
Bland var a egna som vi idag skall agna nagra ord och kar-

lekr^fulla tankar, och som under det gdngna irsi knutsaret gatt

att trada fram for H0nom som bade sanningen, rattracigheten

och karleken lyda, har det fogat sig sli att de alia tre aro foci-

da landskroniter och har ha fullg.jort sin skolgang och delvis

ock sina verksamhetsar p& skilda omr&den. Det galler

tullbverkontrollbren Sigurd Dencker, skeppsredaren Harry Persson

och stadsmaklaren Carl Olsson. De hade alia upplevt sina pojk-
**

och ungdomsar under den sa kallade "gamla goda tiden", som

visst var p& sitt satt "bade gammal och god for bade handelsman,

industrierna och annat folk. Men ad;jektivet "god" gick ju inte

precis att passa in pa industri- och andra arbetaregrupper, dar

arbetslonerna hyll sig omkring 10 kroner per vecka. Penningvar-

det var ju visserligen ett helt annat. Pa Stadshotellet kunde

man t.exi fa en prima sexa for 50 ore med fritt brannvin, Och

sa otroligt det an later var det at skill iga av den t id ens indu-

otriarbetare som pa sii&minimala loner kunde skapa sig ett litet

visserligen "blygsamt eget hus, belaget vid Vagnmansg», FbreningS'
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eller Bytfû gatan'i Kan fbrstar ocksa den "arbetarerorelFe" som,

vid nenns tic bbrjade vaxa fram over landet, varvid inte minst

i Landskrona en rad pioniarer framtradde for en fb'rbattrad socia;
/^ ' .

och ekonomick stallning for de^ kroppsarbetande folket, burna

cv en idealitet ochtt ett patos som ma.ste tillvinna sig uteslu-

tande respokt och aktning.

Sigurd Dencker var en pigg och hurtig po.jke med bppna b-

gon bade for bbckernas visdom och naturens fria, mangskiftande

rikedom. Han bbr.jade sin skolgang hos frbken Gustafsson vid



Element arskolan for flicker i forsta fbrberedande, kom sa. till

Latinskolan och darefter till det da. nystartade Landskrona Gym
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slum, dar maturitetsexamen avverkades. Sedqn blev det Lunds Un:

versitet med fil. kandezamen i den matematiska disciplinen som

ett lyckligt resultat. Men Landskrona lockade med hemtrevnadei

i deli glada familj ekretsen i det Denckerska huset vid Jarnvags-

gatan och det fria kringstrovande livet med bossan i handen pa

faladsmarkerna, Hal.larps holmar eller i Sma-landsskogarna i Mar-

tin Peterssons trygga och trevligs sallskap. 0 Slier pa Idrotta-

plat sen, dar Otto Krut-Svensson skb'tte/och sa smanin^om fick
'

i I en riktigt framst&encie idrottsman och pristagare av den ambiti'

ose och energiske ynglingen.

Samtidigt med studierna i Lund skrev han in sig i Tullve:

ket och kom 1912 till Landskrona och har blev det sa. sma.ningom

bland andra uppdrag aven stadsfullmaktigeskap Det blev ingen p

ragraf- och partiman av honom utan, som hela hans natur var, e

frisk,klok ochfornuftig och s.jalvstandig herre med en befriand

humors n£degava nar det borjade trassla till sig om gator, hus

byggen och planteringar1; Hans stora intresse for alia sociala

fragor T^rnekade sig aldrig, och goda vanner hade han overallt

bade vid Bytaregatan och p§. Oscarsbalerna p§. Stadshotellet den

1 december, Han ville emellertid ha lite omvaxling i tullgbro

len och gav sig ivag som tullfb^valtare i Charlottenberg vid

den norska gransen men langtade &ter till de skanska markerna

slogAisig ner som overkontrollor i Halsingborg. Det blev dock

tyvarr bara fyra §,r han vid full halsa fick njuta av Sundets

vine; och v&gor,

Det var manga trogna vanner som slot upp vid hans b&r,



Hemmet och. barnen var annars Carl Olssons hela varld* Ha

ar inraknad i Knutsgillets havderrpS. de goda manniskornas al-

"bumblado


