I SSF:s dokumentsamlingar hittades
denna handskrivna sammanställning
från 1982 av citat från kända
författare och andra personer. Vem
som gjort sammanställningen framgår
inte men mottagarna finns listade:

Citat från olika dikter m.m. (Årtal i rött tillagda i samband med redigeringen 2010)
Fabian Månsson (1872-1938)

Pehr Thomasson (1818-1883) Jämshög:

född på Hasslö:

"Det blåser en kvävande vind från samhällets höjder;

"Jag skulle bli slav!

det råder en falsk anda inom de högre kretsarna."

Nej, så djävlar anamma!"

Alice Tegnér (1864-1943) född i Karlshamn:
"Tili, tili, tara,
på lördag ska vi fara,

Sven Edvin Salje ( 1914-1998)

långt opp i Asarums dala.

Jämshög:

Åarna de brusa bland bokarna ljusa,

"Vi är varken danskar eller

bokarna de ljusa.

svenskar. Vi är endast

Där springer hinden och där blommar linden,

svarande i ett mål, där alla är

där lyser körka!

emot, och ingen för vår

Där springer hinden och där blommar linden,

talan."

men nu somnar vinden."

Ernst Wigforss (1881-1977) född i Halmstad:

"Fram I slavar!
fram vid slag och hugg och spark
in bland Grottehjulets navar,
på dess blod- och gallbesköljda,
dess av trampade kroppar höljda mark.
Fram, fram offerlamm"

Artur Lundkvist (f 1906-1996)
Oderljunga:

”Friskyttar och snapphanar som
tagit sin tillflykt hos danskarna
gallras ut och avlivas, friskyttarnas
status inom den danska armén
respekteras inte av svenskarna,
tillsammans med vanliga snapphanar

Ingemar Ingers (f 1902-1983):

behandlas de som förrädare och

"Skåne inte bara tillhörde Danmark eller

överlöpare, hängs i långa rader

lydde under Danmark intill freden i
Roskilde 1658; det var Danmark, lika

Harry Martinsson (1904-1978)

danskt som Själland, Fyen och Jylland, om

Jämshög:

än det hade sin provinsiella egenart."

"jag var liten i lyssnandets dagar /
vid härden sutto de gamla...."
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Sigfrid Lindström "Tristan" (1892-1950)
Fritiof Nilsson Piraten (1895-1972) Vollsjö

Halmstad:

och Kivik:

"Vårt namn skall ej till senfödd släkt gå fram;

"Jag är korrekt i allt utom sanningen."

vi vann ej ära, ådrog oss ej skam;
vår rätt är glömskor;
det är jämnt och kvitt."

Berndt David Assarsson (? 1892-1955):

"Huru skola Skånes barn lära sig älska
sin historia - den må vara aldrig så
värdefull och händelserik - då de icke
ens få veta någonting om den?"

Sten Jacobsen (1642 - 1696) Kågeröd

"Naar de Svenske udi denne winter (1678)
finge fat paa nogle snaphaner, da först
piinte de dem grueligen, brendte dem under
födderne med gloende jern och satte dem

Eva Wigström (1832-1901) Asmundtorp:

siden en spidte ind ved deriss ende och ud

Grundtvigian: folkdiktning och folkseder

ved deriss nase; der effter sloge de dem fast

i Skåne.

til et træ med et söm igiennem begge deriss
hender offner deriss hoffuett och lode dem
saa henge, indtill de döde."

Palle Lauring (f 1909 - 1996) Danmark:

Carl-Gustaf Liljenberg (f. 1908 - 1996)

"Alldeles bortsett från historia,

"Så var luften laddad, när på hösten

kulturhistoria och mycket annat fint har

1675 det nya kriget, det Skånska

vi glömt, att Skånelanden innan de fick

kriget, kom, av Skånelands folk hälsat

sitt öde definitivt avgjort måste

med bävan och samtidigt som den

genomleva århundraden så dramatiska

stora befrielsen från det stora svenska

och bittra, så blodiga och stroliga, att

oket."

inget annat område av Danmarks gamla
territorium har fått genomgå något
liknande."

Theodor Tufvesson (1884-1947)
Lauritz Weibull (? 1873-1960) Lund:

Borrby:

"Det kan knappast anses obilligt då vi

"Mitt hjärta bor i en gammal

mena, att historieundervisningen i

gård, en gammal gård på slätten,

skolorna, från de lägsta till de högsta,

med vita längor och svalebon

bör omläggas så, att vi icke längre

under takets mossgröna brätten."

ställs utanför kunskapen om vårt eget
förflutna."
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Anders Österling (1884 - 1984 )
Helsingborg och Malmö:

"Domkyrkan sträcker sig i hednisk sol,
och hednisk fröjdar sig
den döde jätten
åt morgon svajet i studentskans kjol
och fågelsträcket över Dalby-slätten."

August Zackarias Collin (1833 - 1886)
Glimåkra:

"Varhelst i vårt Skåneland än du går
Anders Hedvall (1885 - 1968) Hörröd:

om annars du hävdernas höst förstår

" - ty ända fram till våra dagar ha de

det givs ej, skåning, en grav eller grop,

skånska skolbarnen undanhållits all

varur du icke hör blodets rop."

kunskap om Skånes historia före
1658, ehuru Skåne sedan urminnes
tider har varit en dansk landsdel."

Albert Olsson (f. 1904 - 1994) Eslöv:

"Sonen frågade undrande:
Sven Gustafson (f. 1901 - 1964) Malmö:

"Vilken färg har Skånepoesien,
när den besjunger den kära Skånebyn?
Jo, se den är ren och vid
som en Arlövssockerbid
och så vid som Eslövs salubrin."

- Mor, Horns krig i Skåne, vad är det för
någonting?
Modern tänkte efter. Sedan sa hon:
- Det vet jag inte. Men man säger så. Det ska
ha varit någonting förskräckligt.
Sedan gick åren och blev med tiden många.
År 1970 visste så äntligen sonen vad Horns
krig i Skåne hade varit för någonting."

Gabriel Jönsson (1892) Ålabodarna
och Hven:

"Jag äger blott bilder från tre
mil jord och minnen från två
små stränder."
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