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 Det var fartyget Mitchell från England som tog koleran till
Sverige. På bara några veckor dog tusentals stockholmare.
Många begravdes här på Kolerakyrkogården i Söderort.
FILMISKT. Bild från filmen Sällskapet som visas på
biograf Reflexen.
FOTO: BABAK-SÄLLSKAPET-AVSNITT5

Filmfestival kommer till Kärrtorp
Tempo Dokumentärfestival besöker biograf Reﬂexen i
Kärrtorp helgen 6–8 mars. Då visas åtta ﬁlmer, bland
annat Sällskapet – Intervjuer från alltings mittpunkt,
Brevﬁlmen, Billie och Ninosca och ﬂera regissörer medverkar i samtal efter att ﬁlmerna visats.
Några av de som besöker Kärrtorp är dokumentärﬁlmarna Stefan Jarl och Peter Torbiörnsson. Kolla fullt
program och hur du köper biljetter på tempofestival.
se. Den första ﬁlmen visas på fredag 6 mars 19.30 och
den sista drar igång 18.15 på söndag 8 mars.

Nu har SL dragit igång
sin årliga kampanj för att
snygga till min röv.
@danieluppstrom twittrar om avstängda rulltrappor
i Skarpnäck och på Fridhemsplan.

Byggstart för miljövänliga hyresrätter
Mellan Farsta och Sköndal ska HMB Construction för
Familjebostäders räkning bygga cirka 600 hyreslägenheter, förskola och lokaler i projektet Drevvikshöjden.
Projektet utförs i fem etapper varav de två första
redan är påbörjade, och nu är det även dags för den
tredje. Den omfattar 87 lägenheter – varav 19 för ungdomar – samt garage, skyddsrum och en kvartersgata.
Fastigheten projekteras för att uppfylla kraven
för certiﬁeringen Miljöbyggnad Silver och energiförsörjningen baseras på solceller, bergvärme och
fjärrvärme.
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GULLMARSPLAN

KOLERAKYRKOGÅRDEN

GRAVPLATS. I hörnet av kyrkogården finns ett 80-tal gravstenar, de sista begravdes här 1901.

KNEG. Sök senast den 4 mars om du vill ha sommarjobb genom Stockholm stad.
FOTO: KARIN NILSSON

Sök sommarjobb i Stockholm
Nu kan du som är född 2001–2004 söka sommarjobb
inom Stockholm stad. Jobbet pågår i tre veckor någon
gång under perioden 24-33 och om det är ﬂer sökande
än jobb delas de ut genom lottning.
En av arbetsgivarna inom staden är deras bostadsbolag Familjebostäder. De tar emot totalt 100 ungdomar och sysslorna består av enklare målnings- och
reparationsarbeten, ogräsrensning och hålla ordning
på gårdar, i trapphus och källare. Nämn i så fall i
ansökan att du vill jobba hos Familjebostäder.
Sök på jobba.stockholm/feriejobb fram till och
med 4 mars.

VISSTE DU ATT… På onsdag 26 februari kl 15–18 är det
tjejhäng på Dalens kvartersgård. Det är Unga själar
som ordnar dansworkshops och matlagning, alla tjejer 12–17 år är välkomna.

Här massbegravdes s
HISTORISK MARK. Parken i Söderort är full av skelett och gropar
När tullaren Emanuel Malmberg gick ombord på fraktfartyget Mitchell från Hull
i England, som hade ankrat
i Tegelviken (idag Vikingterminalen), visste han inte
att han skulle ta med sig döden in i Stockholm.
– Han gick ombord för
att kontrollera deras last. De
hade 1 170 tunnor stenkol
som skulle lastas av i Stockholm, och en låda sytillbehör
som någon hade beställt.
Det visade sig att det fanns
kolerabakterier ombord och
orsaken var dåligt kött som
man hade saltat om. Emanuel bjöds på mat och dryck
och fem dagar senare insjuk-

nade han och dog, berättar
Mats Hayen, historiker från
Stockholms stadsarkiv.
Fyllde kyrkogårdarna i stan
När väl smittan hade fått
fäste i Stockholm i september 1834 spred den sig som
en löpeld, och trångboddhet
och brist på rent vatten satte
fart på bakterien, förklarar
Mats. Symtomen var diarré,
kräkningar och uttorkning.
– Man hade ju ingen
aning om då hur det smittade eller hur man skulle
bota det. Så istället för att
återställa vätskebalansen hos
de här människorna, som var
helt uttorkade, ägnade man

Man lade
ned 12-15
personer i varje
grop, utan kistor,
för de återanvändes.

tyder 120 personer per dag.
Varken kistor eller gravplatser räckte till så man var
tvungen att hitta en ny plats
där liken kunde jordfästas.
Det blev Kolerakyrkogården,
som ligger mellan Gullmarsplan och Hammarbyhöjden.
– Det var en strategiskt
bra plats eftersom Göta
landsväg, som då var en
huvudled in till Stockholm,
passerade förbi precis här,
säger Mats.

sig åt svettning och åderlåtning, vilket bara förvärrade
det hela, säger han.
På bara fyra veckor dog
3 665 stockholmare, det be-

Likvagnar kom på nätterna
När kyrkogårdarna inne
i staden, där de första
kolerafallen begravdes, var
fulla började man frakta ut

