Koleraläkarna
en berättelse
som e-post, SMS:a malmokolera
mellanslag e-postadress till 0709 119 119
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Att vandra med dom som vilar
Gamla kyrkogården

Välkommen att vandra på denna vackra kyrkogård.
På våren tänds de gröna ytorna av tiotusentals blå
färgdroppar och ljushungriga lökväxter. Sommartid är
det blomsterprakten och trädalléerna som skapar rum
och rymd.
När höstlöven singlar ner mot gångarna och över
gravarna påminns vi om tidens gång. En promenad
genom detta landskap är ett sätt för våra sinnen att
möta livets växlingar. Framemot kvällen tänds en ljusgång för vägledning och trygghet.
Vintertid är kyrkogårdens natur nästan grafisk. Det är
linjer i alla former som ger platsen karaktär. Några är
vertikala och stora som trädstammar, andra är av metall
och har stannat i sin rörelse. Stenarna är alltid stilla.
Denna kyrkogård - också kallad Gamla Begravningsplatsen - är en del av Malmös kulturhistoriska arv. Här
finns familjehistoria och enskilda personers vilorum.
I samarbete med IDstories har vi gjort lite person- och
Malmöhistoria lätt nåbar via mobiltelefon och dator.
Vi vill göra det lättare för dig att få veta mer om några
intressanta livsresor och att få inblick i en tid som var
en förutsättning för vår.
För mer information kan du kontakta Kyrkogårdsförvaltningen på 040-35 90 00.

Mobila berättelser

Det är situationen som avgör vad man vill.
Kanske vill du veta mer om Koleraläkarna här och nu
eller passar det bättre i morgon kväll?
Det finns c:a 15 så kallade IDskyltar på denna kyrkogård. Du ser ett exempel ovan. Där finns både en
webbbadress dit du kan surfa direkt i mobilen eller
hemma och ett sätt att via SMS sända en berättelse en Story - till vem du vill. Mottagaren får Storyn som
e-post. Det kostar inget utöver vanlig SMS-kostnad.
Om du t ex på din PC läst en Story, kan du lätt klicka
dig fram till andra. En Story handlar om själva kyrkogården, en om världsomseglaren Nils Werngren, en om
fängelsechefen Hans Canon som mördades av några
fångar. Läs om Einar Bager som visste mer om Malmö
än de flesta och forskade, ritade och skrev. Frans Henrik Kockum - den store industrialisten vilar också här.
Läser du Storyn om Thomas Frick kan du klicka dig
fram till Storyn om hans sommarhus Katrinetorp.
Berättelserna leder ofta vidare till nya upptäckter och
nya bilder. En Story är ofta en blandning av fakta, lite
underhållning och ett stänk av författarens penna.

Om IDstories

Det finns idag Stories om hus, platser, konstverk,
produkter, butiker m m. Mer info på www.IDstories.se

