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Mårten Svensson - en stadens tjänare 
Har ni hört tals om Mårten Svens
son? Inte det? Men om jag säger att 
han var far till Axel Wallengren då? 
Ja, där var det några som nickade. 
Och om jag dessutom säger att Axel 
Wallengren är mer känd som Falstaff, 
fakir? Jase-då trillade alla pollet
terna ner! 

I slutet av r8oo-talet hade det dock 
definitivt varit tvärtom. D å var Mår
ten Svensson - "den af alla lundaboar 
välkände reslige mannen" - en betyd
ligt mer bekant och framträdande lun
densare än den bohemiske sonen som 
aldrig tycktes bli klar med sina juridik
studier. Men då hade Mårten Svensson 
också under mer än fyra decennier varit 
en stadens tjänare med uppdrag inom 
snart sagt alla kommunala verksamhe
ter man kunde tänka sig. Och som sådan 
är Svensson inte bara intressant som en 
framträdande gestalt i r8oo-talets Lund 
utan även som en generell illustration till 
dc klassresor som unga män med gott 
huvud och framåtanda kunde göra i den 
tidens Sverige. 

Mårten Svenssons bakgrund var 
nämligen nog så anspråkslös. Hans 
vagga stod i Östra Tommarp på Öster
len där hans förfåder alla synes ha varit 
bönder, väl förankrade i myllan så långt 
tillbaka kyrkböcker finns tillgängliga. 
Född på juldagen r83r hade eller fick 
Mårten inte mindre än fem helsyskon 
och fyra halvsyskon. Hemmet var knap
past rikt och någon möjlighet till högre 
utbildning gavs definitivt inte. Redan 
vid tolv års ålder var det definitivt slut 
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med skolan för unge Mårten som i stäl
let flyttade till Lund (eventuellt lockad 
härtill av sin äldre bror Lars) för att börja 
arbeta i butik. Men på något sätt måste 
bondpojken från Tommarp ha visat en 
begåvning för skrivarbete, ty efter några 
år hade han i stället fått tjänst som skri
vare hos Lunds dåvarande magistratsse
kreterare Göransson. Och på den posten 
fåste ynglingen "genom sin ovanliga or
dentlighet och pålitlighet[ ... ] magistra
tens uppmärksamhet vid sig och erhöll 
snart det ena uppdraget efter det andra". 

zr år gammal blev Mårten Svensson år 
r8sz tillförordnad exekutionsförvaltare i 
staden och under den närmaste tioårspe
rioden innehade han under kortare eller 
längre tider (och inte sällan parallellt) en 
drös ytterligare uppdrag: uppbördsman, 
notarie, tullkammarföreståndare, kassör 
vid Södra stambanan samt sekreterare i 
sundhetsnämnd och drätselkammare är 
bara några av titlarna, även om det ofta 
bara rörde sig om kortare vikariat eller 
tillfälliga förordnanden. Så i mars r86z 
nådde Svensson fram till den post han 
skulle inneha fram till sin död 36 år sena
re: den som kronouppbördskassör. Som 
sådan ansvarade han för hanteringen av 
den statsskatt - kronauppbörden - som 
togs upp i staden. 

Att Mårten Svensson nu hade nått en 
hög och permanent befattning innebar 
dock inget stopp för hans vidare "mång
syssleri" i form av såväl kommunala som 
statliga sidouppdrag. Vid sidan fortsatte 
han således bland annat att vara vikarie
rande stadsfiskal, ansvarig för mantals-

Axel Wallengrens 
barndomshem 
från 1876 på 
Tornegapsgatan 
24(idag) 

skrivningen i staden, ombud för T ull
verket och tillsyningsman för den lokala 
brännvinstillverkningen. Också det lo
kala näringslivet tog Svenssons tjänster i 
anspråk: han satt som styrelseledamot i 
Lunds Sparbank och var revisor i Skån
ska Brand. I tre decennier var han därtill 
stadsfullmäktiges sekreterare och hade 
också uppdrag i byggnadsnämnd och 
fattigvårdsstyrelse. I den sistnämnda var 
han ordförande i mer än zo år, och det 
var främst till följd av sina insatser för 
stadens fattigvård som han 1886 belöna
des med Vasaorden. 

Som om inte detta räckte ställde Mår
ten Svensson även sin kompetens till de 
enskilda lundabornas förfogande. I en av 
de runor som publicerades vid hans död 
står att läsa att: 

[ ... ] den tid, som de offentliga upp
dragen lämnade honom öfrig, blef i 
många fall hård t anlitad af enskilda, som 
sökte hans erfarna, alltid lika beredvil
liga råd och dåd i angelägenheter af den 
mest skilda art. Stadskassör Svensson 
blef också härigenom snart nog en kän
nare som få aflokala förhållanden så att 
enbart hans lokal- och personkännedom 
var för beredningar, komiteer [sic!] och 
hvarjehanda institutioner af oumbärligt 
värde. 

Man skulle av ovanstående möjligen 
kunna dra slutsaten att Mårten Svens
son var en närmast maskinmässigt plikt
trogen karriärmaskin. Vittnesbörden om 
honom som människa ger dock en an
nan, positivare bild . Tidningsmannen 
Waldemar Biilow - son till Svenssons 
svägerska i första äktenskapet - har be
skrivit honom sålunda: 

[ . . . ] fadern, en högväxt, ståtlig man, 
var en plikttrogen och arbetsam tjäns
teman, en mönstergill familjefar, kon
servativ samt i besittning av en mycket 
utpräglad och originell humor, vilken 
under hans hälsas dagar tog sig ständiga 
och mycket roliga uttryck. H an förfat
tade goda tillfällighetsdikter, var stor 
ungdomsvän och förstod för träffligt att 
umgås med de unge; hemmet var i hög 
grad gästfritt. 
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Hemmet som Biilow talar om låg från 
1876 på Tornegapsgatan zz (24 enligt nu
tida numrering) och står där än i dag. 
Det är ett ståtligt gathus som senare även 
har bebotts av storheter som Carl Martin 
Collin, August Strindberg och Ragnar 
Josephson. Om flera av dessa samt om 
Mårtens son Axel minner en plakett på 
fasaden, men om Mårten själv sägs där 
inget. Han var dock husets herre i 22 år 
och fos trade där totalt tolv barn (och en 
fosterdotter) i två äktenskap. Den första 
hustrun hette Olivia Wallengren (1842-
1879) och efter henne skulle merparten av 
barnen med tiden ta sig sitt efternamn. 
Troligen var detta delvis en markör mot 
hustru nummer två, Ida Löwegren (18s6-
1921), vilken tydligen inte förmådde göra 
sig riktigt populär som styvmoder. 

Mårten Svensson avled den 27 februa
ri 1898. Redan den samtida pressen talade 
om överansträngning som en dödsorsak; 
mer konkret var det en serie slaganfall 
som bröt ner honom. Hans begravning 
- om något- visar vilken aktad ställning 
han hade i staden Lund. Vid begrav
ningsgudstjänsten i domkyrkan närva
rade inte bara släkt och vänner utan till
lika talrika representanter för magistrat, 
stadsfullmäktige och även universite
tet - däribland den tidigare rektorn och 
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akademiledamoten Gustaf Ljunggren. 
Kontraktsprost Edestrand i Gudmun
torp och rådman Brink i Lund - inom 
kort själv stadens borgmästare- var pre
staver, och själva ceremonin förrättades 
av dubbla officianter: såväl stadskommi
nister Thynell som domprost Pehr Ek
lund, av vilka den senare höll "ett gri
pande griftetal". På distans medverkade 
även författaren och tidningsmannen 
H enrik Wraner. Han hade på 188o-talet 
varit redaktör för tidningen Nya L und 
där bland annat Mårtens son Axel hade 
fått en del texter publicerade. Nu hade 
han flyttat norröver men sände från sin 
nya vistelseort en kondoleansvers till den 
döde, vari även den två år tidigare av
lidne sonen inbegreps: 

Du hjertevarme vän sen mång\! år! 
Från fjerran ej jag kransa kan din bår 
Men tack för h,rarje minnesfager 

stund 
Med dig och Axel i det gamla Lund! 
En bättre vän än dig jag aldrig fann
I-Ivern var som du i hvarje tum en 

man? 
FREDRIK TERSMEDEN 

Ovanstående text är en bearbetning 
av en längre artikel publicerad i Fakiren
sällskapets skriftserie Fakirenstudier, del 
XXV (zon). I denna finns också en käll
förteckning. 

Under adventshelgerna i december ska 
alla som besöker centrala Lund kunna 
uppleva den trivsamma julstämningen 
präglad av 18oo-talet. 

Thomanders Jul i Lund är ett nytt jul
projekt som ska skapa julstämning och at
mosfär i Lund, allt för att locka fler besö
kare i juletid. Det drivs av en ideell för
ening med samma namn och alla är väl
komna att delta. På sikt hoppas arrangö-


