten i 
inrednings stilen under slutet av 1800-talet. 

Industrialismen hade möjliggjort en produktion av föremål på ett effektivare 
och snabbare sätt samt i större mängd än det traditionella konsthantverket 
tillät. Borgarklassen fyllde ohämmat sina hem med industriellt tillverkade före-
mål. Begreppet "pynta och pryda", med en längtan efter massverkan, blev 
karakteristiskt för 1800-talets inrednings stil, i våra ögon eventuellt allt för 
överlastad. 

"Pynta och pryda"-smaken utsattes för stark kritik. De industriellt masstill-
verkade konsthantverksföremålen ansågs representera dålig konstnärlig kvali-
tet. Röster höjdes att "konstnären" skulle deltaga i produktionen och med sin 
kreativitet höja konsthantverkets och bruksvarornas status. Det fanns en stark 
tro på konstens förmåga att förändra och skapa skönhet i samhället. 

Reaktionen mot de imiterande nystilarna och den industriella masstillverk-
ningen av konsthantverk växte fram i England i mitten av 1800-talet. John 
Ruskin var en av de främsta kritikerna av industrialismen och dess negativa 
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påverkan på miljön och människans sociala situation. Medeltidens konsthant-
verk och byggnadskonst blev utgångspunkten för Ruskins sökande efter nya 
estetiska ideal, väl lämpade för det nya samhället. 

William Morris arbetade vidare i Ruskins tradition och omsatte hans teser i 
praktiken. Arkitekturen, inredningen och konsthantverksföremålen skulle ut-
formas så, att de motsvarade kravet på god estetisk formgivning. 

Rörelsen "Arts and Crafts Movement" fortsatte Morris vision om samver-
kan mellan konstnärer och tillverkare för bättre konsthantverksföremål samt 
större förståelse för bostadsmiljöns betydelse. I tidskriften "The Studio" pre-
senterades de nya idéerna. I Sverige lästes tidskriften flitigt och fick avgörande 
betydelse för ett flertal arkitekter och konstnärer som Carl Westman, Lars 
Israel Wahlman och Carl Larsson. 

Vi är i ett landskap av skiftande vegetation när vi närmar oss tiden då 
konstindustrin skulle exponeras på Industriutställningen i Malmö 1896 . Något 
år därefter publiceras Ellen Keys skrifter "Skönhet i hemmen" och "Skönhet 
för alla" och under hela 1890-talet diskuteras de nya idéerna för det moderna 
samhället och den moderna tiden. Key propagerar för färgernas och den vack-
ra formens betydelse i människans omgivning. "Skönheten förädlar männis-
kan", var ett av Ellen Keys slagord. 

I ett brev till Viktor Rydberg skriver Carl Larsson 1889: "Tälj stop och 
laggar, snida dörrar och skåp, storma porslinsfabrikerna och kör bort tyskarna 
med deras tråkiga Luther-konst." Carl Larsson går i spetsen för samarbetet 
mellan konstnär och fabrik, och snart gör hans ord verkan. Konstnärerna Alf 
Wallander och Gunnar Wennerberg knyts till keramikfabrikerna Rörstrand 
och Gustavsberg. 

De utförligaste presentationerna av den konstindustriella avdelningen på 
utställningen i Malmö 1896 har jag funnit i två längre artiklar, skrivna av 
G. J:son Karlin och E. G. Folcker. 

G. J:son Karlin, grundare av Kulturhistoriska museet (Kulturen) i Lund, 
skriver i sin artikel "Konstindustrien och Malmöutställningen 1896", att ut-
ställningen visade "en mängd tvinnade, vissnade och pressade blad från gång-
na tider och fjärran länder". Vi kan således läsa hans artikel med utgångspunkt 
av vad som skisserats ovan. Karlin förespråkade ett konsthantverk, som häm-
tade sin inspiration från naturen. Det ursprungliga och nationella ställdes som 
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garant för konsten och konsthantverkets utveckling och var ett försvar mot 
"främmande element", en tanke livligt omhuldad vid denna tid. Det "nationel-
la" fick under 1890-talet stor betydelse som inspirationskälla för det svenska 
konsthantverket. Samtidigt stimulerades denna rörelse av impulser från den 
internationella jugendstilen. 

Utställningen visade fram ett brett spektrum av konsthantverk. Keramik, 
porslins- och terrakottamåleri, glaskonst, glasmästarekonst, dekorationsmåleri, 
läderplastik och mosaik, fotografisk och grafisk konst, textilkonst, guld- och 
silverkonst, järnsmide, konstsmide, m m, tillverkat i Sverige, Danmark och 
Norge fanns att beskåda. Kulturhistoriska föreningen arrangerade också en 
stor kollektivutställning med bl a textilkonst, möbler och konsthantverk. Kar-
lin fann visserligen, att framställningen av den stora utställningen var väl ut-
förd men "tämligen väl lyckats dölja de få glimtar af natur och ursprunglighet, 
som sökte bryta sig fram". Han gör en noggrann genomgång av utställningen 
och diskuterar alla ovan nämnda områden. Vi får här nöja oss med vad Karlin 
skriver om keramiken och textilkonsten. 

Försonliga drag fann Karlin hos den danska keramiken, som han menade 
"vidöppnade sina fönster för de nya vindarna". Han framhöll den Kungliga 
porslinsfabriken, Bing & Grondahl samt Herman Kählers fabrik i Nestved och 
nämnde t ex som föredöme Bing & Grondahls smultronservis med orm-
bunksmotiv. 

När det gällde den svenska keramiken fann Karlin bland Rörstrands alla 
alster med utnötta former från renässans och rokoko några föremål av god 
kvalitet. Speciellt några krämfärgade vaser tilltalade hans smak, och han om-
nämnde dem som verkligen förtjusande. Däremot fick Alf Wallanders konst-
keramik inte samma positiva omdöme. Eftersom Wallander tillhörde före-
gångarna i Sverige beträffande det eftersträvade samarbetet mellan konstnär 
och industri, finns det skäl att nämna några ord om hans konstnärskap. 

Alf Wallander, utbildad till konstnär, fick stor uppmärksamhet i pressen när 
en samling av "modern keramik" ställdes ut i Stockholm några dagar i april 
1896. Aftonbladet skrev: "ett nytt uppslag inom vår samtida svenska konst". 
Wallander och Gunnar Wennerberg var de stora pionjärerna inom den svens-
ka konstindustriella formgivningen. Speciellt Wallander var ytterst lyhörd för 
tidens ideer, sprungna ur den engelska rörelsen. Trots Karlins inte så uppskat- 
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tande ord om Wallanders produktion finner vi här en formgivare inspirerad av 
1890-talets debatt och experimenterande med en ny formgivning. Wallander 
var väl förtrogen med bl a japanskt konsthantverk, den franske glaskonstnären 
Emile Gall& samt det danska porslinet, som väckt uppmärksamhet och beund-
rats på utställningen i Paris 1889. 

Beträffande textila arbeten, ansåg Karlin, att det inte fanns något område 
där konstsymbolismens och naturstiliseringens dekorativa egenskaper lämpade 
sig bättre än här. Han framhöll speciellt den norska Husflids-föreningen i 
Kristiania, som framvisade "goda moderna ting". Som exempel nämnde han 
en flamskvävnad med motivet "St Oluf och Hexan", tillverkad efter en kar-
tong av Holmboe. Vävnaden "åstadkom en präktig dekorativ verkan genom 
sin enkla konturteckning, sina oförmedlade färgmotsatser och sin därigenom 
kärfva sagostämning". Impulserna till textilkonstens dekorativa linje fann han 
hos nordiska konstnärer som Willumsen, Munch, Liljefors, Munthe m. fl. 

Den danska textilkonsten däremot hade inte i någon större utsträckning 
påverkats av "den moderna strömkantringen af den dekorativa smaken". En-
dast i Louise Dahlerups rödlakansvävnader såg Karlin ansatser, värda att notera. 

Mycket hade varit vunnet, om den svenska textilutställningen hade halve-
rats, skriver Karlin. "Nu som alltid var det den rent nationella eller rättare 
sagdt den rent skånska textilkonsten, som i första hand var berättigad till vårt 
intresse." Karlin framhöll speciellt den skånska textilkonsten, som under de 
senaste åren varit ledande inom den textila utvecklingen. Han ansåg att kon-
sten måste finna sitt ursprung i det nationella. Därigenom behåller den sitt 
"lantliga behag" och "det friska starka personlighetsdraget" som gör att den 
kan "icke af främmande element taga mera än som väl låter assimilera sig med 
det egna". Bland textilkonsten nämnde Karlin Cilluf Olssons vallmomotiv 
efter komposition av Karin Wästberg samt en gobeläng av Thora Kulle, vävd 
efter Jöns Mårtenssons "Necken". 

E. G. Folckers artikel "Dansk konstslöjd på Malmöutställningen" publicera-
des i "Meddelanden från Svenska Slöjdföreningen". Tidskriften var tillsam-
mans med "Ord och Bild" teoretiskt ledande i Sverige och var inspirerad av 
bl. a. den engelska tidskriften "The Studio". 

Folcker, redaktör för tidskriften och Svenska Slöjdföreningens sekreterare 
1896-1913, lovordade utställningen och ansåg, att det var ett "kraftprov" av 
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Malmö att arrangera en utställning, när "hela landet rustar sig till den stora 
nordiska utställningen i Stockholm nästa år". 

När det gällde det konstindustriella framhöll Folcker i sin artikel speciellt 
den danska avdelningen i utställningshallens vänstra tvärskepp, även om Skå-
nes två stora konstindustriella områden, möbelsnickeriet och textilkonsten, 
ansågs äga värde. 

Precis som Karlin nämnde Folcker speciellt den danska keramiken. Den 
Kungliga porslinsfabriken, med "välförtjent verldsryckte" var väl represente-
rad på utställningen. Bl. a. var Holtzmans stora praktvas, dekorerad med dan-
sande kvinnor utförda i en dekorativ naturalism på djupblå botten, värd all 
uppmärksamhet. 

Bing & Grondahls porslin höll, enligt Folcker, samma höga kvalitet som 
den Kungliga porslins fabrikens. 

Fajanserna från Herman Kählers fabrik i Nestved var också exempel på den 
höga kvaliteten i dansk keramik. Fajansernas "artistiska verkan" tillskriver Folcker 
fabrikens konstnärliga medarbetare K. Hansen-Reistrup, som arbetade med 
"motiv från djurverlden och behandlar dem dels såsom sjelfständig dekoration 
af en vas eller skål, dels såsom ingående uti och betingande dess egen form". 

Andra konsthantverksområden, som Folcker behandlade i sin artikel, var 
silver- och textilkonsten. Det utställda danska silvret utmärktes av, dels före-
mål med former från äldre stilar, dels föremål utförda i modern stiliserad 
naturalism. Således blandades i utställningen bl a en vacker kaffeservis i empirestil 
med bägare och kannor utförda med växtornamentik i lågrelief. Folcker ansåg, 
att det samtida danska silvret genomgående höll hög kvalitet. 

På textilkonstens område, det kvinnliga handarbetet enligt Folcker, fann han 
däremot att utvecklingen nått mycket längre i Sverige än i Danmark, som 
enligt hans uppfattning "står på samma ståndpunkt som vi för tjugo år sedan". 

I sin artikel vill Folcker inte bedöma det danska möbelsnickeriet, då det 
utställda materialet var för ringa. Dock lyfte han i sin artikel fram två interiörer 
med möbler i vad han kallade kejsarstil (empirestil). 

Avslutningsvis kan sägas att konstindustriobjekten på Industriutställningen 
stilmässigt bjöd på en blandning av gammalt och nytt. Den moderna jugend-
stilen var representerad, liksom de äldre eklekticistiska stilarna som än levde 
kvar hos ett antal tillverkare av konstindustriella föremål. 1896 befann sig 
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jugendstilen ännu i sin linda i Sverige. Stilens dominans blev mer tydlig i 
kommande utställningar runt om i landet, vilka fick stor betydelse för stilens 
utveckling. På de uppmärksammade utställningarna under slutet av 1890-talet 
och fram till Baltiska utställningen i Malmö 1914 fick konstindustrin rika 
tillfällen att presentera konsthantverk i den nya stilen för stor publik. Samtidigt 
skrev tidskrifter som "Ord och Bild" och "Meddelanden från Svenska Slöjd-
föreningen" ett stort antal artiklar om det utställda konsthantverket och illus-
trerad press visade bildreportage från utställningarna. Arrangemangen gjordes 
därigenom tillgängliga för många svenskar. 
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Ett omstritt 
Malmömonument: 

Karl X Gustav-statyn 1896-1996 
Ulf Zander 

Juni månad 1896 var en hektisk period för malmöborna. Knappt hade de 
hunnit hämta sig från invigningen av den Nordiska industri- och slöjd-
utställningen, förrän det var dags att låta täckelset falla från skulptören och 
konstprofessorn John Börjesons ryttarstaty över Karl X Gustav på Stortorget. 
Celebra gäster anlände i en strid ström inför båda händelserna. Samma dag 
som Malmöutställningen inleddes rapporterade en av Arbetets lokalreportrar 
att den lockade "främmande korrespondenter" från såväl Göteborgs Handels-
och Sjöfartstidning som Jyllandsposten, Nya Dagligt Allehanda, Vårt Land och 
Dagens Nyheter. Till statyinvigningen kom en delegation från Stockholm med 
kronprins Gustav (V) i spetsen, vilket bidrog till att locka ett stort antal ny-
hetsrapportörer även till detta evenemang. 

Det är emellertid inte bara den tidsmässiga samstämmigheten som gör Mal-
möutställningen och invigningen av Karl X Gustav-monumentet till intressan-
ta jämförelseobjekt. I mångt och mycket var utställningsverksamhet och mo-
numentuppförande samma andas barn, då de var viktiga inslag i den fredliga 
tävlan som 1800-talets europeiska nationer deltog i. Tävlingsmomenten var 
dock av olika karaktär. Utställningarna, och då särskilt de stora världsutställ-
ningarna, var i hög grad nutids- och framtidsinriktade. Besökarna kunde för-
undras över nymodiga glaspalats och paviljonger, vari de senaste tekniska, 
arkitektoniska och konstnärliga framstegen presenterades. Genom monumen-
ten skulle däremot nuet kopplas samman med dåtiden. Rådande psykologiska 
och filosofiska tankegångar betonade att människan var en produkt av den 
omgivande miljön, och om man omgav henne med föredömliga exempel ur 
det förflutna ökade förutsättningarna för att hon skulle bli en god samhälls- 
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medborgare. Monument och statyer ansågs vara synnerligen lämpliga, efter-
som de var synliga och oförgängliga. Genom monumentprojekten skapades 
naturliga samlingsplatser, där de moraliskt uppbyggliga bilderna presenterades. 
Tron på monumentens karaktärsdanande förtjänster ledde till att de betrakta-
des som medel för att uppnå långsiktiga politiska mål. 

Gemensamt för både utställningarna och monumenten var betoningen av 
det nationella. De föremål som presenterades i utställningshallar och montrar 
"nationaliserades", och det gällde att visa upp det absolut bästa och mesta av 
vad landet förmådde producera. Den dåvarande prästen vid svenska försam-
lingen i Paris, sedermera svenske ärkebiskopen, Nathan Söderblom rapporte-
rade från världsutställningen i Paris år 1900 att fransmännen uppfört en kon-
struktion som var större än Eiffeltornet, men att amerikanarna redan hade 
beslutat sig för att anta utmaningen och övertrumfa det nya mästerverket. 
(Söderblom, s. 397f. Jämför med Ekström). Tävlingsmomentet nationer emel-
lan var även tydligt vad gäller monumentuppföranden. Under det "statykrig", 
som framförallt utspelades från 1870 till 1900-talets början, var de europeiska 
länderna inbegripna i en febril kapprustning: varje nation kämpade för att ha 
fler, större och vackrare monument jämfört med sina medtävlare. Utveckling-
en var särskilt märkbar i Tyskland och Italien, där man önskade manifestera 
sina nyvunna självständigheter genom nationella symbolgestalter, men även 
Sverige tog del i den europeiska nationstävlingen inom såväl utställnings- som 
monumentområdet. (Se Ellenius samt Berggren, s. 11-35). 

Att utställningar och monument utgick från det nationella hindrade inte att 
de fick regionala och lokala uttryck, något som tydliggjordes i samband med 
den Nordiska industri- och slöjdutställningen i Malmö. Då signaturen Ö. 
Malm skrev om utställningen i tidskriften Nordisk revy, ägnade han huvudde-
len av sin artikel åt att beskriva Skånes, och då särskilt Malmöhus läns, 
förtjänster jämfört med det övriga Sveriges. Efter att ha lovordat bland annat 
skånskt språk, skånsk stenkol och krita, skånsk materiell utveckling och den 
skånska karaktären, ursäktade Malm sig för att han inte ägnade större utrymme 
åt själva utställningen. Han motiverade sin disposition med argumentet att om 
man skall skriva om Malmöutställningen är det väsentligt att lyfta fram de 
sydsvenska förtjänsterna, eftersom "denna utställning ... gör ett väsentligen 
skånskt intryck. Den har också kommit till uteslutande genom skåningarnes 
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egen energi, snarare mot än med höga vederbörandes goda minne". (Malm, s. 
462-467). 

En liknande spänning mellan det nationella och det regionala återfanns 
också i de skånska monumentprojekten kring sekelskiftet 1900, även om det 
tillhörde ovanligheterna att argumenten vädrades lika frankt och oblygt som 
hos Malm. Det huvudsakliga problemet med monumenten var att det historis-
ka minnet eller den historiska symbolgestalten som fick manifestera minnet, 
kunde uppfattas olika av olika grupper. Vad som framstod som en självklar 
historisk sanning i rikets maktcentrum, kunde betraktas som en lika uppenbar 
lögn i periferin. Att fira historiska minnen och historiska gestalter var särskilt 
känsligt i de skånska landskapen, de från Danmark erövrade provinserna. Även 
om den skånska historien snart efter Roskildefreden 1658 blev en del av den 
svenska historia som lärdes ut från Stockholm, kvarstod faktum att det histo-
riska symbolinnehållet kunde få både positiva och negativa förtecken. Detta 
förhållande gällde — och gäller fortfarande — inte minst Karl X Gustav-statyn 
i Malmö. Karl X Gustav personifierar på många sätt den svenska erövringen 
av Skåne, men hur man har förhållit sig till kungen som historisk symbolgestalt 
har skiftat under de hundra år som han har tronat på hästen Hannibal på 
Stortorget. Låt oss därför titta närmare på hur det gick till när man en gång 
bestämde sig för att det skulle vara "Pfalzaren" som skulle stå staty i Malmö 
och hur debatten därefter har gestaltat sig. 

Förberedelser och invigning 
Det första initiativet till en ryttarstaty över Karl X Gustav togs troligen redan 
1873. Bakom förslaget stod representanter för den skånska adeln och malmö-
borgerskapet samt den skandinavistiskt inspirerade Skånska fornminnesfören-
ingen med lundahistorikern Martin Weibull i spetsen. 

Tanken på att resa ett äreminne över Danmarks besegrare 1658 väckte föga 
förvånande ingen större entusiasm på den danska sidan av Öresund, där man 
menade att uppmärksammandet av Karl X Gustav rimmade illa med skandina-
vistiska broderskapskänslor. Liknande kritik framkom i den radikala malmötid-
ningen Framåt!, vari förslaget karakteriserades som en förnärmelse mot det 
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danska folket. Det var emellertid endast ett fåtal som instämde i denna kritik. 
Snarare var det så att ett stort antal positiva svar inkom på förslaget. Till 
exempel skrev prästen och riksdagsmannen Henrik Schönbeck att han normalt 
sett inte ställde sig positiv till uppförande av monument. I det aktuella fallet 
gjorde han dock gärna ett undantag från regeln, för om han läste "historien 
rätt har Skåne ingen tacksamhetsskuld till någon annan svensk regent än Carl 
X". Liknande formuleringar återkom i det riksomfattande upprop som distri-
buerades mot slutet av 1873. Förutom betonandet av Karl X Gustavs förträff-
lighet som svensk regent, underströks Skånes betydelse som förenande länk 
mellan de nordiska folken — en bärande tanke hos Martin Weibull, som senare 
vidareutvecklades av hans söner Lauritz och Curt. 

Bidragande till det positiva gensvaret var att det i Sverige fortfarande var 
mycket ovanligt med ryttarstoder. Vid denna tid fanns det endast två sådana, 
Gustav II Adolfs av Pierre Hubert L'Archeveque (uppförd 1796) och Karl 
XIV Johans av Bengt Fogelberg (uppförd 1854), båda i Stockholm. Men även 
om många gärna stöttade förslaget om en tredje ryttarstaty i Sverige, gick 
förberedelserna trögt. Orsakerna var flera. Dels behövdes ett betydande be-
lopp, ca 100 000 kronor, för att monumentet skulle kunna förverkligas, och 
det tog lång tid att samla ihop så mycket pengar. Dels kännetecknades 1880-
talet av ifrågasättande av både skandinavistiska ideer, vilka spelade en stor roll 
då det gällde att motivera valet av Karl X Gustav, och den dominerande stats-
och politikcentrerade historieuppfattning som gärna använde sig av historiska 
minnen för politiska syften. De ifrågasättanden av firandet av hjältekonungar 
som framfördes av bland andra August Strindberg och riksdagsmannen Julius 
Mankell väckte kraftiga reaktioner. Både uppsalahistorikern Harald Hjärne och 
Martin Weibull kände sig manade att inleda sina föredrag vid firandet av 
Gustav II Adolf den 6 november 1882 med att motivera och försvara behovet 
av minnesfester och historiska hågkomster. 

Mot slutet av 1800-talet väcktes emellertid de nationella känslorna åter till 
liv. I Sverige yttrade det sig i ett omfattande intresse för den karolinska tiden. 
I 1890-talets litteratur frodades patriotismen i Verner von Heidenstams "Ka-
rolinerna", och intresset för svensk stormaktstids höjdpunkt och därpå följan-
de nedgång och fall var betydande även inom historievetenskapen. Sålunda 
bidrog det allmänna samhällsklimatet till att Karl X Gustav-monumentet blev 
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En _förridare visar vägen. Gipsmodell av Karl X Gustav på 1881 års industriutställning i Malmö: Okänd 
konstnär. Tillhör Malmö museer. 
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högaktuellt, och i Malmö var det insamlade beloppet så pass stort 1893 att 
"Herrar Konstnärer" inbjöds att lämna in tävlingsbidrag i form av modellskis-
ser över ryttarstatyn. Som särskilt inbjudna konstnärer var det John Börjeson, 
J. Theodor Lundberg, Per Hasselberg och Alfred Nyström (finländaren Walter 
Runeberg undanbad sig deltagande) som kämpade om de utlysta priserna, 
varav det främsta var en beställning på statyn. 

De fem bidragen — Nyström deltog med två skisser — förevisades först 
allmänheten på Nationalmuseum i Stockholm i februari 1894. Eftersom foto-
grafier på de tävlande bidragen endast återfanns i tidningen Hvad nytt från 
Stockholm, återgav Sydsvenska Dagbladet Snällposten och Skånska Dagbladet 
ett längre brev, vari en beskrivning och omdömen av bidragen gavs. Huvudin-
trycket var positivt. Rapportören menade att miniatyrmonumenten ägde "så 
mycket konstnärligt värde, att det för konstvännen är en verklig hugnad att 
betrakta dem". I en annan artikel i Sydsvenskan om utställningen i Stockholm 
avgavs inga värdeomdömen om minitatyrmonumenten, men väl ett om hu-
vudstadsinvånarna: "denna befolkning som man så ofta frånkänt verklig kärlek 
för den allvarliga konsten — (har) vid detta tillfälle visat, att den också, när det 
gäller, kan gripas af varmt intresse". 

Ett "varmt intresse" kunde också märkas hos malmöpubliken, som kom i 
stora skaror för att mot en entre av 25 öre beskåda och diskutera miniatyrmonu-
menten efter det att de hade transporterats från Stockholm. Efter att utställning-
en i Landstingssalen på Rådhuset avslutats, sammanträdde statykommittens 
prisnämnd för att utse vinnande bidrag. Segrare blev professor Börjesons 
"korpulente och med viss humor uppfattade konung", för att tala med det 
tidigare nämnda referatet från Stockholm, medan Lundberg vann andrapriset 
om 2 000 kronor och Hasselberg och Nyström tilldelades 1 000 kronor vardera. 

Genom utställningarna av tävlingsbidragen återupplivades tidningsdebatten. 
Medan Sydsvenska Dagbladet hade intagit en neutral och låg profil då iden 
först lanserades, var den oreserverat positiv från 1894, vilket främst berodde 
på att tidningens starke man, politikern Carl Herslow, var en varm anhängare 
av statyn och tillika medlem av "Styrelsen för resande av Carl X Gustafs 
monument i Malmö". Även Skånska Dagbladet var genomgående positiv, medan 
Arbetet och dess grundare Axel Danielsson hade en betydligt svalare inställ-
ning till såväl monumentiden i sig som Karl X Gustav som kung. Arbetets 
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ursprungliga invändning gällde just valet av kung, inte monumentet som så-
dant. I en ledare med rubriken "Orätt kung" från den 7 mars 1894 framfördes 
synpunkten att det borde vara Skånes verklige erövrare, Karl XI, som skulle få 
ett äreminne. Förutom de förtjänster som Karl XI gjort för den södra landsän-
dan, menade ledarskribenten att denne kung var mer lämpad av andra, ideolo-
giskt färgade skäl. Som företrädare för en stark stat hade Karl XI vågat utmana 
adeln och dra in dess rikedomar till kronans kassa. Men just därför kommer 
Karl XI inte att få någon staty, menade Arbetetskribenten och fortsatte: "Hans 
vildhjärna till son är redan förevigad i brons, hans fars bild skall nu pryda 
Malmö Stortorg, och flera andra av hans föregångare och efterföljare på Sve-
riges tron ha sin staty. Men reduktionens man och Sveriges störste inrikesre-
gent är icke nog populär bland de afkomlingar och uppkomlingar, som resa 
statyerna. Om statyfrågan i Malmö hänskjuts till en folkomröstning skulle 
emellertid han och icke Karl X Gustaf fått hedersplatsen på Stortorget". 

Den förutsägelse som Arbetets ledarskribent gjorde angående att Karl XI 
inte skulle fa någon staty, visade sig snart vara felaktig. Efter en mycket snabb 
insamling under Martin Weibulls ledning uppfördes redan 1897 en staty — som 
även den ritades av Börjeson — över Karl XI i Karlskrona. För Arbetets del var 
det emellertid då oviktigt vilken kung som fick stå staty och var den uppför-
des. Tidningen hade under tiden skärpt sin kritik mot Karl X Gustav-monu-
mentet, främst mot bakgrund av att uppförandet delvis kom att bekostas av 
Malmö stad. För Arbetets del framstod statyuppförandet och invigningen som 
en uppenbar "lyxaffär". Eftersom socialdemokraterna var utestängda från Malmö 
stadsfullmäktige ännu 1896, hade de ingen möjlighet att officiellt hindra eller 
reservera sig mot beslutet att staden skulle bekosta statyavtäckningen. I stället 
sammanfattades deras synpunkt i Arbetet: "Slantarna rullar och folket betalar". 
Arbetets reportrar försatte inte heller vid andra tillfällen möjligheten att använ-
da sig av snärtiga ironier och giftiga sarkasmer. I samband med uppsättandet 
av statyn i början av juni påpekades det att eftersom varken kungen eller hans 
häst var av det smärta slaget, "tycks arbetet vara ganska ansträngande". Och 
då en annan stor nyhet några dagar senare väckte stor besvikelse inom Malmös 
borgerskap — åtminstone menade Sydsvenska Dagbladet att så skulle bli fallet 
— kungjorde Arbetet den på följande vis: "Kungen kommer ej hit till statyaf-
täckningen den 28 juni utan bara kronprinsen. Arma Malmö!" 
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Arbetets kritiska ton hindrade inte att ett exemplar av tidningen, liksom av 
övriga Malmötidningar, samt handlingar rörande statyns tillkomsthistoria pla-
cerade i en kopparlåda, murades in i statyns fundament den 7 april. Högtidlig-
heten väckte inte någon större uppmärksamhet i Arbetet, men fick desto 
större utrymme i Sydsvenska Dagbladet och Skånska Dagbladet. Överhuvud 
taget bevakade dessa tidningar noga förberedelsearbetet inför monumentupp-
förandet under våren och försommaren 1896. Rapporteringen intensifierades 
från slutet av maj månad, då statyn gjutits färdig i Berlin. Därefter kunde de 
båda dagbladens läsare följa monumentets väg till Hamburg, och därifrån dess 
transport på ångaren "Helfrid Bismarck" till Malmö. 

Till skillnad mot Arbetets karakteristik av "den tjocke ryttaren" som i som-
marnattens halvdunkel "liknar 'döden fadder' skuttande iväg med en likkista 
under armen", framställdes statyn i Sydsvenskan som "en prydnad för staden 
och dess stortorg samt en värdig erinran af den konung, som införlifvade 
Skåne med Sverige". Liknande lovord återgavs i Skånska Dagbladet, och i det 
"Extrablad" som denna tidning utgav i samband med invigningen den 28 juni 
tonades de tidigare motsättningarna ned om statyns vara eller icke vara. Den 
"brokiga och ständigt ökande folkströmmen" bevisade nämligen enligt Skån-
ska Dagbladet "att dagens betydelse till fullo fattats af alla klasser inom sam-
hället". 

Som vi tidigare sett var det inte bara motsättningar mellan klasser som var 
aktuella i anslutning till Karl X Gustav-monumentet. Redan 1873 hade man på 
båda sidor om Sundet haft invändningar mot förslaget. Vid invigningen var 
problematiken närvarande i form av den svenske kungens frånvaro. Visserli-
gen förklarade Oscar II i sina memoarer att läkarna avrått honom att delta i 
invigningen, men det kan finnas en annan förklaring till att han inte reste till 
Malmö. Av hänsyn till det känsliga förhållandet gentemot Danmark hade han 
fjorton år tidigare avstått från att besöka invigningen av monumentet över 
slaget vid Lund, och det är troligt att liknande orsaker låg bakom hans beslut 
1896. Kungens frånvaro var emellertid inte fullständig, eftersom det tal som 
lästes upp av kronprins Gustav var skrivet av Oscar II. Hans motivering till att 
själv skriva talet var att "detta tal rörde ett i själva verket ömtåligt ämne, och 
dess ord därför omsorgsfullt vägas, av hänsyn till grannsämjan till Danmark". 
Sålunda läste Gustav i det tal som återgavs i Sydsvenska Dagbladet och Skån- 
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Avtäckningen på Stortorget den 28 juni. Tillhör Malmö museer. 

ska Dagbladet dagen därpå, att även om Karl X Gustav-monumentet var kärt 
för svensken att skåda, fick det inte utgöra en "utmaning, nej icke ens väcka 
ringaste misstämning mellan skandinaviska stamförvanter". (Arbetet, Skånska 
Dagbladet och Sydsvenska Dagbladet 1894-1896 samt Modeer, s. 89-111 och 
Oden, s. 25-43). 

Bland övriga tal återkom detta tema framförallt hos Martin Weibull. I sitt 
framförande på Stortorget menade han att två riktningar var skönjbara i den 
skandinaviska Nordens historia: å ena sidan sammanhållning, å andra sidan 
uppsplittring. Enligt Weibull hade varje tidevarv präglats av kampen mellan de 
båda riktningarna, inte minst i samband med Kalmarunionen, men än tydligare 
stod striden under 1600-talet. Särskilt gällde detta förhållande 1658, för "hvad 
är Karl X Gustaf och hans politiska tanke, om icke den nordiska enhetstank- 
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ens våldsamma genombrott?". Hos Weibull var därför kriget 1658 och det 
svenska anfallet mot Danmark 1660 inte främst ett utslag av svensk expan-
sionsiver, utan snarare en 1600-talsvariant av nordisk integration. Utifrån en 
tidstypisk geopolitisk ståndpunkt återkom Weibull i sin avslutning till Skåne 
som förenande länk: "Det gamla Skåneland skildes från Danmark utan att 
någonsin glömma det. Det trädde in i Sverige att för alltid tillhöra det, i ljuft 
och ledt dela dess lif och öden. Tusenåriga band hade sprängts, men naturens 
gränser hade blifvit staternas. Och ju rikare dessa landskaps svenska odling 
blifvit, desto mer lefvande hafva de känt, att försynen bestämt dem till att vara 
en föreningslänk inom den skandinaviska Norden för nutid och framtid, så-
som de äro det genom det förflutnas minnen." (Weibull, s. 29-41). 

Roskildefest och statykopiering 
Framöver blev Karl X Gustav-monumentet den samlingsplats för nationella 
manifestationer och minneshögtider som dess anhängare hade hoppats på. 
Bidragande var det fortsatta intresset för karolinerkungarna. Mellan åren 1901 
och 1920 utgavs det 899 skrifter om Karlarnas tid, vilket motsvarade 67% av 
den svenska historieskrivning som ägnade sig åt perioden 1520-1792. Intresset 
för Karl X Gustav var stort och nådde en höjdpunkt 1908 — det enda år under 
perioden som det skrevs fler böcker om någon annan kung än Karl XII. 
(Torbacke, s. 47). Anledningen var 250-årsminnet av Roskildefreden, vilken 
förknippades med Karl X Gustav och som firades den 26 februari detta år. 
Festligheter hölls runt om i landet, men jubileet fick en särskild karaktär i de 
tidigare danska provinserna och i än högre grad i Malmö, där den statyrelate-
rade debatten om de dansk-svenska relationerna fortfarande fanns i färskt 
minne. I Malmö avlöstes det bistra vintervädret denna dag av 6-7 plusgrader, 
vilket ytterligare bidrog till att ett stort antal människor samlades på Stortorget 
för att lyssna på högtidstal och titta på fackeltåg och hur "hjältekonungen 
glänser i elektrisk belysning". 

Talen i såväl Malmö som annorstädes återkom till de argument som Martin 
Weibull hade poängterat i sitt invigningstal på Stortorget 1896: att det fanns 
många föreningslänkar mellan de nordiska länderna samt att Roskildefreden 
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innebar att Danmark och Sverige fick "naturliga gränser". Förstnämnda argu-
ment framfördes med emfas av Harald Hjärne. Denne menade att Karl X 
Gustavs östersjöpolitik baserades på Danmarks och Norges förening med 
Sverige, så att de skandinaviska länderna gemensamt skulle kunna försvara sig 
"mot alla främmande makter". Därför utgjorde den svenske kungens erövringar 
i Danmark och Norge "blott de nödvändiga garantierna för obrottslig samverkan 
kronorna och folken emellan". (Hjärne, s. 14). Ett villkor för denna samverkan 
var närvaron av "naturliga gränser". Att detta begrepp var okänt i 1600-talets 
politiska åskådning underströks av uppsalahistorikern Nils Eden i dennes hög-
tidstal: "en 'naturlig' gräns kunde för svenska ögon lika gärna gå genom Stora 
Bält som genom Öresund, och Karl Gustaf var i alla händelser ej den, som en 
gång för alla lät binda sig vid fastslagna gränspålar". (Eden, s. 22). Kring 
sekelskiftet 1900 rådde det emellertid bland svenska historiker stor enighet om 
att vatten, och då i synnerhet Öresund, inte förenar utan skiljer nationer åt. 

Liksom var fallet i samband med statyinvigningen 1896 var långt ifrån alla 
förtjusta i högtidligheterna och de budskap som förmedlades i talen. Föga 
förvånande bestreds det i danska tidningar att det fanns "naturliga gränser", 
och de danska skribenterna betonade att festligheterna inte befrämjade ett 
dansk-svenskt samarbete. I Sverige återfanns kritiken främst inom det social-
demokratiska partiet. I riksdagens andra kammare menade Hjalmar Branting 
att det var naturligt att uppmärksamma 250-årsminnet av den fred som gav 
Sverige naturliga gränser. Men han betonade också att firandet väckte stark 
misstämning i Danmark, varför de svenska socialdemokraterna tänkte avhålla 
sig från att delta i minnesfirandet. Liknande argument framfördes på högtids-
dagen den 26 februari i både Arbetet och i stockholmstidningen Social-Demo-
kraten. Att detta budskap vann gehör tydliggjordes samma kväll i anslutning 
till högtidlighållandet vid Karl X Gustav-monumentet i Malmö. Enligt vad 
Sydsvenska Dagbladet rapporterade inträffade då följande: "de arbetslösa med 
standar tågade in från Södergatan på torget. I leden sjöngos socialistiska sånger 
och höjdes lefverop för socialismen, hvilket allt verkade synnerligen störande 
för icke allenast sångare och talare vid festligheten, utan ock för de många 
tusenden som samlats på torget". 

På lite längre sikt var det emellertid inte denna händelse som kom att leva 
kvar i malmöbornas medvetanden, då Roskilde- festen eller Karl X Gustav- 
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statyn kom på tal. Efter det att sex anhängare till den socialistiske agitatorn 
Hinke Bergegren, så kallade unghinkar, ställts till svars för "det störande upp-
trädet" föll episoden snart i glömska. I stället var det en till synes oskyldig del 
av Roskilde-firandet som kom att utmynna i en av det tidiga 1900-talets häfti-
gaste tidningsdebatter. Bakgrunden till denna debatt återfanns i Stockholm, 
där ingen möda sparades då det gällde att fira hjältekonungen Karl Gustav. 
Särskilda attraktioner i huvudstaden var Karl X Gustavs kista, som hade lyfts 
upp ur det karolinska gravkoret och placerats mitt i Riddarholmskyrkans hög-
kor under en baldakin, prydd med kronor och vita plymer, samt en kopia av 
Malmös Karl Gustav-staty. Den sistnämnda bronserades och uppställdes på en 
hög sockel framför Nordiska museet, som färdigställts endast två år dessförinnan. 

Att detta var ett synnerligen lyckat arrangemang underströks av den kände 
historiemålaren Gustaf Cederström. I ett debattinlägg med titeln "Börjesons 
Carl X Gustafs-staty äfven i Stockholm?", publicerat i Sydsvenska Dagbladet 
den 23 april 1908, vände sig Cederström mot tanken att stockholmskopian 
skulle förbli ett provisorium. I det aktuella fallet var många av problemen 
redan från början undanröjda. Det skulle inte behövas några bråk med en 
prisnämnd, inga tävlingar eller försöksuppställningar på alternativa platser. Enligt 
Cederström hade det svenska folket självt varit prisnämnd och på plats kunnat 
se hur väl statyn passade in framför museet, eftersom "de två synes som 
beräknade för hvarandra". En invändning som skulle kunna resas mot genom-
förandet var att det inte var korrekt att ha samma bild i två upplagor. Men inte 
heller detta behövde utgöra något hinder, argumenterade Cederström, då många 
berömda antika och nutida konstverk hade mångfaldigats. Historiemålaren var 
också medveten om att ytterligare två villkor måste uppfyllas. För att kopiera 
statyn måste medgivanden ges från dels konstnären, dels Malmö stad. Vad det 
led skulle det visa sig att det var betydligt enklare att få ett medgivande från 
Börjeson än från malmöborna. 

Dylika tillstånd aktualiserades emellertid inte med Cederströms inlägg. Sna-
rare tycktes det passera relativt obemärkt. Följaktligen var Malmös Karl Gus-
tav-staty fortfarande utan hotande huvudstadskonkurrens den 1 juni 1908, då 
den stora sommarfesten arrangerades i strålande väder och med en särskild 
hedersvakt närvarande iklädd uniformer från 1600-talets mitt. Höjdpunkten 
vid sommarfesten, som även den präglades av Roskildefredens jubileum, var 
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kronprinsessan Margaretas nedläggande av en krans tillägnad Karl X Gustav 
vid statyns fot. 

Cederströms förslag var emellertid inte bortglömt, och knappt ett år efter 
hans inlägg framkom en statykommitte i Stockholm med ett snarlikt förslag. 
Man skulle inköpa Börjesons modell av konstnären själv, som inte hade några 
invändningar mot detta, och därefter gjuta en kopia som skulle placeras fram-
för Nordiska museet. De skånska reaktionerna blev häftiga, inte minst beroen-
de på att kommitténs ordförande, överståthållare Robert Dickson, hade varit 
med om att överlämna ärestoden till Malmö stad 1896 — då i egenskap av 
landshövding i Malmöhus län. 

Svar på tal gavs först i Sydsvenska Dagbladet (i denna debatt engagerade sig 
varken Arbetet eller Skånska Dagbladet särskilt hårt). I en ledare den 11 maj 
framförde tidningen en temperamentsfull protest mot kommitténs förslag. 
Inlagan föranledde både häftiga motangrepp och försvarstal i stockholmspres-
sen. Sympatierna för malmöreaktionen återfanns främst i Stockholms Dag-
blad. Tidningen menade att det var ett fattigdomsbevis att resa en kopia över 
en av Sveriges största kungar. Stockholm skulle ju inte få ett orginalkonstverk, 
och i Malmö skulle statyn förlora en stor del av sitt värde: "Vi förstå fullkom-
ligt oppositionen i Skånes hufvudstad och skulle helst se att en opposition 
uppväxte äfven här i Stockholm". 

Det var också i Stockholms Dagblad som Carl Herslow först tog till orda i 
statystriden. Herslow hade inte kunnat ta del av stridens första fas på grund av 
en längre utlandsvistelse, något som inte minskade hans upprördhet över för-
slaget. Eftersom hans artikel genast telefonerades till Sydsvenska Dagbladet 
från Stockholm, kunde malmöborna redan dagen därpå (den 26 maj) ta del av 
de moraliska och juridiska invändningar som Herslow framförde. Han tvekade 
inte att kalla förslaget "svekfullt" och fortsatte: "Blott ett enda argument tyck-
es kunna anföras för förslaget: det billiga inköpspriset. Men i en sak som 
denna synes mig af alla synpunkter krämarsynpunkten minst beaktansvärd". 

Bara ett fåtal dagar efter Herslows artikel publicerades ett upprop som 
ämnade få till stånd ett offentligt skånskt protestmöte mot de stockholmska 
planerna på "usurpering", alternativt "annektering", av minnesmärket över 
Karl Gustav. I uppropet betonades det att enigheten var stor i den södra 
landsändan. Stockholmskommittens förslag hade väckt "den starkaste förtry- 
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telse ... inom alla samhällsklasser, bland höga och låga, i stad som på land". 
För att understryka allvaret i frågan framhöll uppropsförfattarna att ett flertal 
av Skånes mest "framskjutna" män, med representanter från både det världs-
liga som det andliga området, liksom företrädare från Lunds universitet, stä-
der, landsbygd och Skånes gamla släkter, stod bakom protesten. Uppropets 
avslutning var inte mindre kraftfull: "En maning som denna måste samla folk 
i stora skaror, och den harmens protest, i hvilken alla skola samla sig, bör 
kunna höras äfven i Stockholm". 

Samma dag som protestmötet ägde rum, den 1 juni — vilket för övrigt var på 
dagen ett år efter den stora sommarfesten till Karl X Gustavs ära — påminde 
Sydsvenska Dagbladet om vikten av att sluta upp bakom protesten genom att 
närvara vid mötet. Tidningen rapporterade att ytterligare representanter för de 
skånska "odalmännen" hade ställt sig bakom uppropet, vilket visade hur djup 
och allmän harmen var i Skåne över den planerade statykopieringen. Enligt 
vad Sydsvenskan rapporterade följande dag, hade ett par tusen hörsammat 
uppmaningen att komma till Hippodromens cirkuslokal, "däribland ett hundratal 
damer". 

Huvudtalaren Carl Herslow betonade att Börjeson inte hade rätt att utlämna 
modellen till statyn. Modellen var, enligt Herslow, i Malmö stads ägo, och det 
var sålunda i Malmö som beslut skulle fattas om statyn skulle reproduceras. 
Svaret på en sådan förfrågan skulle otvivelaktigt bli ett rungande nej. Det gick 
an att kopiera staket och lyktstolpar, men inte monumentala konstverk. Hers-
low anknöt därefter till hur starkt förankrad Karl X Gustav och hans monu-
ment var i det skånska medvetandet. Genom statyn visade skåningarna "för all 
världens folk och närmast för våra grannar" sin tacksamhet gentemot sin 
landsman, Karl X Gustav, som gjorde Skåne svenskt. 

Tacksamheten gentemot stockholmskommitt8n var däremot obefintlig. Inte 
nog med att Karl Gustav-statyn på sin tid bekostats med skånska pengar och 
därmed var skånsk egendom; det var bara en tidsfråga innan huvudstaden 
skulle göra anspråk på Magnus Stenbock-monumentet i Helsingborg och Teg-
nér-statyn i Lund, dundrade Herslow. Efter dessa svavelosande salvor bad 
huvudtalaren att få presentera en skrivelse, som skulle förmedlas till kungen. I 
mer hovsamma formuleringar återkom kritiken mot stockholmskommittén och 
försvaret för att få behålla ensamrätten till Karl X Gustav-statyn. Efter upplä- 
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sandet av skrivelsen godkändes den enhälligt och "hälsades med ljudliga och 
upprepade lefverop och applåder". Direkt därefter utsågs en deputation, som 
skulle frambringa skrivelsen till kungen i Stockholm. 

Som nästa punkt på dagordningen framträdde mötets ordförande, zoologen 
och Lunds universitets förre rector magnificus August Quennerstedt. Han 
poängterade att de skånska protesterna inte riktade sig mot ett uppställande av 
en Karl X Gustav-staty i Stockholm. Skåningarna skulle gärna bidra med 
medel till ett sådant projekt, men då måste stockholmarna skaffa sig en ny 
konstnär och en annan staty. Även detta inlägg möttes av jubel och bifallsrop, 
varefter mötesdeltagarna vandrade till Stortorget och Karl Gustav-statyn där 
de sjöng "Du gamla, du fria" och hurrade för Sverige. "Och när så skarorna 
skildes," skrev Sydsvenskans utsände, "rådde blott en mening, att detta Skåne-
landets protestmöte hade varit värdigt, imponerande och burits af en varm 
fosterländsk stämning." 

Efter detta protestmöte fortsatte striden med oförminskad styrka. I stock-
holmspressen försvarade sig kommitteordförande Dickson och fick stöd i 
Dagens Nyheter och Aftonbladet, vilka publicerade inlägg och insändare till 
försvar av ett kopieuppförande av Börjesons staty. Även om Dickson och 
hans förespråkare hyste stor tillförsikt om att kungen skulle ge sitt tillstånd, 
framkom det att kommittén möjligen skulle kunna tänka sig att använda de 
ihopsamlade pengarna till att resa en bautasten över Karl X Gustav, förslagsvis 
på Skansen. I Sydsvenska Dagbladet lanserades andra alternativ till karoliner-
kungen. Signaturen "A" anförde ett antal historiska och konstnärliga argument 
för att Erik den helige skulle uppställas framför Nordiska museet. Om inte 
annat så återfanns Erik redan i Stockholms vapen, och för "främlingen" skulle 
åsynen av den medeltida helgonkungen påvisa nationens ålder och "den svens-
ka kulturens oafbrutna kedja". Lundaläkaren och professorn Hans Bendz, 
känd som en genuin skåning och stor skämtare, vände på förhållandet och 
undrade om det inte var dags att skifta kung på Stortorget i Malmö. I dialog-
form skrev han följande i Sydsvenskan: "Stockholmarna må ju gärna ta Karl X 
Gustav ifrån oss, då vet vi nog vem vi ska sätta upp i stället." — "Vem då?" —
"Kristian Tyrann. Han visste hur man ska behandla stockholmarna." 

Under tiden hade deputationen anlänt till Stockholm och där överräckt den 
vid protestmötet antagna skrivelsen till Gustav V. Gensvaret från kungen var 
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stort, och han sade sig dela deputationens och Skånes moraliska ståndpunkter. 
Även vid besök hos kronprinsen och hos statsminister Arvid Lindman mot-
togs deputationen med välvilja och sympatiyttringar. Men trots det goda mot-
tagandet hade inte deputationen fått några bindande löften. Statystriden rasade 
därför vidare ytterligare några veckor med en ständig ström av inlägg och 
insändare i huvudstadspressen och Sydsvenska Dagbladet. Kopiemotståndarna 
fick dock ett övertag i mitten av juni, då Öfverintendentsämbetet gav sitt 
utlåtande till kungen. Däri klargjorde ämbetet att det inte hade några principi-
ella invändningar mot uppresandet av en staty utanför Nordiska museet, men 
en kopia kan lätt "få karaktären af ett för vårt land och vår tid föga smickrande 
andligt och ekonomiskt fattigdomsbevis och finner därför för sin del att repro-
duktionen bör undvikas". Stockholmskommitten fick med andra ord inget 
godkännande för att uppresa en kopia av Börjesons Karl Gustav-staty. (Syd-
svenska Dagbladet, Skånska Dagbladet, Arbetet, Stockholms Dagblad, Afton-
bladet, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet 1908-1909 och juni 1917. Se även 
Lindskog, s. 104 ff). 

Förslaget om att resa en staty över "Pfalzaren" i huvudstaden levde emeller-
tid kvar, och arbetet fortsatte för att finna och finansiera en alternativ lösning. 
Efter en pristävling 1912 utsågs den unge bildhuggaren Gustaf Malmqvists 
skiss till vinnande bidrag. Två år senare togs det formella beslutet om att 
Malmqvists staty skulle uppföras utanför Nordiska museet, men det första 
världskrigets utbrott ledde till att allt arbete med statyfrågan inställdes. Först 
året därpå återupptogs det, och den 6 juni 1917, på den tvåhundrasextiotredje 
årsdagen av Karl X Gustavs kröning, invigdes så den stockholmska ryttarsta-
tyn. Men trots glädjen över det nya ryttarmonumentet var debatten åtta år 
tidigare inte bortglömd i Stockholm, vilket bland annat kunde läsas mellan 
raderna i den särskilda skrift om Karl X Gustav och stockholmsstatyn som 
utgavs inför invigningen. (Gödel & Uddgren, s. 35 ff). 

Att ha eller inte ha kvar statyn — det är frågan 
Invigningen i Stockholm av Malmqvists Karl Gustav-monument föranledde 
inte någon större uppmärksamhet i malmöpressen. Här var man tillfreds med 
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att få ha kvar sin staty, och med tiden sjönk den stora bataljen 1909 i glömska. 
Karl X Gustav-statyn var även fortsättningsvis samlingsplatsen i Malmö vid 
nationella högtidligheter, med Gustav Adolfs-minnet den 6 november 1932 
som höjdpunkt. 

Det nationalistiskt-patriotiska förhållningssätt som med mycket få invänd-
ningar hade präglat inte bara monumentuppförande och utställningar, utan 
också skolans historieundervisning och — fram till 1900-talets början — det 
vetenskapliga historieämnet, gick i definitiv konkurs i och med andra världskri-
get. Vad ett systematiskt och effektivt stärkande av fosterlandskärleken i värsta 
fall kunde resultera i framgick med avskräckande tydlighet av de bilder och 
rapporter som förmedlades från slagfält och koncentrationsläger. Följaktligen 
upphörde nationella manifestationer på hjältekonungars födelse- och dödsda-
gar, och Karl X Gustav blev inte längre föremål för patriotiska hyllningar. 

I samband med 300-årsminnet av Roskildefreden i februari 1958 framfördes 
förhoppningar om att jubileet skulle firas under värdiga former, det vill säga 
inte som 1908. Det unga seklets svenska chauvinism hade främst bidragit till 
att försämra de dansk-svenska relationerna. Uppfattningen om de negativa 
effekterna av 250-årsfirandet betraktat från 1958 års horisont, framhölls allra 
tydligast av historikern och språkmannen Ingemar Ingers: "Skandalen från 
1908 med militärparader, fackeltåg, tacksägelsegudstjänst, allmän flaggning och 
'frukostmiddag' för överklassen bör vara en parentes, och en mycket genant 
sådan, i de dansk-svenska förbindelsernas historia". (Sydsvenska Dagbladet 
den 13 februari 1958). Han var långt ifrån ensam i sin uppfattning. Talet om 
"naturliga gränser" var inte heller gångbart längre. Hade Karl X Gustavs eröv-
ringar haft någon bestående verkan, så var det att de kommit att utgöra grun-
den för en stabilitet framöver. I det kalla krigets 1950-tal betraktades Sveriges 
nuvarande gränser som förutsättningar för att landet skulle kunna undvika att 
indragas i en stormaktskonflikt. Dessutom var betoningen av ett fungerande 
dansk-svenskt samarbete 1958 inget att förvåna sig över. Även om planerna på 
ett nordiskt samarbete inte hade lyckats efter andra världskriget, fäste man i 
Sverige och Skåne förhoppningar till att Danmark skulle kunna fungera som 
en brygga mellan Sverige och det övriga Europa. 

I ett sådant perspektiv var inte Karl X Gustav användbar som historisk 
symbolgestalt, något som röd-gula företrädare kom att ta fasta på. Bland de 
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som har framfört anklagelser om att den skånska historien förfalskats och 
negligerats i den dominerande rikssvenska historieskrivningen, har Carl Hers-
lows sentida namne och släkting deklarerat, att det är olämpligt att behålla Karl 
X Gustav-statyn på Stortorget. Kungens närvaro är enligt skånepartisten Hers-
low inte särskilt problematisk på grund av att den skulle störa de dansk-
svenska förbindelserna. Det är i stället utifrån ståndpunkten att karolinerkung-
ens härjningar innebar lidanden och umbäranden för skåningarna, som hans 
invändningar mot statyn görs. Sålunda kan man säga att de som sympatiserar 
med den nutide Carl (P.) Herslow i första hand vänder sig mot stockholmarna, 
något som ju även var fallet 1909, men protesten får i dagens sammanhang en 
motsatt tolkning: Medan man förbittrat försvarade närvaron av Karl X Gustav 
i Roskildefirandets efterdyningar önskar dagens motståndare till karolinerkungen 
flytta honom från Malmö och Skåne. 

Att frågan om Karl X Gustav-monumentets framtid fortfarande är aktuell, 
framkom vid ett kommunfullmäktigesammanträde i Malmö den 21 september 
1995. Som § 143 presenterades en motion av moderaten Ingvar Pering som 
föreslog att Karl X Gustav-statyn på Stortorget skulle tas bort. Utifrån mer 
eller mindre djuplodande och korrekta historiska genomgångar om Karl X 
Gustavs insatser och 1600-talets situation i Skåne och annorstädes, fördes en 
ovanlig debatt. Snart visade det sig att motsättningarna inte fanns så mycket 
mellan partier eller politiska blockbildningar. Motionärens partikollega John-
Jacob Engellau gjorde gemensam sak med socialdemokraten och förste talaren 
i ärendet, Rolf Pålsson, i försvaret av statyns fortlevnad på Stortorget. Engellau 
gjorde dessutom ett avslutande tillägg: "Hade inte motionen — och naturligtvis 
reservationen — varit skriven av mina partikolleger skulle jag naturligtvis säga 
att förslaget var rätt korkat!" Moderaten Carl-Axel Roslund förvånades inte av 
Engellaus ställningstagande, eftersom denne inte är skåning. Roslund menade 
vidare att man inte kan bortse från det historiska symbolinnehållet och enbart 
se till statyers pampighet och lokalhistoriska anknytning. I en jämförelse mel-
lan Karl X Gustav-monumentet och Stalin-statyn i Prag påpekade Roslund att 
den sistnämnda sprängdes bort på begäran av Nikita Chrusjtjov, "det vill säga 
att t.o.m. ryssarna gjorde upp med sitt förflutna. Nu är det tid att vi gör det 
också". (Malmö kommunfullmäktiges handlingar. Protokoll; Yttranden 1995, 
s. 78 ff). 
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Även om det inte var fler än Roslund och Carl P. Herslow som hörsamma-
de denna uppmaning, innebar inte detta att diskussionen upphörde. I efterspe-
let till debatten i kommunfullmäktige föreslogs det på skämt i Sydsvenska 
Dagbladet att statyn skulle flyttas till Karlshamn. Med hänvisning till att Karl 
X Gustav grundlade staden 1664 togs förslaget upp till seriös diskussion i 
Karlshamn. Argument för en flytt lanserades av Lasse Hall, lokalredaktör för 
Karlshamns Allehanda, av Karlshamnshistorikern Lars Dreje och av det soci-
aldemokratiska kommunalrådet Mats Olsson. Den sistnämnde lade dock till 
villkoret att det inte fick kosta Karlshamn någonting. Från malmöhåll fick 
förslaget genast stöd av Carl-Axel Roslund. (Sydsvenska Dagbladet den 5 
oktober 1995, s. C10). 

Kommunfullmäktigedebatten ledde även till att den förre chefen för Malmö 
stadsmuseum, Sven Rosborn, tog till orda. I en kritik av de "regionala fanati-
kernas" historieläsning gick han till skarp attack mot de som vill skylla allsköns 
elände på Karl X Gustav. Efter en genomgång av alla aktörer och faktorer 
som kan anses vara medansvariga för de lidanden som skåningarna utsattes för 
under 1600-talet avslutade Rosborn sitt inlägg med följande yttrande: "Nu 
räknar vi 337 år sedan freden. Man kan verkligen fråga sig vad de som offrade 
sina liv på vallarna för svensk överhöghet sagt om de känt till den historiska 
pajkastningen i Malmö kommunfullmäktige!" (Sydsvenska Dagladet den 24 
september 1995, s. C7). 

Både debatten i kommunfullmäktige och Rosboms inlaga visar att spän-
ningen mellan det nationella och det regionala är lika levande i dag som den 
var då Nordiska industri- och slöjdutställningen samt Karl X Gustav-statyn 
invigdes. Till yttermera visso visar de hundra årens debatter att historia inte är 
en storhet som är given en gång för alla. Det förflutna förändras ständigt. Inte 
minst gäller det synen på en överviktig 1600-talskung vars vikt i brons visser-
ligen har varit konstant mellan 1896 och 1996, men som under denna period 
ändock har karakteriserats som allt från "grim og fyk" till "humoristisk och 
korpulent". 
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Lantbruksmötet 1896 
Ingmar Billbeig 

Lantbruksmöten har avhållits i Malmö vid ett flertal tillfällen under andra 
hälften av 1800-talet. Ett tidigt bildbevis för detta är ett tidningsnotat om en 
hästpremiering på Stortorget år 1861. Under år 1865 är ett nytt lantbruksmöte 
förlagt till Malmö och då i kombination med en industriutställning. Platsen för 
detta var vid Drottningtorget. Ridhuset, nuvarande Vagnmuseet, ingick i ut-
ställningsområdet. 

År 1881 var det ånyo utställningsår i Malmö. Nu hade man delat upp 
utställningen så att industriutställning hölls på Drottningtorget och lantbruks-
utställning i Rörsjömarken. Malmö Latinskola var uppförd och området kring 
skolan och den delvis utlagda och nyplanterade Kungsgatan utnyttjades. Reste-
rande delar av Rörsjömarken var fortfarande outnyttjade. 

Vid det 17:e lantbruksmötet i Göteborg år 1891 togs beslut om att det 18:e 
lantbruksmötet år 1896 skulle hållas i Malmö. Redan under hösten 1891 sam-
manträdde testyrelsen för lantbruksmötet i Malmö för första gången. Det 
första man ägnade sig åt var att skaffa anslag och att bestämma på vilken plats 
i Malmö mötet skulle hållas. Malmöhus läns hushållningssällskap ställde en 
summa på 50 000 kronor till förfogande. Ytterligare kreditiv tillkom senare. 
Malmö stad beviljade ett kreditiv på 15 000 kronor. Staden åtog sig också att 
dränera och iordningsställa utställningsområdet. Då Rörsjömarken hade ut-
nyttjats redan år 1881 med gott resultat, bestämdes att ännu en gång använda 
detta. 

Då det preliminära förslaget för de olika byggnader som behövdes hade 
utarbetats kallades Salomon Sörensen som sakkunnig. Han framlade en plan 
för de olika byggnaderna och anordningarna på utställningsfältet. Anbud för 
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1896. 

uppförande av inhägnad och byggnader infordrades. För byggnadernas del 
gällde det restaurangen, produktbyggnaden och stallen. Beställningen för dessa 
arbeten gick till byggmästare S. Möller, som även uppförde Hippodromteatern 
1898. 

Området var, som det påpekades i utställningskatalogen, "dersom genom 
stadens utvidgning nu kommit att ligga mera centralt samt numera även ge-
nomkorsas av fasta vägar och nyplanterade alléer varigenom transporten af 
tyngre utställningsföremål var betryggad och platsens utseende särdeles pryd-
ligt". För att få området iståndsatt inför utställningen gjordes grusning av 
vägarna och platser som inte var gräsbesådda. Till detta åtgick omkring 100 
järnvägsvagnar med grus. För att underlätta för djurtransporterna investerade 
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Huvudingången vid Amiralsgatan. Tillhör Malmö museer 

man också i ett nytt järnvägsspår som byggdes från bangården till utställnings-
området längs med kanalen i nuvarande Exercisgatan. För detta arbete åtgick 
59 järnvägsvagnar grus. Man tecknade också avtal med olika järnvägar och 
båtlinjer om fraktfria transporter. Vattentillgången var väsentlig för djurens 
trivsel. Stadens vattenledningsrör passerade området så inkoppling var lätt att 
genomföra. Dessutom bestämdes att grönfoder, halm och strö till en viss 
mängd skulle tillhandahållas avgiftsfritt. 

Utställningsfältet blev dränerat till 3 fots djup varigenom området kunde 
hållas torrlagt. Något som under utställningsdagarna visade sig väl behövligt. 
En annan fördel med området var att Latinskolan kunde användas som mötes-
lokal och expedition under lantbruksmötet. Här kunde det arrangeras särskilda 

229 



Invigningen den 1 juli. Kronprinsen, sedermera kung Gustav I/ bar just anlänt. Tillhör Malmö museer. 

rum för post- och telegrafstation. Dessutom fanns här ett telefonrum. Ytterli-
gare telefonstationer fanns på utställningsfältet. 

För ordningen på utställningen svarade en polisstyrka på sex ordinarie och 
tio extra konstaplar under dagtid. På natten bevakades området av åtta kon-
staplar och ridande polis. 

Lantbruksmötet pågick under sex dagar den 1 till den 6 juli. Vid invigningen 
hade man förhoppningen att konungen skulle närvara. Men han fick avböja på 
grund av hälsoskäl och istället blev det kronprinsen som invigde mötet. Invig-
ningen började kl. 11 och ägde rum från restaurangens estrad. Man hade för 
ändamålet byggt en amfiteaterliknande ordnad bänkuppställning. Efter invig-
ningen skedde uppvisning i "stora ringen" med statens avelshingstar och de 
prisbelönta hästarna. 

Med utställningskatalogens och översiktsplanens hjälp kan vi vandra genom 
området. 
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Uppvisning i stora ringen. I bakgrunden Pauliskolan och Latinskolan. Tillhör Malmö museer. 

Vi börjar vid entrén belägen vid Kungsgatans mynning i Amiralsgatan. När 
vi har passerat in genom huvudportalen så har vi framför oss en gräsmatta 
med långa tredubbla alléer vid vilkas slut trädgårdsutställningens paviljong 
med sina vita skimrande småtorn och med S:t Pauli kyrkas väldiga kupol i 
bakgrunden. Följer vi den norra sidan förbi Latinskolan och brandstationen 
ligger vid östra hörnet av brandstationen först "Vestkustens" paviljong med 
dess utställningar från 16 olika fabriker och om vi viker av till vänster befinner 
vi oss vid en av utställningens huvudpunkter, "produktbyggnaden". Här finns 
hela grupp 4 utställd, som består av alster av hjälpmedel vid jordbruket och 
dess binäringar. Undantaget är "Mosskulturföreningens" utställning och Frxn-
kels kollektion av kalisalter. 

I den rymliga byggnadens mittparti fanns Sveriges utsädesförenings välord-
nade och lärorika kollektivutställning. Den var genom halvväggar indelad i 
särskilda fack av vilka två upptogs av, de till grupp 9 hörande, de skånska 
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länens arbetande anstalterna för kemi och frökontroll, medan alster av jord-
bruket i större och mindre samlingar för övrigt fyllde huset. Framför produkt-
byggnaden var en plantering utlagd med gräsmattor och buskgrupper. I mitten 
fanns en bassäng med vattenkastare och bakom denna "stora ringen", vars 
östra sida begränsades av restaurangsbyggnaden med dess estrad och verandor 
varifrån lantbruksmötet invigdes. Det var här som allmänheten hade de bästa 
tillfällen att se djuruppvisning, ridning och körning. 

För att bereda en gynnsam plats för uppvisningar, av vilka särskilt artilleriets 
tog plats i anspråk, var området utlagt till en längd av 125 meter och bredd på 
50 meter. Restaurangens huvudparti upptogs av en större matsal med gallerier, 
beräknad för 600 personer. Restaurangens norra flygeln inrymde kök och 
serveringslokaler och den södra upptogs av en till kafé apterad något mindre 
sal. Genom ingenjören Christian Bergs tillmötesgående blev elektrisk belys-
ning i denna byggnad anordnad för en obetydlig kostnad. 

Vänder vi blicken åt ringens norra sida, har vi framför oss två villaliknande 
byggnader, av vilken den ena närmast produktbyggnaden ställts till bestyrel-
sens förfogande av Katrineholms snickerifabriker. Denna inrymde största de-
len av grupp 9, vetenskapliga hjälpmedel. Den andra villan upptogs av Moss-
kulturföreningens rikhaltiga och intressanta utställningar jämte Frxnkels dyr-
bara och originellt anordnade samling av kalisalter. Norr och öster om restau-
rangbyggnaden möter oss det vidsträckta område som upptas av maskiner och 
redskap, uppställda dels på fria fältet dels under tak. Här har grupperingen 
utförts så att, då man från väster nalkas maskinfälten längs fronten i huvudga-
tan, möts man av de olika verkstädernas och firmornas prydligt ordnade kol-
lektivutställning. På kvarteren bakom dem, närmare skogsutställningen, utbre-
der sig de olika grupperna av jordbruksredskap. 

Längs kanalen låg två maskinhallar. Dessa var uppförda av 5x5 tums bjälkar 
med golv av 1 1/4 tums bräder samt täckta med vitt bomullstyg av samma slag 
som samtliga stallbyggnader och trädgårdspaviljongen. Mellan de båda hallarna 
låg en mindre villa som inrymde transportbyrån och rum för funktionärer. 

På östra sidan om kollektivutställningen finns maskiner och redskap ordna-
de efter sina respektive klasser och fortsätter vi vandringen från den sista 
kollektivutställningen i nordost finner vi ångmaskiner, vind- och fotogenmoto-
rer samt hästvandringar. Följer vi tvärgatan söderut passerar vi på östra sidan 
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Förberedelse for uppvisning av artilleri. Husen i bakgrunden ligger vid nuvarande Föreningsgatan. Tillhör 
Malmö museer. 

Trädgårdsutställningen framfar S:t Pauli kyrka. Tillhör Malmö museer. 
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0. Gyllings botaniska museum. Tillhör illa/mö milsur. 

tröskverk och triörer, därefter slåttermaskiner och hästräfsor samt slutligen 
maskiner för sönderdelning av foder, maskiner för vattenledning till hushåll 
och trädgårdsskötsel. Vänder vi oss åt väster har vi framför oss kvarter upp-
tagna med plogar, harvar, hackor och vältar samt slutligen såningsmaskiner. 

Fältets östliga del upptogs av alster och hjälpmedel vid skogsskötsel. Inuti 
en här redan befintlig plantering hade för denna utställning blivit uppförd en 
cirka 30 meter lång byggnad med öppet mittenparti och något utskjutande 
flyglar och därjämte var de öppna platserna framför och omkring upptagna av 
gruppens planteringar och mera skrymmande alster. I ena flygeln av denna 
utställningsbyggnad hade slutligen en avdelning blivit inrymd som visserligen 
lämnade en bild från skogen men från bedömandets synpunkt tillhörde en 
annan grupp, nämligen konservator 0. Gyllings välordnade biologiska muse-
um som utövade en stor dragningskraft på publiken. 
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Utställningsfältet med kreatursstallen. Tillhör Malmö museer. 

Vi tar vägen förbi S:t Pauli kyrka till södra delen av fältet. Här finns de långa 
raderna av vittäckta stall som redan på avstånd anger var utställningens stora 
levande avdelning är belägen. Vi har passerat den framför kyrkan vid alléernas 
ändpunkter uppförda trädgårdspaviljongen för alster tillhörande grupp 8. Framför 
trädgårdspaviljongen ligger prydliga planteringar. Den rymliga ljusa paviljong-
en med dess vackra samlingar av växter motsvarade väl sitt huvudändamål, att 
utgöra en prydnad för platsen. 

Utkomna från trädgårdsutställningen ser vi, söder om alléerna och den 
breda gatan, marken sänka sig några fot och där nedanför utbreder sig det 
område som inrymde utställningens obestridigt förnämsta avdelning, grupper-
na 1, 2 och 3, där hästarna upptar den östra och nötkreaturen den västra delen, 
under det att får och svin erhållit platsen på den södra långsidan där marken 
åter är högre belägen. Stallbyggnaderna, såväl för hästar som för kor, är så 
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Latinskolans gård. Husen i bakgrunden ligger forlyarande kvar vid liniralsgatan. Tillhör Malmö museer. 

Maskinutställningen på området mellan nuvarande Hjalmar Gullbeegatan och Exercisgatan. Tillhör Alal-
mö museer. 
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ordnade att varje grupp byggnader bildar ett komplex i form av en öppen 
fyrkant. Denna öppnar sig inåt utställningen och inrymmer vardera två större 
och en mindre rastbana. Därigenom har man tillgång till dessa från alla stallen 
synnerligen lätt. Allmänheten har, från den stora högre belägna stråkvägen 
(nuvarande Föreningsgatan) en bekväm överblick över stall och banor där 
djuren ständigt rastas och varifrån de oavbrutet förs över till uppvisningen i 
den mitt för liggande stora ringen. 

Stallen var av något olika längd, alla hade en bredd av 5,5 meter. Hästarna 
hade 12 stycken boxstall. För nötkreaturen fanns 12 stall för 32 djur och 19 
stall för 38 djur. Med juteväv avstängdes vid ändarna av varje stall ett rum där 
vårdaren hade sin viloplats. På den upphöjda södra delen av fältet fanns stallen 
för får och svin. I mitten av denna byggnadsrad låg också en restaurang. 
Kostnaderna för samtliga dessa stallbyggnader utom taken uppgick till något 
över 40 000 kronor. Till taktäckning åtgick omkring 20 000 kvm. vitt impreg-
nerat bomullstyg. 

Stallför nötkreaturen. I den bortre göte/n fann rilorammet för eljefluirclaren. Tillhör Malmö museer. 
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Öl och smörgås serveras i tältet av firman Pripp&Co. I fonden syns Latinskolan och till höger brandstationens 
kanslibyggnad. Tillhör Malmö museer. 

Vid slutet av häststallarna och början av nötkreaturstallarna hade från "Dan-
mark utställda hästar och nötkreatur" fått sin plats. Denna lilla utställning var 
av stort intresse. För kännedomen om densamma hade det utgivits en, med 
historik försedd, väl illustrerad katalog över den jutska hästaveln och den röda 
danska boskapen, väl illustrerad katalog med titeln "Danska landtbruket i Mal-
mö 1896", som vid mötet utdelades. 

Vi passerar förbi den nya tekniska skolan. Vid denna finns en rad små hus 
för fjäderfä. Vid Amiralsgatan har två särskilda stall uppförts, ett för statens 
hingstar och ett för artilleriets hästar samt remontrar med tillhörande man-
skap. Här finns även kanonerna uppställda. 

Norr härom och omedelbart till höger om stora ingången var det förlagt 
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Nöjda herrar bland serveringOersonalen. Tillhör Malmö museer. 

som säkerligen, näst de stora djurgrupperna, tog allmänhetens uppmärksamhet 
mest i anspråk, nämligen mejerihantering och mjölkhushållning med tillhöran-
de redskap. Man hade bestämt sig för att uppföra ett andelsmejeri som skulle 
hållas igång under lantbruksmötet. Vid sidan om detta fanns bolaget Radiators 
paviljong samt en 40 meter lång byggnad med mejeriredskap. Mitt emot på 
den östra sidan fanns en byggnad som uppförts för att bereda allmänheten 
tillfälle att få kännedom om den nya mjölkningsmaskinen Laktator. Andelsme-
jeriet kunde inte uppföras direkt efter någon av de prisbelönta ritningarna utan 
blev uppförd efter en enklare plan. 

För fiskeriutställningen fanns inte någon särskild byggnad utan denna var 
inrymd i Latinskolans gymnastiksal. 
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För förplägningen var väl sörjt. Den stora restaurangen fanns i produkt-
byggnaden och vid kreatursstallen förtäring för enklare anspråk. Dessutom 
fanns på två ställen tält där det serverades öl och smörgåsar. Firman Pripp & 
Co. hade i hörnet vid brandstationen låtit uppföra en kiosk för ölservering. 
Hultmans chokladfabrik hade i allen mitt emot en försäljningspaviljong för 
sina varor. Dessutom fanns vattenserveringskiosker på flera platser. I allén vid 
södra sidan om stora ringen var en musikpaviljong uppförd. Här fanns under-
hållning 6 å 7 timmar dagligen av Kungliga Södra Skånska Infanteriregemen-
tets musikkår. 

På tre ställen inom området vid restaurangen, produktbyggnaden och meje-
riavdelningen fanns kiosker med toiletter och självverkande torvmullsklosetter 
av Ceres system, vilka förträffligt motsvarade sitt ändamål och avgiften utgjor-
de 10 öre. 

Utställningen hade öppet varje dag från klockan 9 på förmiddagen till klock-
an 8 på kvällen. Under mötesdagarna pågick en mängd sammanträden och 
föredrag. Besöksantalet blev inte så stort som man hade hoppats. Invignings-
dagen passerade endast 400 personer räkneapparaterna. Den 2 juli var antalet 
800 och dagen efter, trots regn, 1 600 personer. Entreavgiften sänktes varje 
dag. Den 1 juli var den 5 kronor, söndagen den 5 juli 1 krona och sista 
utställningsdagen den 6 juli hade avgiften sjunkit till 50 öre. Detta innebar en 
ökande publiktillströmning. Lördagen den 4 juli besöktes området av över 
7 000 personer och på söndagen, då en stor mängd lantbor gästade staden, 
stod folkmassor i kö under hela förmiddagen. Över 19 000 besökare räknades 
in. För inte mindre än cirka 4 000 besökare var det tvunget att ordna tillträde 
till området genom andra ingångar än huvudentrén. 

Under denna dag rådde den största trängsel överallt och polismännen hade 
all möda att söka förekomma olyckor bland de sammanpackade människo-
massorna. Ett olyckstillbud skedde under den vanliga middagsuppvisningen. 
Ett batteri ur Vendes artilleriregemente gjorde sin ståtliga och våldsamma 
framstormning på fältet, då en av stånghästarna snavade och föll med sin 
ryttare. Till följd av farten släpades både häst och ryttare med ett gott stycke. 
Det visade sig dessbättre att såväl ryttare som häst undkom helt oskadda. 

Lantbruksmötets sista dag besågs utställningarna av över 15 000 personer. I 
redogörelsen för mötet skrev de ansvariga att den dåliga publiktillströmningen 
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berodde på det ogynnsamma vädret och ett par andra samverkande omstän-
digheter, vilka det inte närmare redogjordes för. Det totalt sett låga besöksan-
talet innebar ett kraftigt budgetunderskott. Detta täcktes av Hushållningssällskapet 
med 30 000 kronor och av Malmö stad med 10 000 kronor. Storleken på 
underskottet kan ses i förhållande till de totala kostnaderna på 347 000 kronor, 
varav en stor post, 137 000 kronor utgjordes av kostnader för inhägnader och 
byggnader. Biljettintäkterna var strax över 60 000 kronor. I Utställningtidning-
en från Industriutställningen kommenterades detta förhållande, där man påpe-
kade att publikintäkterna nog hade ökat om man hade haft öppet ytterligare 
några dagar med låg inträdesavgift. 

Avslutningsdagen bjöd på ett livligt skådespel då djuren blev förda från 
fältet till järnvägen för vidare transport hemåt. Ett samtida referat av händel-
sen beskrev det som att en allmän glädje kunde tydligt spåras hos alla djuren. 
Ryttarna hade all möda att tygla de vilda hästarna. Nötkreaturen gav genom 
höga språng sin glädje tillkänna. En tjur slet sig lös och förstörde flera bloms-
terrabatter och spred panik bland publiken innan han blev fasttagen. Alla, 
inklusive djurens trogna vårdare, gladde sig över uppbrottet. 

Källor 
Berättelse ötver Adertonde Allmänna Svenska Landtbruksmötet i Malmö 1896 (1897) . 
Utställningstidningen (1896) . 
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Den svenska 
idrottsplatsens vagga 

Från Rörsjön till Malmö Idrottsplats 

Peter Billing 

En plats för lifvande kroppsöfningar 
Lördagseftermiddagen den 4 juli 1896 strömmade ett par tusen förväntansfulla 
människor upp längs allen från Rönneholmsvägen till Malmö Idrottsplats. 
Solen sken, men hårda vindar gjorde det aningen småkyligt. Vädret till trots 
slöt Malmös nobless upp mangrant till den högtidliga invigningen av Idrotts-
platsen. Händelsens officiella karaktär markerades genom närvaron av såväl 
stadsfullmäktiges som drätselkammarens ordförande. Ceremonin inleddes med 
att Vendes artilleriregementes musikkår blåste fanfar. Därefter äntrade AB 
Malmö Idrottsplats ordförande Per Hjalmar Söderbaum talartribunen och höll 
invigningstalet, återgivet i Sydsvenska Dagbladet Snällposten den 5 juli 1896: 

"De som satt in sina pengar och sitt arbete i detta företag, hafva gjort 
det af den orsak, att de anse idrotten med klokt förstånd utöfvad vara 
till största gagn. När jag säger med klokt förstånd utöfvad, afser jag 
dermed å ena sidan att den bedrifves med krafternas intensiva ansträngning, 
utan hvilken icke en framstående skicklighet står att förvärfva, och å den 
andra den rätta hushållningen med kraft, som skyddar mot öfveran-
strängning af helsovådliga följder. Vi mena, att idrotten så bedrifven är 
till största gagn och nytta. Den gifver helsa och ökade krafter, den alstrar 
hurtigt sinne och friskt mod, hvilket allt så väl behöfves för att fylla vår 
uppgift i lifvet. Idrotten bidrager ock att utveckla den ihärdighet och sega 
kraft, utan hvilken man icke förmår öfvervinna motgångar och svårigheter. 
Och som de andliga krafterna, de sedliga ej mindre än de intellektuella, 
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äro i många hänseenden beroende af kroppens, så verkar den ock 
helsosamt på själslifvet. På samma gång musklernas spännkraft tages i 
anspråk, stålsättes viljan, som dock är den starka motorn i hela vår 
verksamhet. Den verkar ock helsosamt i afseende på lefnadssättet, i det 
den manar till de enkla och måttliga lefnadsvanorna. Idrottsmannen 
känner nogsamt, att hvarje öfverskridande af måttan vare sig i ett eller 
annat afseende, minskar hans duglighet och kraft. 

I afseende på folkens lif i stort sedt har man ock trott sig spåra en 
idrottens stora betydelse. Dess fiffiga och trägna utöfvande sammanfaller 
med ett skede af större kraftutveckling vare sig till försvar mot fienden 
eller i fredens värf; hvaremot ett försummande eller åsidosättande af de 
härdande och stärkande kroppsöfningarne kännetecknar tiden för ett 
nedgående i duglighet och sedlig kraft. Utan tvifvel har idrotten en stor 
uppgift i folkens lif; och när vårt folk kan ställa in hvarje yngling, hvarje 
man i idrottsmännens led, så har det en i alla afseenden tryggad ställnig. 

Sådan är vår uppfattning af idrotten, dess gagn, dess mål och syfte. 
Om den af Eder delades, vore det oss till stor glädje; vi hade då i Eder 
ett stöd i vår verksamhet. Vi må hoppas att erfarenheten en gång skall 
intyga, att den ihärdighet och ualighet, den viljans kraft, som här 
förvärfvas, skall komma samhället till godo på alla de olika områdena af 
mensklig verksamhet. Med uttalande af en liflig önskan, att unga och 
gamla här må samlas till stärkande, härdande, själ och sinne lifvande 
kroppsöfningar, förklarar jag härmed denna idrottsplats öppnad." 

Den högtidliga invigningen av Malmö Idrottsplats markerade höjdpunkten på 
drygt två decenniers växande idrottsintresse i Malmö. Först ut var Malmö 
Simsällskap, som såg dagens ljus 1869. Därefter följde Gymnastikföreningen 
Svea (1872), Malmö Segelsällskap (1876), Malmö Gymnastik- och Fäktklubb 
(1877) och Malmö Roddklubb (1884). Den 27 maj 1886 bildades Malmö 
Velocipedklubb på Cafe Sport av några cykelintresserade medlemmar från 
Gymnastikföreningen Svea. Under de följande tio åren kretsade en stor del av 
idrottslivet i Malmö kring Velocipedklubben. Det var i själva verket Veloci-
pedklubben som introducerade den moderna tävlingsidrotten i Malmö och tog 
det avgörande initiativet till byggandet av Malmö Idrottsplats. 
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Invigningstävling på Rörsjöbanan den 24 augusti 1890. Tillhör Idrottsmuseet i Malmö 

Det började ute i Rörsjön 
Velocipedklubben inledde sin verksamhet i Högre Elementarskolans gymnas-
tiksal, men det visade sig inte vara helt oproblematiskt att bedriva cykelträning 
inomhus: "Instruktörer valdes, och allt artade sig bra; men några skråmor och 
oljefläckar på golfvet i gymnastiksalen, och klubben stod utan öfningslokal" 
(Malmö Velocipedklubb, minnesskrift). Under våren fick man därför hålla till 
ute på skolgården och följande vinter cyklade man på Florateatern i Kungs-
parken. Under tiden sökte klubben med ljus och lykta efter en permanent 
kapplöpningsbana. 

Sökandet kröntes med framgång hösten 1888, då klubben fick hyra en del 
av Rörsjömarken från Malmö stad. Rörsjön bestod ursprungligen av träsk-
mark, men området hade dränerats till 1881 års lantbruksutställning. Året efter 
byggdes den ståtliga S:t Paulikyrkan, som så när på Rörsjöbanan fick ligga i 
ensamt majestät fram till sekelskiftet då bostadsbebyggelsen började breda ut 
sig (Henrik Ranby, 1992). 

Kostnaden för kapplöpningsbanan uppgick till 7 500 kronor, vilket inför- 
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skaffades genom lottförsäljning bland klubbens drygt 50 medlemmar. Den nya 
banan invigdes den 24 augusti 1890 och på programmet stod cykeltävlingar 
med såväl svenska som danska deltagare. Drygt tvåtusen malmöbor bevittnade 
invigningstävlingarna och enligt tidningarnas utsago tvingades minst lika många 
hålla till utanför. Dagen avslutades med en stor fest i Kungsparken. 

Samma höst beslöts att "klubben äfven skulle intressera sig för fotbollsspel, 
hvarför Kobenhavns Boldklub inbjöds att med tvänne lag förevisa fotbollsspel 
å klubbens bana". Matchen genomfördes i soligt höstväder den 12 oktober på 
cykelbanans innerplan. Enligt Sydsvenskans utsände följde de närmare tusen 
åskådarna den första fotbollsmatchen någonsin i Malmö med stor inlevelse 
(citerat efter Åke Jönsson, 1986, s. 13). 

"Applåder och bravorop ljödo vid hvarje mera framstående enskild 
prestation och hvarje gång bollen regelriktigt drefs in genom någon af 
de två galgliknande ställningar, som vid banans hvardera ända markerade 
slutmålet. ... Det nya och intressanta i spelet aflockade publiken upprepade 
bifallsyttringar, och att döma af dels några yttranden bland härvarande 
sportsmän, dels den frenetiska ifver hvarmed det yngre och yngsta 
Malmö tog spelet om hand under en paus, då danskarna intogo några 
förfriskningar i paviljongen, har man skäl att förmoda det ej skall dröja 
länge innan bollsporten hos oss är i full gång." 

Spådomen gick i uppfyllelse redan fyra dagar senare, då Velocipedklubben 
bildade en egen `bollspelsafdelning'. Söndagen den 19 oktober inleddes trä-
ningen och de två bollar som danskarna frikostigt hade skänkt kom väl till 
pass. Intresset för fotboll spred sig och 1891 fick Högre allmänna läroverket 
efter förfrågan tillstånd att mot en låg avgift använda klubbens bollplan för 
avgångsklassen. 1894 kunde klubben mönstra två lag och deltog "med heder" 
i fotbollstävlingarna vid Gymnastik- och idrottsfesten i Göteborg (Malmö 
Velocipedklubb, minnesskrift). 

Klubbens medlemsantal växte stadigt och uppgick 1892 till 262 personer. 
Verksamheten breddades och 1894 ansåg sig klubbens ledning föranledd att 
inrätta tre särskilda sektioner för skridsko, bollspel och anordnande av landsvägs-
turer. Därutöver utnyttjades Rörsjöbanan för lawntennis'. Cykling dominerade 
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Malmö Velocipedklubbs fotbollslag 1894. Tillhör Idrottsmuseet Malmo. 

fortfarande, även om styrelsen våren 1894 började se sig om efter nya attraktioner: 
"Det läge, velocipedkapplöpningarna vid denna tidpunkt befann sig uti, fordrade 
dock andra attraktionsmedel än uteslutande kappryttare, hvarför styrelsen vidtog 
åtgärder för anordnande af totalisator" (Malmö Velocipedklubb, minnesskrift). 

Totalisatorn kom till användning första gången den 29 juli vid en internatio-
nell stortävling med tävlingscyklister från Sverige, Danmark, Norge och Eng-
land. Uppenbarligen lockades publiken av möjligheten till vadhållning för vid 
årets slut kunde styrelsen redovisa en "jämförelsevis god vinst." Den 1 sep-
tember 1895 hölls den sista cykeltävlingen med totalisator på Rörsjöbanan. 
Malmö stad behövde tillgång till området inför den stora lantbruksutställning-
en nästföljande år. I gengäld erbjöds Velocipedklubben en del av Magistratsvång-
en som plats för en helt ny idrottsanläggning. 

Med flyttningen från Rörsjömarken sattes punkt för det första kapitlet i 
Malmös idrottsplatshistoria. Inte bara för Malmös del faktiskt. För som Åke 
Jönsson (1987, s. 5) konstaterar: "Tveklöst stod den blågula idrottsplatsens vagga i 
Malmö." 

"Nordens modernaste idrottsplats" 
Med kapten Carl Frick i spetsen drog Velocipedklubbens styrelse snabbt igång 
planeringen av den nya idrottsanläggningen i Magistratsvången. För att få fram 
erforderligt kapital bildades den 12 mars 1896 Aktiebolaget Malmö Idrotts- 
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plats med Frick som ordförande. Aktier tecknades omgående för 30 000 kro-
nor, vilket emellertid inte räckte till för att täcka den totala byggkostnaden på 
44 000 kronor. Styrelsen tvingades därför ta ett borgenslån på resterande 
belopp. Ett arrendekontrakt upprättades med Malmö stad som löpte över 15 
år mot en årlig avgift om 400 kronor. Ritningarna för det 4 hektar stora 
området gjordes upp av ingenjörlöjtnant Faber, Köpenhamn och arkitekt Wåhlin, 
Malmö. Redan i mars påbörjades de omfattande byggnadsarbetena. 

Uppförandet av Idrottsplatsen på Magistratsvången kom att infogas i den 
genomgripande omstrukturering av Malmös västra delar som inletts med an-
läggandet av Kungsparken 1871-72. I början av 1890-talet tillkom den borger-
liga paradbebyggelsen längs Regementsgatan fram till Villagatan (omdöpt till 
Fersens väg 1904) och i samband med uppförandet av husarkasernerna vid 
Hästhagen 1896 drogs Regementsgatan ända fram. Enligt Henrik Ranby (1992, 
s. 16) markerar denna rumsliga utvidgning av staden en grundläggande karak-
tärs förändring av stadsbilden: 

"Gränsen mellan staden och dess omgivande landsbygd, som med 
befästningsvallar, stadsportar och tullstaket varit nära nog knivskarp, 
blev otydlig. Funktionssepareringens och segregationens tidevarv inleddes, 
och på några årtionden lämnade stadsbebyggelsen sina gamla gränser 
långt bakom sig. Historien om industrialismens stadsbebyggelse är 
förvisso en historia om expansion men också om en förindustriell 
urban helhet som gick förlorad". 

Malmö Idrottsplats kom således att byggas alldeles i anslutning till södra delen 
av Pilstorpsutställningens vidsträckta område. Inför Idrottsplatsens öppnande 
den 4 juli 1896 lämnade Sydsvenskan den 30 juni följande detaljerade beskriv-
ning av malmöidrottens nya hemvist: 

"Sportplatsen, som är af betydligt omfång, ligger vid Rönneholmsvägen, 
strax vid utställningsområdet. Genom en vacker alle kommer man upp 
till idrottsplatsen som ligger trefligt mellan de kringliggande villorna, 
hvilka med sina trädgårdar lemna behöfligt lä för idrottsöfningarna. 

Omedelbart intill idrottsplatsen ligger restaurationen Konditoriträd- 
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gården med en gammal skuggrik trädgård, till hvilken besökarne af 
idrottsplatsen halva tillträde. Genom detta lyckliga arrangement har 
man sluppit bygga någon särskild restaurationsbyggnad. 

Anläggningen i sin helhet består af en skridskobana, tennisbana, banor 
för annat bollspel och såsom det centrala en cykelbana; dessutom skall 
med det första anläggas en ridbana, liksom der finnes god plats för 
utöfvandet af hvad engelsmännen kalla athletic sport. 

Byggnaderna på platsen äro ännu tillsvidare inskränkta till det minsta 
möjliga, nemligen en öppen åskådaretribun och en byggnad för totalisator 
samt klubb-byggnader. ... I åskådaretribunen, hvilken som förut nämnts 
är öppen, finnas omklädningsrum för ryttarne, badinrättningar, 
reqvisitarum, toilettrum för ryttare och publik. Från ryttarnes rum leder 
en afspärrad gång in till den egentliga banan, hvarigenom uppnås att 
ryttarne hållas skilda från publiken. 

Totalisatorbyggnaden, som företer en stilfull facad, har utom 13 bodar, 
beräkningsrum o.s.v. klubblokaler m. m. Platsen innanför velocipedbanan 

"Blomstertorso" på Idrottsplatsen 1899. Tillhör Malmö museer. 
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brukas om sommaren till bollspel, gymnastik o.s.v. och om vintern till 
skridskobana ... Af tennisbanor har man tillsvidare anlagt 4 som ligga 
mycket trefligt i ett hörn mellan idel trädgårdar. Man har redan bestämt 
plats för flera tennisbanor hvilka komma att anläggas när de visa sig 
nödvändiga. Banorna äro makadamiserade och man har sörjt för godt 
vattenaflopp. 

Till slut skola vi i korthet omnämna velocipedbanan, hvilken ingår 
som det väsentligaste ledet i anläggningen. Man har fullständigt brutit 
med forntiden och antagit de modernaste principer. Man har alltså 
öfvergifvit de halfcirkelformade svängningarne eller kurvor sammansatta 
af cirkel- eller andra bågar." 

Gymnastik- och idrottsfesten i Malmö 1896 
Trots att byggandet av den nya idrottsplatsen skedde i rekordfart hann man 
inte bli färdig i tid till Industriställningens invigning lördagen den 6 juni. Där-
med grusades förhoppningarna om att Malmö Idrottsplats skulle kunna använ-
das för Svenska Gymnastikförbundets 2:dra Gymnastik- och idrottsfest, som 
arrangerades inom ramen för utställningen. Ursprungligen var det meningen 
att tävlingarna skulle ägt rum i Landskrona, men efter överenskommelse över-
läts arrangemanget till Malmö Gymnastik- och Fäktklubb. 

Som ersättning för den obrukbara Idrottplatsen ställde staden till förfogan-
de en del av Lantbruksmötets område på Rörsjön. Tävlingsarenan omfattade 
området där Länsstyrelsen ligger idag. Inne på själva arenan hölls kast- och 
hopptävlingarna, medan löpningarna skedde på de kringliggande gatorna. 100-
metersloppet sprangs på Kungsgatan och loppet över en engelsk mil genom-
fördes runt området längs Kungs- och Drottninggatorna. Gymnastikupp-
visningarna hölls i en intilliggande restaurangbyggnad. 

Gymnastik- och idrottsfesten ägde rum den 7 och 8 juni och var det största 
idrottsarrangemang som dittills hållits i Malmö. Hela Gymnastikförbundets 
styrelse närvarade med dess obestridde ledare Viktor Balck i spetsen, vilken 
också fungerade som prisdomare. Som spelens beskyddare stod H. K. H. 
Kronprinsen af Sverige och Norge. Malmös ledande män spred ytterligare 
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glans åt tillställningen. I tävlingsstyrelsen återfanns stadsfullmäktiges ordföran-
de Carl Herslow, borgmästaren Olof Ahlström, grosshandlarna Gottfrid Bei-
jer och F. H. Kockum. Organisationskommitteen leddes av Latinskolans rek-
tor Per Hjalmar Söderbaum med hjälp av bland andra Cornelius Faxe och Carl 
Thornee. 

Sammanlagt deltog 11 föreningar i gymnastikuppvisningarna och 25 före-
ningar i idrottstävlingarna från samtliga nordiska länder. Idrottsrörelsen i Mal-
mö representerades av Gymnastik- och Fäktklubben och Velocipedklubben. 
Första dagen bjöds deltagarna på frukost och ett kortare besök på Industriut-
ställningen. Därefter inleddes tävlingarna med massuppvisning i gymnastik och 
försökstävlingar i friidrott. Arrangemangen i gymnastik och idrott genomför-
des samtidigt, vilket skapade problem för gymnasterna: "...vid ett par tillfällen 
blef gymnastiksalen nästan tom på åskådare, hvilket ej kändes behagligt för de 
föreningar, hvilka hade att uppträda härunder". 

Åskådarna lockades framför allt av tävlingarna i allmän idrott, vilka var de 
första officiella friidrottstävlingarna som arrangerats i Malmö. Inte mindre än 
110 deltagare ställde upp i de olika grenarna. Deltagarna hade inte bara att 
kämpa mot varandra, utan även en tryckande sommarvärme. Särskilt påfres-
tande var det för de 24 deltagarna i "uthållighetslöpning 1 609 meter", som 
gjorde upp om den s. k. Dickson-pokalen: "Patrik Löfgren (AIK) visade sig 
fortfarande vara en utmärkt uthållighetslöpare och eröfrade pokalen. Dock 
efter skarp täflan med en annan Gullberg. Alla de tre första hade under 5 
minuter, hvilket på vanlig landsväg, under tryckande åskväderstemperatur, kan 
anses som mycket godt." 

Under Gymnastik- och idrottsfesten genomfördes även en fotbollsturne-
ring. Uppenbarligen brottades Velocipedklubbens fotbollssektion med pro-
blem, för man kunde inte mönstra något lag. Inget svenskt fotbollslag deltog 
överhuvudtaget. Tävlingen om "Malmö Gymnastik- och Idrottsfests vand-
ringspokal af år 1896 för fotbollsspel" blev helt och hållet en uppgörelse 
mellan danska lag. "Tidningen för Idrott" konstaterade: 

"Oaktadt regnet och den blöta marken fortsatte dock de danska 
bollklubbarna med full kraft sitt fotbollsspel, till uppbyggelse, skola vi 
hoppas, för den svenska ungdomen. De danska spelarna äro alltid 
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slagfärdiga och deras lag visa i genomsnitt en synnerligen kraftig 
utbildning. Hos oss i Sverige, har det ej lyckats att få bollspelet riktigt 
igång, oaktadt åtskilliga försök blifvit gjorda att uppmuntra detsamma. 
Icke en enda svensk bollklubb hade anmält sig till täflan ... Man hade ju 
väntat att det inbjudande samhället Malmö, som ju har det goda exemplet 
Kjöbenhavn så nära skulle ha uppställt ett lag bollspelare ... Det var 
synnerlig intressant att åse danskarnas energiska och duktiga spel och vi 
äro tacksamma att de kommit öfver till festen, oaktadt de ej hade några 
motståndare utom sin egen krets". 

Gymnastik- och idrottsfesten avslutades med en stor festmiddag och prisut-
delning på Pilstorp. I sina tal höjde landshövdingen Robert Dickson och Vik-
tor Balck arrangemangen till skyarna. Åtskilliga skålar utbringades till idrottens 
och idrottsmännens ära. Invigningen av Malmö Idrottsplats en dryg månad 
senare kunde knappast ha fått en bättre inramning. 

En idrottsplats för alla tillfällen 
I samband med bildandet av AB Malmö Idrottsplats i mars 1896 fördes en 
intressant och livlig principdiskussion om Idrottsplatsens utformning; närmare 
bestämt huruvida det skulle byggas en cykelbana eller inte. Motståndet mot en 
cykelbana leddes av ingen mindre än bolagets direktör, Carl Frick, vilken 
anförde som argument att riksdagen inom en snar framtid skulle komma att 
förbjuda totalisatorspel. Utan totalisator skulle det inte vara lönsamt med en 
cykelbana, menade han, och tillade: "I Malmö har vi inte tillräckligt skickliga 
ryttare, som kan konkurrera med främmande ryttare" (Sydsvenska Dagbladet 
den 13 mars 1896). Istället ville Frick att man skulle bygga en anläggning som 
kunde "tillgodose de olika idrottsgrenarnes behof ". Trots att Fricks åsikt dela-
des av framträdande personer inom idrottsrörelsen, såsom rektor Söderbaum, 
bolagets ordförande, och löjtnant Djurklou, fick man se sig besegrade i den 
följande omröstningen. Med siffrorna 45-31 fattades beslut om att "en veloci-
pedbana afsedd för kapplöningar äfven skulle anläggas" meddelade Sydsvenskan. 

Vid invigningen av Idrottsplatsen den 4 juli genomfördes den första cykel- 
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Hästtävlingar anordnade av Skånska fältriitklubben 1900. Tillhör Malmö museer. 

tävlingen bestående av sju lopp. Sydsvenskan rapporterade dagen därpå: "Af 
de täflande voro flertalet danskar och detta märktes också på publiken, hvilken 
räknade ett mycket stort antal, hvilka med lif och lust deltogo i vadhållningar-
ne vid totalisatorn, der de höstade in mycket, kännare af hvad de danska 
ryttarne dugde till som de voro." 

Höjdpunkten för cykelsporten i Malmö inträffade den 18 augusti 1896, då 
"världens Champions såväl professionella som amatörer" deltog i vad Idrotts-
platsens styrelse i årsberättelsen för 1896 själva betecknade som den mest 
framstående tävling "som hittills hållits å någon svensk bana, framför allt 
beträffande qvaliteten af de deltagande ryttarve." Bland de tävlande återfanns 
till och med en cyklist från Australien. 

Precis som bolagets direktör Carl Frick framhållit vid aktiebolagets tillkomst 
fick man trots totalisatorn svårt att få cykelbanan att gå med vinst. Den defi-
nitiva dödsstöten för cykeltävlingarna på Idrottsplatsen kom 1897. Bolagets 
styrelse redogjorde för den den besvärliga situationen i årsberättelsen för 1897: 
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Avtäckning av bysten över Oscar II i samband med hans 25-år jubileumsom regent på Idrottsplatsen den 18 
september 1897. Bysten jörvaras idag hos skolmuseet i Malmö Tillhör Malmö museer. 

"Bolaget går en i ekonomiskt hänseende mycket kritisk tid till mötes, ty 
sedan Kongl. Maj:t genom beslut af den 4 februari innevarande år 
förordnat, att vid kapplöpning eller annan täflan ej må vadhållning 
medelst så kallad totalisator eller på annat dermed jemförligt sätt för 
allmänheten anordnas, och Malmö Velociped Klubb således vid af 
klubben å Idrottsplatsen anordnade velocipedtäflingar i alla händelser 
ej längre kan lemna andra än dess egna medlemmar tillträde till 
totalisatorn, kommer äfven Aktiebolaget Malmö Idrottsplats — såsom 
egare till totalisatorsapparaten — att härpå blifva lidande. Af hvilken 
betydelse denna inkomst varit för bolaget synes bäst deraf, att under 
det gångna året denna inkomst utgjort nära 30% af hela årsinkomsten". 
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Intresset för cykeltävlingar dog successivt ut och Malmö Velocipedklubb fick 
i fortsättningen koncentrera sig på anordnandet av cykelutfärder. Inte heller 
verkar det som om klubben lyckades hålla liv i sin fotbollsverksamhet. Matcherna 
om "Malmö Gymnastik- och Idrottsfests vandringspokal af år 1896 för fot-
bollsspel" som spelades under 1897-98 fick i regel spelas mellan danska lag. 
Det skulle dröja drygt tio år till innan fotbollen fick ordentlig luft under 
vingarna i Malmö. 

Vid sidan om idrottsliga aktiviteter började Idrottsplatsen under 1897 dess-
utom att användas för såväl nöjesarrangemang som för högtidliga officiella 
ceremonier. Cirkus Texas Jack gjorde sitt första gästspel och lockade inte 
mindre än mellan fem- och sextusen personer. Den 18 september högtidlighöll 
Malmö stad kung Oskar II:s 25 år som regent inför närmare tiotusen personer. 
Sydsvenskan konstaterade uppskattande (citerat efter Åke Jönsson, 1988, s. 
29): 

"Idrottsplatsen visade sig vid detta tillfälle vara synnerligen lämplig för 
dylika festers anordnande, dels genom sitt afstängda läge, som underlättar 
upprätthållande af god ordning, dels genom det stora utrymme, den har 
att bjuda, dels ock genom lättheten att företaga dekorativa anordningar." 

Idrotten och klassernas kamp 
Historien om idrottens utveckling och Malmö Idrottsplats tillkomst är samti-
digt historien om Malmös omvälvande ekonomiska och sociala utveckling i 
slutet av 1800-talet. Den tidigare halvslumrande köpmannastaden höll på att 
omvandlas till en sjudande industristad. Vid sidan av de gamla traditionstyngde 
köpmannafamiljerna växte det fram en ny klass av välmående industrikapitalister. 
Underklassen ersattes i sin tur av en allt större industriarbetarklass. Gränserna 
mellan besuttna och obesuttna var knivskarpa och skärptes än mer under 
1880-talets ekonomiska depression. 

Klasskillnaderna återspeglades inom idrotten och i likhet med samhället i 
övrigt fäste idrottsföreningarna inte någon större vikt vid demokrati. Sociala 
skrankor, inträdesprövning och höga kostnader för utrustning hindrade sam- 
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hällets obesuttna från att engagera sig i idrotten. Med arbetsdagar på elva 
timmar, sex dagar i veckan saknade arbetarna dessutom både tid och ork att 
ägna sig åt idrott. 

En genomgång av t. ex. Malmö Velocipedklubbs medlemsmatrikel visar 
med önskvärd tydlighet bland vilka grupper klubben hade sin sociala förank-
ring. I likhet med övriga idrottsföreningar vid denna tid rekryterades merpar-
ten av klubbens medlemmar ur den övre borgarklassen. Visserligen förekom-
mer det ett antal kontorister och studerande i matrikeln, men det är gross-
handlare, fabrikörer och byggmästare som dominerar. I föreningarnas styrelser 
hittar vi inte sällan representanter ur Malmös ledande borgarfamiljer, såsom 
Dieden, Edstrand, Faxe, Fougstedt, Beijer, Thomee, och Kockum (Malmö 
Velocipedklubb, minnesskrift, bilaga. Se även Birger Buhre, 1986). 

Från den framväxande arbetarrörelsens sida möttes idrotten med stark misstro. 
Knappt tio år hade gått sedan skräddaren August Palm sått de första socialis-
tiska fröna i Malmö med sitt socialistiska brandtal på Hotell Stockholm. 1887 
kom Palms efterföljare Axel Danielsson till Malmö och redan samma år fick 
han igång utgivningen av Arbetet. 1890 inleddes firandet av 1:a maj och den 
första demonstrationen avslutades invid Rörsjöbanan, där drygt 20 000 åhöra-
re bl. a. fick lyssna till Fredrik Sterky. I samband med Rörsjöbanans invigning 
i augusti samma år riktade Arbetets chefredaktör Axel Danielsson svidande 
kritik mot den gryende idrottsrörelsen (Under signaturen Marat den 23 sep-
tember 1890. Se även Hans Janstad, 1989, s. 175-176): 

"Ute på Rörsjöslätten, där Malmö industriproletariat förr brukade samlas 
i tusental för att demonstrera mot det närvarande och ur de eldiga talen 
hämta näring åt hoppet om kommande bättre sociala tillstånd, reser sig 
ett högt träplank i fyrkant, där en helt annan publik förehar helt andra 
saker. ... Det är Malmö Velocipedklubb som här tränar sina vador till 
de stora velocipedkapplöpningarna, vilka just nu utgöra det populäraste 
nöjet för det tanklösa Malmö. När vi i söndags eftermiddag passerade 
förbi Rörsjön, sågo vi hela detta Malmö komma ut från avplankningen 
efter att ha mättat sina tomma själar med den njutning, som inställer sig 
vid åsynen av ett sällskap dammiga och flåsande velocipedryttare." 
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Danielssons kritik hämtade sin näring ur de bittra konflikter som vid denna 
tidpunkt utkämpades mellan den unga fackföreningsrörelsen och stadens olika 
arbetsgivare. Omkring 1890 fanns det ett tjugofemtal fackföreningar i Malmö, 
vilka kämpade för såväl rätten att organisera sig som för anständiga löner och 
arbetsvillkor. I synnerhet 1890 — Rörsjöbanans invigningsår — framstår som ett 
synnerligen konfliktfyllt år i Malmö. (Axel Uhlen, 1949, s. 83 ff.) 

Mest uppmärksamhet tilldrog sig en träarbetarstrejk, vilken har gått till his-
torien som den s.k. Malmö-revolten. Konflikten började den 2 maj, då 140 
träarbetare vid ett husbygge i hörnet av Södergatan och Per Weijersgatan 
inledde en strejk för högre löner. Arbetsgivaren kallade in strejkbrytare, vilket 
möttes av omfattande demonstrationer. Myndigheterna svarade med att kom-
mendera ut polis och militär. Spänningen steg dag för dag och den 3 juni kom 
urladdningen. Ridande poliser och husarer med dragna sablar gick till angrepp 

Första förstamajdemonstrationen i Malmö på RörsjöTältet 1890. I bakgrunden Rörsjobanan och S•t Pauli 
kyrka. Tillhör Idrottsmuseet i Malmö. 
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mot de åttatusen demonstranterna, vilka svarade med stenkastning. Tack vare 
ett ingripande av Axel Danielsson fick konflikten en lugn upplösning, men sju 
av demonstranterna dömdes till sammanlagt 14 års straffarbete. 

Bland de arbetsgivare som utkämpade strider med fackföreningarna under 
1890 återfinns ett antal som samtidigt var engagerade inom idrottsrörelsen. 
Däribland finner vi Velocipedklubbens medlemmar byggmästare C. L. Miiller 
och fabrikör C G Kockum. En annan som utmärkte sig under detta år var 
major Frick, stadsfullmäktigeledamot och far till tidigare nämnde kapten Carl 
Frick. I en fullmäktigedebatt om arbetslöshetsfrågan, skildrad av Axel Uhlen 
på sidan 99 i ovan anförda arbete, menade major Frick: 

"Det kunde ej vara tal om arbetslöshet, då det i år funnits så mycket 
arbete. Att ej de individer, som stå och hänga på torget, få något arbete 
är ej förvånande, ty de är försupna och vilja för övrigt inte arbeta. Nej, 
in i allmänna inrättningar med dem och ge understöd åt deras hustrur". 

Dylika uttalanden bemöttes omedelbart av Axel Danielsson, som inte försatte 
en chans att angripa borgarklassens företrädare Malmö. I samband med invig-
ningen av Malmö Folkets hus 1893 konstaterade Danielsson: "Det gives nu-
mera icke ett utan tvenne Malmö, storborgarnas Malmö och arbetarnas, de 
rikas och de fattigas, de stora grossörernas Malmö eller Malmö City, d.v.s. de 
genom blodsband, giftermålsförbindelser, sociala och ekonomiska intressena 
sammankopplade Kockumarnas, Diednarnas, Flensburgarnas, Beijrarnas och 
Faxarnas Malmö samt proletariatets Malmö eller Malmö Eastend" (Gösta Bring-
mark, 1962, s. 103). 

Det var mot denna bakgrund av djupgående ekonomiska, sociala och poli-
tiska spänningar som Axel Danielsson författade sitt ovan citerade generalan-
grepp mot idrotten 1890. Artikeln avslutades med följande oförsonliga rader: 

"Sportens närmaste förklaringsgrund är arbetslösheten inom borgar-
klassen. Att grosshandlare X, som icke skapar för ett öres värde, slutligen 
faller på den iden att skaffa sig en tvåhjuling och blir sportsman, är icke 
underligt. Han måste göra något för att hämma fettbildningen och 
slippa undan magkatarren. Visserligen vore det i anatomiskt avseende 
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mycket ändamålsenligare, om han istället avlöst sin gårdskarl i 
vedsågningen eller avskedade sin betjänt och borstade skorna själv ... 
Men då arbetet inom denna klass vanärar individen liksom hos de 
gamle romarna, måste sporten tillgipas. Sporten är ett surrogat för 
arbetet och bedrives därför av de klasser, som icke arbeta. Därför skall 
den sociala revolutionen beteckna slutet även på sportens tidevarv, 
denna dekadensperiod för mänskligheten". 

En arena för borgarklassens offentlighet 
Någon motsvarande klasskampspräglad kritik framfördes inte i Arbetet vid 
Idrottsplatsens invigning sex år senare. Tvärtom publicerade tidningen en lång 
och uppskattande artikel. Det enda av negativ karaktär gällde vägen längs allen 
fram till Idrottsplatsen: "Denna var något markvägsmässig. För öfrigt voro 
anordningarna rätt goda." (citerat efter Åke Jönsson, 1988, s. 28). 

Trots tidningen Arbetets positiva inställning, utgjorde idrotten och Malmö 
Idrottsplats fortfarande främst en angelägenhet för stadens borgerlighet. Här 
visade stadens köpmän, fabrikörer, officerare och studenter upp sina färdighe-
ter på cykel, i lawntennis och på hästryggen. Hästritt och även träning av 
travhästar skedde på en särskild bana som anlagts runt cykelbanan. I oktober 
1896 skrev Sydsvenskan (återgivet av Åke Jönsson,1988, s. 29): 

"Malmö idrottsplats företedde i går på middagen en liflig anblick. Den 
beramade prishoppningen uteblef visserligen af brist på deltagare, men 
i rid- och körbanan ilade qvinnliga och manliga ryttare och präktiga 
trafvare, förspända sina eleganta kärror, styrdes av vana körsvenner. 

En publik, ej talrik, men kanske så mycket mer utvald, som styrt 
färden dit i vagn och till fots, åskådade det glada lifvet å den präktiga 
idrottsplatsen och genom det höga gallerverket blickade barnsjukhusets 
små tillfrisknande patienter med glad förundran på härligheten." 

Det var en ny borgerlighet som höll på att formeras. Den gamla överklassen 
bestående av adelsmän, officerare och köpmän hade fått konkurrens av en ny 
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"Blomstercorsofest". Idrottsplatsen 1900. I mitten en paviljong från Stockholmsutställningen 1897, skänkt av 
Carl Cloetta. Velocipedklubbens fotbollspelare klagade på att pavillOngen stod mitt på plan, varvid direktör 
Frick genmälde: "Ni kan väl spela runt om". Tillhör Malmö museer. 

överklass med förankring i den framväxande industrikapitalismen. I Malmö 
skedde denna omvandling av borgarklassen genom en tämligen smärtfri sym-
bios. Idrotten blev en av de arenor där denna nya borgerlighet både skapade 
och gav uttryck för sin självmedvetenhet. Framväxten av den moderna tävlings-
idrotten uppvisade flera likheter med industrikapitalismen: inriktningen på dis-
ciplin, organisering, planering, specialisering, mätning, tidsmedvetenhet, resul-
tat och effektivitet (eget arbete 1991, s. 19 ff). 

Precis som man bör betrakta Malmö Folkets park (öppnad 1891) som en av 
de viktigaste arenorna för arbetarklassens offentlighet, undrar jag om man i 
själva verket inte bör betrakta Rörsjöbanan och Malmö Idrottsplats som två av 
de viktigaste arenorna för den nya borgarklassens offentlighet. Malmö Idrotts-
plats som en arena för den nya borgarklassen kan knappast skildras mer levan- 
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de än vad Sydsvenska Dagbladet gjorde i samband med den högtidliga invig-
ningen av Idrottsplatsens isbana en kylig decemberdag 1896. 

"Invigningen af banan skedde under de mest gynnsamma förhållanden, 
ett strålande, klart vinterväder med lagom köldgrad, hvarför ock 
frekvensen å banan var stor under hela gårdagen. 

Särskildt mellan kl. 1 och 3 på middagen företedde banan en mycket 
liflig tafla. Under tonerna från en sextett af husarmusiken ilade fram å 
det rymliga blanka isgolfvet, kantadt rundt om af granar, en stålskodd, 
ungdomlig skara af båda könen, och äfven femtioåringar, deribland en 
af idrottsplatsens styresmän, syntes rista runor i isens famn. 

Ett stort antal åskådande herrar och damer promenerade å banan 
och gav relief åt det glada, uppfriskande skådespelet. Konditoriträdgårdens 
restauratör hr Behnstedt hade i klubbens stora pavlijong anordnat 
servering av vinglögg, buljong, kaffe m.fl. värmande fluida, hvilken 
mycket föll publiken i smaken, helst då det började svida i fötter, 
fingrar eller öronsnibbar." 

Det dröjde emellertid inte länge förrän den nya borgarklassens dominerande 
roll inom idrotten och på Malmö Idrottsplats utmanades. 1899 bildades IFK 
Malmö med Per Hjalmar Söderbaum som hedersordförande. Klubben övertog 
snabbt Velocipedklubbens ledande ställning på Idrottsplatsen; men också dess 
överhetsprägel. Ganska snart uppstod det spänningar inom IFK och 1908 bröt 
sig en grupp ungdomar ur och bildade Malmö AI. Två år senare skedde en ny 
utbrytning ur IFK Malmö, då Malmö FF bildades. 

Förhållandet mellan IFK Malmö och de två nybildade föreningarna kom att 
präglas av djupa sociala motsättningar. Medan IFK Malmö i stor utsträckning 
rekryterade sina medlemmar ur borgarklassen, fr. a. läroverksungdomar, hade 
Malmö AI och Malmö FF sin sociala förankring i arbetarklassen. De med åren 
mytomspunna motsättningarna mellan "di blåe" och "di gule", hade alltså sina 
rötter i den omvälvande ekonomiska och sociala förändring som bildade relief 
åt den moderna idrottens framväxt under 1890-talet. 

Med tiden tonades de sociala motsättningarna ned och idrotten utvecklades till 
en bred folkrörelse. I centrum för denna utveckling stod Malmö Idrottsplats. Det 
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var här som idrotten inlemmades i småfolkets vardag. Folklivet vid Idrottsplatsen 
knöts inte bara till själva idrottsarenan, utan även i hög grad till det kringgärdande 
parkområdet med "Conditan" och dans- och idrottshallen Boston. Idrottstäv-
lingar med stort folkligt gensvar som fotboll, friidrott och brottning avlöstes av 
basarer, utställningar och fester. Vid sidan om Folkets park utgjorde Malmö 
Idrottsplats den viktigaste mötesplatsen för malmöborna i över 60 år. Och det 
hela började med några framsynta cykelentusiaster i Malmö Velocipedklubb. 
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262 



Året 1896 i Malmö ur 
medicinhistoriskt perspektiv 

Bengt W. Johansson 

Även om man år 1896, liksom är fallet år 1996, hade börjat förbereda sig för 
sekelskiftet, så var de yttre omständigheterna mycket olika trots gemensamma 
drag, bl.a. i form av stora vetenskapliga upptäckter. Under året 1896 spred sig 
ryktet om en av fjolårets stora händelser, kinematografen. Människan har länge 
skapat rörliga bilder, från den tidiga indonesiska skuggteatern till Edisons kine-
toskop. Det var flera personer som bidrog till den tekniska utvecklingen, och 
man kan inte bestämt urskilja en person som skulle ha uppfunnit filmen. Men 
vi vet att Louis Lumiere kom på att "croix de make", en frammatningskon-
struktion i symaskiner, kunde föra en perforerad filmremsa förbi en projektor-
lins. I och med detta upphörde filmen att vara privat, avsedd för en person via 
ett titthål, till att bli offentlig. 

Allt var noga uträknat och brodern Auguste Lumiere hyrde Salon Indien i 
bottenvåningen på 14 Boulevard des Capucines i Paris affärscentrum den 28 
december 1895, när det var en stor mängd folk i rörelse. Även om det första 
internationella filmimperiet, Pathe, grundades i Frankrike år 1896, var det inte 
alla som var så framsynta som den journalist som konstaterade, att "med 
denna nya upptäckt kommer inte döden att innebära den slutliga finalen. De 
människor, som vi har sett på filmduken, kommer att vara med oss, livslevan-
de, efter deras död". Det tog lång tid innan filmen blev ett värdefullt medi-
cinskt instrument och hjälpmedel, både för att framställa avvikelser i rörelse-
mönstret och inom röntgenologien. 

År 1895 var också det år då röntgenstrålarna upptäcktes. Den 8 november 
gjorde Wilhelm Conrad Röntgen sitt epokgörande fynd av ett "nytt" slags 
strålar. Nyheten spred sig med telegrafens hastighet över världen. Upptäckten 

263 



Sjukhuset vid Slottsgatan. Foto före 1890. Tillhör Malmö museer. 

var en sensation, dess betydelse för medicinen stod tidigt klar, och röntgen-
strålarna var inom några år i allmänt bruk för diagnostik och terapi. 100-
årsminnet firades på den stora jubileumskongressen i Wien den 5-10 mars 
1995 och även Stockholm uppmärksammade upptäckten med en jubileums-
kongress den 15-16 september samma år. 

Även om dessa internationella revolutionerande upptäckter inte avsatte 
omedelbara spår, innebar året 1896 djupgripande omvandlingar för Malmös 
del på det lokala sjukvårdsplanet: Sommaren 1896 färdigställdes en ny sjuk-
vårdsinrättning, belägen enligt förslag från direktionen den 17 april 1890 på 
"det område som är beläget å Magistratsvången och staden tillhörig jord samt 
begränsad i norr af jernvägslinien emellan Malmö och Ystad, i söder af Pil-
damsbäcken, i vester af vägen till Borgmästaregården och i öster af landsvägen 
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Doktor Anders Betgstrand. 
Foto från 1880-talet. Tillhör 
Malmö museers porträttarkiv. 

åt Trelleborg". Det gamla sjukhuset var beläget vid Slottsgatan och begränsa-
des i norr av Hjorttackegatan, i öster av Ostindiefararegatan och i söder av 
Hospitalsgatan. 

Benämningen av sjukhuset vid Slottsgatan har växlat under tidernas lopp. 
Den första tiden efter tillkomsten kallades det i regel för "Nya Sjukhuset", 
även i skriftliga och officiella sammanhang Snart nog finner man emellertid 
även beteckningen "Allmänna Sjukhuset". Namnet "Allmänna Sjukhuset" för-
klarades dels därav, att sjukhuset var allmänt i den meningen, att det var avsatt 
för samtliga på den tiden skarpt isärhållna sociala grupper i samhället, dels kan 
namnet motiveras därav, att sjukhuset var allmänt även i den meningen, att alla 
slags åkommor där mottogs till behandling, t.o.m. förlossningsfall (Gröne). 
Namnet kvarlever även i den senaste benämningen Universitetssjukhuset MAS, 
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vilket ju är en mindre lyckad konstruktion, när man betänker att MAS står för 
Malmö Allmänna Sjukhus. 

Många som idag ser ärenden bollas mellan olika instanser och dras i lång-
bänk, innan ett beslut äntligen fattas, föreställer sig gärna att beslutsprocessen 
i "den gamla goda tiden" var snabb och rak. Att så ingalunda alltid var fallet 
vill jag belysa med följande exempel från tillkomsten av det nya sjukhuset vid 
Södervärn. Trots att många insåg behovet av nya, moderna och utvidgade 
sjukhuslokaler och trots att upprepade inspektioner från medicinalstyrelsen 
riktat grava anmärkningar mot de befintliga sjukhuslokalerna vid Slottsgatan 
och förhållanden i samband härmed, ville inte direktionen genomföra radikala 
förbättringar. Det var först 1889, när lasarettsläkaren Anders Bergstrand fram-
kastade möjligheten att vinna ökat utrymme för sjuka genom att helt eller 
delvis slopa sjukhusläkarens bostadsvåning som direktionen beslöt "att ytterli-
gare förändringar af det nuvarande sjukhuset ej borde ifrågakomma". Som en 
första åtgärd beslöt stadsfullmäktige den 13 januari 1890 "att bemyndiga direk-
tionen att inkomma med förslag till plats för det nya sjukhuset". Stadsfullmäk-
tige godkände den 27 juni 1890 direktionens förslag om lokalisering till Söder-
värn. Dr. Bergstrand framlade ett förslag till allmän plan för det nya sjukhuset, 
att uppföras "i den s.k. pavillonstilen", närmast efter mönster från Sabbats-
bergs sjukhus i Stockholm. Sängantalet föreslogs till 160 å högst 170. Direktio-
nen satte sig i förbindelse med hovintendent Axel Kumlien i Stockholm, som 
då ansågs som särskilt sakkunnig sjukhusarkitekt. Han erhöll direktionens upp-
drag att uppgöra fullständiga ritningar mot ett arvode om 3 000 kronor. Inrätt-
ningen beräknades kosta 300 000 kronor. Kumliens skiss godkändes liksom 
hans fullständiga ritningar. Den föreslagna planen överensstämde i stort sett 
med Bergstrands förslag. Kostnadsberäkningen uppgick till 404 500 kronor. 
vilket ansågs för högt, varför direktionen vände sig till arkitekt Salomon Sö-
rensen i Malmö för att med hans hjälp söka nedbringa kostnaderna. Genom 
att utesluta läkarebostad, särskild gynekologisk och särskild sinnessjukavdel-
ning nedbringades kostnaden till 305 900 kronor och sängantalet från 157 till 
135. Härtill kom nödvändiga kostnader för bl.a. ekonomilokaler till 115 000 
kronor. Efter att direktionen hos stadsfullmäktige hemställt om anslag å 420 900 
kronor, föreslog drätselkammaren en del nedprutningar och stadsfullmäktige 
beslöt överlämna ärendet åt en särskild kommitté, som på nytt satte sig i 
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Nya sjukhuset vid Södervärn 1896. Tillhör Malmö museer. 

förbindelse med hovintendent Kumlien, som uppgjorde ett nytt förslag med 
121 sängplatser, särskild läkarebostad och kostnadsberäknat till 340 000 kro-
nor. Dock vann intet av de föreliggande förslagen kommitténs odelade gillan-
de, varför kommittén framlade ett eget förslag. Mot detta inlämnade före detta 
förste stadsläkare August Falck en reservation, som kan ha sitt intresse nu när 
Skåneland blivit erkänd som en särskild region. Han ansåg att man inte borde 
inrätta de nya sjukhuslokalerna "till ett allmänt lazarett, så att de för all framtid 
komme att lyda under öfverstyrelsen för de allmänna lazaretten i riket och att 
staden uppgåfve sin rätt att sjelfständigt råda öfver och förvalta sitt blifvande 
sjukhus". Reservationen avslogs. Direktionens måttliga anspråk gjorde att det 
stora sjukhusärendet avgjordes i stadsfullmäktige den 16 juni 1893. Att färdig-
ställa de fullständiga ritningarna till samtliga byggnader och att sedan få dessa 
granskade av medicinalstyrelsen tog ganska avsevärd tid och för att få dem 
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godkända till utförande måste en del mindre ändringar vidtagas och först 
sommaren 1894 kunde direktionen på stadsfullmäktiges uppdrag utbjuda bygg-
nationen på entreprenad. Den nya sjukvårdsinrättningen blev färdig sommaren 
1896, överflyttningen av patienterna från gamla till nya sjukhuset ägde rum 
den 30 och 31 juli. Söndagen den 8 november 1896 var stadsfullmäktige m.fl. 
inbjudna att besiktiga den nyuppförda sjukvårdssanstalten. Till detta bör fogas 
att redan 1907 och 1914 genomfördes i två etapper betydande utvidgningar 
med nya sjukvårdsavdelningar, något som genomfördes på ett snabbt och 
effektivt sätt i gott samarbete mellan Fritz Bauer — hans byst finns på sjukhus-
området — och stadens myndigheter. Antaler sängplatser ökade till 510. 

Diagnoserna på de patienter som vårdades på det nyöppnade Allmänna 
Sjukhuset skiljde sig i många avseenden från dagens förhållanden. Sjuk-
domspanoramat har radikalt förändrats. Det framgår också av lasarettsläkarens 
rapport till direktionen att medelvårdtiden var betydligt längre än i dag. Tuber-
kulosen var vitt utbredd. Difteri var vanlig. Säkerligen har medicinska insatser 
i förebyggande form, vaccinationer, spelat en roll, men det är att märka att 
båda dessa sjukdomar avsevärt minskade i frekvens innan effektiv vaccination 
blev vanlig, och säkerligen har förbättrade hygieniska förhållanden spelat en 
stor roll. Förlossning i hemmet var vanlig. Sverige var ett föregångsland med 
lägre mödradödlighet än i England och USA. En bidragande orsak var att man 
vid 1900-talets inträde hade uppnått ambitionen, en barnmorska i varje för-
samling. Likväl var situationen svår. Gamla barnmorskor berättade för Pia 
Höjeberg: "Alla var hungriga, jag med. Kvinnorna var utslitna och trötta. 
Barnen bleka." Barnmorskans gissel var gustavianska sängar, kökssoffor och 
efterblödningar. Andelen institutionsförlossningar ökade under början av 1900-
talet, något som var utgångspunkten för bildandet av kvinnokliniker, där även 
kirurgplatser omvandlades till gynekologivårdplatser. Det var på detta sätt som 
kvinnokliniken vid Malmö Allmänna Sjukhus tillkom år 1923. Men redan 1907 
hade ur den kirurgiska avdelningen utbrutits en obstetrisk avdelning, som 
anförtroddes Otto Gröne. 

I slutet av 1800-talet slog antiseptiken, och senare aseptiken, igenom. Lasa-
rettsläkare Anders Bergstrand var livligt intresserad av den aktuella frågan om 
antiseptiken och skrev ett flertal uppsatser härom i de medicinska tidskrifterna 
Eira och Hygiea (motsvarigheten till nuvarande Läkartidningen) och han be- 
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sökte England och Tyskland för att studera problemen. Även om antiseptiken 
infördes var det i början litet si och så med renligheten. Det berättas om 
professor Carl Jacob Ask i Lund: "Under op. stod alltid en kand. el. sköterska 
med handduk och torkade prof. i hufvudet, men i alla fall droppade svetten 
ner i buken på pat., men detta gjorde intet, för, sade Ask, min svett är steril. 
"Detta enligt dåvarande docenten Warholm, som också skildrade hur den 
gamle Ask opererade i skinntröja och cigarr. "Cigarren blev dock i de flesta fall 
avlägsnad och det kunde ske med hans egen hand, utan efterföljande tvätt-
ning..." 

Ett sätt att få en uppfattning om vad som betraktades som medicinskt 
intressant är att bläddra i Hygiea för 1896. En dominerande bild av första 
bandet ägnas åt 100-årsminnet av Jenners upptäckt av vaccinationen mot smitt-
koppor. 0. Medin konstaterar att "Det blef också på annan väg än genom 
hufvudstadens portar, som vaccinationen gjorde sitt intåg i vårt land, ja den 
hade redan på hösten 1801 utan Collegii medicii förskyllan eller ens vetskap 
införts och bedrefs redan med mycket energi uti södra Sverige". Förtjänsten 
härav tillskrevs Eberhard Zacharias Munck af Rosenschöld i Lund. Det är av 
intresse att smittkoppor, som vållat så mycken död och lidande, nu betraktas 
med så liten respekt att flera länder i västvärlden borttagit den obligatoriska 
smittkoppsympningen. 

Vissa sjukdomar tycks vara tidstypiska. Ett par artiklar i Hygiea 1896 be-
handlar hysteri och sjukdomar som beror på föreställningar och som botas 
genom föreställningar. Idag har vi bulimi och aneroxi. En artikel i Hygiea för 
1896 handlade "Om den Röntgenska upptäckten af X-strålarne och dess his-
toriska utveckling." Man insåg tidigt betydelsen av denna upptäckt, något som 
också framgår av att Fritz Bauer redan 1898 fick anslag för att inköpa en 
röntgenapparat till Malmö Allmänna Sjukhus. Det röntgeninstrumentarium 
som anskaffades 1899 torde vara bland de första vid något sjukhus i vårt land. 

Om någon undrar varför jag inte nämnt hjärtinfarkter, det inträffar ju nu 
omkring 700 fall varje år i Malmö, så blir svaret att — det fanns inga! Det första 
fallet av akut hjärtinfarkt beskrevs i Svenska Läkaresällskapet år 1859. Det 
betraktades som så sällsynt att ett enstaka fall var värt att beskriva. Vi har i 
Malmö en världsunik möjlighet att följa utvecklingen av antalet hjärtinfarkter 
genom att vi har en tillfredsställande statistik som börjar redan 1935 och 
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genom att Allmänna sjukhuset till sig far alla akuta fall. Utvecklingen visar en 
konstant ökning till omkring 1980 då kurvan flackas av, och antalet infarkter 
börjar avta i slutet av 1980-talet. Samma mönster fanns på andra orter. Gene-
raldirektören för Medicinalstyrelsen, Arthur Engel, påpekade vid en föreläs-
ning i Malmö att det kunde gå flera år utan att man diagnosticerade ett enda 
fall av akut hjärtinfarkt på ett så stort sjukhus som i Falun. Orsakerna till 
denna utveckling är säkerligen många. Vissa riskfaktorer för hjärtinfarkt sakna-
des för 100 år sedan, t.ex. brist på motion: det dagliga arbetet var hårt och 
kroppens muskler fick arbeta. Kosten innehöll mycket fibrer och omättade 
fettsyror, som bidrar till att hindra uppkomsten av förhöjda blodfettvärden, 
som är en annan riskfaktor för hjärtinfarkt. Det är också intressant att hjärtin-
farktfrekvensen började öka först efter att de s.k. transfettsyrorna blev vanliga 
komponenter i kosten. 

Även om det var först i och med budgetåret 1948-49 som Allmänna sjuk-
huset blev universitetssjukhus så hade forskning och undervisning bedrivits 
långt tidigare. Redan Dr. Anders Bergstrand blev uppmärksammad för sina 
forskningsinsatser, mest kanske därför att han vid ett fall med svår blödning 
efter en förlossning räddade livet på en 32-årig förstföderska med en koksalt-
transfusion, ett historiskt ingrepp, som föranledde kirurgiprofessorn i Lund 
Gustaf Petrén att år 1948 i Uppsala Läkaresällskaps Förhandlingar skriva: Den 
första publicerade, i Sverige utförda koksalttransfusionen är meddelad av A. 
Bergstrand i Hygiea 1889. 

Fritz Bauer ägnade särskilt intresse åt blindtarmsinflammationer och den 
tidiga bukhinneinflammationen, och han gjorde banbrytande operationsteknis-
ka insatser, något som uppskattades även utanför Malmö och i så hög grad att 
han utnämndes till medicine hedersdoktor i samband med Uppsala universi-
tets Linne-jubileum år 1907. 

I slutet av 1920-talet tog professor Elis Essen-Möller i Lund kontakt med 
Malmö för att få ett bredare kliniskt underlag för det ökande studentantalet. 
Resultatet blev att dr. Otto Gröne vid "avdelningen för förlossningar och 
kvinnosjukdomar" ställde sig till förfogande för sådan undervisning i Malmö 
och direktionen och stadsfullmäktige lämnade sitt tillstånd. Från ungefär sam-
ma tidpunkt har praktisk assistenttjänstgöring i medicin och kirurgi beretts för 
studerande från Lund, ledd av respektive Malte Ljungdahl och Otto Löfberg. 
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I och med att MAS officiellt fick akademisk status knöts till Allmänna 
sjukhuset ett antal internationellt kända profiler, inte minst de tre W:na, Wal-
denström, Wulff och Welin. Jan Waldenström har gett sitt namn inte bara åt 
en sjukdom. När man besökte kliniker och kolleger utomlands så var beskedet 
att man kom från dr. Waldenströms klinik ett Sesam öppna dig. Helge B. 
Wulff insåg att kirurgen inte kunde behärska alla specialiteters tekniska finesser 
och genomförde en långtgående uppdelning med självständiga företrädare för 
de olika specialiteterna. Själv var han intresserad av magkirurgi och en pionjär 
inom hjärtkirurgin och använde nedkylning av kroppen för att kunna operera 
inne i hjärtat, innan hjärtlungmaskinen blivit tekniskt tillräckligt utvecklad. 
Wulff och hans team utförde 1954 i Malmö den första operationen på öppet 
hjärta i Skandinavien. Sölve Welin har fått sitt namn knutet till en ny och 
förbättrad röntgenundersökningsmetod av tjocktarmen, den s.k. dubbelkon-
trasttekniken Till denna lysande skara kan fogas ett appendix i form av ett 
fjärde, mindre W. Vid en av de gånger då jag blivit inbjuden till Tokyo för att 
föreläsa om mina forskningsresultat tyckte min värd att hans underläkare på 
avdelningen inte behandlade mig med tillräcklig vördnad. Han tillrättavisade 
vederbörande genom att anspela på min avhandling, som citerades flitigt i den 
internationella litteraturen, och säga: "This is the Johansson with the complete 
heart blocks." Bemötandet ändrades omedelbart till ett för alla parter tillfreds-
ställande sätt. 

Sett ur sekelperspektiv har Malmö Allmänna Sjukhus genomgått en konti-
nuerlig utveckling och utvidgning fram till de senaste åren, då bl.a. ekonomiska 
restriktioner bidragit till ett uppstannande och t.o.m. en tillbakagång. Erfaren-
heten har lärt att framtidsprognoser är något av det mest osäkra som finns. 
Detta ger anledning hoppas att den nuvarande svackan är temporär och att 
framtiden bär en sund utveckling i sitt sköte, kanske i andra former än tillförne 
och med ett ökat samarbete inte bara med närliggande städer utan inom hela 
regionen. Vi är då tillbaka till seklets början, när Fritz Bauer tidigt insåg rönt-
genstrålarnas betydelse och inte bara införskaffade utrustning utan även lyck-
ades förmå direktionen och stadsfullmäktige att bevilja anslag så att man från 
den 1 januari 1909 vid sjukhuset kunde anställa en specialutbildad läkare, som 
den första tiden var gemensam för Malmö Allmänna Sjukhus och länslasaret-
tet i Lund. 
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Panorama över Nordiska Industri- och Slöjdutställningen i Malmö år 1896. 
Allers Familj-Journal 1V:r 23 söndagen den 7 juni 1896. Efter teckning av Franz Sedig,. 



.Allors F amilj-,T ou.rn a l 

1. Ilu.!vudl'estaurant. 2. Aktiebolaget Kolibripumpens utställning. 3. Tekniska fabriken Röda korsets utställning. 4. Albin Lenhal'dtsons utställning af »stomatol« rn. m. 5. Bryggeri-aktiebolaget Sten bock •ns sc n·c ,. ingsloka l. 6. rtställning af danska landt.bruksmaskiner. 7. Angköksbyggnad. S. Carl I-Iolrnbcrgs mck. nrkstmls arbetande mejeri. 9. Ski\.nska cement-aktiebolage ts rn. fl. ulsti.illni nga r. 
10, Inclust l' ihall. 11. A. P. Sjöbergs utställning. 12. Aktiebologet P~ylatterions utst.ällning. 13. J. Larssons vattenkiosk. 14. Oxie tegelbruks utställning. 15. Höganäs stenkolsbolsgs utsliill ning. 16. Adolf Bloms cigan-kiosk. :17. o\ lattssonslrn bryggcri-aktiebolngcts serveringslokal. 18. :1/foskinhall. 19. Eutrebyggnncl. 20. Byråbyggnad. 21. Dyberg & F lensburgs utstiill ning och fö rsäljning af 1-föganäsrn nH·. 
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38. Konstföreningens för S. Sverige utställning. 39. Malmö snickeri fab riks utställning. 40. P.oda-fors slol- oe! , möbelfabri ks utställning. 41. Bro till Kungsparken. 42. Kungsparkcn. 

Industriutställningen i Malmö. Originalteckning af F r an z Sed i vy. (Se sid. 179.) 
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