Återigen har vår medlem Ingvar Kärnefelt välvilligt bejakat en förfrågan att
skildra vår senaste sammankomst. Så här blev det.
_______________

Malmö ifrån kvällssolens Överste.
Sammankomsten den 4 september blev ett på alla vis väldigt lyckat möte för
närmare 50 församlade herrar i kvällssol, som flödade från Kronprinsens Överste
ner mot anrika Regementsgatans spikraka linje, inbäddad i sensommargrönska och
modern bebyggelse. Här låg ju en gång Kronprinsens husarregemente i en tid med
stiliga mörka hästar och lika stiliga rakryggade husarer.
En stiligt tidstypiskt uniformerad ung dam, Johanna Lundgren, berättade efter en
uppiggande trumpetsignal att detta regemente sattes upp år 1757 i Svenska
Pommern och under Gustaf III:s tid överfördes till södra Sverige, där det verkade
fram till år 1927, i olika former och på olika förläggningsorter, bl a Halmstad,
Simrishamn, Ystad, Ängelholm och - till och med men bara för en kort tid Skanör.
En enda gång kom regementet i strid, nämligen den 7 december 1813 i slaget
mellan danska trupper och svenska vid Bornhöft i nuvarande Schleswig-Holstein, f
ö sista gången Sverige som nation deltagit i en aktiv krigshandling.
Från att tidigt ha kallats Svenska husarregementet döptes det om till bl
a Mörnerska respektiveCederströmska husarregementet, innan det 1822
fick kronprins Oskar till regementschef och under några år kom att
heta Kronprinsens husarregemente, vilket namn det återfick vid prins Gustaf
Adolfs födelse 1882. Från 1914 hade det beteckningen K 7 fram till 1927, då det
slogs samman med Skånska husarregementet, K 5, och Skånska dragonregementet,
K 6, till Skånska kavalleriregementet med beteckningen K 2.
Johanna Lundgren berättade också att regementets kamratförening är livaktig
med beriden minnestropp och musikkår, vars chef hon är. I den egenskapen lovade
hon f ö återkomma med några musikerkolleger till Heimdalls sammankomst i
december!
Detta var kvällens första s k karamell. Den följdes av att vår kvartärgeolog men
framför allt mycket framstående ornitolog Christian Hjort presenterade kvällens
andra karamell, nämligen rovfågelsträcket över Skanörs Ljung. Kännare av Skåne
kan på tal om landskapets främsta turistattraktion med trött självklarhet förklara att
det ju är just detta fågelsträck!

Ungefär vid den här tiden på året, framåt förmiddagen vid lämpligt väder, drar
bivråkar fram som på en autostrada längs Kämpingebuktens strand mot Ule nabb,
strax söder om Falsterbo Golfklubbs sextonde hål, fvb ut över Östersjöns vatten,
medan ormvråkar söker termikluft över Ljungen för att i mäktiga skruvar på ibland
flera hundra fåglar vinna höjd, innan de också styr kosan söderut.
Den välkände ornitologen Gustaf Rudebeck (1913-2005) började i tidigt 40-tal
kartlägga dessa fågelrörelser, där också falk och glada, hök och örn kan beskådas
av fågelälskare från hela norra Europa, samlade i den glesa björkskogen vid
Ljungens sydöstra kant. En hel generation av lysande fågelforskare vid Lunds
universitets biologiska institution fortsätter f ö i dag denna forskning inom
fågelmigration och olika närliggande forskningsområden.
Så följde kvällens huvudtema, Malmös kanaler och dess broar, sprudlande
entusiastiskt och charmigt presenterat av förre ordboksredaktören i Lund men
också - och inte minst - kanotisten i Malmö, docenten i nordiska språk Lars
Svensson.
Under många år har han lagt ner sin själ på att dokumentera särskilt de f n 34
kanalbroarnas historia och särdrag. 1993 gav han tillsammans med sin
fotograferande son ut boken Malmös kanalbroar, som kom i en andra upplaga
2004 och nu inom något år kommer i en tredje och tydligen väsentligt
omarbetad version.

Han talade nu till många foton och några kartor, varav en utskickats tidigare
och en nu medsänds (utvisande Malmö år 1720 med namnen på de olika
försvarsbastionerna och med stranden mot Öresund längs Norra Vallgatans
nuvarande sträckning). Broar ses ju ofta som symboliska förbindelser mellan folk
och städer genom gamla och nya epoker i storslagna berättelser som

nobelpristagaren Ivo Andrićs (1892-1975) Bron över Drina om ett folks lidande
under det Osmanska rikets förtryck, Waterloo Bridge(Dimmornas bro ju på
svenska) med Robert Taylor (1911-1969) och Vivien Leigh (1913-1967) om
kärlek och tragedi eller verklighetens och kalla krigets Glienicker Brücke i Berlin.

Malmös alla broar och kanaler präglas dock av en enklare historia som tidiga
försvarsanläggningar. När staden började ta form efter belägringar och strider
mot grannfolken, blev vallgravar med fortifikationer ett fortsatt väl fungerande
skydd. I en tid av relativt lugn utvecklades sedan kanalbyggandet från 1805
fram till 1821 och man kunde t o m se en ambition till förskönande av den
framväxande staden genom dess vattenflöden. Utflöde av stadens kloakvatten
var emellertid också en viktig men förstås mindre uppskattad anledning till
detta kanalbyggande.
Det föreföll som om de litet äldre stenbroarna - Fersens bro, Mälarbron och
Petribron - var talarens favoriter men framför allt förstod man vilken sällsamt
avkopplande distans till den nära omgivningens pulserande stadsliv som det ger
att i sakta gemak paddla fram genom Malmös kanaler, där alla broar nu är
ljussatta i olika kulörer, en njutning som inte minst underströks av talarens av
och till paddlande kroppsspråk!
Ingvar Kärnefelt
_______________
Under kvällen meddelades vidare att styrelsen tidigare under dagen med hänsyn till
sammankomstens speciella och unika karaktär beslutat att medlemmars visavier är
välkomna vid den extrainsatta sammankomsten tisdagen den 25 september, då

justitierådet och professorn m m Bertil Bengtsson kommer från Uppsala och talar
under den preliminära rubriken Vårt dåliga samvete – om samerna och svensk lag.
Därjämte rapporterades att styrelsen vid detta sitt sammanträde valt in tre nya
medlemmar, nämligen friherrenDick von Blixen Finecke, enligt egen uppgift den
siste fideikommissarien på Näsbyholm, författaren Trygve Bång från ett
egenhändigt restaurerat gatuhus på Västergatan i Malmö med en uppsjö boktitlar
bakom sig efter en inledande yrkesbana som reklammakare, samt biträdande
juristen Rasmus Kjulin, dotterson till vår medlem Gunnar Staf och tidigare
tingsnotarie vid Malmö tingsrätt.
Det meddelades också att information fortsättningsvis inte ens sporadiskt kommer
att lämnas vid våra sammankomster om våra brodersällskap, Foreningen
Andvake i Oslo, Sällskapet Concordia i Örebro,Sällskapet Gnistan i
Göteborg, Selskabet for Historie, Litteratur og Kunst (HLK) i Köpenhamn
ochSällskapet Idun i Stockholm, i vars aktiviteter vi ju som medlemmar i
Heimdall i princip är välkomna att delta. I stället inbjuds den intresserade att höra
med någon medlem i Heimdalls styrelse om vad som där kan vara på g.
Mycket sällskapliga hälsningar,
Frank Orton
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