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MALMÖ FORNMINNESFÖRENINGS 

VERKSAMHET 1944. 

Föreningens vårsammanträde ägde rum å Hotell · Tunneln 
onsdagen den 1 mars, då konse rvator Hans Erlandsson, Lund, 
k åserade över ämnet "Baltiska utställning·en - ett trettio
årsminne", i anslutning vartill av utställningens presskommis
sarie, redaktör Wa1demar Bulow, framstä llda skioptikonbilcler 
visades. 

Den 1 november höll föreningen sammanträde gemensamt 
med Malmö musei vi:inner i Skovgaarclssalen p å Malmö mu
seum. Härvid hö11 f. d. häradshövdingen Knut Dahlberg före
drag om in farfader , Malmömålaren Carl Conrad Dahlberg. 
Föredraget illustrerades med originalmålningar och repro
duktioner samt åtföljdes av en förevisning· av Dahlbergs 
kosmorama- och ]aternamagicabilcler. Häradshövding Dahl
berg har välvilligt utlovat. att föredraget skall få publiceras 
i Fornminnesföreningens årsskrift. 

Tidigare på dagen den 1 november hade under redaktör 
Ossian Lindskougs ciceronskap en rundvandring ägt rum i 
kvarteren öster och söder om Drottningtorget. Som avslut 
ning· samlades deltagarna i stadsfogde Ch. vV. Sanclegrens 
med rika konstskatter prydda hem, vilket iigaren själv de
monstrerade. 

Styrelsen har gjort v issa förhandsundersökningar för att 
utröna möjligheterna att förse stadens äldsta väderkvarn, 
elen s. k. Mölledalsk varn en vid Beijers park med vingar. Med 
hänsyn t i Il de dryga kostnader, som äro förknippade med till
verkningen av nya ving·ar, har tyrel en anhållit hos lancls
antikvarien i Lund. Harald 01 son, att han måtte bevaka 
föreningens intressen. därest han fing·e vetskap om några 
mölleving·ar, som vore t ill salu. 

I amarbete med Malmö Museum har rivningen av de 
s. k. mag·istratsvillorna övervakats, vilka villor uppmätts och 
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fotograferats. Föreningen stå r i tack samhetsskuld tiU lektor 
A. Liljenqvist för hans ar·bete med uppmätning·en och för 
upprättande av ritning·at' över villorna. Civilingenjör V. 
Måns on har välvillig·t bestritt kostnaderna för renritningen. 

Likaledes stå r förening·en i tack samhetsskuld till boktrycka
ren Edvin Lundgren för den traditionella rabatten å tryck
ning kostnaderna för å rsskriften , Yilken utkom under maj 
månad. 

Fröken Maria Cronquis t, som blev suppleant i sty relsen 
å r 1913 och ordinarie ledamot 192?, har av hälsoskäl avsagt 
sig ledamotskap i densamma. ty relsen f å t' till fröken Cron
q uist framföra ett varmt tack för intres erat och värdefullt 
medlemsskap under alla de å r hon ti llhört sty rel en. Till 
sty relseledamot efter fröken Cronquist Yaldes förutvarande 
suppleanten, konsul Th. C. Bergh, och som suppleant efter 
honom nyvaldes fröken Ester Hallberg. 

Medlemsantalet utgjorde under å ret 3 h edersledamöter , 15 
ständiga och 340 betalande, eller t illhopa 358 m edlemmar, 
vilket utgör en ökning· av 14. 

Av ka saförvaltarens redogörelse för· föreningens inkomster 
och utgifter framgår , att behållning·en den 31 december ut
gjorde: 
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Konungariket Sverig·es Stadshypotek s

kassaoblig·ation 3t 0/o av å r 1936, 

litt. B. 1677 5.000 : -

Svenska Statens 4 O/o försvarslån av 

å r 1940 
1 st. litt . D . n:r 41743 500: -

5 ,, ,, E. ,, 88226-

88230 a. 100: - 500: - 1.000: -

Premieobligation av å r 1943, ser. 1298, 

obl. n :r 66? 50: - 6.050: -

Tran port 6.050: -



Bergh ka fonden : 

Innestående i Malmö parbank 

venska Statens 4 °/o försvars]ån av 
år 1941 
5 st. htt. E . n :r 6536 - 653?2 
a. 100 : -

Innestående i parbanken Bikupan 
,, å Postgiro 

Kontant i kassan 

Transport 6.050: -

528: 93 

500: - J.028 : 93 

2470 : 21 
? : 45 

19: ?5 2.49? : 41 

umma Kronor 9.5?6: 34 
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MALMÖMÅLAREN CARL CONRAD DAHLBERG. 

Föred rag· av KNUT DAHLBERG Yid Malmö Musei Vä nners och 

Mal mö Fornminnesförenings sa mma nträde den 1 november1944. 

Vid skiftet mellan sju tton- och adertonhundratalen levde i 
Malmö en hedervärd sockerhagarfamilj Johan Anders Dahl
berg och hans hustru Christina Becker. De bodde i ett litet 
tvåvåningshus vid Skomak aregatan b redvid gamla Oxiehan
k en; huset finns ännu, ehuru fasaden blivit fördärvad. D ahl
bergs hade åtskillig·a barn, varibland sonen Carl Conrad, 
min farfar, om vilken detta föredrag· sk all h a ndla. 

Johan Anders dog redan 1812 och änkan g·ifte om sig 1814 
med Johan iklas Meyer, som var från Karlshamn och guld 
smedsgesäll. D et berättas, att änkan Dahlberg före äkten
sk apets ing·ående hakade en ofantligt stor och god tårta och 

Vignettbilden föres lä I le r Ca rl Con rad Da hl berg. j ti h·por!r. Bl yerts teckn . 
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G uldsmeden, sedermera 
soekerbag·a ren J oba n 

ikla Meyer. Oljemål-
11i11g-. 

personligen bar den upp till rådhuset, där magi traten satt i 
session. Hon gjorde g·ällande, att tårtan bakat av hennes 
fästman och bad magi traten att hålla till godo och att såsom 
mästare i ock erbagarskrået antaga vännen Meyer. Magi tra
ten lät sig· väl smaka och an åg ig därefter inte kunna annat 
än bevilja den så delikat framförda ansökningen. Meyer 
tillhörde en gammal Karlshamnssläkt och medförde i boet 
en familjebibel, Karl den XII : , i vilken sedan långa tider 
alla Meyrar och edermera alla Dahlbergar blivit inskrivna. 
Jag k an inte lå ta bli att erinra om, att nära 100 år senare 
en frände t ill Johan iklas Meyer fabrikören Ernst Meyer 
från Karlshamn blev kallad till Konungens rådsbord såsom 
finansminis ter. Jag minns den stolthet varmed i vår familj 
underrättelsen mottogs, att v i på detta sätt, om ock så otroligt 
avläg et , blivit läk t med ett tatsråd. D t ansågs särdeles fint 
på den t iden. Jag hörde stundom, att min far talade om farfar 
Meyer, alltid med sympati om ock med en stilla förnöjelse. 
Han antydde, att någ·on nytta i ock erbagaryrket åstadkom 
farfar Meyer aldrig. Tårtan, om han blev mästare på, blev 
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Handlanden Anders P eter Dahl
berg. Pastell. 

inte upprepad. Men den gamle herrn blev annorledes hedrad 
- han blev ledamot av kämnär rätten och kred i elen egen-
kapen en gång i veckan upp på r ådhuset för att sitta och 

döma. Vi se här hans porträtt, målat av hans styvson Carl 
Conrad Dahlberg. Porträttet hängde alltid på min fars tjän
sterum på rådhuset. Han tyckte farfar Meyer passade där 
uppe. 

Av hans styvbarn blev den äld te Anders Peter Dahlberg 
handelsbokhållare, sedermera handlande och gift med änke
fru Charlotta Riber, född Frick. Han drev stor affär i den 
betydande fastighet vid Drottningtorget, där biografen Grand 
nu är inrymd. Stommen till manbyggnaclen finns kvar men 
i ett förskräckligt förvanskat skick. Han hustru hade i 
sitt första äktenskap två söner, vilka ålecles buro det gamla 
namnet Riber, som nu endast finns representerat i egencloms
namnet Ribersborg. De <logo unga, en av dem omkom på 
Oresuncls is en vinter, då sundet låg mellan Malmö och Kö
penhamn. Efter A. P . Dahlberg och hans hustrus död på 
1860-talet köptes fastigheten och affären av Carl Johan Horn-
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Frn Charlotte Dahlberg, 
född Frick. Oljemålning av 
K. P . Lehmann. 

merberg-, fader till vår framlidne vän häradshövding Christian 
Hommerberg. 

Jag har i min besittning två stora och vackra porträtt 
av A. P. Dahlberg och hans hustru, här återgivna. Porträttet 
av Anders Peter är målat av brodern Carl Conrad i pastell. 
Det målades redan år 1 31, då Anders Peter var endast 28 
år gammal. Porträttet av fru Charlotta är målat av den 
kände dan ken K. P. Lehmann, om under flera årtionden 
bereste vårt land och åstadkom enligt beräkning det enorma 
antalet av c:a 4.800 till stor del ganska goda porträtt av 
huvudsakligen präster och borgerskap. Om honom, liksom 
för övrigt om andra liknande målare, berättas, att då han 
drog ut på sina rundresor han hade kapp äcken full av halv
färdig'a porträtt d . v. s. allt var gjort utom ansiktet, där var 
av naturliga skäl till vidare ett tomrum. Om många av 
hans porträtt skulle man nog kunna säga som pigan som 
varit och sett den fina bruden . D å hon k ommit hem och 
beskrivit all skönheten och prakten , slutade hon med: "D et 
var egentligen bara själva an iktet som var så räligt." I detta 
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fall är emellertid ansiktet ingalunda räligt, tvärtom, hon ser 
utmärkt stilig· ut. Om halsen har hon ett utomordentligt 
vackert halsband, om nu äge av min syster. 

ärmast i ordningen efter Anders Peter kom min farfar 
Carl Conrad. Jag passerar tills vidare förbi honom och går 
till tredje brodern Ludvig. Han övertog· ockerbageriet efter 
de gamla och drev det till sin död 1 ?6. Under hans tid var 
det Dahlbergska sockerbageriet utan jämförelse det främsta 
i staden, som mång·a berättelser omvittna. Fröken Alma Falk
man har vältaligt skildrat alla de godhetsgTuncler, om där 
ålde , men hon talar också om något som även min far om

talat och som vittnar om. den tidens enklare förhållanden. 
Barn brukade för ett par styver köpa ett ark sockerpapper 
d. ·v. s. ett papper, på vilket hade bakat konfekt. Det var 
sött och gott att suga på. Fru Berta Dieden, född Flensburg, 
försäkrar i sina minnen, att ett fint kalas hos hennes föräldrar 
Theodor Flensburgs på Söderg·atan inte var tänkbart utan 
den stora krokanen från ockerbagare Dahlberg. Den var 
sammansatt av mandel.kransar i form av en bikupa, från 
vars topp utgick trålar av röd och vit karamell. 

Ludvig Dahlbergs änka, min gudmor, blev mycket gam
mal. Hon dog för t 1903 vid över 90 år. ålder. Den lilla 
gumman, som jag naturligtvis väl minns, var visserlig·en svä
gerska med Carl Conrad, men hade eljest ingenting med kon-
ten att göra. Dock ville slumpen, att hon kom att övervara 

en märklig händelse, som var av betydelse för konsthistorien. 
En kväll för _jämnt hundra år sedan var hon på det KongeJige 
Theater i Köpenhamn. Även Thorvald en var där och under 
före fällningen drabbade elen frejdade mannen av ett slag
anfall och dog. Hon har berättat för mig om denna upplevelse. 

Jag· går nu tillbaka till mellanbrndern Carl Conrad, som 
var född elen 6 februari 1 05. Han blev konstnär och han var 
med hela in jäl konstnär och konsthantverkare, en å mång
sidig man, att jag skulJe vilja om. honom använda omdömet 
tusenkonstnär. Grunden till itt konstnärskap lade han vid 
Konstakademien i Stockholm. Där genomgick han först prin
cipskolan och flyttades sedan upp i den högTe avdelningen, 
antik kolan. Som. elev i antik kolan tilldelade han av aka-

10 



demien i januari 1828 en belöningsmedalj i silver, som jag 
allt.jämt har kvar. Härefter har det icke trots noggrann 
under ökning· varit möjligt att finna något spår av honom 
vid akademien. Det är således icke troligt, att han, såsom 
en tradition inom släkten gjort gällande, blivit utnämnd till 
agre vid akademien. Han erhöll år 1831 burskap i Malmö 
som målare. 

Jag visar här ett självporträtt i blyerts, som han utfört 
någon gång under denna ungdomliga del av sitt liv. Det är 
vackert g'jort liksom också det förut omnämnda pastellpor
trättet av brodern Anders Peter. Denna bild vittnar enligt 
min mening om konstnärlig mognad och båda bilderna visa 
dessutom, att de två bröderna varit granna karlar. 

Carl Conrad gifte sig 1831. Hans hustru hette Ulrika Ny
man och han gjorde hennes bekantskap genom att han gav 
henne lektioner i målning. Dahlberg bodde som gift och 
åtskilliga år om änkling· i ett li tet tvåvåningshus vid Hjul
hamn gatan eller, om den då kaJlades, Rivaregatan. Huset 
finns ej mer. Tomten ingår i bakre delen av det komplex, 
som vid Södergatan inrymmer biografen Capitol. Familjen 
Rydberg bodde i närheten och Kungl. målaren Gustav Ryd
berg var född samma år som min far och var hans lekkamrat. 
Jag skulle mycket missminna mig·, om inte Gustaf Rydberg· 
omtalat för mig, att han som gosse ritat för min farfar. 

Efter allt att döma var Carl Conrad Dahlberg en rikt och 
mångsidigt utrustad natur. Han gav, som jag redan nämnt, 
lektioner i teckning och målning. Han var mycket musika
lisk, spelade själv och var, enligt uppgift av min far , en 
lycklig Bellmanssångare. Han gav lektioner också i spelning, 
fiol och piano. Han började, som vi ha sett, redan tidigt 
att måla porträtt och jag förmodar, att porträttmålning åt
minstone tidvis var han främ ta inkomstkälla. Allt är emel
lertid ganska dunkelt hl. a. av elen anleclning·en, att han i 
allmänhet inte ignerade och daterade sina verk. Vi ha nyss 
beskådat porträtten av iklas Meyer och Anders Peter Dahl
berg. Här visa ännu några porträtt, av vilka ett par verk
ligen äro signerade. Ett, tillhörigt Malmö Museum, föreställer 
en boktryckare Lund tröm. Ett annat, som äges av Malmö 
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Hantverksförening, föreställer sadelmakare N. Sjöström. Ett 
tredje återger en anhörig till målaren, nämligen bryggaren 
J. P . Pettersson, som var morfarsfar till min frände direktör 
Wilhelm Malmqvist. Porträttet av l ils Sjöström ser jag 
i dag för första gången. Jag har en gång· besökt en familj 
i Ystad där det fanns ett porträtt, som målats av min farfar . 
I Anna Margaretas stiftelse, som jag i egenskap av rådman 
hade hand om på sin tid, fann jag en dag ett porträtt av far 
far . Det föreställde en musikfan.junkare Waldow och t ill
hörde hans dotter, som bodde i stiftelsen och dog där vid den 
sällsynta åldern av 102 år. Porträttet var mycket mörknat, 
täckt av ett århundrades sot och damm. Jag förmodar, att på 
många andra ställ en i Malmö finns porträtt av farfar, kanske 
osignerade. 

Utom med porträtt sysslade Dahlberg· rätt mycket med 
att - kanske för sin försörjning, kanske för nöjes skull -
tillverka vad jag skulle vilja kalla prydnadsbilder. De 
voro merendels kopior i antingen olja eller den av honom 
mycket uppskattade pastellen av kända konstverk eller van
ligi förekommande träsnitt eller gravyrer. Här se vi två 
utmärkt vackra pasteller, framställande ryttarstrider mellan 
fransmän och araber. Dessa tavlor ägas nu av min syster 
men ha på sin tid prytt ·salong·en i rådman Falkmans hem. 
Här är en strid mellan vilda tjurar i olja. Och här ett vackert 
porträtt i pastell av prins O scar, sedermera 0 car Il, och 
hans gemål, antagligen utfört 1856, då de förlovades. Säkert 
har Dahlberg· åstadkommit och ålt många liknande bilder. 

Under årens lopp intresserade sig Dahlberg också för att 
göra avbildningar av sin födelsestad. Sålunda utgav han 
ett "panorama av Malmö", innehållande 14 litograferade vyer. 
De äro som vanligt odaterade, men av bilderna framgår, 
att de utförts under något av åren 1841 eller 1842, antagligen 
sistnämnda år, eftersom i början av 1843 en ubskriptions
inb.judan jämte en berömmande notis om dem förekom i 
Malmö Nya A11ahanda. Bilderna, ensamma i sitt slag, er
bjuda självfallet ett mycket stort intresse. Som konstverk 
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Färgbilden förestä ll er C. C. Dahlbergs olj em å lni ng 
"Lugnet y jc] Möll evången ". 





Rytta rstrid mellan araber och fran mä n. Pastell. 

är åtmin tone flertalet av dem vaga. Jag äger dessutom en 
oljemålning av honom, föreställande det Frans uell till
höriga lantstället Lug·net i Möllevången. Målningen är åstad
kommen på 1 40-talet, då parken var upplåten till brunns
clrickning· av artificiellt vatten, om förfärdigade av apote
karen Barkman, för att citera gamle Friberg. Bland det 
blygsamt småskurna borgerskapet, som rör sig i parken, höjer 
sig kommendanten överste röms mäktiga gestalt, åtföljd av 
sin adjutant. En del av byggnaden finns ännu kvar och parken 
existerar också, nu under namnet Folkets Park. Tavlan, här 
å tergiven, skall med tiden överlämnas till Malmö Museum. 

I Dahlberg·s äktenskap fanns fyra barn, Christine, född 
1 32 och död 1910, arl Ulrik, född 1833 och död 1862, Arwid, 
född 1835 och död 1908, samt Beata, född 1837 och död 1916. 
Alla se vi här porträtterade i pa tell, målade tydligen om
kring 1840. Bilderna ha under många årtionden varit förva
rade i papper och utan gla ; de äro därför suddiga och blekta. 
Här visar jag vidare ett litet oljefärg porträtt av min fader 
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Magistratssekreterare 
Arvid Dahlberg som student. 
Oljemålning. 

som ung student, således från mitten av 1850-talet. Redan 
formatet ger porträttet likhet med de samtida danska. 

Dahlbergs hustru dog i lung·sot våren 1 4 . Äldsta dottern 
Christine var då 16 år . Under ledning av henne hölls famil
jen samman åtskilliga år ännu. D essa år synas för Dahlberg 
ha varit en tid av mycket flitigt arbete. Månaderna när
mast efter hustruns död gav han ig, måhända driven av sin 
sorg, in p å ett oerhört pre ande arbete, var resultat kulmine
rade samma sommar. Jag syftar på hans kosmorama och 
laterna magicabilder, om under sommaren 184 förevisades i 
tivoliträdgården Altona.1 

Vid skapandet av dessa bilder g·jorde sig hans praktiska 
talanger gällande i högsta grad. Han visade de a talanger 
även på ett annat område; han tillverkade lek saker. D å jag 
frågade min far vad det var för slags leksaker, fick jag till 
svar, att de voro gjorda i papier rnache och att det också före-

1 Beträffande dessa b ild er och omständigheterna kring deras förevi
sande hänvisar jag t ill min upp als "På biograf för 100 år sedan" i 
Nordiska Museets årsbok Fatab uren för år 1944. Bilderna finnas numera 
i Malmö Museum. 

14 



kom attrapper. Jag har i min besittning en stor bronsmedalj, 
·om tilldelats honom som belöning vid 1851 års utställning 
av slöjclalster i Stockholm. Enligt katalogen över utställ
ningen, som försiggick i Brunkebergs Hotell, utställde Dahl
berg "diverse leksaker (enligt åtföljande priskurant)". Pris
kuranten finns tyvärr inte. Av den officiella berättelsen över 
utställningen har jag inhämtat, att guldmedaljer ej förekom, 
endast silver och brons, vidare att ingen utställare från Malmö 
erhöll silvermedalj och att två Malmöutställare fick brons
medalj, nämligen Dahlberg och Kockums Mekaniska Verk
stad. I berättelsen motiveras Dahlberg belöning med följande 
ord : "Målarmästaren Herr C. C. Dahlberg i Malmö, hvars 
till expositionen insända betydliga parti lek aker, atrapper, 
m. m. vunnit rättvist bifall för det originella i icleer och det 
i allmänhet vackra i utförandet. Då man dessutom känner, 
att Herr Dahlberg· visat det första försök, som här i landet 
i denna väg· ynes vara med framgång utfört och lovar att 
minska om icke undanrödja införseln från andra länder av 
dylika arbeten, för vilka icke obetydliga penningbelopp hit
tills utgått ur landet, så är hans förtjenst i sådant avseende 
värd all uppmärksamhet". 

Här nämnas sålecle. dels leksaker och dels attrapper all
deles som far min sade. Vart alla dessa tag·it vägen, vet man 
inte, pap ier mache är ju ett bräckligt material och allt har 
väl blivit förstört. Förhoppningen i utställningsberättelsen, 
att Dahlbergs leksaker skulle för framtiden göra slut på 
importen av dylikt från utlandet blev inte infriad. Vi måste 
också medgiva, att av de två pristagarna från Malmö det blev 
Kockums Verkstad som kom längst här i världen. Det kan 
emellertid vara av intresse att nämna, att vid denna tid av 
konkurren om utställning·spris det även förekom ett visst 
samarbete mellan de tvänne utställarna. Dahlberg tecknade 
och litogTaferade nämligen reklambilder åt Kockums Verk
stad. En sådan bild föreställde elen berömda "ångvagnsca
rousellen", som tillverkades på verkstaden och var uppsatt 
i ett invid g_juteriet ordnat tivoli. Även till andra städer 
så om Stockholm, Kristiania och Helsingfors blevo f. ö. lik
nande ångkaruseller levererade. 
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Trots faster Christines av min far ofta vitsordade ömma 
omsorger g·ick det i läng·den inte att hå lla familjen samman. 
Äldste pojken hade g·ått till sjö s. Han seglade i många år 
mellan Holland och Ostindien och dog· som styrman i Rotter
dam år 1862. Min far omhändertog·s av sin barnlöse farbror 
vid Drottningtorg·et och hans hu tru. Han blev fosterson hos 
dem och fick av dem bekostad in universitetsutbildning. 
Faster Christine tog plats om guvernant ho arrendatorn 
av Tosterup Christian Burrau. Lilla Beata omhändertogs av 
sin moster och hennes make kyrkoherden Richert i Västra 
Kärrstorp och blev sedermera guvernant hos familjen Kurck 
på Rynge. Familjefadern själv överflyttade sin verksamhet 
till Ystad, där han sedan var bosatt under rätt så många år. 
Jag· föreställer mig, att upplösningen av familjen skedde 
senast år J.855, antagligen något år tidigare. 

I Ystad fortsatte min farfar sin verksamhet som förut. Han 
målade porträtt av borgerskapet och gav lektioner. Vår av
lidne malmömålare Bruno Hoppe, som ju var född i Ystad 
och son till urmakare Hoppe därstädes, har sagt mig, att han 
]ärt sig rita av gubben Dahlberg, som han väl bevarade i kärt 
minne. En del planscher i Psilanders 1858 utgivna Ystads 
historia äro utförda av Dahlberg ; de äro i teckning·en bättre 
än bilderna i Malmöpanornmat. Jag visar här en tavla i olja, 
framställande Strandgatan eller numera Hamngatan i Ystad. 
Denna tavla finns f . ö. i två nära nog identiska exemplar; 
det andra hänger i Ystads museum, där även lär finnas ett 
par andra Ystadsvyer av Dahlberg. Enligt min mening är 
tavlan vacker, p åminner om de amtida danska konstnärerna 
(exempelvis Köbke). 

Under Dahlbergs vistelse i Ystad inträffade det, att båda 
hans döttrar g·ifte sig. Christine äktade skogsförvaltaren på 
Tosterup Carl Burrau och flyttade med honom till det tju
siga lilla bostället of ielund i Sjöbo Ora. Beata blev g·if t 
med förvaltaren på Rydsg·ård Jöns Ander ·son. Här se vi en 
år 1861 målad bild av Rydsgårds förvaltarbostad, enligt upp
gift numera nedbrunnen. Framför huset håller till häst för
valtaren själv. P å frappan står fru Beata med sin förstfödde 
son på armen. Jfan är nu 82 år gammal, bor i Limhamn 
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trand g·a tan i Y !ad. Oljemålning. 

men är tyvärr av jukdom hindrad att komma hit i dag~. 
Vid ena gaveln står en något bö.jd man, det är målal'en Carl 
Conrad Dahlberg·. Vid andra gaveln se vi två äldre frun
timme r, som äro Beata mostrar mamsellerna Sara och Maria 
Nyman. P å bänken upptäcka vi ett äkta par, som lär före
ställa ett g-rannfolk arrendat(!rn av Williegården Adolf Ahl-
tröm, broder t ill borgmästaren i Malmö Olof Ahlström, med 

maka. Oxvaktarcn heter Per Karls on. 
I Ystad knöt Dahlberg vän kap och samarbete med den 

nyssnämnde urmakaren Hoppe. De tillverkade gemen amt 
vad jag brukar kalla "land kapsklockor", som på den tiden 
var rätt moderna. Arbetet var g·ivetvis delat dem emellan, 
så att Hoppe gjorde maskineriet, medan Dahlberg svarade 
för målningen. P å de sa klockor finns själva uret anbragt 
exempelvis i ett kyrktorn, om förekommer i ett landskap, 
eller i en moraklocka, som tår i en stuginteriör. En del av 
figurerna i landskapet eller interiören rör ig, då man drar 
upp ett särskilt verk. Dylika klockor äro ingalunda vanliga. 

2 Han aYled under istlidna december. 
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Förvaltarbostaden på Rydsg•hd. O lj emå lnin g. 

Jag har sett två på Rosendals Karl J ohansm useum och en 
på Göteborgs museum. Alla de a synas mig enklare än 
den jag har förvärvat av en son on till den gamle Hoppe. 
Här vi as en reproduktion av den. D å man drar upp verket, 
rör sig· en vattenkvarn och en vädermölla, en k vinna kardar, 
en annan spinner, en gubbe hugger ved och en maler kaffe. 
Sådana klockor äro en outtömlig g lädj ekälla för barn; åt- . 
minstone gäller det mina barnbarn. 

Under sin Y stadstid knöt emellertid min farfar ännu en 
förbindelse, som man nog vågar säga blev av betydelse för 
vår sk ånska kulturhistoria. Jag· åsyftar hans samarbete med 
den kände patron A. B. Wallis p å säteriet Dybeck i ö stra 
vVemmenhögs socken. W allis var en fö regångsman inom det 
sk ånska jordbruket och boskapsskötseln. Han var dessutom 
en mycket intresserad kulturhistoriker och åstadkom en sam
ling av intressanta föremål på sin gård. Dahlberg har uppen
barligen vistats ho honom under långa t id er och efter hans 
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Klocka med rörliga bilder. 

anvisningar utför t målningar för D ybeck. Så om clörrövcr 
styck en i stora sa len på D ybeck anbragtes fyra av Dahlberg 
utförda må lningar. vi ande årstiderna i Wemmenhög. H är 
finnas de i reproduktion. D e tillhöra f . n. mig och skolä 
med t iden övergå ti ll Ma lmö Museum. På den tavla, som 
återger vå ren, sk ådas i bakgrunden D ybeck s herrgård med 
ina stolta gavelrösten. I förgrunden pågår uppförandet av 

ett klinhu . Vidare förekommer p löjning, harvning och sådd. 
P å sommartavlan hu gger man hö och tvättar i ån. I bak
grund en ligger östra Wemmenhögs blytäckta k yrka. tork
far vandrar i maden. Ättehögar och run tenar erinra om 
bygden namn (YCX'bnecle mccnd höi). I denna socken h a 
märkl ig·a per onet· levat. Nico loviu var en g·å ng k yrkoh erde 
här och den lille mannen med vi:irld r k tet, ils Holgersson, 
var som bekant född i östra vVemmenhög. Hösten represen
teras av en bild av tlörte vattenmölla ner e vid stranden ; 
pannm ålsforor k omma och foror med mjöl säck ar k öra hem. 
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Vå ren i Ve mm enhög. O lj emå l11in g. 

Mö.rka hös tmoln fara över himlen. Slutli gen k ommer vintern, 
de glada gill ena tid. D et dansas i stug·an. g·ubbarna spela 
kort och mororna dricka kaffe. Här finns även en femte, 
museet redan tillhörig tavla från amma hå ll, före fällande 
fastlagsr yttare i öllöv, en by i nä d1 eten av D ybeck. Alla 
des a tavlor betecknas av folklivsfol'skarna som något av det 
värdefulla. te i itt slag som vi äg·a i vårt land. D et bör mär
kas, att tavlorna redan vid tiden för deras utförande voro i 
viss mån historisk a . D e framställ a jordbmksförhållandena i 
börj an av 1800-talet , men varj e dräkt, varje redskap eller 
arbetsmetod anse vara rikt ig·t å tergive n. 

Jag har nämnt Wallis' intresse fö r hosk apsskötseln och 
vill påminna om, att den av honom 1 63 importerade hol
ländske t juren P otter anses, som vi alla vet eller bör veta, 
som stamfadern för Sk ånes nuvarande svartbrokiga boskaps
ras. Dahlberg torde för D ybeck s r äkning· ha u tfört en stor 
målning av detta vördnadsvärda kreatur. Hä r visa en liten 
mera skissartad målning av samma t jur ; jag· har härom året 
k änkt elen t ill Lantbruk akademien . D e ·tora kulturhistori

ska m ~tlningarna från vVemmenhög, om jag visat, äro dekora
t iva och stå tliga men som k on tverk äro de tämligen svaga. 
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So mm a ren i Ve m men hög. Oljemå lnin g. 

Dahlberg· var emell erlid en överraskningarnas man. Som bevis 
härom visar jag en v in terb ild av D ybeck. Denna lilla vackra 
tavla verkar även i färgen myck et modern, den för tankarna 
till exempelvis en Johansson-Thor. Här se vi vidare två tavlor 
framställande nötkreatur och hästar i Wemmenhög. D e ä ro 
som_ konstverk ganska utsökta. D et är kuriöst, att de äro må
lade från precis samma platser som två av år tidstavlorna. 
Tavlan med h~istarna motsvarar vårtavlan med D ybeck s gård 
i bakgrund en, nö tkreaturen ommartavlan med ö stra \Vem
menhög · k yrka so m bakgnmd. Men hur myck et vackrare äro 
inte des a sista i jfönförelse med stelheten i årstidstavlorna. 
Man har jämfört nöLkreaturstavlan med Kallenberg. Profes
sor Nil Han on, om 8Ctt på tavlan från en annan synpunkt, 
har sagt om tjuren, att den ·ynes honom vara en typisk 
k ånsk tjur från i.iden innan re ultatet av Potters förädlande 

verksamhet g ivit ·ig· tiJl känna. 
Något av de sista uren på 1860-talet lämnade Dahlberg 

Skåne. Han flyttad e t ill Stockholm och bodde där t ill sin död 
den 5 februari 1 70. Om anledningen ti ll flyttningen vet 
jag ingenting. Med h in nedom om hans verksamhetslust skulle 
jag vara ben ~igen g i.· a. att han i Stockholm fått något erbju-
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Hösten Vemmenhög. Olj emålnin g". 

Vintern Yemmenhög. O lj emå lning. 
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Fastlag ryttare Ollöv. Oljemålning. 

Vin terbild av D ybeck. Oljemillning. 
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Nötkreatur Vemmenhög. O ljemålnin g. 

dande om arbete, som lockat honom. ex ernpelvi något illu
streringsarbete eller litografering. Ingenting finns som ger 
vid handen att Dahlberg· levat i tockholm under särskilt 
svåra förhå llanden. En antydan om en vi komfort är att 
min far , som efter lrnns död reste upp , hemförde ett flertal 
mycket vackra gamla målningar, som funnits i fadern 

tockholmsbostad. 
Härmed har jag följt min farfar från vaggan till graven. 

i alla torde ha fått det intrycket, att han var en rik begåv
ning med en renässansartad mångsidighet i intre en och verk
samhet. Som konstnär var han ytter t oji:irnn. Många av han 
produkter äro nästan barnsligt tafatta. andra åter äro goda 
konstverk, vackra och ståtliga. För Malmö tad och denna 
provins är han en ti ll gång, hans tad - och land kap vyer, 
hans kulturhistoriska bi lder äro i den relativa fattigdom på 
dylikt som råder gan ka oer ättliga. För hans efterlevande 
släkt betyder han även något annat och mera: han efterläm
nar hos dem minnet av en god och rättskaffens man. som 
av sina barn omfattades med störs ta kärlek. 
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MALMÖS SEGL. 

Af SIGVARD SKOV. 

Malm0 er en af de få middelalderlige byer i Norden, der har 
fået sit våben tildelt ved en kongelig tilkendegivelse. Det 
skete ved et brev udstedt af kong Erik af Pommern den 23 
april 14371• Denne konge, der ivrigt st0ttede borgerstanden 
i sine riger i elens kamp for at befri sig fra det hanseatiske 
åg, viste stedse srerdeles omsorg for Malmös tarv, og det må 
sikkert e som et udtryk herfor, som en srerlig kongelig 
gunstbevisning, at han i det nye byvåben satte sin egen pom
merske grif. Malmö stad havde vistnok ikke tidligere haft 
noget fa t våbemmcrke. I byens reldste segl vel fra tiden 
o. 1300 findes en kirkebygning·2, mens der i det n reste findes 
et skib. Dette segl, der hidtils har vreret dateret til 1300-tallets 
sidste halvdel3, kendes nu kun i et eneste exemplar h reng· 
ende ved et brev fra den 14. nobember 1417, som findes i 
det danske rigsarkiv i K0benhavn4 • Brevet, hvorunder seglet 
hrenger, er en overen komst om våbenstilstand i de lang
varig·e kampe om S0nderjylland mellem kong Erik og hol
stenerne. D et var lykkedes for kongen at erobre Slesvig by, 
kun borg·en Gottorp trodsede endnu hans magt. Hanseaterne, 
hvis handel led under disse kampe, greb da ind og forelagde 
et forslag til et forli g, der gik ud p å, at der kulde v~re 
stilstand indtil mikkelsdag {29 sept.) nreste år , og i mellem
tiden skulde <ler da afsiges en voldgiftsdom om Slesvig. Både 
kongen og hertug·en gik ind herpå. Stilstandsbrevet5 er skre
vet på pergament og· forsynet med ikke frerre end 46 segl, 
hvoraf de fJe ·te na.turligvis tilh0rer den dansk e og hol stenske 

1 L. Weibu ll : Ma lmö stads 11rk11ndsbok I, 28. - M. S. A. K uugl. 
brev A. 8. 

2 P. B. Grandjean: Dan ske Keb tredcrs Seg l, Tav le 27 °·. (Khvn 1937). 
3 L. Weibu ll : Ma lm ö lads medeltida s ig ill er ; Historisk tid skrift fö r 

Skåneland I, 151. 
4 Grandjean: Danske Kebstreders eg l, TaY le 28 a. 
5 Regesta dipl. hist. dan ., e r. 2, J, 4-it ; Repert. dipl. reg n. dan. UI , 

p. 234- 35. 
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Fig. 1. 

adel, men desuden findes eglene fra fire danske byer , nemlig 
Lund, Ribe, K0benhavn og Malmö. D ec· er nu det mrerke
lige ved clisse fire bysegl, at mens Ribe benytter it sreclvanlige 
segl6, så anvencler de tre andre k0bstreder segl, der kun 
kendes fra dette ene tilfrelde7 • Herpå har heraldikeren P. 
B. Grandjean givet den forklaring, at cla våbenstilstanden 
antagelig er afsluttet i Slesvig-, har man på gTund af årtiden, 
den 14 november, opg ivet at fremskaffe de fjerne byers sig·
neter og da grebet t il den uclvej at lade fram tille tre helt 
nye, og som bevis herfor anfores, at de er tarvelige og ube
h_jrelpsomme i ndforel en og har plattyske indskifter8• For 
Malmös veclkommende vi er 1417- eglet (fig. 1) et ellers for 
denne by ukendt billede af et enmastet skib med vajende 
vimpel, et for en s0stad såre almindeligt seglbillecle. P å grund 
af seg·lets dårlige bevaring·stil tand er enkeltheclerne imicl
lertid uklare, og· der hersk er derf or nogen usikkerhecl angå
ende opfattelsen heraf. D et vil da Yrere rimelig·t at se, hvor-

6 G ra nd jea n : D a nske K0b I reder Se91 p. 36. TaY le 14 e. 
7 K0benhav n ib. Tavle 8 b og Lund Tav le '.!7 a . 
8 P. B. Gra ndj ea n: Dan k ig illogra fi p. 322- 23, (Khvn. 1944): 

Grandj ean still e r her yder lig·e re en spcc ia la llia ndling 0 111 141 7- eg le11 e 
i ud s ig t. 
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Fig. 2. 

dan to k y ndige tegnere på vidt for kellige tider har opfat
tet det. 

Den ,danske historiker og gehejmearkivar, Jacob Lange
bek (17l0-75) , havde planlagt et vrerk om danske sigiller, 
som det dog aldrig lykkedes for ham at få fuldfort og udgivet . 
Men i hans efterJadte papirer findes en del forarbejder og 
deriblandt teg·ninger af segl, således også af det omtaHe 
Malmösegl (fig. 2) rimeligvis tegnet af Langebeks udmrerkede 
medarbejder , monumenttegneren S0ren Abildgaard (1?18- 91) . 
P å denne tegning e 0ver t på skibets mast en krone, som 
Grandjean ikke vil anerkende9• Det kal sikkert vrere en 
mastekurv . Fra sk yen tilhöjre ses en udstrakt hån , der holcler 

· "en bajonetfonnet g·enstancl" 10• 

Langt senere er . eg·let tegnet af E. Rondahl (1858-1914) , 
der har et godt navn om hi torisk og arkreologisk tegner i 
det dansk e ationalmu eum tjeneste. Han har blandt andet 
tegnet seglbillederne til Henry Petersens udg·ave af dansk e 
adelige sig·iller fra 1 97 og· til A. Thisets udgave af konge
seglene fra 1917. P å Rondahls tegning· (fig-. 3) ser man en 
skråtstillet r å med et beslået segl. Begge de to tegninger 

0 Grancl jea n : Danske Kebstreders Seg·] p. 53. 
l O ib. p. 5- , 

27 



Fig. 3. 

har til forl reg· det samme segl, de kan folgelig ikke begge 
vrere rigtige. P å forhåncl vi l man vel vrere t illb0jelig· til at 
give elen relclste teg11ing· forrangen, cla seglet, elen er tegnet 
efter, rimeligvis ikke clengang var så medtaget, som cla Ron
clahl langi senere skulcle tegne det. Men i så falcl må cler 
kunne gives en rimelig inclholclsmressig tydning, og det er 
det, der skal fors0ges. 

Hånclen, cler kommer ucl fra skyen er velkenclt i miclclel
a lclerens kunst og betyder cla alticl Guds håncl, som det f . 
ek s. er tilfrelclet på k alkmaleriet på Fjenneslev kirkes triumf
vreg, hvor Asser Ri g· og fru Inge rrekker kirken som gave 
til Cucl11• D en genstancl, som hånd en griber om, må cla 
vrere skibets ror, sicleror som vanlig·t var p å elen ticllige micl
clelalclers farfo jer. Det skal dog· inclr0mmes, at det i så falcl 
ser ucl, som roret er f restnet på bagborcls sicle i steclet for på 
styrbords, og at signetstikkeren i så falcl må besky lcles for 
en meget alvorlig fel i gengivelsen . Men en sådan fejltagelse 
er ingenluncle utrenkeli g-, idet billeclet jo tår omvenclt på 
signeten, og cler k encles iffvrigt fra ticlligere tid ek sempel 
på en saclan fej l i et skibsbillecle, nemlig skibet p å Hablingbo 
kirkes billeclsten 12 . Enclnu mere forståeli g bliver fejltagel-

11 a fbild et i talrige vrerker f . eks. D anmarks Riges Historie I , 597 
og i Vilh. la Cour : Danm a rk H i torie I , 11 7 (Khvn. 1939). 

12 Sune Lindquist: Got land s Bildsteine IJ, 53 og fi g. 183. (S thlm .1942). 
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sen, hvis Grandjean har ret i sin antagelse om signetets noget 
forhastede tilblivelse. 

Med de farer, der dengang truede på havet, er det forståe
lig·t, at man har 0nsket, at en strerkere hånd end et menne
skes skulde holde roret. Derfor har en middelalderlig kunst
ner på et kalkmaleri i Kirkehylling·e kirke13 ladet s0mrendenes 
helgen, St. Nikolaj gribe roret på en kagge, der er ude i hårdt 
vejr. Malmöseglets billede kan sikkert jrevnfores hermed. 

Bibel ke mativer og kirkelig symbolik spiller vel ikke no
gen srerlig fremtrredende rolle blandt byvåbnenes mativer, 
men fin de dog i ikke helt få tilf relde. Visby og Assens har 
Gudslammet, jam fru Maria er gengivet i byvåben fra Ribe, 
Ringsted, reby og Thisted, og endelig finde forskellige 
helgener på mere eller mindre fremtrredende plads i nogle 
våben, f. eks. i det, som Aarhus nu forer. For andre bysegl 
grelder det, at de fromme folelser ikke har gjort sig g·reldende 
i det heraldi k e bilede, men derimod i seg·lets omskrift. Det 
g·relder de to reld te egl fra Horsens14, der har: Dei gracia -
af Guds nåde. D et ret ene segl fra Christianshavn har det 
meget anvendte: Si D eu pro nobis quis contra nos - hvis 
Gud er med o , hvem kan da vrere imod os, en sretning, der 
har vundet en gan ke rerlig yndest, og atter og atter fincle 
incl k året på inclboets standkister og i husene over kaminer 
og på porthamre. Disse ord kan sige os noget om den stem
ning, ud fra hvilken de religi0se mativer også i segl og våben 
er skabt. D et il cla vrere troligt, at for den kunstner, der 
kar signeten til det her ornhandlede Malmö egl, er det Jacobs 

ord15 rindet ham i hu, om det lidet ror, der trod trerke vinde 
kan dreje de store skibe diclhen, hvor styrmandens hu står. 

13 afbildet i Kn ud Kl em : De danskes Vej p. 39 (Khvn. 1941). 
14 Grancljea n : Danske K@b treders Seg! p. 10, Tavle 5 f-g. 
15 Jacobs brev 3, 4. 
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BOKHANDLARE I MALMÖ UNDER DEN 

DANSKA TIDEN. 

I. 

Av C. G. HELLSTRÖM. 

Redan under medeltiden förekom det ambulerande bok
handel, utövad av bokförare, som de vid denna tid kallades, 
och vilka sålde handskrifter vid kyrkorna. För Danmark 
räkning känna vi icke t ill något närmare härom, men det 
är troligt att sådant förekommit i någon utsträckning1• Det 
är dock uppfinning·en av boktryckarekonsten, om gör det 
m.öj ligt att i större skala sätta i gång med en sådan försälj
ning och distribution. De första verkliga bokhandlarna ha 
varit de ambulerande boktryckarna, som själva sålt sina 
alster. Samtidigt övertages dock rollen som bokspridare av 
de s. k. bokförarna, vilka i sin person ofta förenade bokförsäl
jarens och bokbindaren yrken. Vad Malmö beträffar ha vi 
en av Danmarks äldsta bokhandelsförteckningar2 upptagande 
åtskilliga tryck från Pari och av dess offentliggörare, Johan
nes Lindbrek och E llen J 0rgensen , daterad ti11 början av 
1520-talet, alltså före reformationen. D enna förteckning, den 
så kallade Malmö-listan , upptar åtskilliga tunnor böcker 
både för Malmö och Lund. Tyvärr kan det icke konsta
teras, vem som varit försäljaren. I sammanhang med denna 
bokför äljning bör väl sättas den upplaga av Pauli brev med 
Jacobi Fabri commentarier, som Frands Wormordsen lånade 
på rådhuset av k y rkans förråd 15293, och som dessutom 
finnes upptagen p å denna lista. 

Hur bokhandeln drivits här under 1530-talet veta vi icke, 
men förmodligen ha stadens bägge boktryckare, Oluf Ul-

1 C. Nyrop , Bidrag t il den danske Boghandel H i torie (1870) har 
lämnat den hittill s utförliga te skildrin ge n av den ä ldre dan ka bok
handeln. 

2 Danske faga in 6: I, s. 307 ff. 
3 Se härom Malmö fornminn es förenin gs år krift 1940, s. 52 ff. 
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Boktryckare, Tr~isnitt av 
Jost Amman , 1568. 

ricksön och Christiern Pedersen 4
, även bedrivit försäljning 

av sina alster, och förmodligen är det kringvandrande bok
förare, vilka sålt det testamente och de biblar, som kyrkan 
inköpte under dessa år. Först 1542 få vi namnet p å en bok
förare, som besökt staden , nämligen Frantz Bogeförer. Vem 
han nu har varit är svårt att säg·a . Han har under sina 
resor även sålt böck er till Köpenhamns universitet, enligt 
vars räkenskaper för 1539- 405 han fått 50 daler för åtskil
liga kyrkofäders arbeten. I amma räkenskaper upptages 
även en Augustini-upplaga, som inbunden kostade 26 dr 
[daler] (= 104 mrc [marker]). D et är möjligt, att han även 
sålt denna. I så fall har han fått mera där, än då han 1545 

4 Om dessa stadens ä lds ta boktryckare finn es en över ikt av E . 
Gamby i I ordisk boktr yckarekon s! 1949, s. 2J8- 222 och 1941 , s. 57- 59. 
Det grund läggande arbetet om 0 1 u f Ulricksön är fortfarande C. Sonn en
stein Wendts arbete om reformatorerna i Malmö (Ny kirkehi st. Saml. , 
Il, s. 128 ff.) , där han i en not giv it de fakta om Oluf Ulrick ön, som 
fortfara nde möta oss ÖYer a llt i littera turen. Om Christi e rn Pedersen 
har C. J . Brandt i "Om Lunde-Kanniken Cristi ern P edersen'', (Khvn 1882) . 
givit en uttömmand e ski ldring. 

5 Danske Magasin 3: I , s. 83. 

31 



sålde samma arbete till kyrkan i Malmö. Här får han bara 
75 mrc för den oinbunden. Bindningskostnaden g·ick till 4 
mrc för skinnen och 10 sk. [skilling·J för inhindningen. Dessa 
böcker fira i år sitt 400-årsjuhileum, såsom de äldsta beva
rade Malmö-bokhand, vars mästare man känner6 • Det kan 
tänkas, att Frantz Bog·eförer är identisk med den "Frantz 
der Buchfurer vom Stettin", som omtalas i ett i Stettin 
Staatsarchiv befintligt brev från J526, och vilken verkade 
som boktryckare därsamma tädes 1533- 39 med namn Frantz 
Schlo ser och sedan försvinner 7 • Han tryck er ju för Bugen
hagen, den tyske reformatorn, och det kan ju vara möjligt, 
att han då denne 1537 inkallades till Danmark att ordna 
reformationen, funnit ett tillfälle att pröva sin lycka som 
bokhandlare i Danmark. om ett liknande exempel kan anfö
ra , att i Stettin borgarbok för 1496 upptages en Johannes 
Snelle som hokförare, vilken an e vara samma person som 
boktryckaren med detta namn - D anmark och veriges 
förste boktryckare. Senare upptag·es samma tädes flera bok
bindare som hokförare8 . 

Att bokförare från olika håll samlats i ·taden, finna vi 
av k y rkans räkenskaper för 1550-talet, då man tar avgifter 
av dem. Tydligen har man då haft någon energisk "kassör" 
i k y rkan, ty varken förr eller senare med ett undantag finnes 
sådana uppgifter upptagna, ehuru vi för enare tid veta, 
att bokförare flera gånger stodo i k yrkan och sålde böcker , 
och dessutom k yrkans räkenskaper äro bevarade för dessa 
tidsperioder. 1553 hade man besök av Han Vingaard, den 
kände dan. ke boktryckaren från Köhenhamn, som stod i 
"vonghusitt" (vapenhuset) och sålde böcker, och även Dirich 
Bogförer från Rostock har skött sin kommers där både det 
året och föregående år . Förmodligen har han ock så besökt 
Lund och sålt böck er på Trehögsmarknaden där, ty det är 
efter denna marknad, om hans dräng står i kyrkan i Malmö 

6 e häro m Nord isk tid krif t för bok- och biblioteksvä en 1942, s. 
115 ff. 

7 Werner Bake, Die Friize it clcs pommcr chen Buchdrucks im Lichte 
neuerer Forschung-, (Pyrutz 1934) , s. 96 ff . 

B Werner Bake a. a., s. 20 rr. och . 97. 
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och sä ljer böck er9 • Marknadernas tora bety delse även för 
bokspridning·en kan inte nog· uppskatta . 1556 besöktes staden 
av bokförare både frå n Lybeck och Köpenhamn, och som 
det framgår av räkenskaperna voro de utplacerade p å flera 
ställen i och vid k yrkan10. Vid denna tid gjordes ganska 
stora bokinköp t ill k y rkans bibliotek, men namnen på för
säl.jarna omtalas icke11 • 

En genomgång a stadens domböck er ge ing·a upplysningar 
om bokförare förr~in 1561. D etta år få vi den förste i Malmö 
bosatte bokförarens namn. Denne var Peder Bogeförer . Han 
fick då den 31 januari s. å . låna 60 mark av stadens "barne
penninge", d . v . s. så dana penningmedel, som staden förval
tade för omyndiga barn räkning. En tillfällighet, som ser 
ganska märkvärdig ut ä r, att det är de pengar , som tidigare 
boktryckaren Oluf lri.ck söns hustru Anne haft t ill låns av 
staden12. Följande år , o k så i januari, förekommer hans namn 
i domboken. då han är borgen man för en borgare i staden 
Niels Mu . D enne hade -lagit ihjäl en vi Oluff Aagessen 
och fick betala bot härför till Olufs broder Holger Vogn
mand13. Niel Mus är fader till den Jörgen Mus, som om.talas 
i målet med bokhandlaren och boktryckaren Salomon Sartor 
nedan. 

ågra dagar längTe fram i samma månad finna vi åter 
Peder Bogeförer namn i ett mål om sina barns mödernearv 14

• 

0 ordisk tid krif t för bok- och bib lio teks väsen .1942, s. J. 18. 
1° Kyrkans rä ken kaper fö r 1556- 60 lämnar under 1556, fol. 13 

följande uppgifter: 
"Penni1rng·e op bori nn aff bog·e forire som ha ffu e staait ij kirckinn att 
selghe bögr 
Aff enn bog·e för ir som todt ij wabin hu si tt - 6 sk. 
Aff enn bogeförir - 24 sk. 
Aff enn bogeför ir som stodlh emodth tenn sönndre k ircke dör - 24 sk. 
Aff enn bogeför ir so m stod! wiidth funntiinn paa thenn nörre s iide -
24 sk. 
Aff enn bogeför ir haffcle h ieme ij kiöffneha ffu enn , stodt ij wabin husitt 
- 6 sk. 
Aff enn bog·eförir haffde hi eme ij lybke om todt 6 dage ij wabinn
hus it - 6 sk. 

urna 6 mrc 2 k." 
D-nna Ö kP f~ I 401 . 4 . 

12 Ma lmö tad sbok L560- 75 under 156 1, s. 71. 
13 Ma lmö Stad bok 1560- 75, s. 135. 
14 Ma lm ö Stadsbok 1560- 75, s. 139. 
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Tydl ige n h ar h..tn hustr u avli dit föregå end e ~ll' 1 ·\ och av 
domboken framgår , att han har tven nc m in derår iga döttrar, 
Margreta och Johanna. Dessa få ti ll borgcnsmi:in för sitt 
mödernearv, 30 mark. borgarna i staden Pedet' Jyde och 
Peder Mauritssön. So m vi senare sko la f inn a. betalat' fadern 
a ldr ig denna summa. Barnen ha tyd I igen s tannat i staden, 
även om fadern. som man kan förmoda. far it omkring på 
olika h å Il , ty i kyrkans r i:i kenskaper för 1564 heter det under 
r ubriken k lockr ingn ingar för begt'ffYn in gar "Peder bogefö
crs barn - J mrc." 16 . Sedan försvinner han från staden 
och återfinnes först 1588. då han har att svarn i ett par mål 
vid rådstuvuri:itten 17 • Han har und er denna t id b liv.it rå dman i 
Marstrand och i:ir cli:ir fast bosatt men företager tycl lig·en resor 
å t o li ka h å ll. Av m å len framgår-. att han Ya 1·it i Köpenhamn 

15 E n bo u pp lcck ni11 g· l' r i\ n 1'56-i (1\I SA nr ':" -i) efter e n Han s W ill e m s
sc 11 ,·isade s ig vid e n gc rrnm gi\ ng· i 11 nc hi\ l la bl. a. e n rä ke n kap bok med 
kladd e n t il I e n l'örtec k n i11 g ö,·c r pe11 n in ga r u ppbu l'll a för " le ijer s ted '', 
so m jag s im I le v ilj a id e n t il'i cra . i\som höra nd e t ill kyrkan för 156 1. för
lorade r~ikc 11 s kapc r , möj li g·c 11 kan den rnra l'rcln ni1g·o t t idi gare i\ r, m e n 
so m de n inn e hå ll er fö lj a nd e uppg ift. anser jag· 1561 rnra mc t sanno
li k!: " Jiern oppc borid u fl' Peder bogdörc r for klo c kc rn e r in g·d s for hans 
hu s t l'll - -i mrc''. 

Den inn e hå ll e r d css 1itom utdra g ur e n bo rgu reHin gd för å ttond e 
rote n (. 39- -iO), ett b re ,· till Jörge n Ko c k. stad e n borg mästa re, fr å n 
S itze, A nn e och Ca rin c Pcdcr. doltcr oc h daterat 155-i, nilg'I'a antecknin ga r 
f n°111 '1537. Ett papper har a n tec knin ga r om e n ··Docto r bc rnnt ff'resse", 
Yi lkc n ii r id c nti k med professorn i jurid ik vid Köpe nh a mn uni,·e rs itet 
Bc rnart W ig bo lt Frie (R0rdam n. a .. s. 425- 28). vilken avl ed J556 åsom 
k un g l. n '\ d . Ett b lad h ar följ a nd e anlcc knin g " Rcg iis!e r paa hu ess peder 
Ba gge fog·it ij nordfiördt' ' kal l le ve rera "a ff' L cd11n g, la nd kylld t oc 
sag·c rör. udi sö lf f, s mör . .... An!a g· li gc n röra d es a uppg ifte r a mrn e. 
Pede r Bag·g·c, som c nli g: t Danma rks Ade ls Aa rbog 1885, s. 26 ff'. rnr 
s ta mfa der för d e n norska s liiklcn Ba g·ge a ,· lTo lmcgaard , och so m där 
möjli ge n a n c vara id e nt is k med P eder Jcn e n Bagge. lottsfogdc p i\ 
r\ kcrs h us hos C h ri s ticrn i\ 1 u n k , oc h som 1553 så Id e s i 11 hu s tru s d e l i e11 
g·å rd i Jl of soc ke n. Nordl'jorcl ligge r i No rdrc Bc rgc nl111 s Yid Jos!cda ls
briicn. Ett annat b la d ha r unt cc knin g·a r om s kinnl cYrra n. e r av m <°1rd 
rn rg· oc h jii n · a mt ··g·aabcs k ing" (gaupc = lo): d essa ha s ki ckat s ti ll " lfer 
N ie l paa hi e lm c la nd " . som ej kunnat id e ntifi e ras. I fj e lrn c la nd ii r ett 
h ä rad i Rog·a la 11d s f v lkc. no rd ö t fr i\ n larnngc r vicl J ösc nf jo rd . arn
ma s li:icles n ~i 111 ncs ii ,·e n perso ner f r~1 n U p la nd I (= Op land) , Wcf fia ncl t och 
ln e lanclt, av Yi lka en het er lcff I faluord sse 11 . 

A ll a dessa liandlinga r ha kasse rats Yicl na got ti ll fälle och efte rso m 
clct Y<ll' o nt o m pappe r. so m Yicl d e nna tid importerades fr i\ n T ysk la nd 
och cHirfö r d y rbar t. ha r man begag nat cl e m pil ndt til l räken sk aper. 
Nii rnna s k an att e nli g t s ko lans rii kcn skapc r fr i\ n 156-i köpte m a n papper 
i " de liibcsche boe r" oc h beta lade fö r 5 ri s 10 dr oc h I mrc. 

10 K y rka. ns räke nsk a \Jc r för 156-i , fol. -i-i. 
17 Ma I mö stads dom JOk 15, 7- 92 f ol. I 03 ff . 
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158?. Synbarli gen har han haft då l iga f inanser, vilket kan 
s~igas i v iss mun ha sa mmanha ng med affifren från 1560-talet. 
För visso hat' Peder Bog'dö re r a ldrig kunnat betala det belopp, 
som han första gå nge n kriivdc på. Ett av förenämnda mål 
rör sig om v in. som han köpL av två l-Jamb urge rköpmiin , och 
här lovar han att insfo ll a s ig för ri:itten i Marstrand, varm ed 
domstolen i Ma lmii lå te r s ig nöja. ehuru han t idigare sv ikit 
s in borgeni:ir. 

Om det ~ir av P eder Bogeföre1'. som k y rkan gjorde s itt 
stora inköp 1562, då el en köpte 3 böck er för 22 marker, och 
om det är densarn me. som hund it dem , veta vi icke. 3 ryska 
skinn inköptes n iim ligc n samtid igt. Men som böck erna ej 
äro spec ificerncle. kunna de ej identifi eras i "Dringelbergska 
l ibreri et" . Annar'. iir det j 11 möj l igt, att försäljaren kan vara 
el en Jonn N ie lsön Bogeförer , om förekommer i ett m ål i 
staden samma :'11· i oktober mot en Jac:;ob Sander från Lund, 
v ilk en sku ll e ha sagt att Jonn ie l ön farbroder hade bliv it 
hiin gcl . men fö r·neka dc delta yttrande' . 

Om denne bokförare har jag ingentin g annat bekant, m en 
kansk e f innas yttc tli gare upplysningar om honom i andra 
arkiv. 

Den känd e krö nik ören I lenr ik Sm ed , har bedrivit försäl .j
ning· av s in a egna a lster. såsom det framgår av hans bok. 
Libell us Yoc:; u m Lat i naru m cu m interpretatione Dan i ca, Khvn 
maj 1563. Denna har :'1 en av s ina s idor uppg iften "Extat 
venale apud Hcnricum Fab rum , c ivem et Zygostatem Malmo
g ienscm. cl . v. s. finnes till salu hos Henr ik m ed , borg·arc 
och vägare i Malmö. Det iir dock elen enda av hans böcker. 
som himnar ett så dan t mcclclclandc. Föt·s~i l jnin gen av denna 
fick han ick e vara med om så hinge, al ldenstund han avled 
samma år und er el en stora p esten 19 . 

l " falrnö Skolas Tntcgt och Udg ifft aff Ligpenninge 1564"'20 

f inncs äYcn n åg ra u ppg·iftcr. som beröra bokinköp och bok
h a nd lare. i'tl 11 nda hete r det : "hel li g trefalldi gh edz affthcn 
men bogefö rercn vo r hc r ti ll sLedc, ga ff ieg ucl ij m in eghe n 

is f. fa lmö S tad bok 15'1 '1- 75. 1h 1562, s. 165. 
19 La11ri!z Nielsen. Dan ·k Bibliograf i f5j l- 1600, nr fj06. 
20 M. A. sicl . .i1 fl'. 
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leyse (= kl as. ) till att köbe bögher for som icg· ville begynde 
10 mrc" . 

"ltem köffte ieg aff pouell Knof flocks bogeföris drengh 
21 exemplaria Expo itionis Carthismi till fat-tige hörn stöckit 
3 2 sk. er 4 ~ mrc H sk. 

Item Exemplaria Caronis for 22 sk. 
Hem gaff ieg· 2 sincker (lärjungar i de lägre k lasserna) 
klipping· till 2 donat (den berömda latinska lärnboken). 
Ttem gaff ieg· en per. on sider udj min leyse heder Jens 

mortenssen 2 mrc till att köffue Officia C icernnis. 
Hem gaff ieg en anden person heder .J ens gö ijngh 1 mrc 

till hielp udi same bogh. 
Item köffte ieg en glo" e bog·h till schalens gaf fn for 2 mrc. 
Item gaff ieg endnu en person hedet· Ma ttz Morthenssön 

2 mrc till Examen philippi. 
Item gaff ieg Anders gTott 2 mrc till Exam en philippi." 
Den omtalade bokföraren, vars biträde besökte staden 1564, 

~ir en väl känd bokbindare och bokfödäggare. som 1543 till 
och med 1549 är verksam i Stockho lm. J 550 är· ha,n bosatt 
i Liibeck, men får samma år i uppdeag att binda 2000 exem
plar av Christian III :s bibel och bosatte sig· då ti ll fälligtvis 
i Köpenhamn. Även som förlägg·are ve rkad e han och utgav 
bl. a . Luther Hu po tilla, Khvn 1564. lfan dog i Liibeck 
omkring 158021 . 

Sedan fly ta källorna sparsamt i fråga om uppg·ifter på bok
handlare i Malmö, men inköpen ti ll k y rkan ge vid handen, 
att bokförare ofta varit här. ålunda mås te bokförare ha 
varit i staden 1572, då en bok inköptes for 22 marker. Av en 
av de bevarade böckerna finna vi, att bokhandlaren Baltzer 
Kaus 1574 besökt s taden. D et är mycket möjlig·t och även 
troligt, att han tidigare bedrivit försäljning i staden. D enne, 
som var bosatt i Köpenhamn, drev därstädes bokhandel i 
S. Rochi kapell i Vor Frue Kirke. för vilket han från 1561 till 
l365 årligen betalade 10 a 12 marke r. men från och med 

2 1 Om hans Yerk a mbct i Stockholm e .-\. Hecl berg, Bokbindare 
bokförare i veri ge 1500- L630, i Pro noYitatt' 2. s. 135 ff. Jmf. äve n 
C. Nielsen & Berg, D anmarks Bogbin cb ·e .. . s. 25 och Col lijn , a. a . 
2, s. 126. 
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1565 hade han som uhive r itet. bokhandlare ingen avgift att 
betala22 • Från och med l5?7 innehar han också pappers
möllan i Köpenhamn och bedriver även förlagsrörel e. Han 
är god v~in med rostock erbokbindaren Dietrich vom Lohe, 
vi lken i sin krönika omtalar23, att Baltzer Kaus dör den 
2 l april 15822' och k allar honom "ein buchforer" . Om de t 
är en anlig affär bekantskap, eller om något personli gt 
sammanträffande ligger bakom denna vänskap, veta vi 
ingenting med äkerhet. Kaus skänkte 15?4 en bok t ill P etr i 
k y rka i Malmö för sin drängs begravning. Denne hette Hans 
Mulhau sen och clrnnknacl e i en brunn, som var på Mad 
Weigers gård vid den gamla Latinskolan, vilken låg· vid nu
varande SjäJboclgatan25 . 

P å 1580-talet dyker det p lötsl igt upp en Ander Bog·eförer 
i k y rkans riikcn . kapcr. I dödsnoti erna för 1584 finner man, 
att denne låtit begrava ett barn här26 , och man kan sålede 
förmoda att han varit bo att i taden. Om han är identi. k 
med den sand icli g l uppträdande Anders Bogebinder, före
faller dock icke fro li gt. En granskning av k y rkans räken
skaper för J592 ge föl,jande notiser "24 Septcmbris opborit 
af Anders boge förer for hans Söns begrafuils - 4 mrc", 2-1: 

22 H. F. R0rdam. Kj0benharns nivers it e t H i tori e 2, s. 680 ff. 
och 4, s. 150 ff.. om inneh å ll e r utdrag ur Vor F rn e kirk e räkenskaper 
för de nn a tid . 

23 P er onalh is tori sk Tidsskrif"t 1941 , s. 75. 
24 amma år fick Han Aa lborg e tt kun gu breY av den ~O ma.f m ed 

löfte om ett led igt Yikaric i Roskild e domky rka ··e ft erso m ha n havd c 
lovet og til sagt at Yillc, bog;l ige Ku n te r iill Forfremmel e og vore 
U nd crsaa lter til gode. s ill lade brn ge for en Bogfe rcr udi vor Kj0bstecl 
Kj 0bc nhav n, og forska fl e og indf1ne h er 11di Riget gode du elige og 
nyttige B0ger udi a ll e Fa kult eter og· bog li gc Kunste r, og dc nn e m til vore 
U nd ersaatter for billig V rerd srelge og a fh re nd c". Ti llika bl eY han skatte
fri i Köpenhamn m ed den motiYerin ge n. ··er tcrso m Univers ite te ts Bog
fe rer ti l des 'rerei Jrnycr" (R0 rdam a. a. 3 .. 669 och Sj re land k e Reg istre 
nr .12 fol. r7}. D e tt a bre ,· fö rkl a ras 11u aY de n i idiga re okfinda upp
g iften 0 111 Ka11 ' död s< r . o h iir H a ns Aa lborgs så kal lade utnämnin g till 
nniYersite tsbokhandl a rc. D en g·cr även vid h anden , att skatt e frih e ten för 
Baltzer Kaus 1565 lika ledes rnrit de nn es ve rkli ga u tnämning oc h uni 
vc r ite tsboklrnndlaren pr ivi legium . D etia lrnr be tridit aY Nyrop i a.a. 
J , . 131, men si'\ledes m ed orä tt. R0rdam har icke drag it kon sekvensen 
a ,· brevet aY de n 20 maj 1582 . n ä mli ge n att de t visar, a it den ga ml e 
uni ve rsite t bokhandlaren då måste Yara död , nä r e tt sådan t pr ivil egium 
utfärdas. 

25 Malmö Fornm inn es förenin gs år krift 19.J. '.J , s. 63. 
20 Ky rkan s r ii k en k aper 15 4, fol. 9. 
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Octob. opbor it for Anders bogeföre rs barns beg raffuilsse -
4 mrc'', 4 Nou emb. opborit for And ers bog·eföre l's barns be
g raff uilsse - 4 mrc" och den 5 november hete r det "Samm e 
dag opbor it for And ers bogeförers daaters beg rafui lss - 4 
mrc" . T samma r~ikenskap förekom mer notiser om Anders 
Bogeb inder, som sji:ilv jä 111 te tvenne söner· dö kort efter var
andra under samma må nader. A t.t de ick äro identi ska talar 
med a ll ty dlighe t den om sfändi g·he ten . a tt. de ovan omtalade 
not iserna förekomma om varandra på samma s ida och man 
då skulle v~intat, att skrivaren anvi:int en och samma beteck
nin g. om de t varit samma p er on. I varj e fa ll finnes 158?- 8 
en p erson med namnet A nd ers Boge förer. och 158? bor en 
And ers Bogebind er å andra roten. D et förefa ll er. som om 
denne Ande rs Bogeföre r å tm ins ton e å I' l 58 sku li e ha varit 
bosatt i Lu nd. D etta å r lipptaga ni:imli ge n Malm ö domböcker 
ett må l me ll an å ena s idan tvenne handlande i Malmö å 
andra n~imncle And ers Boge förer och hans hu tru itze Matz
doUer ang·ående en resa i Sve ri g·e. so m A nd ers Bogeförer 
tyd li gen före tag it antin gen i säl lskap med den i m ålet om
ta lade Chris ti em Tomrn isön Skriva1·e, ell e r ock så har denne 
fari t ensam från Vä ti ll Ös tergöt land för aH pt't samma gång 
. om han bedrev bokhand el för Ande rs Boge före r u tri:i tta upp
drag av handelsekonomisk art för Malm ököpm~inne n. Resan 
hai· be rört bland annat Söd erköpin g och froligen även Kal
mar och har tyd li gen icke haft ön. k at l'es ul tat för de b åda 
köpmännen. I varje fa ll v ill man ick e be ta la u t den överens
komna s umm an , v ilke t fram gt'11· av protok oll e t som lämnar 
en dras t isk skildring av denna utflykt till Sve rig;e och inne
hå ll er ungefär fö lj and e:27 D et i:ir el en ej a lld eles obekante 
Malmököpmannen Henr ik Blomrn e. som med "opracte fingre" 
omtalar, vad han i ·Hans S uck erbager. hu s hört av en v iss 
Saegud från Ystad, saker som Saegud i s in tu r· erfarit, när 
han var p t't besök i Kalmar. om Chris t.i ern Thorn issön be
dr ifter i ver ig·e. l-lenrik Blommes u tsago komp letteras sedan 
med v ittnesrn å I av fl e ra andra. varav vi kunna rekonstruera 

27 iV[almö stad s dombok 15, 7- 92. 1588 29/ 11 . f'o l. 11:- ff. 
I rrg- Urr t till samma bok sU\ r cl r t med sa mtid a ha nd : ·· \' i11di sb1 1ircl c 

1·:1nrllem A11d r r Bog för r r a ff L11ncl och li ans . 11 ckr rl rngc r och Jacob 
Mö ll e r. h uurl ed is C h res ten sch ri f'r11 rr ha!!'!'ll' h :~ 11 d I i 11 s ig· 11clj ue ri g". 
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hiind elseförlop pet p å fö ljande s~ilt : Christ iern Thomi sön 
hade över Vä rest in i . ver ige. och h ~ir ]åta vi domboken 
Ol'd ta la i Fferman Poppelows v ittnesmå l : "Tha begynte hand 
paa we ien at w ill c g icrnc clricke och h eng·e i 0 11 och for
s ummc sig paa wcicn. och clett hand kom i Surkiöbing· i 
herreberg· h os Crö nebcrg:. tha thog· hand cler En hore och gaff 
h encle wed tho da ler som Herman och siden thog fra horen, 
och gaf h encle aH En knippe ll , och for Samm e hans Horeri.j 
fon1iscl e \ rn rtcn h ann om aff h erberg·. S iden drog hand thil 
her Mauri tz wecl steegberg28• ther ]udd e hand tho ho1:er först 
then enn e och saa thcn anden, och elen danncmancl presten 
och foru isclc ha nn em. Och huor hand kom skickecle hand 
ss ig Vt il bör li gt. och tog intit and it ware en horer och skarns
fo lck, D er paa bad hand s ig Saa san t Gud thil hie]p att 

anclt e r." Sedan å te rge r domboken elen ak, som mest in
tresse rar i de tta sa 111 man hang. And ers Bogeförer och Citze 
krävde av [-fans uck erbag·er och Jacob Möller å terstoden 
av en fordran på lOO dr. p å v ilket g~i ld enii rerna försvarade 
sig med, aU efLersom C ri s t iern Thomi sön ick e förM1 lli t s ig i 
s itt v~irv "som er li gt och rett haffuer werit' ', så v ilja de ifråga
s~itta. huru v id a de ~iro sk yldiga honom mera än han få tt. 
När "uts laget" sedan fa l le r el en 16 december 1588 sku li e man 
i modern terminolog i kunna uttrycka saken å, att k äran
denas cl. v . s. And ers Bogeförers och Citzes krav ogi ll ades 
med h~insyn t ill att ,. hri s tiern Thornmessön Vtilbörl ig h and
lit sig· med Lössact ighedl. d ri ck, dobbel och i andere maade 
som breff och Yind is hyrd forme lcler". Beträffande frågan, 
huruvida Anders Bogc förcr var sk y ldi g ers~itta Jacob Möller 
och Hans Su ck erba gc r för de utlägg de haft för Christ iern 
Thornissö n ävensom sin vederpart för fä rclen till Sverig·e, 
vill e r~itten ej upp ta t ill prövn ing. 

Ganska intressant ~ir uppgiften, att en dansk bokförare 

zs Någo n prii t med d e u a rH1 mn fö re komm e r ic ke i L inköp in gs 
st i f (s he rda min nc n. Ej h e l ler fö rekom me r h a n i U ppsa la mötes bes I rrt 
1593, som ju ~ir un gefär sa mtid a med if rågava rand e protoko ll. Aöj lige n 
iir ha n id e n t i k med den pe rso n. nH: s ig ill före ko mm e r i Bekräfte lsen 
frå n Lin köp in gs t if t på l'pp a la rnö tes be. ln t (Sven ka r ik dagsa kter 
152 1- l?JS, D. 3. 11 tg. a\· Emi l H il d ebrancl , S tlrlm 189.i, s. 13 1 ff. ) med 
i 11 it ia le rn a iVL E .. so m e nd ast före kom mer å U ppsa la ex e m p la re t m e n 
ic ke å det i Link öpings tif1 a rkiY förrnrad e ex e mplare t. 
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haft affärer med Sverig·e och tyd li gen varit känd för att 
bedriva sådana med detta land, efter ·om Malmököpmän läm
nat honom. uppdrag, att i samband med ina re or utföra 
hanclelstransaktioner för dem, cl. v. s. antagligen kräva in be
talning för dem antingen i pengar eller kanske i natura
proclukter. De venska oxarna voro ett ofta använt byte -
objekt. Sålunda exporterade elen svenske bokhandlaren i 

tockholm Heinrich Diener oxar till Tyskland 161?29 • 

Det förefaller, som om Anders Bogeförer sedan åter flyttat 
till Malmö30, ty här förekommer som ovan nämnts åtskilliga 
clödsuppg·ifter om barn tillhörande en Anders Bogeförer. 
Före 1596 måste han åter ha flyttat från staden eller också 
dött, ty han upptages icke i den beYarade borgarlängden 
för detta år. 

Bokhandeln var som allt annat vid denna tid genomsyrat 
av religionstriderna. anda. Då läran pelade den domine
rande rollen, kunde ju en cen ur icke undgi1 , då det i annat 
fall kunde hända, att villoläror spredo ig· bland folket . Bok
tryckarna i landet kunde man gan ka lätt övervaka, men 
införsel från utlandet av på modersmålet tryckta böcker 
kunde ha sina obehag·liga överrakningar. Det är därför na
turli gt, att ett kunglig·t förbud att införa sådana böcker skull e 
komma. Det kom också, då Frederik Il den 1 januari 1562 
utfarclacle ett sådant brev, vari förbud att älja andra danska 
böcker än sådana, som voro tryckta i Köpenhamn och genom
sedda av universitetet utfärclades31 . Detta påbud har troligen 
snart fallit i glömska. eftersom det 15?6 den 15 maj förnyas 
och däri uttrycklig·en utsäges, att alla på danska i utlandet 
tryckta böcker först måste granska. aY uniYersitetet i Köpen
hamn, innan de få lov att sprida.· i Danrnark32 • Detta förbud 
återupplivades sedan under Christian IY :s tid. då 1596 brev 
utfärdades i samma sak och lästes p å ti ngen. Både universi-

20 A. Kirchhoff, Michae l Her ing in Hamburg Yerbindungen mit 
chweden [.161 7Ji Arch iv fi.ir Geschichte de de11tschen Buchhandels 19 

(1897), s. 54 ff. 
30 I en boupptecknin °· av den 11 mar 1590 (M A nr 22 1) nämnes 

"Anders bogeförs hustruff" bland vtircleringsb ·innorna. 
3 1 Rerdarn, a. a. 4, s. 181 nr J. 23. 
32 268 nr 189. 
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tetets bokförare och även staden Köpenhamns bokhandlare 
voro uppkallade att åhöra läsningen av detta förbucl 33 • D e 
förra kallades t ill konsi torium de senare p å rådhuset. Samma 
förbud lästes i maj 159 å bytinget i Aalborg, där för övrigt 
1601 även 15?6 års påbud upplä tes på föranstaHande av bok
förare från Köpenhamn34 

• 

.. ven från Malmö finnes detta Christian IV :s brev beva
rat, och stadens bokhandlare uppkallades till rådhuset, elen 
1? juni 1596, där detta upplästes för clem35• Av samman
hanget framgår, att det vid denna tid fanns två p ersoner, 
som hade "bogelader" . D en ene var Willem Klaacker, om 
var verk samhet som bokhandlare uppgifterna flyta mera 
spar amt. Han var klockare i staden från 15?3- ?4, då den 
för ta uppgiften om honom förekommer i k yrkan räken
skaper. Han efterträder då en Jens Klocker. Av ·amma 
räken kaper er det ut, som han under sin långa tjänstgöring 
kött varjehanda uppclrag36• Han har stöpt ]ju · till k y rkan. 

Han eller hans hustru Anna37 hal' hållit k yrkans "mes e
ro kar" och ljusstakar i ordning. Han avled i oktober 160638• 

Om han hela denna tid bedrivit bokhandel, veta vi ick e, 
men det kan ju vara möjligt. I varj e fall finna vi om denna 
hans verk amhet i staden från 1591 följande notis i dom
boken "vVillem Klaack er bleff tilfunden at betale Mester Hans 
Oldborg· han tiener hand hannom sk y ldig er for the bibler 
lnclen trende Solemerck e eller Vurclering i hans boo39" . D e 
här nämnda biblarna tillhöra si:ikerligen den 15 9 av Mads 
Vingaard i Köpenhamn tryckta tre delar stora bibelupplagan. 
som kallas Frederik Il :s bibel, och som Hans Aalborg lät 

3" R@rdam. a. a. 4. s . .il nr - 06. Daterat elen 2 maj och tadens 
brev hi:irom utfä rdat el en J6 april J597. 

34 " " " 269. 
35 Ma lm ö s tads dombok 159- - 96, fol. J94. 
30 I sa mm a nha ng härmed kan k anske om nämnas, a tt den ungefär

li gen sa mtida boktryckaren i tockholm Torbjörn Tidemansson med 
itt yrke förenade äYen kl ocka rens, vilken tjänst han inn ehade från c. 

1565 fram till 1593, då han på grund av å ld er avgick. Se härom I. Collijn , 
Sve rig·es bibliografi intill å r 1600. 2, . 443 ff. 

37 I en bo upp teckning från se p tember 1594 (MSA nr 282) omnämnes 
hon om värderingskY inna Yid det ta na mn. 

a Kvrkans räkensk aper 1606. fol. 6. 
ao Ma lmö stads dombok 1587- 92 under den 15 okt ober 159 1, fo l 366. 
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trycka och för lägga. T sam bn nd härmed kan p åp ekas, att då 
det kun g li ga på bud et 1596 uppläste. u t i Köpenhamns uni
ve l's itets konsistorium för Mads Vingaa rd och Han s Aa lborg. 
sva rade Hans "at han a ldri g havde solgt ell e r nu havde nogen 
dansk e B0ge r, so rn var t rykte ud enlancL ud en Alm anakker" 
och m enad e. so m R e> rd am uttryck er det, "at en Bogforer i 
Malm 0 og nogle i o rge havde g ivet Anled nin g t ill dette 
J• orbud•0". Frågan är vi:il om ick e h i:irmed avses ·w illern 
K laacker, vilken Hans Aa lborg hirt hinna som en försumlig 
gi:ildenär, och so m h an nu passa t p å att ge ett ny p. 

D en 16 maj 1594 köp le kyrkan Dav id s Psaltare av kl ockaren 
för 2 mrc41 • Att W ill em K laacker även upp trätt som förläggare , 
f 1 amgår av följa nd e meddelande, som i:iven himnar ett annat 
na mn p i1 honom. nämligen: O c findis t il ki 0bs hos Villem 
Bo um este r, Bogeforere oc Klock ere i Malrn0." Detta står 
att läsa i P eder Lauriclsens Katek isrnu s tryckt hos Mads Vin
gaarcl i Köpenhamn å r 159442 • Will em K laack er bodde troli
gen å hörncl av Sji:i lbodarna m itt emo t nuvarande Kyrko
gatan , d i:i r klocka ren had e s in "~imbetsboli g · ' . 

D en andre bokhandlaren var Han s Bogeförer, v ilken kan 
Yisas vara id entisk m ed Hans Bogeb inder. Denne bodd e 

redan 1594 å andra roten och had e då nog bo tt di:ir något å r. 
Detta å r inbetalte han och en annan p e rso n såsom förtroende
m~in för roten en tyd li ge n e, tra gi:ird för avlön ingar t ill k yr
kan s och skolans p ersonal. Enli gt borg·a rl ängden av 1596 
bodd e h a n pu hörnet av Kalend egatan. Att Han Boge
binder va ri t en betvcland e bokhandlare och bokbindare. 
fram g·å r m cl a ll tyd li ghet av elen efter honom b evarade bo
uppteckningen av elen 22 oktober 160243 • Av k yrkan.· räk en
skaper framgå att han begrovs elen 24 juli samma å r , varv id 

40 R0 rd a m a. a. 3 . . 67 1 och N , · kirk c hi t. Sa m!. 5:8.i. 
41 i\falmö fornminn csfö re nin gs· årssk rif t 19.iO, s . .i5. 
•~ L. N ie lse n, Dansk Bib li ogra fi 155 1- 1600. nr 1059. 
Peder La 11ricl sc 11 , som var l'ödd i Ys tad. Ya r red a n 157.i p rii t i 

Tvg·c l jö oc h K lag· torps fö rsa mlin ga r. B le ,· 159 1 a vsa lt fd 1n s in t j iin sl 
1n c 11 iitcrin sa!tes s nart ige n. 1599 lcvci e han iin 1111 oc h Ya 1.· bosatt i Ma lmö. 
me n 1600 ,·a r ha n d iid. (E hrc nc ron-i\fo ll c r. forfalle rl cx iko 11 ... 5 .. 110.) 
En ligt ,·iin lig l med de lan d e <ff ko11 tn ä rc n E. Bag·er ägde ha n gå rdarn a 
379- 80 h ~ir i sta de n be lug11a <'1 hö rn et a,· Ba li zar - oc h Södcrgato rn a 
d iir n11 rnra nd c i\ljölkbare n är bc l ~ig·e n . 

43 M A nr 355. 
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P!'rg«1111e11tsbcredan» Triisn itt 
<1" J osl Arnm an . 156.:i. 

betalades för a ll a klockorna 8 mrc. Bouppteckningen v i ar. 
att h an också var it dehigare i det 1601 g rundade I lancls
kompaniet44. AY clettas medl emmar 1601 finnas tvenne m ed 
förnamnet J rans. Den ene av d essa Frans Jacobsen kan omöj
li gt komma i frå g·a 45 . D en andre hete r }fans Jörgensen och 
kan vara samma p erso n som Hans Bogebincle r. Dock finne 
ytterligare en möjlighe t n ~i mligen att han kan vara iclenti k 
med den p e rson. Yars s ig ill förekommer p å elen i november 
1601 gjorda "Ove renskomm elsen om handeln på I sland", som 
sigill erats aY 4 Nialmöbor, och v ilket s igill icke kunnat iden
tif ieras. 

Frans Bogehind ers medl emskap i Islanclskompaniet över
tages av F ran s C u ld smed och Steff en Felbered er. v ilket fram
går del av bouppteckningen. d el av ~i nkans k vi ttens i dom
boken den _3 maj 160346. Detta m edl emskap hade tyd li gen 

"" Jf I' . hiirom l if Lj11n gbcrg. 'Ma \m.ö och d n Li an ,, a mon po\ 
hnndeln p<. I. land 16Gl- 1619, i Ma lm ö fornm inncs rörcnin gs årsskrift 
1936, s. 68 f f. 

•s E ina r Bag·rr har förcbrin gat fullt bindande bc,·is Mirför. 
•G Ril dh11 s r~ittrn s dombok 1601 - 0.i, 1603 23/5, fol. 295- 96. 
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för Hans Bogehinders del heting·at sig till 100 daler. Ur bo
uppteckningen skall här endast anföras skulderna, som ge 
en rad av upplysningar om bokhandelns storl ek och nu följer: 

Wdgield Hans bogeförers A :o 1602. 
Samuel Seelf isch 
}fans Bastian aff kiöbenhaff n 
Steff en Miilleman thil Rostock 
Hendrick W alkirck 
her emod skyldig HO papper koster 

1 daler 
]\foster H ans Olhorg 
Jacob Rete aff Stettin kreffuer gield 

effter it breff dat. A :o 1601 10 au
gustj 

Hans hrandes aff Rostock 
er laant til hansis begraffuelse 
Steuick en laant 
End laan aff Stef fuicke tilforen 
End h ende for höe 
Laurit z Alhrecht til Li.ibeck 
ingen syndlig besched hoss 
Een mand til Li.ibeck for Bogespender 
Tommis Bundtmager 
Knud guldsmed 
Hans Boldick e for 1 t(ön)de fisch 
Marine Niels Weigers 
P eder Hanssön Isenkremmer for pap-

pu 
Min Su end rester 
Min Pige sin lön 
Den barscher som förbant mig 
Thil huseleye 
Ludeloff i Urteboden 
Valter kremmer paa torgit 
for 3 lispund lius 
for talg 
Er Jeg Steffen sky ldig paa sin lön 

44 

217! dr 
31 mrc 2 sk. 
.10 dr 
33 dr 2 mrc 15 sk. 

12 dr 

10 gulden 9 sk. 6 dr 
32 dr 3 sk. 
16 dr aff 

10 dr 
9 mrc 

0 dr och finds 

4 dr 
2 mrc 
3 dr 
4 dr 
10 dr 

3 dr 
3 mrc 2 sk. 
2 dr 
2 mrc 
to dr 
? mrc 
H mrc 
18 mrc 
11 mrc 3 sk. 1 all. 
17 dr 



Jacob F ectels P ovel for klede som 
Hans self f udtog 15 mrc 

Jens Pestins aff kiöbenhaffn 11 mrc 

Gielcl som boit tillstaar Belöber sig· effter Bogen 
Summa 896 mrc 6 sk. 

Som första namn å förteckningen finna v i Samuel Seel
fisch47 m ed elen b etydande summan 21 7-! dr. D enne var ju 
en känd stor bokhandlare och förläggare i Wittenberg-, om 
vilken vi ha uppgifter, att han stått i hanclelsförbinclelser 
även med Stockholm i början av 1600-talet48 • D et v isar sig 
således, att han även stått i affä rer m ed Malmö och v erifierar 
hans egna uppgifter om förbindel er m ed Danmark (Jmf. 
not. 47) . 

Steffen Mi.illeman eller som han vanlig·en kallas Stephan 
Miillmann eller Myliander var uni ver itetsboktryckare från 
1579 i Rostock. Även han hade förbindelser med Sverige49• 

Han tryckte en rad av danska böck er under å ren 1561- 160050 . 

Han har även tryckt flera svenska böcker bland anna t för 
P etrus Johannis Gothus51• 

47 Om denne förelig·ger en biografi ay Hans Leonard med titel 11 

Samuel Selfi ch. E in deut scher Buchhänd ler am Ausgange des XV I. 
J ahrhunderts. (Diss. Leipzig 1902.) Han var född 1529 i Erfurt och till
hörde en gamma l bokförares lkikt. Vid 16 å rs å lder fl y tta de han ti ll 
Wittenberg, där han sedan förb lev bosa tt hela itt li v och bedrev bok
handel. Han var både rådsherre och borg mäs ta re i s taden. 1596 för
värvade han ege t tryckeri , som Lorentz Seuber lich skötte för hans räknin g. 
[-Jan innehade även bokbinderi och pappershandel. Det ä r dock mes t 
so m bokhandlare och förhi ggare som han är känd . Han utgav 1608 en 
förteckning över sina för lagsartik la r under titeln: Ca ta logus Oder Ver
zeichnis der Biicher welche a muel Selfi sch verl eget und drucken lassen 
von Ann o 1 55~ biss a uffs 1608 J ahr. D en storlek han s a ffä rer tagit fram
går av ett brev t ill kurfursten av Sachsen , va ri ha n omtalar, att han 
så lt böcker "in weite unnd ferne !ande al ls Ti.irkey da Christen seindt, 
Ungarn , Siebenbi.irgen, Pohlen , Behmen, Schweden, Norwegen, Denne
marck , E ngelandt, Schottlandt, Lifflandt, F rankreich , Pre ussen und an
dern Yorn ehrnen la nden". (Leonhard, a. a .,. s. 67.) Han dog den 7 januari 
1615. 

48 Leonhard , a. a., s. 67 samt Albrecht Kirchhoff, Michael Herin gs 
in I-Iamburg Verbindun gen mit Schweden (161 7), i Archiv fiir Geschichte 
cles deutschen Bu chhancle ls 19 (1897) , s. 54 ff. Den stockho lm ske bok
hand laren hett e Hein ri ch Diener och det är hans brev ti ll Michae l Hering, 
so m beha ndlas. 

49 I. Collijn , Sver iges b ibl iografi intill å r 1600, 2, s. 296. 
50 L Nielsen, Dan sk B ibliografi 1551- 1600, s. 663- 64. 
5 1 H. Schii ck , Pe trns Joha nni s Gotu s (i Till H11 go Geber, 1913.) 
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Henrik vValki rck i:ir den bekante bokhandlaren och bok
tryckaren i Köpenhamn, vilken på 1580-ta let inflyttade från 
Tyskland, och so m senare b ekostat tryckningen av en del 
av Huitfelcl ts danska historiska arbeten52. 

Hans Olborg ii r ett känt namn inom el en danska bok
handelns historia och so.m fö eläggare av Frecl er ik J I :s bibel 
av 1589. Som bokhand lare h ade han s in bokH'1cl a i Sankt 
Rochi kapell i. Vor Frue K irke från 1597 t ill in död 16195a. 

Jacob Rete i Stett in och Hans Brancles i Ro tock ha antag
li gen också var it bokhandlare, men om dem har jag m ig 
ingen ting bekant. 

Laurentz A lbrech t i L ubeck var bokförare och förläg·gare 
cli:irstädes och har drivi t en omfattande rörcl . e54 • 

Not isen om bokspi:innen från Liibeck har sitt stora intresse 
ur bokb in daresynpunk t och v i.sa r, att bokb indaren inte sj i:i lv 
Li llverkade så dana saker, utan att de sa im porterades färdig·a 
från utlandet. 

Peder Hanssön T enkremrn er , död 161 var en Malmököp
man. som ick e bara så lde papper utan möj li gen ock å böck er. 
T varje fall f innes h an n a mn upptaget i en bouppteckning 
från 160455, d i:ir h an kräver dödsboet p å 2 dr för en bok, 
lf armonia Eu angeli starum. 

D å 1602 Hans Bogeb inder dör, i:ir det tyd li gt, att änkan, 
so m. hette Ann e och vars namn för första gå ngen anträffas 
1594. fortsatt h ans verk am het och d i:1rmecl i:iven bokhan
cleln56. I januari 1603 b inder hon tvenne g radua lc t ill k yrkan , 
och i juni amma å r band hon ytterligare två böck er t ill 
kyrkan. Sannolikt h a r hon även g if t s ig· med elen från 1611 i 
sk attelängderna upp tagne Matth is Bogebinder. Men mera 
hi:irom i det följ ande. 

Av kringvandrand e bokförare kan här n i:im nas. att enligt 

'" L. N ielse n, Den da nsk e Bog, s. 8 1 ff. a mm e förf: s Boghi s tori ske 
S t udi e r, (19r), s. 18. C'. N ~' rop , a. a. I, pa s im . 

... , L. N ie lsen. Deu dan ske Bog, . 82. H . F . ll0 rd a 111 , a. a., 3, s. 67 1. 
C. Ny rop, a. a .. pass im . 

54 T. C'o llijn , Bokf'öra re n la uren tz A lbreeht i Liibcck , (i No rdisk 
t idsk ri ft fö r bok- och bib l ioteksv~i Cll 1923), S. 171 ff. 

55 M A nr 386. 
so Bpt nr 278 ·M A. 
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domböck ern a 5 i besökte J 611 den senare i Köpenhamn å b e
kante och a nsedd e boktryckaren och bokhandlaren Salomon 

artor vå r stad i ett må l om sin för ·ta hust rus arv. Denna 
hu sfr u har tidigare vari t ohind och upptages icke h eller av 
Lauritz Iie lsen i dennes ad ikel i Dansk biogTafiskt Lexikon 
- 1941 - . Efter vad som framgå r av de nedan återg ivna 
dom. ·tols förhand lingarn a 58. h ette h on S id ze Mouri tzdatter 
och ha r tydli gen var it aY sk c'.'msk börd. Målet avgjordes i 
.-cptember 1614, och a ntag li gen h a r v id dessa t illfällen Salo
mon ado r passa t pc'.'1 alL ~i l ja böck er, då han ändå varit i 
staden. 

Sam tidigt bar stad en även haft en fast bokhandlare, ni.i.m-

57 IU1clh11 s riilt cns dumbok 16 11 , fol. 23 : "Dagen den 2+ eptem b. 
I 16 11 I lla l'fdc Sa lomon Sa rt ur a l'f Ki öbenh a ffn , s tcl'fnt Ped er Jcnscn af [ 
Ar nebierg Vd j Hett e, och ki endi s ig· l'ur hann s hu s trui s 11 cs tc ar fl'uin g· 
paa ha nns h11 strni . \\' eg ne, och csc hit ha ns hu s trn is T he ta mente i Rett c 
och bcg ierc t at w ide hu ad go 11d z ha nd he r ha uff11 c r l'o rh a ndlit l [11 or
ti ll Peder J c11 scn sua rcde At bcl mell te a lomon Sa rto r scl111ll e tilltul e 
ha Il nem 111 ct Rellc 11 dCl" Om ha 11d b ,·ggc r oc h boe r, I le r v\lil le e l IC'r lrn nd c 
ha nd icke suu rc." 

I a 111m a dom bok ful. 237 fö rekomme r e tt mi\ I mell a n sa mm e pe rson . 
. om d i\ ka ll a. "Peder ] en en sc hr ifl'u c r a f f A r11 ebie rg i Norge" och P eder 
I la nsen b~· cl'og i t (Isbe rg, Bidrag ... 2 a , s. 221 ff. ) a ngi1end c krav pil 
ii ld en kap , so m den sena re f'öra11 ta ltad c l'ör sin p iga Dorctc A nd crs
da tc r, lll<'ll som P eder ] en en t illba kavi adc. ·11 a11 fi ck dock beta la i 
ska destil nd de n rosf' nobel, so m ha n hade skä nk t henn e sa mt e tt s tvck e 
go tt k lii dc för att bli fri. · 

5 Ril dh1 1s ri:iltcns dombo k 161+. fol. 69. Den 9 se ptember 16 14 in 
stii md c Sa 10 111 0 11 a rt o r, " burg·er og bog t röckcr vdj K iöben ha fl'n n", J ö rge n 
i\f ns och Ma ri11 e, ä nka efte r lia ns J ö rge n. en i Ma lm ö, u11 g~1 c nd c e tl a n ·s
skil'l e. so111 den 1111 a ,·lidnc I luns J ö rgc 11 se 11 träffa t ö1·c re11 skn111111 e lsc 0 1n 
pil J ö rgen i\fo s' och de 1111 es s vs le r Be 1111 tes . ii nka efte r Ra smu s M 11 s. 
1·iig 11 a r med Peder J en en l'ran Arn cbic rg i No rge. Dc1111 e ha de beko mmi t 
ett a n · efter s in a 1·lid na h11 st ru Kri s tina Ras mu sdolter. N 11 a 11 silg Sa lo .. 
mo n Sa rtor. för a lt citera domboken "s ig paa s in hus trn is id ze rn ouri tz
daltc r. ll'eg n11 e at Werc nes tc arfl' ui11 g och icke fo r lsc hrcfflne J ö rge n mu s 
elle r hu1111 s öste r, huillkct ha nd 1111 s tra x t beui ste mct i lt tin gsw ind c 
a ff Sö nd er Assbo he rri dz t in g Yd g iffui t dale ril el en 18 A ug ustj Wdi 
.\f1·n1ere11dis Aa r 161 +. For h11ill cke 11 arf'f'u epart be jmel l te Sa l111n11 Sa rt or 
til lforn e hal'fde tcff'nnt bej meljte P eder J enn se n wcl j Rcltc hc rpn a 
ko.ma. toldbode Anno 1611 den 2+ Se pt. " D enn e kund e icke invä nd 11 
något hii rcmot. och d il Sa lomon a ri o r 1111 s tii mmer J ö rge n Mu och 
ha ns svste r, s rn ra dessa, atl de a ld ri g begä rt något arv efter Peder 
Jensc11s hustru , uta n a1l denna p<°1 sill vlte rsta sjä lv sag t s ig icke ha rn 
11åg'L'a 11 iir111 a re a n ·i11 ga r ii11 J ö rg·cn Mus och ha ns y te r. D ii rför hade de 
moltag it a n ·e t men lovade 1111 . a lt de skul le ut g iva , vad de reda n e rldilli t. 

Ya r Yerklig-e n Sa lomon Sa rtor l vsk t il I börd en? j~ r de t ick e möj-
1 ig t. att ha n i tii ll et ii r nii g·on sliiktin g t ill den l': ra s n111 s Sartor ius. som 
dör som lektor i Lund 1562 ? (Ri e tz, Sb'\ nska skoh·iise 11det hi tori a , 
(1 +8), . 28+.) 
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li gcn elen ovan nämnde Matthis Peclerssen Bogebincler, vilken 
redan 1611 var bosatt å nuvarande Kyrkogatan strax i när
heten av Pefri k y rka och stadens torg. Han har om framg·år 
av elen efterföljande boklistan drivit in handel både i bosta
den och i k y rkan, där han haft ett lag·er tående i ett skåp. 
För platsen i kyrkan har han a ldrig· betalat något. Om han 
möjligen övertagit en del av in företrädare lager, ]ämna 
källoma inget be kecl. Hustrun dör i mar 1614 och kalJas i 
bouppteckningen av den 13 april samma år Anne Bogebin
der59. Att hon är amma person om Hans Bogebinders fru 
framgår synes det mig· just av namnformen i boupp
teckningen, som syftar å hennes eget y rke och ick e hennes 
egenskap av hustru, då där annars borde stått Anne Matthis 
Bogebinders eller Anne Corti dotter, som hon i själva verket 
hette60 . D etta äktenskap har ingåtts före 1607, ty detta år 
uppträder Matthis Bogebinder som k yrkans bokbindare och 
leverantörr.1, vilket tidigare Anne varit. Bouppteckningen 
efte r henne innehåller en omfattande förteckning över det 
befintliga boklagret och av denna meddela här om bilaga A 
de d a n sk a böcker, som uppfört under denna titel i för
teckningen. 

Det är ett imponerande lager , som upptages i bouppteck
ningen, utgörande ungefär 1100 band av såväl latinska och 
tyska som även en rad dan ka böcker, av vilka en hel del 
kunnat identifieras som tryckta 1613 och 1614. Tydligen 
har han fått in nyheter då och då, vilket ock å framgår av 
skulderna62, där bland annat den tidigare nämnde Salomon 

59 MSA nr 471. 
00 Råcl hu rättens dombok 1614- JS, fol. 45. 
6 1 K y rka ns räkenskaper L607, fo l. 11. 
02 MSA nr 47 l har o m dessa fö lj a nd e anteckn inga r: 
Gielcl so m kre ffui a ff boet der Matth is bogbinder er bortschy lldig 

Först belöber . Anne bog·cbinde rs begraffue ls e 
cHtc r Reg i ters liud cl e S 11111m a 3 l dr 2 sk. 

E nd ande n ge lld om tillkre ffuis 
S. Lorentz A lbri chts arff uin ger t ill Liibeck 
I vbsch e r 
Anth o nius C lausurmacker, for bred C lausur och 

g 11ll cl 
Cor t Wa ll cke lin g· 
Niels pa nt er 
Ca s ten I-la tmager 
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300 mrc 10 sk. 
J50dr. I mrc 10sk. 

44 dr 4 k. 
.J.4 dr 4 k. 
18 dr 
Il dr 



Bokbind a re. T räs ni tt a ,· Jo t 
A mma n, 1568. 

Sartor fi gurerar som fordringsägare för en gansk a stor summa. 
D essu tom har han importerat böck er från Tysk land, där 
Liibeck sky m tar i räkenskaperna. Sålunda kräver bokföra
ren och förlägga ren chi rstädes Laurentz Albrech ts arvingar 
boet p å 300 mrc hibsk för:- gjorda leveranser63 • 

D enna bokförteckning· ä r desto värdefullare, som den dess
utom upptager priserna på böck erna, vilka så vitt jag vet 
ick e i större u tsträckning· äro bevarade för äldre danskt tryck 
från denna t id . Att gå in på de olika arbetenas identifiering 
skulle ~ikert vara både g ivande och av betydelse. Däri g·e
nom skulle det bliva möj li g t att belysa , från vilka förHi ggare 
de härstamma, men tidsförhållandena tillå ta det tyvärr ej för 

J en ns Ki e ll e rs ue 11 d 
H a ns g ull ds lage r i Ki öbenh a fr 
H c11r ich Wa llkirch 
Sa lm on Sa rtor bog tröcke r 
H endri ch dreier for ma len bre ffu e 
S im on h oll end er 
Th i en.i s te pi ge ns lö n 
E nd a d sch illig s maa ge l de belöber 
S umma rum offu er fo r ls kre rf l ne gell de for ud c n bc

g raff 11 e lse n belöber Prnin g·e 
63 Om de nn e se no t 5.J. . 

9 dr 
7 dr 
701/ 2 cl r 5 sk . 
94 dr 9 sk. 
10 dr 
5 dr 
31/ 2 dr 
ll'h dr 

477 dr l mrc 5 sk. 



närvarande. En genomgång av Det kongl. Bibliotheks sam
lingar skulle ju kunna ge möjligheter att påträffa band av 
denne bokhandlare, Matthis Pederssen Bogebincler. Nämnas 
kan, att i elen å Malmö museum 1943 visade kollektionen 
bokband ur kapten Thore Virgins berömda samling finnes 
ett med M. P . signerat bokband, innehållande Bertel Jesper
s0n, Liffsens Krone 161364• D å som det framgår av förteck
ning·en, det stora antalet 425 stycken av denna bok funnits 
i Malmö, och då stämpelsignaturen kan passa in på vår bok
handlare, finnes en möjlighet, att han verkligen kan ha utfört 
detta synnerligen utsökta band. En enda kommentar till 
boklistan kan göras. De upptagna Vanclrebögerna äro säker
ligen Malmöprästen och psalmdiktaren Hans Christenssen 
Sthens verk, som just elen ovan omtalade förläggaren i Liibeck 
upptar i sin förlagskatalog från 159J. Den finnes för övrigt 
endast bevarad i exemplar från 1656 samt i elen av förste 
bibliotekarien W alde funna upplagan, som trycktes av Salo
mon Sartor i början av 1600-talet65 . Kanske är det möjligen 
denna, om åsyftas i förteckningen . I så fall få v i veta, att 
priset var 10 sk. stycket. 

Samtidigt eller 1615 hade staden även besök av en bok
förare från Irland vid namn Albritt J ohanssen, som stod i 
k y rkan och sålde böcker med det resultat, att han blev av 
med några böcker, som han beskyllde styvsonen till kyrkans 
präst för att hava tagit. Detta gav anledning till, att stadens 
domstol fick taga hand om sak en, och protokollet härom 
finnes fortfarande bevarat66 . 

64 Utställnin g· av 1400- och J500-talstrvck amt konstnär liga bokband 
m Thore Virgi ns samlin g· p å Qvarnfors, (1943) , nr 222, s. 50. Konstn ären 
E. Bager har va rit vä nlig nog fästa min uppmärksa mhet på delta band . 

65 0 . Walde, Psalmdiktaren Hans Chri stensen Sthen och hans Van
drebog, (i Nordi sk tid skr ift för bok- och bibliotek ,-iisen J938, s. 65 ff.) 

66 Rådhusrä ttens dombok 1615 9/10, fol. 143: . 
"Fremkom for Retten hederlig mancl her Peder Womb pred ica nter 

hersamme tecltz och haffd e i rette lad it s teffn e. Albriit Johanssen bog
förer a ff Irland. for at handt haffde offuerfaldit hans stiffsön Peder 
han sen , herud i Kirken met hu g och slag-, Vden bi llig Orsage, och formeent 
handt schull e borttag it nogen höger handt haffde Mist Vd i Kirken. Huor
ti ll mötte och suar ide for [skreff ]ne Albrit bog förer , och berette handt 
iche Veclt for [skre ff ]ne Peder han sen a t beschyld e, anclit encl det som 
erli gt och gott ehr, hui s hand haffd e hanem slag it ha nem et slag 
e ll er tou vncler ör it war schede i hans ha stig·hel. efft er i\1fes ter] Conradua 
stcensnider a ff hambonig hans Ang iffuccle. baclt der fore gern e, att 
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Om han dock varit från Irland förefaller en mula otroligt. 
Mera sannolik t är vä l att han kommit från I land, som hade 
en livlig fö rbindelse med Malmö. Med denna ö hade taden 
som tidigare omn~imnts upprättat särskilda handelsförbindel
ser g·enom sitt I slandskompani. Namnet på bokföraren före
fa ller också snarare att ha att göra med I land än Irland, 
vars befolkning· dessutom huvudsakligen var katolsk och där
för svårli gen kund e ha någon h andel med det protestan
tiska Malmö6;. 

h er p[ede] r Y [o mb ] o m sa mm e sa g will e hannom e fft erlad e, huill ckit 
h a nd och aa g io rd e. form r d els t go tt folck is forbön cb y ldt. 

E ffterdi hand 1111 ror s in fo r eel e lo ffui t at st ill e Kon gen och b yen 
tilfrid z. " 

Om P ed er \\"o mb se Isberg. B idrag . .. 1 s. 14l ff. Peder Hansen 
var so n ti ll d en gamle p red ika nt e n H a n La11ritse n och senare skol
mi.i sta r e i J y l land (lsbe rg, a. a ., . 1-9.) 

67 Som en a na log i h ä rti ll k a n omtala s, a tt v å r förs te så alt säga _ 
kon !ha nd lare n ll' r n skott e Yid nam n Tho mas Be ll , som dog h ä r i 
s tad en 1617 och Ya r bo11ppteckni 11 g· (MSA nr 505) ge r en inbli ck i , va d 
e n så d a n ha de a lt sä l j a . ak c r som nästan höra t ill en bokha ndl a res 
förs i:i ljning. E nli g t bou ppt ecknin gen rnr h a n född i . J ohanne 1 Skott
la nd och e fter liimna r som arvin ge e n P e ter Bell p å Amager. En li g t 
ena re bevarade h a ndlin ga r rnr Thomas Bell r ndas t tjänare h os en A lbert 

Bell , som gj ord e an spr i\ k i'\ kYa r lil tenskapcn och äve n fi ck d en . För 
teckningen upDiar : 
Förs t I dö. s in och 2 iee n ehri fl'taffl r r 
16 Serpent in brvs teen 
3 Gebe ngr 
12 höge r kobbr rs töckc 
1/ 2 d ö in läck e r 
7 höger Kobe r. töck e 
12 böge r Kobe r töck c 
12 
12 
12 
12 
5 ,, Koebers töck r r 

42 landlrnrte r for 
19 s tore Kob töcker fo r 
5 Tl11min eri t s teder paa lerid 
2 stöck er e r de 4 E ua ngeli s ter 
? la ndta ffler [T]lumn err it 
8 Kobr rs töck er 

Joch 8 töck er 
22 la ndta ffl e r i K ob r r s töck e 
Cö ln st ad c i Kobc rs töek r 
A mstr rdam i Kobrrs töek c mz [m ed ] 6 malen bi ll ed er 
12 höge r Kobers töck e 
12 högr r 
32 C'on t rrfe i.r och And en K oberst. 
9 höger C obberstöcker 
Antu r rprn s bele ir ing 

31/ 2 mrc. 
31/ 2 llll"(; . 

5 mrc. 
3 rnrc -1, k 
3 sk. 
3 1/ 2 m rc 4 sk. 
3 111 rc. 6 sk. 
3 mrc. 4 sk. 

2 mrc. 
11 m rc. 
5 rnrc 4 sk. 
61h rnrc. 
2 111 rc. 
6 mrc. 
2 mrc. 
2 mrc. 
6 mrc. 
14 sk. 
2 sk. 
3 mrc 4 sk . 
3 mrc 4 sk. 
10 mrc. 
21/ 21Jll'C. 

10 sk . 
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Om det är hans rättstvist med pri:i sten eller någon annan 
orsak leg·at bakom må lämnas därhi:in, men i varje fall fick 
han betala lokalhy ra för sin bokfö rsiH.jning i k yrkan och 
ganska m yck et tycks det. Räk enskaperna för 1615 ha nämli
gen föl:rande post: "20 Octb. Annarnmit Aff Albritt Je [o?Jnn
sen for at hand stod i kierkenn, At sellge Bögger , ~u1ff thill 
staede p enge - 1 dr 1 t mrc # sk .'' 

3 Ja ncllrn rte r 
5 m a le n bre ffu e 
2 rn a le n bre ffu e 
.J land carter 
5 s tore s tök er 
2 höger U rtep otter 
I landtaffl c 
2 bög r 
11 Tncllag t s töck e r om k onge ns sö ns beg ra ffu e lse a ff 

c 11 gc la nd 
s maa pr lemod r sch a ll c i en esche 
Nogen farffu e i en pose 
D c ttc [ori sc re f[]n e findi s i de n lill e ki te , ki s te n taxe-

rit for 
I de n A nd en ki s te 
Cons ta ntinopel JIJ l11minerit 
5 clöss in ma len s rnaa Contre fe ij 
4 clöss in bre ffdregers 
8 Bög·e r RundKobcrs t. 
I m a le n dre t 
12 ma len bre ffu e 
4 s ted e r i Kobe rst. 
Morten !u tte rs C ontrafc ij 
680 s töbte koms töck er a ff b lj s t. I sk . 
12 bögT kon s töck er 
12 bög r 
9 bög r 
J2 bögr for 
12 bög r 
5 bög r 
? bög r 
5 bög r 
noge n mal en bre ffu e 
nog·cn m a len bre ffu e 
12 hög r 
? bög r 
d e 4 parte r a ff vercl en 
15 Contrafe ijer 
12 h e lgen bi ll ecl e 
.i högT At Knip le och sy e ffter 
I Serpcntin s ten fa cl e och 1 beyer 
36 s teen Kancl er och sm aa s taabe A ff 
Serpentin s teen till amm en mz J2 s t. 
brij s teen 
D e n som omh änd erhad e utrednin ge n Y <H en P e te r F lech 
frå n H e ls in gör. 
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2 mrc. 
28 sk. 
6 sk . 
28 sk. 
3 mrc. 
21/ 2 mrc. 
12 sk . 
18 s k. 

5'h mrc. 
5 mrc. 
2 llll'C. 

l dr 

28 sk . 
20 sk. ly bsch 
t cl r. 
21/ 2 mrc 4 k . 
12 sk . 
2 mrc. 
3 111 rc. 
20 sk. 
J0' /2 dr 1/ 2 mrc. 
3 r:irc. 
1'/2 111 rc 4 sk. 
2 mrc. 
2 mrc. 
2 mrc. 
1 1 1 ~ mrc. 
2 m rc. 
20 sk. 
I. mrc. 
1/ 2 mrc. 
11/t mrc. 
20 sk. 
'h m rc. 
30 sk . 
12 s k . 
J dr. 
4 rcl . 

3 rd . 



Bi J. A. 

Förteckning övet Ma i thi s P ed er ssen Boghinders lager av 
danska böcker. 

D a nske bundne böge r n li Kirck c n oc vcli hu se t 

3 B ib li a dan ch s läck 7 rnrc 
2 Om V cl uel.ielsen cl. Co nradj 

10 O lcl elantz bög·er s tyc k 14 s k. 
12 L i rr ens kron c s t yck c l t 4 sk. 
4 Ila nn eman s bönlrnge r slyk 22 
3 Ectesk a bs s pc il l Spang be rgj l yck 20 
1 Dau icl psa l!e r nclj fl oic ll ( a mm c!) 
2 p enit cntz Speill t yck 18 k . 

L3 Ke mpe Vjsc r s t ,.k I sk . 
4 lc fl'nitz compa s st , ·ck 28 k. 
2 Altarbögc r st yk 11/ ; mrc 
2 pass io pa ll adj g'l'o ff st ijll t yck I rnrc 

lif'fse ns Vcj D . I [e mrnin gj 
12 Alt fcdc r B0 nb0gcr toc k 22 sk. 

1 Te utsch danid psa lt e r 
2 S ieleb0gc r 
2 Senl cnz luth e ri 

C hri lli c h Anda c hi phi li p Kcgc ll 
3 Om Bern c Tnc t l ~ 'C' k 10 sk. 
3 dos in dobbc lt a bc s tyck 3 k. 
21/ 2 doss in A bc en fachc styck 11/z sk. 

27 A lhancl e Sco last ica lia 
_9 bege r A lha nde hi stor ier oc Yi se r boge n k. 

dan sche Beg·e r udj K irckcn oc hns il 12 
16 Dauicl s P sa ltcr t vck 14 sk er 
10 Merckli g· Be nb ege r I. B lyck l2 k er 
J 2 So rgcfa lcl hi crt cns Y rt cga rd s t ~' ek 12 sk e r 
4 h a Dclböger S. JT. s tyck 
8 ha nclbog m. H a ns C h ri ten se n !vek 12 sk er 
4 liffsens ki lcl e s tyck 9 k er 
4 F rnw A nne Kra b b011bog tvc k 9 k er 

16 yrach danscb siyck LO sk e r 
10 Forg iet mig Ick e styc k 12 sk e r 

da nsche b0ge r 111 12 
4 T ij sch oc dansc h p a lm bog s tyck 18 sk e r 
2 Psalle rinm & E ua ngeli a La tin a styck L4 sk. 

20 psa lmbeger co mpl e it med E ua ngc lia s t yc k 20 sk. 
cl a nsc he beger 16 Ydj Kirckcn oc H us il 

dr. mrc. sk . 

5 

2 

3 

3 

2 

2 

6 

7 

3 
3 
2 
2 
3 
3 
2 

2 
2 

2 

2 

2 
3 

2 
2 
2 
2 

2 
3 

4 
12 
8 
8 

12 
8 
4 

10 

4 
8 
2 

12 

14 

12 
13 
13 

8 

8 
8 

4 
4 

8 

8 
12 
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V, hdr I 0 r ly k J k r 
6 im itando C hr isto dansch styck I.! k L' r 

3 psalmb0ge r oc b0 nb0ger dobbe lt ~ t\' c k I 111rc 
6 psalmb0ge r oc E 11 a11ge lia oc Catcchi s 11111 s st ~· ck 

l 2 sk er 
4 psa lmbog M. hans Toms0 11 s ty ck 22 k er 

psa lm b0ger oc B0nb0ger s tyck 10 k er 
10 E 11angel ia Sma dan sch s tyck 6 sk . 
16 Ca techi m11 s da n sch styck 5 sk e r 
4 P a lmb0ge r sma styck 6 sk er 
4 psa lmbog· oc E uan geli a styck tO sk. 
3 Viseb0ger C la u Berg· styck JO sk e r 

J6 Psalmbog med Jobwasse r 12 ~t ~· rk 10 k 
12 Aug usti ni psa lte r styck 7 sk er 

D e b0ger om er Vbundne 
20 p a lm boger med Euan geli a Co mpl ett 12 5k. 
45 Euange lia La tin a J6 - - styck 3 sk. 
35 da 11 id p alte r styck 8 sk. 
12 le !'fnitz Compas styck 20 sk. 
2 Oldela ntz b0ger styck 8 k. 
25 p a lmbog med lobwasser styck 6 sk. 
93 p lannteb0ger tyck 2 sk. 
30 Dan che kon gens crenicke paa Rim ti ck 4 sk. 

4l3 liffsens Kron styck 4 sk er 
+ Ca techi sm us 16 styck 2 k. 
6-i, A tt k illige fa lde bre ffu e 
10 A lt fe cl er styck I. sk. 

2 

2 

2 

I 

2 

umma ummaru m offuer b0ger om f orskreff u it s iaa r 
er 301 dr. I mrc 7 sk. 
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!COLAS GRÅ 

en Malmökonstnär på 1700-talet . 

.ÅY El TAR BAGER 

D et är en imponerande rad k onstnärer - målare och biJd
huggare -- som p a. se rar revy genom Malmö historia under 
svunna århundrad en och ett ick e obety dli gt antal av deras 
alster har även bevarats fram till våra dagar. Med få undan
tag äro dock alla des a k onstnärer blott och bart namn, 
visserlig·en ibland i livfulla och dramatiska sammanhang, 
men u tan förbindel e med det, som främst kulle intresserat 
oss, sina händers verk. andra sidan vittna gravstenar, 
epitafier och porträtt Y~i l om sina mästares större eller mindre 
konst kicklighet. men förtiga samvetsgrant deras namn. Att 
kildra en konstnärsgärning· utan att kunna påvisa bevarade 

verk möter ty v~irr .-amma sYårigheter , som varje annat för
sök att i ord återgiYa något, som har bilden som naturligt 
uttryck smedel. 

Den rika blomst rin g·stiden i tadens konstliv under förra 
hälften av 1600-talet had e med Roskildefreden fått ett bråd
störtat slut. D et svenska herredömet bety dde ingenting 
mindre än en k atas trof fö r taden i kommer iellt och ekono
mi kt hän nde och därig nom undanry ktes jälva grund
valen för en rikare k on tnär\ig erk amhet. En och annan 
conterfejaee och bilclhugg·are kunde vi serligen alltjämt för
tjäna ett magert levebröd p å itt y rke, men för törre upp
gifter saknades de ekonomiska förutsättning·arna. är v1 i 

handlingar från denna t id töta p å ett konstnär namn, är det 
blott alltför ofta i förbindelse med en klagan över, att veder
börande "ej torra brödet här kunnat förvärva" . 

En strimma solsk en faller över denna dystra tavla ett 
styck e in på 1720-talet. D e långvariga krigen med sina tunga 
bördor hörde nu t ill det förgångna, handel och näringar 
började åter att blomstra och den återupptagna rörelsen 
vid klädesmanufakturiet drog väl även arbetskraft och för
tjänster till staden. D en bördigare jordmån, som var en för-
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utsättning för att konstens öm tå liga blomma skulle trivas, 
var å ter förhanden. 

Caroli ell er tyska k yrkan var vid invigning·en 1693 v is er
lig·en färdi g· att tagas i bruk för gudstjänster , men saknade 
all t_ji:imt inre ut m yckning. Ehuru åtskilli ga av stadens för
mögnaste och inflytel erikaste borgare hörd e till tyska för
samlingen, var medlemsantalet r inga och de ordinarie av
g ifterna kunde ej uppbära k y rkans bud get, som därför 
årligen v isade und erskott. Planen på invändig dekorering 
av k yrkan hade följaktligen fått ställ as p å framtiden . I mitten 
av 1720-talet igångsattes emellertid för detta ändamål en 
insamling, som omfattades med livligaste intresse och in
bragte ej mindre än 1.023 daler smt. Det så li:inge uppskjutna 
arbetet kunde di:irefter påbörja sommaren 1 ?26 och avslu
tades följande år, då ·åväl valv om väggar försetts med 
målningar. 

Tvenne konstnärer hade härvid vari t verksamma. Aka
demiritmästaren i Lund Carl P. forth hade på sin lott fått 
utsmyckningen av del. det "över ta" Yalvet. di:ir han skildrat 
Kristi dop, bergspredikan och förklaringen på Tabor, del s 
korvalvet, där han framställ t yttersta domen med de dödas 
uppståndelse, himmel och helvete. D et s istn i:i mnda hade han 
skildrat med en så drasti k realism, att det, tyvärr på övriga 
må lningars bekostnad, blivit det enda bestående minnet hos 
de gamla Malmöbot, som kunnat ber i:i tta något om det sedan 
län g·e svunna temp le t. Mörth hade signerat si tt verk p å ett 
ganska originell t sätt. Enligt traditionen skull e en av de 
ur gravarna uppstig·ande döde, som just va r i färd med 
att upply fta sin med inskrift försedda g ravsten, föreställt 
honom själv. 

Övriga målning·ar i k y rkan utförde av Nicola Grå, den 
konstnär vars Malmöverksamhet här ·kall .·kildra . Hans 
arbete i tyska k yrkan omfattade de "understa" valven samt 
sidomurarna. P å södra sidan hade han å tergiv it de sex ska
p elsedagarna, på noua Frälsarens hi stor ia från Marie bebå
delse och Jesu födelse till hans död och himmel färd . Att 
Grå vid detta företag· varit den ledande, ynes framgå av 
arbetslönens fördelning . Medan Grå erhö11 450 dal er, fick 
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Mörth noJa sig med blott 200. Härför talar också, att det 
an varsfu lla v~irvet att förvara den för ändamålet an kaf
fade extra nyckeln till kyrkan, anförtroddes å t Grå! 

Ehuru den enda nu kända värdesättningen av dessa må l
ningar utgöres av J. H . Chronvalls uttalande i sina på 18?0-
talet utkomna Reseminnen, att han funnit dem "vackra och 
tilltalande", var jälva uppg·iften av den storlek, att den gör 
oss nyfikna p å dess mästare. 

Nicolas Grå var en av dessa kometer, som under en kort 
tidrymd passera Malmö horisont för att därefter åter för
svinna mot okända öden. Att han till börden varit inhemsk, 
framgår av han p å god sven ·ka avfattade skrivel er. Han 
synes ha kommit till Malmö för att övertaga den målare
verkstacl, som innehaft av den p å sommaren 1 ?24 avlidne 
provinsialmålaren Anthoni Friedrich von Köllen. Hans namn 
förekommer första gång våren 1 ?25, då han jämte von Köl
lens änka, Margareta Sophia Berners utkvitterar betalning· 
för måleriarbete å vattenkonsten på Stortorget. Samarbetet 
syne nart ha fått ömmare karaktär och v id sorgeårets slut 
träder änkan i brudsto l med Nicolas Grå, som i längderna 
för följande år figurerar om ägare av hennes lilla gård 
vid östergatan (gammalt nr 131 ). 

Stortorgets gamla vattenkonst, krönt av sin morian, hade 
edan läng·e tjänat ut och de arbeten. som Grå utförde våren 

l ?25 synas ha gällt en första mindre ombyggnad. Beställ
ningen omfattar "globen", som han "med särdeles flit" målar, 
förg·yller och fernissar liksom de nya bok fäverna vid cles 
fot, v idare dörren till krankverket med de. s båda poster 
och äng-lahuvuden samt åtta "skranker", vilka han målar 
i form av stenpelare. P å sommaren 1?26 har emellertid pro
jektet utvidgats ti ll att omfatta en ny, storsti lad torgprydnad, 
tyvärr dock i samma förgängliga material som föregångaren, 
nämligen trä. Stadens ~i l clste önskade likväl förläna monu
mentet karaktär av att vara utfört i ett något be tändigare 
material och elen 15 juni avslöts med mäster Grå följande 
kontrakt: 

- Delphi11crna blifrn målad e med naturlige färgor . som de böra 
hafva , oc h chatterud e upp åt h ryggen med så dan dunkelgTön och under 
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Malm ö. Rekon 

vijd buken rned li11 sarc hvit- och goh la kti gL rnrrnn cn inuti röd och 
fehnorne mera på Yiolet co leur. 

Then medler. ta stolpen, so m suppor terar det öfver ta , blifver b vit 
marmor, så ock den deroh ·anpå stående Albacu , om bär D elphinerne 
och pbaera m, men dess nedersta sup porta men ter l iu ten färga och löf
Yerket derpå schat terat. 

Conchae ell er kalarne bli fra med na tur lige fä rgor hvitaktige och 
isprängde med violet och gTöngoblakti g, om ig bör. Pedes ta lema, hvar
uppå Bi ldem e komma a t s tå uti hvart höm a f Al ta a n, blifva röd mar
mor , och b il dern e med deras na turli ge fä rgo r. 

Alta n och ielfva corpus stru cturae b lifva liu tenfärga , dock m~r s te 

cimatiu m af corn ijsen må las som u thugg it arbete a f ten. Lij storne på 
sijdorn e s ~r och å theras skuggor på behörige tä ll en. P il astrern e på 
hörn en bli fva må lade med reffl or, lijka om in kurne rä nnor. I ställ e t 
för P l.i nt neder Yijd jorden af trä, må hla en ådan rundt omkrin g. 

För ofva nstående a rbete, om tYenne g·å nge r med god olljofärga 
grnnd an tr yke och treddie gå ng·en med ofra n krefne å tski llige färgor 
utstaffera s, ~i r med Mester Grå betingat i et t fö r allt ti ll 70 da ler smt - , 
skolandes han, IVIe ter G rå i fa ll bilderne komma ti ll a tt sta ffera , hafva 
en till öknin g a f 10 daler smt. -
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Utförl iga snickareräkningar göra det möjligt att bilda 
sig en ganska god uppfattning om detta egenartade konst
verk, som förvisso utgjort en glad färgklick i torgvimlet 
tiden närmast efter dess tillkomst. Tyvärr dröjde det ej 
länge, förrän det otjänliga materialet gjorde sig· påmint och 
vattenkonstens saga blev ej lång. 

En rn tmad efter kontraktets upprättande anhöll Grå om 
burskap i Malmö och begärde fem frihetsår från skatter 
och inkvartering-, "emedan han eljest icke skall kunna med 
någon ny tta på denna orten idka s in pl'ofession". Sedan 
utlå tande inhämtats från stadens äldste, meddelade magi
straten, att "som frimästaren i den fria konsten måleriet 
Nicolaus Grå äger uti målarekonsten god förfarenhet , varav 
han uti tyska kyrkan visat behörigt prov" , så beviljades 
honom fyra års frihet uti skatter och inkvartering, varefter 
han dock skulle kvarstanna i staden ytterligare sex år såsom. 
skattedragande borg·are. - "Magistraten fann el_jest nödigt 
att här sig till minnes annotera, att magistraten till de Grå 
förunnade frihetsåren haft det avseendet att dvmedelst ani
mera honom såsom en i dess profession väl erfaren mästare 
att fästa sitt bo här på orten och kvarbliva, samt således 
förekomma honom att fly tta härifrån , varti ll han eljest varit 
sinnad". -

ArbetstilJfällen syna icke hava saknats första tiden. År 
1727 då målningen i tyska k y rkan alltjämt p ågår , är han i 
färd med ännu ett par större uppgifter. I det ena fallet, 
målning·en av rummen i kommendantshuset vid Stortorg·et 
(nr 604) , är arbetet dock av ren hantverkskaraktär, men i det 
andra fallet ligger uppgiften tydligen på ett högre plan. 
Det gäller dekoreringen av ett par nyuppförda rum i över
kommissarien Era mus Clefves vid den stora branden 1724 
skadade byggnad, som för äldre Malmöbor är välkänd under 
benämningen "gamla apoteket Lejonet" (nr 51.0) . Här pryder 
han taken i såväl en tor sal som en angränsande kammare 

mQd "h\ to 1 ~ bild f I 111° lida D~ li1m ~· ·~ 
Under detta arbete hade Grå ett obehagligt mellanhavande 

med sin kollega från tyska kyrkan Mörth, vilken sökte från
taga honom denna beställning. Magistraten, till vilken Grå 
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hi:invänt sig, lät hans klagomå l gå vidare tiU "Fru Commis
sariskan" Clefve, som väl under sin mans bortavaro handlat 
något sj i:i lvsvåldi gt, och förbjöd Mörth att tag·a någon be
fattning med arbetet, fö rrän i saken vidare be. lu tats. Där
efter är allt tyst och Grå har tydli gtvis i lu gn och ro fått 
avsluta sitt arbete. 

Vid sidan om dessa större uppgif ter får Grå liksom så 
många andra av sina koll egor bi:ittra p å sina inkomster med 
mera alldagligt arbete. Han målar de på rådhuset upp
hängda läderspannar, som inging·o i brandutrustningen, och 
när c ivilbetjänternas kompani anskaffar en ny, praktfull 
likbår , är det han som svarae för försilvringen. 

D e följande åren förmäla hand lingarna ingent ing om Grås 
g·örande och låtande. Vid skattsättningen p å våren 1730 kal
las han emellertid upp på rådhuset, där han får en p åminnel ·e 
om, att frihetså r en nu äro till ända och att han i fortsiittningen 
under sex år har att erl ägg·a skatt. Nicolas Grå förklarar 
sig nöjd härmed , men ber att hans vilJkor måtte tagas i 
betraktande, så att han ick e "över sitt ämne bliver taxerad" . 
Han ynes också ha s l.u pp it jämförelseYis billig·t undan och 
taxeras t ill blott 3/4 sk illing, vi lk et utri:i knat efter dåvarande 
skattesats blir 1 daler 8 öre smt å rli gen . Därjämte hade han 
att svara föe två inkvarte r ingspoetioner. 

Antingen nu fört jänstmö,jligheterna med å ren blivit si:imre 
eller det ho Grå funnits den h o kon tnär. naturer vanliga 
dragningen efter ombyte, si:ik ert är att de spridda uppgif
terna om honom under den fö ljande tiden vittna om en väx
ande oro. I april 1731 sä ljer han in gård och har väl redan 
då haft något nytt i kikaren . En månad senare upp ·äger 
skräddaren ChrisLoffer Arenclt elen borgen han ingått för 
Grå vid vi nnanclet av burskap, emedan han fått höra, att 
denna ämnade f lytta från staden. Grå förnekade visserligen 
detta , men medgav, att han ämnade resa upp t ill tockholm 
för att söka avyttra "någ ra matematiska instrumentverk, 
nämligen tvenne glober, dem han förfärdigat och härstäcles 
ick e kunnat försälja" . Att han ick e tänkte undandraga sig 
sina skyldigheter, framginge väl av, att han lämnade både 
hustru och bohag· k var i staden. 
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Med sma glober väl emballerade i tvenne lådor seglar 
så Grå elen 29 juni 17~1 iväg ti ll Stockholm med skotten 
Humphey Hitchings stolta skepp L ivonia. I december får 
hans hustru själv k lara upp ett mellanhavande med sina 
inkvarterade soldater, som efter gårdens försäljning inte ut
få tt sina servispengar ordentligt. 

Den 15 rnaj 1732 kommer Margareta Sophia Grå upp p å 
rådhuset med ett brev, som hennes man skickat henne från 
Stockholm . l detta ber han henne uppsäga hans burskap 
och göra upp med staden, "vad han vid ett sådant tillfälle 
hade att erlägga, eftersom han hade bl iv it employeracl i tock
holm och v ill numera därstädes bruka sitt hantverk". 

Magistraten tillkallade skattsättningsmännen, som i en fart 
gjorde upp en kalk yl över , vad Grås skatter kunde belöpa 
sig t ill fram t. o. m. å r 1735, och kommo t ill elen blygsamm.a 
summan 4 clalei· 28 öre mt. Därefter f ick Grås hustru upp
g·iva värdet av elen egendom, som hon tänkte föra bort från 
staden. Härför redogjorde hon samvetsgrant. Vid gårdens 
försäljning hade 250 daler blivit över , ·edan en inteckning 
bl ivit ]Jetald , m en härav hade hon förbrukat 100 daler under 
sin man bortavaro. För resan till tockholm hade skepparen 
betingat sig en frakt av 20 daler och dessutom fanns det 
en del småskulder att betala, så att behålln ingen ej uppgick 
t ill mer än 80 daler. Hon erbjöd dock att härav t ill staden 
erlägga 10 daler jämte skatterna för de å terstående borg·ar
åren. Detta erbjudande funno skattsätning·smännen skä
ligt och även mag·istraten godkände detsamma. 

Redan nästa dag· stu va hennes bohag ombord på skep
paren Anders Giäcldes jakt. Det är ett skåp, en koffert, en 
k ista med böcker, ännu några kistor och packor "med gam
malt husgeråd och flyttgocls samt proviant", .· lutligen en 
k ittel och ett litet padi gryn. Så lättas ankaret, vinden 
f yller seglen och färden t ill Stockholm anträdes. 

"6': 

Två åL' senare - en majdag 1734 - infann sig· en ung 
må lareg·esäll, Hans Beckman hos magistraten och begärde att 
få slå sig neL' i Malmö som målare. om stöd för sin ansökan 
framv isade han en å r 1731 utfärdad attest, i vilken "aflidne 
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Konstmålaren och Laqveraren" Nic]as Grå intygade, att Beck
man i fem år ]ärt yrket hos honom. Att döma av denna upp
g'ift har sålede Grås verksamhet i Stockholm inom kort 
avbrutits av döden och några spår av densamma ha ej heller 
kunnat påträffas. Hans Beckman har tydligtvis fått .. sitt 
avsked i samband med mästaren avresa till huvudstaden, 
sin utbildning fick han därefter avsluta ho · Grå förre med
hjälpare, ritmästare Mörth i Lund. Sedan Nicla Grå läm
nat Malmö, fanns det bland företrädarna för yrket här ej 
längre någon, som kunde anses repre entera "de sköna kon
sterna". 

Ridån har gått ner för Nicolas Grås framträdande på Mal
möscenen. Han ·tora bildbibel i tyska kyrkan, som i 150 år 
lämnat stoff till så mång·a Malmöbors föreställning om 
Skriftens tilldragelser, förstördes vid k y rkan rivning 18?9 
och även hans övriga här omnämnda arbeten ha edan länge 
skattat åt förgängelsen. Förlusten är måhända ringa, men 
nog skulle man gärna för ett ögonblick vilja ly fta på den 
för] åt, som nu för alltid döljer icolas Grås gärning. 
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BILDER FRÅ N LANDSTÄLLEN OCH 

SOMMARVILLOR I MALMÖ 
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Da hlberg·s teckn ing aY Mag·i trat egendomarna. Os tra delen. 

MAGISTRATSVILLORNA. 

1. E n hi torik. 

V LEIF LJ lGBERG. 

F örlidet år g ick en bi t av det gamla Malmö till historien. 
Annu in i det sista erinrar magistratsvillorna om, hur idy l
li kt det var vid Rönneholmsvägen i gamla tider . D e villor, 
om pläg·a beteckna om magi trat villor voro, nämnda i 

den ordning· de lågo från öster till väster: H y ddan, Carl torp, 
Rosenhill, F ridhem, Carlsro och Fredriksro. Så om hörande 
till den äldre bebyggelsen i dessa trak ter skola i detta am
manhang ock å nämna det ö ter om Hy ddan belägna "lust
stället" Henriettero och de båda väster om Fredriksro belägna 
Villa Franca och "Björkmanska landstället", även om des a , 
åsom vi k ola e i det följande, trängt taget icke äro att 

räkna till mag·istratsvillorna. 
För att få den rätta blick en p å magistratsvillornas historia 

är det nödvändigt att se akerna i dess arnmanhang och ett 
ögonblick dröja vid den jordenhet, varpå samtliga dessa byg·g-
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C. C. D ahlbergs teckning· av Magistrat egendomarn a. Viis tra delen. 

nader voro uppförda - det s. k. Gråbrödersstyck et , innefatt
ande en areal av 30 tunnland och 12 kappland och beläget, 
uttryckt i modernt språk , söder om Rönneholmsvägen, unge
fär mellan Triangeln och Elisefarm. Ja, man måste t. o. m. 
ta i betraktande det större jorclområclet, Magistrats- eller 
Rådmansvången , varav Gråbröcler tyck et u tgjorde en del. 
Magistratsvången var en bi t klas i k Malmöjord. Med ·ina 
c :a 500 tunnland upptog elen väldiga domäner . För våra 
dagar att se kulle de ung·efärli ga griinserna vara: i norr 
Rönneholmsviigen, i öster Södra För tadsgatan och Linde
borgsvägen och i söder Ärtholmsviigen amt i vä. ter Damm
frivägen. Den inneslöt det område, på vilket det äld ta Malmö 
("Ovra Malmö") skall ha varit beläget. Som en följd härav 
måste man sätta mag·istratsvillorna i ammanhang med 
stadens äldsta historia. 

Mag·istratsvången omnämne som magistraten löningsjord 
redan i urkunder från 1500-talet. Under vilka omständigheter 
Mag·istratsvången blev anslagen t ill rådet i Malmö är där
emot ick e känt. D et k an ha varit i samband med , att sam
hället vid havet, " edra Malmö", fick sina administrativa 
och judiciella förhå llanden ordnade. annolikare är dock , 
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att det har äg·t rum senare, möjligen kan det ha skett i sam
manhang· med, att stadens vä]görare, Erik av Pommern, 1421 
donerade g·årclen Henrikstorp tiJl "Malmö Byes beste, gavn 
og bestancl" . Denna donation tillerkändes magistraten å om 
1öningsjord genom överen kommelse mellan nämnda myndig
het och borgerskapet. Med Henrikstorp, vars exakta läge 
man ej känner - det angive ligga i Oxie härad omedelbart 
intill stadens gTän i öder - har möjlig·en följt det område 
där Övra Ma1mö Jåg eller just elen s. k. Magi trat vången. 

å om en magi tratens löning·sjorcl var Magistratsvången 
använd ända till slutet av 1800-talet. Genom kungl. brev 
av elen 30 januari 1873 förordnade Kungl. Maj :t i samman
hang med elen genom samma brev fa tstäJlda organisationen 
av rådhusrätten och magi. traten och avlöningsstaten för be
mälda myndigheter, att alla magi tratens löning jordar och 
]ägenheter samt därför utgående ersättningsbelopp skulle tiJl 
staden indragas i den mån de genom_ innehavaren avgång 
från t_jänsten och efter förloppet av dem tilJkommancle tjän
ste- och fardagsår bJevo lediga. 

Av särskilt intres ·e i föreligg·ande fall är emellertid att veta, 
hur Gr å b rö cl er tycket disponerade och när mag·i-
trat. villorna kornrno till. Det äldre kartmaterial, som man 

här kulle vilja rådfråga. företer emellertid åtskilliga luckor. 
En karta, som skulle varit särdeles upplysande, hade varit 
elen av kommi ion lantmätaren Caspar Espman elen 11 sep
tember 1789 upprättade kartan över storskifte delning av 
Mag·istratsvången. men elen kan tyvärr ingenstädes anträffa . 
Skiftesinstrumentet finnes emellertid i behåll och av detta 
framgår att förutsättningar då skapats för ett individuellt 
brukande av jordornrådet ifråga.1 En viss bebygge]se - det 
gä ller emellertid här icke allenast fagistratsvången i in 
h e 1 het, utan även andra magistratens löningsjorclar i Mal
mö - torde i detta ammanhang ha kommit till stånd, vilket 
bl. a. framgår av de den 2 februari 1 16 a Kungl. Maj:t 
utfärdade före kriftema ang. ersättnings bestämmande mel
Jan av- och tillträdare a byggnad och planterig· å Malmö 
magistrat löning jordar. 

1 Skifte instrumentet bland Mag-: n inne!. h and!. 6/ LO 1790. :tvi A. 
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Exakt tidpunkt när vå ra magistratsvillor börja byggas kan 
- p å ett undantag när - icke fastställas. Rådman Isak 
Malmborg· gör 1814 den framställning·, vilken föranleder de 
ovannämnda av Kung·l. Maj :t å r 1816 utfärdade bestämmel
serna. Malmborg· ägde då ett hus i Mag·istratsvången ; dock 
är dettas belägenhet obekant. Även andra mag·istratspersoner 
hade vid denna tid hus därnere ; säkert vet man att rådman 
Lucas Lohman, död 1818, hade "ett envånings k orsvirkeshus 
av furu timmer med s. k. klinevägg·ar, täck t med halmtak. 
byggt i vinkel, 37 alnar långt och 9 alnar brett, inrett till 3 :ne 
boning·srum, med en järnugn , k ök , piskammare, stall och ut
husboclar" . Därjämte talas om en trädg·årdsanläg·g·ning· med 
å tskilliga vinbärs- och krusbärsbuskar .jämte 61 st. större och 
mindre fruktträd. Byggnaden säges 181 vara gammal och för
fallen1 . D etta hus kan av sammanhang·et lok alisera till den 
plats, där r ådmannen , sedermera borg·mästaren Carl Christian 
Halling, troligen snart däref ter byg·gcle sitt "Carlsro". Man 
vet ock så, att magistratssekreteraren F redrik Centervall år 
1816 p å en del av Gråbröderstyck et ägde en vack er trädg·ård 
med karaktärsbygg·nad, det s. k. "Sommarnöjet'', för nutida 
Malmöbor mera känt under namnet F reclriksro. År 1 31 blev 
Centervall helt och hållet äg·are av denna domän genom byte 
med Malmö stad, varv id taden i utby te erhöll en lika stor 
tomt vid Södra F örstadsgatan. 

Rådman Johan Knutsson, död 1852, har nog samtidigt med 
Halling· byggt en sommarbostad p å den tomt, där Rosenhill 
senare uppfördes. Även rådmännen Carl Adam Barfoth, död 
1842, och Jacob Borg·, död 1839, ha hus å ämbetslöningsjorden . 
Ganska troligt är att Car lstorp har fått namn efter elen förre; 
Borgs hus var emellert id beläget å annat håll i Magistrats
vång·en. 

Friber g· omtalar i sin 1842 utkommande Malmö stads hi
storia och beskrivning "flera vackra sommarstäJlen å råd
manslöningsjorden" men namngiver endast "Sommarnöjet", 
vilket han uppgiver vara anlag·t av F redrik Cen tervall. 

Ungefär samtidigt med a tt F riberg·s Malmöhistoria u tkom, 

1 Mag :ns besiktniag 1818 29/9. MS . 
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Freclriksro på magistra tssekr. Wih lborgs t id. F oto. 

r itar C. C. Dahlberg ina Malmöbilder - de aluhöllo i bok
handel i april 1 43 - med bl. a. en t eckning a "Enkefru 
Björkmans" samt t å av ., ag istrat egendomarna" . P å den 
ena av de senare bilderna redovisa vi lätt n og· F redriksro och 
Carl ro. D en andra . som ä r en direk t fortsättn ing åt öster 
av föregående, avbildar li:ingst åt väster Rosenhills föregång
are, därnäst ar l torp. med något m i:irkvärdigt p er pek tiv, 
eftersom b yggnaden låg ungefär vinkelrätt mot Rönneholm -
vägen , H y ddan (ur vars k or ten det ryk er ) samt en eller 
möjligen två byggnader på rådman J. Malmborgs löningsjord 
(föreg·ångar e till H enriettero). 

Rönneh olmsvi:igen. fordom kallad Terningh olmsvi:igen, var 
ända fram t ill 1900-ta lcts bör jan en gan ka smal led , som 
lingrade ig fra m mellan h ög·a sk uggivande t räd . I detta 
ammanhang k an anmärk as, att genom Rönneholmsvägen 

gick stadens första busslinje. D en började p å tor torget och 
g ick genom Rönneholmsväg·en förbi Rönneh olm gård u t t ill 
Ribersborg-. Linjen tra fikerades av gula h ästomnibu sar av 
ganska primit ivt slag och var en - i varj e fall av b arn -
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D etalj av A. G. Roseng rens karta ÖYer Malmö s tads ägor l850. E ft er 
kopia stad ingenjörskontoret, Malmö: yj sa ena re komple tteringar 

haYa gjorts. Bewe- fot o. 

ganska i1ppskattad detalj 
erhöll Rönneholmsväg·en 
bredd, som elen nu har. 

i stadens nöjesliv. - Först 1912 
framför magistratsvilloma elen 

För att återgå till förhållandena under föna å rhundradet, 
så kan anmärkas att gränserna mellan mag·istrat villorna då 
utgjordes av djupa diken. - r 1850 få vi fa t mark under 
fötterna tack vare A. G . Ro engrens karta över "Malmö stad 
utom kanalen belägna äg·or" jämte beskriYning'. En detalj av 
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olhem (förn h ·. Henriettero) och 

kartan å tergive i reproduktion jämte av krift av beskriv
ningen i den mån den angår magistratsvillorna och angri:-ln
ande tomter (se bil. ). 

En kort redogörelse fö r r e p . villors öden efter 1850, skall 
här lämna . 

D en ö tli g·a te delen av Gråbrödersstyck et kom 1 ?4 i hand
landen Gabriel H edman ägo genom byte med Malmö tad. 
Redan förut hade han arrenderat detta jordområde, förut an 
slaget åt k ämnä r p re e , och å r 1865 uppförde han här 
"H e n r i e tt e r o ", uppkallad efter hans maka H enriette 
H edman, född Ruhe. Om v illan tillkomst berättar Axel 
Cronquist i föregående år Fornminne skrift. D en k öp tes 
188? av h andland na Philip och Ferdinand Zadig, om där 
gjorde vissa omändringar och uppförde ännu ett ho tadshus, 
parallellt med Pildammsvägen, det s. k. Nybyg·get ; Henri
ettero döptes om till olhem. H är k an ock å nämna , a tt -
förmodligen vid genom fö randet av 186 års brandordning -
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ett spruthus uppfördes alldeles i hörnet av Rönneholms- och 
Pildammsvägarna ; något senare flyttades spruthuset, som 
också kallas staden ödra sprut tation, ti ll ödra delen av 
Henrietteroområdet. 

År 1908 köptes de Zadigska clom~inerna jämte det söder 
därom. belägna om.rådet av handlanden A. Möller, som 1910 
rev befintliga byggnader och uppförde de stora fastigheter, 
som. numera åsatts kvartersbeteckningarna nr 58 Klostret och 
nr 59 Munken. 

Medan ännu Solhem fanns kvar, hade det en tid fått tjäna 
om utvärdshus. C. J. Dahlquist drev här rörelse, där Ernst 

Rolf gjorde några av sina allra första framträdanden. 
"Hy d cl an" hyrde ut på ett rätt tidigt stadium till 

någon av tadens borgerskap. Länge innehades den av den 
kände manufakturhancllanclen P. 0. Petters on, grundare av 
firman Axel on & Son; han lät år 1 ?3 bygga en fronte pi 
på envåningslängan . Efter P. 0. P etterssons frånfälle 18?6 
innehades Hyddan av hans änka, Amalia Pettersson, född 
Malmgren, till år 18 6, då tä1let blev utvärclshus. Därom. 
läsa vi följande i Syd ven ka Dagbladet för lördagen elen 
15 maj nämnda år: 

" ytt! Nytt för Malmö. Caffeträdgård för familjer öppnas å 
landstä ll et "Hyddan" (Rön neho lm Yägcn) lö rclage11 elen 15 maj 
med serverin g av a lla för ett nykterhetsYä rcl hu lovliga varor. 
För barn finn as g ungor till fritt begagnancle ; dessutom finn es 
kroquetspel m. m. Fri entre!" 

Det var källarmästare Olof 01 ·son. död 1931, och hans 
hustru Fransiska Olsson, död 1916. som här todo för rust
hållet. "Hyddan" blev snart en mycket populär in titution i 
Malmö. Här höllo barnbaler i det gröna och äldre folk dan
sade p å bara grusbacken ; en riktig dan bana byggdes clo<.;k 
måningom. Likaledes uppfördes en mu ikpaviljong, där ett 

kapell spelade varje sommarsöndag mellan kl. 5 och 11. 
I själva bo tad hu et inreddes en al, där bl. a. många bröl
lopsfester gingo av stapeln. År 1903 var "Hyddans" saga all. 
Här skulle en nybyggnad för Tek]a ' · berg högre läroverk 
för flickor byggas, ty någon annan lämplig tomt fanns ej! 

C a r l s t o r p , troligen uppkallat efter Carl Adam Bar
foth, kom 1 42 i rådman Jakob Malmbor0 ·s besittning och 
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Hyddan på O lof 0 1 on tid. Foto. 

"ärvdes'', sedan han 1 52 blivit boc·gmästare, av rådman G. 
·w. Dahlström, död 1 77. Dahl tröm hade även ett annat 
landställe ute i Grönvången. Efter D:s död hyrde taden ut 
villan till Bengt nders ·on , död 1 96, innehavare av en väl
känd manufaktur- och kappaf fär på Stortorget, och enare 
till hälsovårdspolis Carl Hallberg, död 1910. Under Hallbergs 
tid lämnade många av stadens fami ljer ut sina barn för att 
de under fru Hallberg tiJI yn kulle komma "p å grönbete". 
Här var ett vec'kligt eldorndo för ungarna, med gung·or, kroc
ket pel och annan lekattiralj. "Barnv illan" var då det av alla 
Malmöbor använda namnet p å "Carlstorp". 

P å Rosengr ens karta såväl som C. C. Dahlbergs ritning fin
nes endast en byggnad på denna tomt. Mellan å ren 1 50 och 
1 71 har emellertid ytterligare ett hu uppfört , p å områdets 
västra del och parallellt med det redan tidigare förefintliga. 
D etta hus användes som ekonomibyggnad. - r 1903 revs 
Carlstorp. Borgmästaregatan går nu fram över det forna 
landsfällets grund. 

"Ro se n h i 11" . I avlidne Johan Knutsson tälle valde 
ugust Robert Falkman, död 1890, till rådman år 1 52 och 
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Carl torp omkr. å r 1 96. 
Foto. 

blev därig·enom innehavare av ägoområclet n:r ?3 i magistrats
vång·en. Möjligen har Falk.man sommartid till en början själv 
bott härute, men snart nog skaffade han sig annat sommar
nöje på ö ter. fallet arrenderades ut t ill Per Mathias El ner 
och innehade efter hans frånfälle 1 ?O av han änka Henrika 
Cecilia Elsner, född Thomson, död 1 0. 

"Elsners var ett köpmanshus, som tog livligt del i sällsk aps
livet" skriver Ulla Bellancler. "I elen vackra våning·en vid 

ödergatan gåvos ärdele eleg·anta och roliga, tora baler. De 
två ä ldsta döttrarna, den ena en av Malmö könheter, voro 
gifta med tvenne bröder, friherrarna Ehrensvärd. Men den 
flera år yngre Olga, majorskan Fr:ick , var ungdomens repre-
entant i hemmet. Det hände också sommartid, att fru Elsners 
läkting-, kommendörkapten Thom on. kom hit på ett sjötåg 

med ung·a officerare och kastade ankar vid vår trand. Och 
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med Teptunisönerna bröt ett våg·svall av dans och noJen in 
över Elsnerska villan, Rosenhill vid Rönneholmsvägen." 

Ytterligare en detalj från Rosenhill under Elsnerska tiden, 
vilken berättats mig av en gammal Malmödam. Viktiga med
lemmar i det Elsner ka hu et voro dels hushållerskan, Sofia 
Christina Munck, född Stenberg, änka efter vagnmakaren 
Iils Fredrik Munck, dels ock en papegoja. Den senare till

bringade gärna vackra sommardagar på Rosenhills balkong. 
Det hände därför ibland, att de på Rönneholm vägen lust
vandrande Malmöborna fing·o höra ett ivrigt ropande: "Fru 
fonck, g·ojan vill ha socker." 
Snart efter El ner kom som hyresgäst på Rosenhill Carl 

Fougstedt, död 1907, en av deläg·arna i den kända Malmö
firman C. & M. Fougstedt. - Familjen Foug tedt innehade 
Rosenhill i över 30 år. - Rosenhill blev år 1936 kafe och 
utvärdshus i fröken Maria Käll tröm regi; det ligger alltför 
nära vår egen tid för att här behöva i detalj relateras. 

Det är troligt att P. M. Elsner har uppfört den för oss alla 
kända Schweizervillan, vilken nog även "döpts" av honom. 
P å Ludvig· Messmanns kända litografiska blad av år 1857 med 
de nio Malmöbilderna är vi llan med och betecknas elen av 
konstnären som P. M. E l ·ners villa . 

Rådmannen, titulärborgmästaren J. D. Kiellander, död 1843, 
och hans hustru Elisabeth Scherfbeck, död 1867, lade ner 
.mycken kostnad och omsorg på trädgården t ill sin lönings
JOrd. Den övertogs av efterträdaren Ludvig B. Falkman och 
trädgården jämte ett lu thu löstes av honom för 600 rdr. 
Falkman byggde där år 1848 en villa, som han kallade 
F r i d h e m, vilken enligt hans bevarade räkenskaper kos
tade honom 2.253 rdr 26 skilJing och 8 rundstycken hanko1. 

När Falkman 1849 blev överdirektör för lantmäteri tyrelsen, 
blev J. H. von Bounecreutz hans succe sor både som rådman 
och boställshavare å Fridhem. Efter Bonnecreutz' död 1856 
kom Fridhem i efterträdaren rådman R. V. Fricks, död 1897, 
besittning. 

1 Handling·ar rörande magistratse ·endomen Fridhem och rådman 
Frick löneförhållanden 1 47- 18 0. 1 A. 
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Överstinnan Anna Hylten-Cavallius, rådman Frick s dotter, 
berättar, att villabyggnaden, då hennes far övertog den, var 
ett envåning hu , vilket, när husets döttrar växte upp, till
byggdes, så att villan fick det utseende den senast hade. Av 
inredningen minnes överstinnan är kilt en gla dörr, ledande 
direkt ut i trädgården och sammansatt av flera sorters glas, 
vilken skall ha varit ett samtida mästarprov·. Dörren fanns 
emellertid ej mera, då huset revs. 

Rådman Frick var m yck et intres erad av trädgården och 
planerade delvis om den i engelsk stil. En väldig syrenhäck 
och åtta stora kastanjeträd dominerade anläggningen; sex av 
dem stå för övrigt ännu kvar. Kastanjerna skulle enligt tra
ditionen ha planterats å r 1802, vilket möjligen kan tänkas ha 
skett i sammanhang med en tidig· bebyggel e där. Ett val
nötsträd av r espektabel ålder även det, gick u t under varga
vintrarna 1940- 1942 ; två ståtliga lindar höllo vakt vid den 
långa uppfarten från Rönneholmsv~igen. Mången sommar
söndag hade gamla fru Frick, född Giese, rådmannens moder, 
sin förnöjelse att sitta under dessa träd, medan barnbarnen 
lekte runt omkring och staden ekipage och Justvandrande 
borgerskap fördades förbi u tanför. 

P å 1 0-talet lämnade rådman Frick itt sommarställe. 
Bland senare h yresg·äster kunna antecknas ägaren av Jörgen 
Kockska huset , tobaksfabrikören Christoffer Gadd, död 1911, 
och målaremästaren Edmund Stoltz, död 1933; familjen Stoltz 
kom att bliva tadiga h re gäster p å Fridhern ej bara som
martid. Även gatuch efen i Malmö, kapten Georg Hentz, har 
i tio år tid varit h yresg·äst där täde . nder åren närma t 
före rivningen användes villan ·om lagerlokal för Mobergs 
partiaffär i frukt och grönsak er. 

C ar 1 s r o innehades och namngavs av . C. Halling, 
död 1851, redan under han rådman tid. D å Halling blev borg·
mä tare, gjorde han fram fällning· att fortfarande få besitta 
Carlsro. Genom ett kung·l. brev den 20 november 1846 bifölls 
detta, varvid samtidigt stadgades, att dispositionen av denna 
löningsjord ~iven i fort ättning sku])e å tfölja borgmä tare
tjän ten i Malmö. Det blev följaktligen borgmä tare Jacob 
MaJmborg, död 1 76, som efter Halling övertog Carl ro. Under 
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Familjen Olof Ahl trörn på Carlsro. Foto 

hans tid inträffade den ovann:imncla lönereg·leringen (1873) · 
farclag året för änkeborgmä tarinnan Louise Malmborg blev 
1 7 , då emellertid genom tad fullmäktig·e be lut 27/3 s. å . 
villan uppläts åt elen nye borgmästaren , Olof Ahl tröm, död 
1903, mot vi s årlig· avgäld. Borgmästarinnnan Anna Ahl
ström har välvilligt ned krivit följande minnen från den tid, 
då hon och hennes make hade Carl ro om sommarställe. 

"Första år t vi tog·o Carlsro i be ittning som ommarbo tad 
var år 187 . 

Ifrån ödra Förstad gatan kom man in p å Rönneholms
vägen , om verkade riktigt lantlig, med ina villor p å örn.se 
sidor av vägen och tora träd, om kuggade elen, men ock å 
gjorde att den var ofta m cket uppblött och besvärlig att 
trafikera, särskilt om hö tarna, då vi mången k väll med 
lykta måste följa våra gäster fram till gatan. 

Själva boningshuset var bra och ganska ry mligt och träd
gården var väl anlagd. Först var ett par g-räsplaner med 
flera vackra grupper av vackra rosor, fuchsior, pelargonier, 
heliotropee m. m. Ovanligt tora fruktträd fanns där med 
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den gamla fina sortens gravenstein, även andra sorters god 
frukt. Från gräsplanen gick en lång gång ned till en grupp 
träd, som kallades "Parken" och på ömse sidor om den långa 
g·ången var köksträdgården med bär och grönsaker i riklig 
mängd. På andra sidan av parken fortsatte villaområdet med 
ett stycke åkerjord, som utarrenderades. Där fanns också 
det verkliga landet, små gårdar med åkrar och betande krea
tur syntes runt omkring. 

ågra sär kilt lämplig·a personliga minnen från tiden där, 
kan jag ej berätta, men vi trivdes där myck et väl, hade ofta 
g·äster hos oss, det var ju en nätt promenad för dem att 
komma ut till oss. 

Staden växte emellertid fort och när vi fick kafeträdgår
den med musik och dans alldeles inpå oss försvann lugnet 
och det lantliga, så att vi å r 1 92 hyrde ut villan och flyttade 
ut till H.ingsjöns fagra strand." 

Såsom_ hy re gäster efter borg·mä tare Ahl tröm anteckna 
vi bl. a. sjökapten Lorens fattson, död 1900, spinnmästaren 
C . J. Bengtsson, död 190?, och därefter hans änka, Anna Maria, 
född l ilsson , -samt såsom den siste, chefen för stadens ren
hållningsverk Hartvig jögren . 

Hur F r e cl rik s r o eller Sommarnöjet anlades av mag1-
stratssekreteraren Anders Fredrik Centervall, död 1850, och 
hur han blev ägare både t ill hus och tomt är redan omtalat. 
Hans svär on och efterträdare som magistrat · ekreterare 
Thomas Wihlborg, död 1887, köpte år 1 51 Fredriksro av 
Centervallska sterbhuset. År 1874 fick vVihlborg avsked från 
magistratssek reteraresysslan och överflyttade t ill Danmark, 
varvid F redriksro återlö tes av Malmö stad. Bland mera 
remarkabla hy resgä ter må anteckna vinhandlanden E. F . 
Wiens, död 1 9?, tandläkaren Theodor Ro en, död 1 96, ingen
_jör Emil D emuth, h . resgäst i 30 år , och sist i raden stadsträd
g·årdsmästaren B. Myllenberg. 

Om V i 11 a F r a n c a skola vi fatta o kort. Området, 
som på sin tid tillhörde polit ieborgmästarens i Malmö löning -
jord, u tarrenderades åren innan villan byggdes åt gjuteri
ägaren A. J. Andersson, som där uppförde en enk el pavil
jong. Stadsnotarien Ernst Franck e, död 1906, fick år 1889 
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"Björkmans landställe'', vilket sedan ingick i Konditoriträdg-ården. Foto. 

fastställt ritningar till en trävilla på området, vilken han 
kallade Villa Franca. Dess sista mission före rivningen 1944 
var att tjäna som byggnadskontor för Malmö stadsteater, 
när denna uppfördes. 

Även "B j ö r k m an s" låg på politieborg·mästarejorden: 
Det var handlanden Olof Crister Björkman, död 1861, hans 
gamla mor Anna Chr. Björkman, född Petterson, död 18?'5, 
änka efter en av medclirektörerna i Malmö diskont S. C. 
Björkman, och dessa makars dotter, den mycket originella 
" m m W' Anna Henrika Björkman, död 1886, varom Axel 
Cronquist också berättar i elen ovannämnda artikeln, som 
här ägde ett litet hus jämte en trädgård, med tiden en verklig 
lustgård. År 1889 öppnades Konditoriträdgården p å detta 
område av fru Hulda Brown och hennes svåger Edrn.und 
Behnstedt. En annons angående företaget på denna tid lyder 
på följande sätt: 
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Henriettero. Efter tecknin g i r y Il I ustrerad Tid ning 1869. 

"Browns Conditori-Trädgård, belägen Yid Rönneholm vägen, rekom
menderar en vacker och sku 0·grik promenadträdgård i förenin g· 
med god servering. Telefon. Ed mund Behn tedt, Cond itor." 

Konditor Behnstedt uppförde i nära anslutning till den 
björkmanska byggnaden en del paviljonger och verandor -
den första till utställning·en 1896. Samtliga dessa byggnader 
revos 1941, då "Konditan" försvann för att lämna plats för 
teaterbygget. 

Kanhända är det av visst intres e att erfara, vilka ta e
ringsvärden "lustbyg·gnaderna" hade, då de stodo i sin glans. 
Vi välja året 1873, då den nämnda löneregleringen för magi
straten g·enomfördes : 

Henriettero Handlanden Gabriel Hedman 
Hyddan ,, P. 0. P ettersson 
Carlsto.cp Rådm. G. W. Dahlström 
Ro enhill Änkefru Henriette Elsner 
Fridhem Rådman R. Frick 
Carlsro Borgm. J. Malmborg· 
F r edriksro Mag.sekr. Th Wihlborg· 
Björkmans Änkefru A. Björkman 
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Kungl. Lantmäteris tyr. arkiv L 139 H 145 (52) I kopia i Stadsingenjörskontoret, Malmö. 

J ordega rnPs Ha mn Egorn as namn och beskaffe nhet 

M11 g i s l r 11lso å n ge n 
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Det är som ynes på historisk mark om stadens nya teater 
har vuxit upp. Det har också beaktats, när parken där
omkring skulle namngivas. Sällan har väl ett namn varit så 
buret av tradition som - Magistratsparken. 

2. E n t i 1 h i s t o r i sk o r i e n t e r in g. 

Av STEN KALLING. 

Den bostadstyp, som vi numera bruka benämna villa fick sin 
egentliga utformning först vid mitten av 1 00-talet, och själva 
begreppet villa kan också sägas vara en ganska sen före
teelse i vårt språk. Beträffande magistratsvillorna så hade 
dessa ursprungligen karaktären av sommarnöjen; ur arki
tektonisk synpunkt skulle man kunna hänföra dem alla, med 
undantag av Carlsro, till den paviljongtyp, som särskilt 
under 1830- och 1840-talen framstod som den dåtida typiska 
villaarkitekturen. Men trots detta repre enterade dessa magi-
tratsvillor på ett både intressant och belysande sätt helt 

skilda stilarter från 1800-talets förra hälft. Fridhem repre
senterade sålunda i sitt ur prunglig·a skick den borgerliga sen
empiren, Fredriksro den å kallade medeltidsstilen, samman
satt av element från såväl romansk som gotisk tid, ett uttryck 
för den dåtida romantiska strömningen. Rosenhill utgjorde 
å andra sidan en klar representant för chw·eizerstilen, som 
kom att spela en avgörande roll i villaarkitekturens utveck
ling under 1800-talets senare hälft och Carlsro intog slut
ligen en särställning g·enom sin mera tradition bundna arki
tekturstil. I detta sammanhang bör ock å nämnas, att magi
stratsvillorna visserligen voro avsedda att bebo endast under 
sommarmånaderna, men det oaktat voro dessa uppförda av 
ganska stabilt murverk, i varje fall om man jämför dem med 
flertalet av sommarvillor från århundradets senare del. 
Magistratsvillorna kunde därför också utan svårighet om
danas till vinterbo täder. 

Genom den gedigna stommen och måttfulla utformningen 
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representerade magistratsvillorna onekligen mera tilltalande 
villatyper än exempelvis den under 1800-talets sista årtionden 
vanliga s. k. "grosshandlarevillan", som sökte förena " för
möget utseende med billig framställning· kon t." 

Magistratsvillornas rumsinteriörer erbjödo ej samma in
tresse som ytterarkitekturen, då den ursprungliga fasta in
redningen endast var bevarad i begränsad omfattning. Ge
nomgripande nyinredningar hade även förändrat vånings
planerna på flera håll. Några märkliga detaljer framkom ej 
heller i samband med rivningen. I den här följande kort
fattade beskrivningen saknas därför anledning· att närmare 
beröra den fasta rumsinredningen. Någ-ra pridda uppgifter 
ur äldre syneinstrument m. m.1 hava dock medtagit för att 
därmed i någon mån komplettera be krivning'en av ytterarki
tekturen i anslutning till de uppmätning'sritningar, om. blivit 
utförda under ledning av lektor Albin Liljenqvist. Jämte de 
tagna fotografierna å k ådliggöra ritningarna villornas beskaf
fenhet omedelbart före rivningen p å våren 1944. 

Ro se n h i 11. Genom sin utpräg'lade schweizerstil tilldrog 
sig villan Rosenhill särskild uppmärksamhet. D en låg där 
onekligen som en främling i sin omg'iv ning-. chweizerstilen 
blev populär i Tyskland redan vid 1 00-talets början, men 
först vid mitten av århundradet nådde denna byggnadsstil 
vårt land. Här liksom på andra håll fick schweizerstilen ett 
starkt infly tande p å villaarkitekturens utveckling under 
1800-talets senare hälft. Alla dessa u tsprång· och genombrutna 
dekorativa element i lövsågeri, a ll a dessa oroliga konturer 
motsvarade tidens smak för måleriska effekter. D etta i skarp 
kontrast till senempirens k y liga och släta arkitekturstil. 
Rosenhill har emellertid haft en föregång'are, s. nlig på den 
ena av C. C. Dahlbergs förut nämnda teckningar från 1843. 
Av allt att döma har däremot "schweizervillan" Rosenhill 
tillkommit under 1850-talet genon1 påbyg·g nad i korsvirke av 
den ursprungliga villan, som var uppförd av tegel med släta 
fasady tor. Bottenvåningens ytterarkitektur kom härig'enom 

·1 Förutom tidigare gjorda källbä m ·isnin ga r kunna anföras av- och 
ti llt rädessyn å Carlsro J?/5 1878, M A, sa mt div. braadförsäkringsvär
deringar i Sk ånska Brandförsäkringsin rättnin g·c n a rkiY i _fal mö. 
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Rosenhill friln sydost. Foto J944. 

att förete en avvikande stil.karaktär, särskilt markerad genom 
södra fasadens rundbågiga fönsteröppningar . Rosenhill var 
sålunda icke från grunden uppförd i schweiserstil, men gav 
oss i alla fall ett belysande e empel på stilartens första fram
trädande i vårt land. Utvändigt hade villan sedan 1 50-talet 
icke undergått några väsentliga förändringar, vilket framgår 
av Ludvig 'fes mann. litografi från 1857. Däremot hade rums
fördelningen och inredningen helt förlorat in ursprungliga 
karaktär. Ett ynein trument från 1872 upplyser oss om , att 
bottenvåningen då inrymde för tug·a med trappuppgång till 
andra våningen, fyra boningsrum, en krubb, ett kök och en 
spiskammare. I övre våning·en fanns en förstuga med upp
g·ång till vinden, fyra boningsrum med tillhörande gardero
ber samt "en altan å hela norra sidan". Samtliga rum voro 
försedda med gipstak , brädgolv, · fotpaneler eller fotlister. I 
ett rum fanns en kakelugn, i ett annat en g·,jutjärnsugn. 

Ett försök att åtminstone bevara Rosenhill åt eftervärlden 
och låta denna Yilla fortfara att tjäna som kaferestaurang 
kunde ej vinna gehör hos stadens beslutande myndigheter. 
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Även denna lilla 1800-talsidyll måste tyvärr försvinna i sam
band med markområdets planering kring den gigantiska 
teateranläggningningen, representerande 1940-talets stilideal. 

Frid hem. I avskildhet från Rönneholmsvägen låg villan 
Fridhem med sina vitputsade fasader och med sin karaktä
ristiska men ej särskilt prydlig·a tillbyg·gnad vid södra gaveln. 
Denna tillbyggnad, som uppfördes åren 1871-18?2 höjde sig 
en våning över den äldre lägTe ursprungliga envåningslängan 
från den först omnämnde rådmannen Ludvig B. Falkmans 
tid. Tack vare rådmannens ännu bevarade räkenskaper över 
husbygget, kunna vi följa verksamheten i detalj från det han 
den 2 februari 1848 "med släkt och vänners vag·nar" lät 
hämta 57 lass g·råsten till grunden från Naffentorps ägor 
till dess byg·get står färdig·t den 4 september, då han åt några 
Östgötagrenadjärer betalar 4 dlr 24 skilling för undanröjande 
av "allt skräp, sten och andra kvarleYor" efter byggnads
verksamheten. Av stort intresse är även Falkmans uppgift 
om "arkitekten" . "För att få arbetet gjort för bästa pris", 
skriver Falkman, "lät jag byggmästarne Österberg och Eke
lund uppgöra var sitt förslag; och som den senares var vida 
billigare än den förres , så slöt jag kontrakt med Ekelund." 
(Murarmästaren Per Ekelund föddes 1818 och dog 186?). 

I sitt ursprungliga skick torde denna villa ha framstått 
såsom ett vackert prov på den borgliga senempiren. Den 
norra gavelfasaden med sitt halvrunda fönster, sina hörn
pilastrar och fönsteromfattningar bevarade dock ännu något 
av byggnadens ursprung·lighet. Men det var icke endast den 
höga tillbygg·naden med sin balkong i lövsågeri, som bröt 
den i övrigt ganska enhetlig·a stilkaraktären. Byggnadens 
T-formade fönsterbågar äro typiska för 1800-talets senare 
hälft. För övrigt kan nämnas, att bygg·naden 18?2 var för
sedd med fönsterluckor och att taket ännu 1860 var täckt 
av tegel. 

Den äldre envåningslängan inrymde enligt förenämnda 
hrandförsäkringsvärdering från 1860 tvenne rum, ett kök, 
ett skafferi, en garderob samt en tambur. P å vinden fanns 
dessutom tvenne mindre rum, en garderob och en handkam
mare. Det tillbyggda tvåvåning huset inrymde i bottenvå-
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Fridhem från söder. Foio 1944. 

ningen ett boning·srum, två kammare och ett kök samt i övre 
våningen tvenne bostadsrum. Under denna del av huset fanns 
även en välvd källare. År 1872 voro flertalet rum försedda 
med gip tak, . ex dessutom med papperstapeter och oljemå
lade fotpaneler. Vidare fanns redan vid denna tid fem kakel
ugnar i villan. enare tillkom även tvenne järnugnar. Enligt 
1909 års brandförsäkringsvärdering inrymde villan då i sin 
helhet tvenne förstugor, en tambur, sju boningsrum, ett kök, 
ett skafferi och en garderob. 

Villan Ca r 1 s ro var en enkel rektangulär i gulbrunt 
avfärg·ad envåning·sbyggnad av tegel med sadeltak och fronte
spi er, uppförd någon g·ång på 1 20-talet. Genom sin enkla 
symmetriska grunclplan representerade Carlsro den mera tra
ditionsbundna hustypen med anknytning till 1700-talet, ett 
förhållande som redan blivit omnämnt i inledningen. Utform
ningen av sad Haket, frontespiserna och fönsteröppningarna 
amt norra fasaden altanuppställning med stödpelare av 

gjutjärn, gav emellertid bygg·naden en p åtaglig 1800-tals
karaktär. Vid ödra fasaden har dessutom funnit en veranda 
med gla fönster , uppförd på 1850-talet. Men denna blev om-
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Carlsro från söder. Foto omkr. J9J5. 

kring 1920 ersatt med en altanutbyggnad av cementbetong. 
Ursprungligen lär dock här ha funnits en enkel trätrappa. 

Malmö Mu eum har tillvaratagit elen norra fasadaltanens 
gjutjärn pelare och räckverk, enär man ämnar rekonstruera 
den gamla byggnaden inom ramen av det planerade frilufts
museet. Dessa dekorativa element utgöra ett intre sant prov 
på industrialismens beg·ynnande starka inflytande på bygg
nad arkitekturen vid 1800-talets mitt. Det finns också anled
ning· antaga, att Kockums verkstad levererat såväl gjutjärns
pelarna som altanräcket. 

År 18?8 inrymde bottenvåningen en förstuga, tre rum för 
"bo tällsinnehavaren", en handkammare, ett kök, ett bonings
rum för betjäning samt två garderober. I övre våningen 
fanns två rum för "boställsinnehavaren", en pigkammare 
samt fyra vindskontor. I bottenvåningens sydöstra hörnrum 
stod en gammal järnugn, avsedd att eldas från köket. I nord
västra hörnrummet fanns även en järnugn. Övriga bonings-
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rum saknade helt eldstäder. Vid samma tidpunkt låg en 
ekonomibyggnad på tomten. Denna var uppförd av kors
virke under papptak och inrymde en visthusbod, en vagn
och vedbod samt hemlighus. Beträffande trädgården fanns i 
denna å r 1878 femtio äldre och yngre bärande fruktträd 
av olika slag samt bär och prydnadsbuskar. Trädgården 
var på östra och västra sidan omgiven av lönnhäckar. Tom
ten avgränsades från Rönneholmsvägen av en avenbokhäck 
och av ett spjälstaket med g-rindar. Tomtens södra del, som 
utgjorde åker, saknade inhägnad. 

F r e d r i k s ro. Den lilla paviljong·liknande vitputsade 
villan Fredrik ro med ina trappgavlar utgjorde ur arki
tektonisk synpunkt den kan ke intres antaste byggnaden. 
Villan torde ha blivit uppförd någon gång i början av 1830-
talet. Men på C. C. Dahlbergs teckning från 1843 fram
skymtar en gavelfasad utan trappgavlar. Däremot återger 
Messmans förenämnda litografi från 1857 med stor noggrann
het den norra gaveln kända utseende. I ett brandförsäk
ringsbrev från år 1855 få vi emellertid den upplysningen 
att villan "på det närmaste blivit ombyggd och försedd med 
nytt tak." I sitt ombyggda skick kom Fredrik ro att fram
träda som ett belysande exempel på den antikla iska ny 
romanska och nygotiska stilriktningen som framför allt under 
professar Brunius ledning med Lund som centrum började 
vinna stor spridning under 1840- och 1850-talen. De romanska 
trappgavlarna och det gotiska gallerverket gav F redriksro 
den medeltida stilkaraktär, man så livligt eftersträvade. Å 
andra sidan visade byggnaden även ett inslag av klassisism 
genom sina vitlysande fasader, urneformade gavelprydnader 
och tämligen stora fönster och dörröppningar. 

Byggnaden var uppförd av tegel på kvadrati k grundplan 
och inrymde år 1855 en förstuga med trappuppgång till vin
den samt trenne boningsrum. På vinden fanns en förstuga, 
ett boningsrum och trenne garderober. Samma år uppfördes 
av korsvirk e tvenne flygelbyggnad er, synliga på Messmanns 
litog-rafi. Dessa sköto något framför huvudfasadlinjen vid 
Rönneholmsvägen. Den västra flygeln inrymde två boning· -
rum, två kök samt två spiskammare. I den östra flyg·eln 
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fanns ett "packhus" en vagnbod, två vedbodar och ett av
träde. År 1869 företog man en omfattande reparation av 
huvudbyggnaden varvid även någ-ra kammare inreddes på 
vinden. Villan försågs då även med en kakelugn och tre 
järnugnar. I västra flygeln fanns vid samma tidpunkt en 
järnkamin och en sättkakelugn av järn. Ännu 1909 kvar
stodo båda flyg·elbygg11aderna, men i samband med den 1912 
företagna reg·leringen av Rönneholmsvägen rev man den 
östra flygeln och norra delen av den västra. Återstoden av 
den sistnämnda flygeln sammanlänkades med huvudbyggna
den och erhöll en motsvarande ytterarkitektur. 

Av trädgårdens trädbe ·tånd kvarstå ännu de två lindar, 
som en gång överskuggade hu et. Likaledes finnes en deko
rativ hängb,jörk k var. Ett av stadens äldsta gråpäronträd, 
vilket ännu ommaren 1943 bar en rik skörd, fick däremot 
stryka p å foten. Det var då av årsringarna att döma säkert 
c:a 110 å r gammalt enligt vad stadsträdgårdsmästare Myllen
berg omtalat. 
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BARNDOMSMINNEN FRÅN HELENEHOLM. 
' Av EUGENE FLYGARE 

Heleneholm var mitt barn.domsparadis. Det hade egentligen 
bara ett fel, nämligen att det trots hästspårvagn.en till Söder
värn låg litet långt ute. Men sedan jag 1893 av min morfar 
fått en cykel med luftringar, kom paradiset betydligt närmare. 

Paradisets Eva var min gamla mormor. Som hon själv 
ha,ft 10 barn, ville hon inte alltid ha barnbarnen omkring sig, 
och man hade tor frihet att röra sig som man ville. Hon 
störde mig aldrig, inte ens vid de tillfällen då hon kom ut 
för att ge trädgårdsmästaren order. 

Det var en oförglömlig syn, när mormor kom seglande 
fram på de välkrattade gångarna med den långa kjolen slä
pande i gruset så att det stod ett moln av damm högt i skyn. 

Min mormor var förresten ett ampert fruntimmer . Det 
berättas om henne, att när hon anställde en tjänarinna, nöjde 
hon sig· inte med att förhöra sig om dennes färdig·heter, utan 
hon brukade också lyfta upp flickans kjol för att, som hon 
sa' , se efter om hon var snygg under. 

Fanns det en orm i paradiset, så var det kanske den träd
gårdsdräng, som tuggade snus och bjöd mig att smaka. Jag 
mitt dumma nö~ svalde snustuggan och det varken smakade 
eller gjorde gott. 

På vårarna tillbringade jag många lediga timmar där ute, 
dels med att titta på eller hjälpa de flitiga trädgårdsmästarna 
dels med att komplettera mina "naturhistoriska samlingar" 
med grodrom och insekter eller efter lärarens tillsägelser 
botanisera vårlök, gullviva och vitsippa för klas ens behov. 
Grodrommen kläcktes sedan ut i burkar hemma och insek
terna sattes p å in.sektsnålar, som jag fick till skänks av min 
lärare i naturlära, adjunkten Berg. 

På sommaren . bodde morföräldrarna alltid ute på Helene
holm, och då var jag en ofta sedd gä t antingen som inne
boende eller till middagarna, " frukt- och bärmålen" på e. m. 
och kvällssmörgåsarna med smör och eidamerost. 
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På höstarna var paradiset fullkomligt. Då var inte mor
föräldrarna där, och då fanns all frukten. Det var inte nog 
med, att jag körde ut själv och åt och plockade blusen full 
med frukt, utan jag sålde en och annan gång rätten att få 
följa med mig och plocka en blus frukt till någon av mina 
bästa kamrater. 

Heleneholm förvärvades av min morfader, grosshandlare 
Edvard Engeström, född 1821, och hans hustru Eugenia 
Heintze, född 1829, den 21/? 1858. Säljaren var kammar
herren och riddaren C. A. af Klintebergs sterbhus. Köpe
skillingen utgjorde 15000 rik daler rik mynt och köpebrevet 
var på säljarens vägnar undertecknat av änkefru af Klinte
berg och överstelöjtnant G. F . von der Lanken som förmyn
dare för barnen. Arealen utgjordes av 14 tunnland och 26 5/10 
kappland. Efter min morfaders död 1899 sattes egendomen 
på aktier, som ägdes av min mormor och hennes barn. År 
1903 upptäckte Malmö stad, att egendomen eg·entligen till
hörde staden, och att lagfart felaktig·t beviljats under några 
hundra år. En överenskommelse träffades, varvid ägaren 
dels fick lämna kontant ersättning till staden , dels måste 
förbinda sig att vid en blivande bebyg·gelse avgiftsfritt avstå 
från omkring 1/4 av marken till gator och torg. År 1932 
·ålde jag· som aktiebolagets dåvarande verkställande direk
tör egendomen till Malmö stad för 110.000 kronor, cl. v. s. för 
omkring 1: 50 pr kvm., och jag tror att köpet skall bli till 
välsignelse för staden. 

I min barndom låg den ursprunglig·a gården kvar längs 
Y stadsvägen mot Y stadshållet till. Den be tod av en bostads
länga närmast vägen, en ladugårdslänga och mellan dessa 
ett hönshus och ett svinhus. I bostadslängan bodde träd
gårdsmästaren och frädgård dräng·arna. Vidare rymdes där 
ett stort, delvis utbyggt växthu och nödiga ekonomirum för 
trädgårds1nästeriet. I lagård längan var det stall för ex 
hästar och en stor vagnsport, i gTishuset fanns trädgårds
mästarens gTis och i hönshuset höns, kycklingar och ankor 
som täckte familjens behov. D et berättas om min morfader, 
att han, då han en g·ång stod och tittade på hön en, frågade 
den bredvid honom stående städerskan Bengia, om det inte 
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Aktiebrev i Heleneholm bolaget. 

fanns någ·on tupp. P å det nekande svaret lovade han att 
skicka ut en. Några dagar efteråt då tuppen gick ibland 
sitt harem, sporde morfar Bengta: "Nå Bengta, tuppen blev 
väl glad, när han kom till hönorna?" Ben ta neg och svarade 
" Ja patron, och hönorna en." 

Min morfar kallades allmänt av de anställda för patron, 
under det att mormor alltid kallades fru Engeström. 

På syd idan av lagård längan växte härliga friluftsdruvor, 
om man fick äta å mycket man ville av, och litet längre 

bort låg det åttakantiga "hemlighuset" i två avdelningar med 
tre sittplatser i varje. yren och jasmin växte däromkring. 
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Mellan den gamla gården och den stora gräsplanen fram
för huset låg ett område inhägnat av buxbomshäckar. Där 
fanns vinkasten och ett hundratal drivbänkar. Trots den 
stora lyxträdgården och parken var den trädgårdsodlade jord
arealen stor, men ändå fick ingenting· av vad som produce
rades säljas. Det odlades bara för eget bruk. En trädgårds
mästare och två drängar hade fullt arbete året om, och även 
om som sagt ingenting officiellt såldes, brukade alltid åtmin
stone trädgårdsmästaren, när han fly ttade för att sätta upp 
eget, vara ganska välbärgad. 

Det första mina morföräldrar gjorde, sedan de köpt egen
domen, var att tillkalla en berömd dansk trädgårdsarkitekt, 
som gjorde Heleneholms trädgård verkligt vack er. D et gräv
des bl. a . ut en stor damm med breda vattenfy llda diken 
som till- och avlopp. I dammen brukade jag både ro och 
fiska. Båten som jag rodde i, var en välgj ord låda, ursprung
ligen avsedd för det ovannämnda hemlighuset. Rodden blev 
aldrig lång och fisk en inte stor, men rodd blev det och fisk 
med ibland. Inuti parken anlades ock så kanaler och över 
kanalerna gick ett flertal sväng·da broar i japansk stil. 

Villan fanns inte från början. D å höll man till i ett två
rums lusthus p å andra idan dammen, som nu är bor ta. Man 
bodde i staden. Var det vackert sommarväder k örde mormor 
och ung·arua ut på morg·oneu med maten för dagen. Till 
middagen kom morfar utåkande, och sedan for man hem 
tillsammans på kvällen. 

Enlig·t min mors utsag·o firades under hennes barndom 
årligen många stora fester på Heleneholm, den största med 
mer än hundratalet barngäster den 5 augu sti, då min äldste 
morbroder fy llde år. Alltid hade man vack ert väder den 
dagen och så var ju augustipäronen just mogna att äta från 
träden. Massor av mat kördes förstås ändå dit. 

Längst bort i parken åt Malmöhållet till fauns y tterlig·are 
ett lusthus i kinesisk stil med rött, blått och grönt glas litet 
här och var. P å gången mellan detta lusthus och den nuva
rande villan stod en stor trägunga, som fli tigt användes. 

F örst 1877, lagom till min äldsta moster Ediths bröllop 
med dåvarande löjtnanten Axel Wollert , kom den stora villan 
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till och den var nog på den tiden mycket fin. Nästan sam
tidigt hyg·g·de mina morföräldrar om sitt hus i staden till det 
. k. Engeströmska palatset vid Södergatan. Till detta inköp

te då nya fina, fula 80-tals möbler, medan skräpet d. v. s 
förnämlig·a gustavianska och Karl Johans möbler flyttades u t 
till Heleneholm. I mitt eget hem har jag bland annat en av 
de förnämlig·a g·amla franska bronskronorna, som en gång 
hängde i Heleneholms matsal. Min syster har den andra. 

Min mormor sågs oftast sittande på den väggfasta soffan 
i vardag·srummets burspråk. Hon handarbetade aldrig, och 
jag vet inte om hon satt och tänkte eller bara satt, men ord
ning och reda var det i alla fall i hennes hus. På mid
clag·arna vid 3-tiden satt jag ofta bredvid henne och tittade 
ut på elen stora grä planen mellan hu et och vägen. Där stod 
då två väldiga valnötsträd med rabatter under. I en av dem 
köt jag förresten min första hare. Vidare var där två höga 

flaggstänger. P å söndagarna eller när det väntades främ
mande flaggades det alltid på båda dessa och p å flaggstången 
uppe på huset. Ute vid vägen stod två vitmålade smidda 
järngrindar, som p å l_aget 3 öppnades av en av drängarna. 
D å körde min morfar ofta med sällskap in genom grinden 
amtidigt som kusk en smällde med piskan. Morfar hade det 

elegantaste ekipaget i staden - det som landshövdingen bru
kade låna, när kungen skulle hämtas. D et kördes till och 
med ibland i spann med fyra varta hästar. Så fint var det 
dock inte i vardag lag-. Var det vacker väder, åkte morfar 
i en öppen viktoria - var det fult kom han i en landå eller 
kupe, och var det många gäster, kom han i en stor charahang-. 

Middagen serverades i matsalen, och den var inte dålig. 
Säsongens primörer fanns alltid i överflöd. Efter middagen 
drack s kaffe och gärna ett gla punsch eller roselikör på 
verandan, om då var överväxt av aristolockia och kapri
folium. Sedan tog morfar och mormor och eventuella äldre 
gäster en promenad i parken och därefter var det tid för 
hären , melonen, persikorna, vindruvorna, nötterna och de 
franska fikonen. allt från de eg'Jla välförsedda anläggningarna. 

I statvåningen fann det tre rum till, två var salonger, och 
i dem var man aldrig. men det tredje rummet, som var ett 
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förrum till matsalen, var matrum för oss barn, när det var 
mång·a g·äster i stora salen. På nedre botten var ett jättestort 
kök som vette åt söder. Vidare var där en kall jungfrukam
mare åt norr och diverse föl'L'ådsrum. På översta våningen 
hade morföräldrarna sin sängkammare åt norr. Åt söder låg 
tre rum. I dem brukade vi och vårn mostrar och kusiner 
få bo. För att komma in i de ime rummen, måste man gå 
igenom de yttre. 

När fastigheten blivit aktiebolag-, tappade min mormor lus
ten att bo där. Huset, som ej var vinterbonat, kunde inte 
hyras ut. Det stod tomt och började smått att förfalla. Poj
kar krossade fönsterrutorna. Ing·en kunde bo där, sades det. 
Där spökade. amnet blev så småniug·om. Spökslottet, och 
barn våg·ade sig inte när det. 

En vacker dag fick spökslottet en hyresg·äst, en tivoli- och 
dansbaneägare, och nu kom Heleneholms verkliga förned
ringstid, som jag helst inte vill minna . 

Malmö stad, som nu äger fastigheten, har pietet fullt satt 
den gamla villan i stånd. I villan finns en välskött restau
rang-. Parken har delvis fått stå kvar, fastän Ystadvägen 
stulit en bra bit. Dammen och kanalema ha lagts igen. På 
den öppna trädgårdsjorden och delal' av lyxträdgården har 
anlagts en bra idrottsplats. 

Jag tror att mina morföräldrar och dera barn, som nu 
samtliga äro bortgångna, skulle varit gfada om de fått upp
leva Heleneholm i dess nuvarande skick. 
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VILLORNA VID HEDEN. 

Som en idyll från flydda tider står för minnet villorna 
vid "Heden", såsom Limhamnsfältet på den tiden kallades, 
där från farfarsfars dagar vår släkt haft sin sommarvistelse. 
Nu är idyllen och de flesta villorna borta och släktkretsen 
så utvidgad, att den b1ivit omöjlig att hålla samman. 

Den äldsta egendomen därute är det gamla S ån ek u 11 a, 
eller Son n ek u 11 e, som det alltid skrivits i släkten, och 
varom J. 0. Friberg i sin Malmö stads historia meddelar, 
att nödiga uthusbyggnader uppfördes av handlanden Pehr 
Sånasson år 1798 och att egendomen 1838 köptes av värds
husidkaren J. M. Fick, som betydligt förbättrade den. Min 
farfar far, Matthias F len burg (1779-1851) blev den 1 sep
tember 1847 ägare till densamma. Av de c:a 35 tunnland, 
som egendomen då omfattade, sålde han redan samma år 
c :a 11 tunnland ti1l sonen Per August (1811- 1861), min farfar, 
som här anlade villa Framnäs, vartill vi senare skola åter
komma. ter toden el1er c :a 24 tunnland såldes samtidigt 
till handelsbolaget Dyberg & Flensburg, d. v . s. kompanjo
nerna Olof D yberg (1800- 1882) och Gustaf Flensburg 
(1812- 1879) , Matthias F lensburgs tredje son. Sonnekulle, som 
renoverades av Gustaf Flensburg, kom efter hans död i dot
terns och mågens, atalia och Johan Diedens, ägo. År 1897 
köpte Ludvig tåhle (1838-1914) Sonnekulle, och kom han 
och hans famil_j att bebo stället både ammar och vinter en 
lång följd av år. Den i ta av tåhlarna, som ägde Sonne
kulle var min frände, Dai y Rubow, f. Ståhle, som 1942 
ålde det, varigenom en nära 100-årig tradition bröts. Om 

livet på Sonneku lie under henne uppväxtår, k r iver hon 
själv nedan. 

Ludvig· Ståhle hade fy ra ystrar, om voro gifta med tre 
bröder F lensburg. Min farfar, ovann~imnde August Flens
burg, var två gånger gift, först med Ida Ståhle, född 1820, 
död 1841 och sedan med min farmor, Mathilda Ståhle, född 
1819 och död 1 96. Farbror Gu taf F lensburg var g ift med 

101 



Charlotte Ståhle, född 1816 död 1893. och farbror Theodor 
Flensburg med Emelie Ståhle, född 1822, död 1898. 

Farfar köpte, som ovan nämnts å r· 1 47 en del av Sonne
kulle och bygde här en villa, som fick namnet F r a m näs. 
En sten med följande inskription finne ännu i behåll därute : 
"August Flensburg uppförde F ramnäs 1848". D et var en 
efter dåtida uppfattning vack er och smakfull byggnad, där 
man från övre våningen hade en härlig utsikt över Öresund 
och Köpenhamn. D et hela var romantiskt med en vinter
trädgård, som på de gästande barnbarnen g·jorde ett outplån
ligt intryck. tora jordgubbsland omgåvo villan, v ilka dock 
småningom förvandlades till gräsplaner . Under jordgubbs
t iden måste hela familjen upp om momarna för att plocka, 
ty bären skulle in till staden för att säljas, och "patron" själv 
tog dem med när han kuskade in till kontoret . 

Nära intill Framnäs låg "Beleshög·'', en ättehög bevux en 
med ett träd och hagtornssnår. Men romantiken blommade 
ej blott i namnen . D ess kulmen nåddes, när farfar som minne 
av en Rhenresa lät bygga "Ruinen" . D en var ett utsikts
torn med y ttertrappa och ett rum, där min far och farbrö
derna gärna höllo till. - Limhamnsjä m vägen är ju av sen 
datum, och något badhus fanns ej förrä n på åttiotalet. Släk
tens pojkar badade vid stranden och hade sitt nöje i att tävla 
om, vem som lättast kunde klara "D ynan", den stora stenen, 
som ännu finnes kvar vid stranden. 

Den här återgivna bilden visar Framnäs på August och 
Mathilda Flensburgs tid ; den lär vara tag·en den 30 augusti 
1860. Centralfigurerna äro dels herrn i höga hatten, Petter 
Ståhle, bröderna F lensburgs svärfader, (1788-1847), dels ock 
- r äknat från åsk ådaren - damen till vänster om honom, 
H enrika Sandels, bröderna F lensburgs enda syster , som just 
fyllde 50 år den dagen. Till h öger om Petter Ståhle sitter 
hans äldsta dotter, Annette F alkman. Värdfolket själva, 
August och Mathilda F lensburg, befinna ig på ömse sidor 
om Annette Falkman, den förre stående, elen senare sittande. 
Till vänster om H enrika Sandels sitta väg·ersk orna Emelie 
och Charlotte F lensburg och där bak om stå från höger Lud
vig Ståhle, Josephine Ståhle, sedermera gift Mon tell, Gustaf 
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Födelsedagsfest på Framnäs. Foto 1860. 

F lensburg och hans dotter Natalia, edermera gift med Johan 
Dieden. Av pojken i förgrunden (med handen under hakan) 
blev småningom borgmä taren i Ronneby Ernst Flensburg 
och pojken nett ovanför till vänster är Ludvig Falkman, 
blivande överste och adjutant hos Oscar Il. Längst nere till 
vän ter sitter Theodor F lensburg med in lilla dotter Berta, 
numera fru Dieden, den enda av de medagerande på denna 
glada sommardag. som ännu är i livet. Flickorna till höger 
i förgrunden äro de blivande fruarna Maria Heijkensköld 
och Maria Kru e. 

Med anledning av födelsedagen hade August F lensburg· 
sträng·at in lyra i fö ljande någ·ot maliciösa strofer: 
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Till 
Hennes Nåd, Välborna Fru Karnmarherrinnan 

HENRIKA SA N D ELS 
efter ett halft sekels hedrande vandel i denna snöda värld, 

den 30 Aug. 1860. 

Matrona! Du med stå tlig kropp 
Men y tterst klena ben, 
Du, Hennes nåd, fami ljens hopp 
I femti somrar ren. 

Tag mot vår h yllning, 1ag o! tag 
Midt i naturens glans 
På denna fest ligt sälla dag 
Vår kärleks enkla kran ! 

Ej guld , ej silfver bringa Yi 
Ej skänker utan tal, 
Men skå nska hjä rtans y mpa ti 
I skånska kroppars skal. 

En b lomma sjä lf hä r fostrad opp 
Till Nord Du fl y ttad blef, 
Men uppå b lommans vä ll cla kropp 
Naturen "Skåning" skre f. 

Vi derför hoppa , att Du kall 
Vår hyllning bi fa ll ge, 
Och uti röstens djupa fa ll 
D e skånska hjä rtan se. 

Ja, Skå ne är och blir ä ncl < 
Med lä tt och jö och da l 
En p ärla sköljd a f vågor blå, 
Med fröjder u tan tal. 

Och derför älska v i vå r t land 
I-Iva r "planta" fo tracl cler ; 
Och derför räcka vi vår hand 
Åt "Gumman Rika" här, 

Och önska henne himlens frid 
Och jordens bästa del, 
Men k lappa r hjärtat varmt dervid 
Är det Ditt eget fel! 



"Ruinen". Foto år 194-5. 

August Flensburg avled 1861, men sterbhusdelägarna be
höllo Framnäs till år 1869. D å såldes det till de kända juve
lerarna C. A. Lyxdorph och G. Dahlgren av viJka den först
nämnde bebodde villan. År 18 0 återköpte emellertid min 
farbror Emil Flensburg (1843- 1919) stället; han ägde då 
villa Toolong, som också var avstyckat från onnekulle. Fram
näs såldes 1904 till byggmästare N. J. Stenmarck. u ar 
själva corp de log·iset jämnat med marken sedan 1938. Det 
som en gång varit ekonomibyggnad har av nuvarande ägaren , 
rådman Gustav Stenmarck förvandlats t ill ett stilfullt och 
trivsamt boningshus. 
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På sin tid dominerade Flensburgarna sommartid den trak
ten. Om ej just vid Heden, så dock i grannskapet ligger 
Marie torp, en gång de gamlas, Matthias och Annette 
Flensburg·s, residens. Strax därintill ha vi E 11 e n h i 11. D et 
är ej meningen att varken här eller i det följande gå in på 
allt för många detaljer , men här må dock med Bertha Diedens 
ord berättas, hur festlig·t och trevligt det kunde gå till där 
under hennes föräldrars, Theodor och Emelie Flensburgs, 
dagar: 

"I närheten af staden hade vi ett lantställe, Ellenhill, som 
var oss alla och i synnerhet vår fader mycket kärt. Hur kärt, 
förstår man af en liten dikt ur hans tillfällighetsrim, "En 
idyll" kallad, som han skref, fjättrad vid juksängen på S :t 
Josef sjukhus i Köpenhamn. Jag citerar någTa verser ur den: 

Jag vet en li ten vrå på Skå nes slätt, 
D er Sundets bölja slå r mot tra ndeu 
Och Ägirs döttra r, dansande s lä tt, 
Sig hvirfla p å den vita a nden. 
Den vrån ä r mig så kä r, 
T y frid och kärlek väx a der . 

Ja, der jag va nd rat mången lycklig stund 
Inunder bokens rika k rona, 
Bland björk och lind och i acacielu nd, 
Der fåglars ljuva sånger tona . 
Jag planta t sjelv de kä ra träd, 
Men Gud gaf växt och sä I. 

0, ljuf är morgon, lj uf den still a kvä ll 
Uti min lill a vrå, den kära , 
Och ljuv ä r kärlek, som mig gör å ä ll , 
Från all a som stå hjä rta t nä ra. 
Se här en bild , om d u så Yill , 
Utaf mi tt kära Ellenbill. 

D et anlades och planterades samma å r vår äldsta syster föd
des och fick namn efter henne. Först bodde vi der ej, den 
lilla trävillan rymde endast ett rum förutom t rädgårdsmästa
rens. Vi åkte ditut på sommareftermiddagarna, ofta medfö-
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Ellenhill med fami ljen Theodor Flensburg. Foto. 

rande kaffe och kvällsvard, som dukades upp i det gröna. 
Men så småning·om utvidgades det lilla huset, det ena rummet 
efter det andra inreddes, tills villan bekvämt kunde rymma 
oss alla. Vår faders arkitektanlag kommo härvid väl till pass. 
Inredningen var praktisk. För att vinna utrymme voro säng
platserna inbyggda under takåsen liksom kojerna i en kajuta. 
Härliga somrar tillbragte vi sedan der. 

Under vår landtvistelse inföllo föräldrarnas födelsedagar 
i augusti, och dessa voro för oss högtidsdagar. Tidigt om 
morgonen majades med blommor och grönt för att värdigt 
mottaga festförmålen, när de kommo ned till frukost, till 
hvilken vi alla , äfven sedan vi blifvit gifta, och då med våra 
barn, samlades. Antingen på vår mors eller fars dag var det 
slä1dmiddag, som erverades ute i det fria, i en stor löfsal af 
lindar, en förtju ande matsal. Dagarna förut rådfrågades 
barometern flitigt, ty af vädret berodde, som man förstår, 
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dessa fester. Men märkvärdigt nog var det nästan alltid 
vackert, blott en gång minns jag· att vi fingo regnstänk i 
soppan. De voro emellertid af öf vergående art, och solen 
sken snart åter. 

Fastän vi bodde så nära havet, kunde vi i min tidigare 
barndom ej bada derute; intet badhus fanns, och friluftsbad 
kände man då ej till. Vi måste därför in t ill taden för att få 
ett dopp. F arbröderna hade också lant fällen h elt i närheten 
af vårt, och vid middagstiden uppsamlades s1äk tens damer , 
alla till skydd för damm iklädda gula nankingsk appor, i en 
stor char-a-banc, som förde dem in till staden; till de små bad
hus som lågo i en rad längs hamnkajen. Ekipaget fick för 
damernas utstyr sels skull bära öknamnet "buren med kana
riefåglarna". - Så långi Ber tha Di eden. 

Efter Theodor och Emelie F lensburgs bortgång, 1898, dela
des Ellenhillsområdet mellan syskonen Peter F Jen burg (1848 
- 1926) och Thea Schoug (1862- 1945). Själva villan och om
rådet där närmast erhöll familjen P eter F lensburg - det 
äges ännu av makarnas dotter Eva. Andra delen bebyggdes av 
Philip och Thea choug, vilka kallade in vil1a k o g s h il l. 

Bertha och Berthold Dieden köpte ovannämnda V i 11 a 
T o o 1 o n g, så kallad i följd av sin av]ånga tomt. Diedens 
förvärvade mera mark och villan döpte då om till St r a nd
v i 11 a n , vilket namn den ännu bär. 

Bland släkten ommarvillor , som ock så äro av tyckade 
från den gamla egendomen, kunna nämna Johan och Natalia 
D iedens mellan Strandvillan och Sonnekulle belägna B e 11 a 
V is t a , vilken fortfarande bär detta namn, ävensom P eter 
F lensburgs T ä p p a n. Slutligen ha vi Li 11 a F r a m n ä s, 
som tidigast ägts av farfars svåger , Anders Theodor Ståhle 
och senare av Lorens F axe och hans maka Elly , född F lens
burg. I tä llet för den lilla 1861 byggda trävil1an uppförde 
F axes den stenvi1la, vi nu äro vana att se. 

Ebba Flensburg-Sv ensson. 

108 



SONNEKULLE. 

Av DAISY RUBOW 

född tåhle. 

Midsommarfirandet p å Sonnekulle hör kanske till mina 
första barndomsminnen därifrån, i alla fall säkert bland de 
gladaste. Midsommaraftons morgon fingo vi barn ge oss ut 
på åkrar och ängar mot Bellevue, ända ner till den liJla 
bäcken, där Veronica och Förgätmigej växte. Lastade med 
de sa samt blåklint och prästkragar drogo vi sedan hem för 
att fortsätta vårt skördande i trädgårdarna. Här kommo väl 
till pass Sonnekulles pioner och svärd liljor, jasminer och 
de vita doftande centifolierosorna runt den stora försilv
rade gfasgloben mitt på grä planen närmast "Vallen" allt 
planterat av Gustaf F lensburg, som anlade trädgården 1869. 
D en mycket vackra oxelträdsallen, som bildade uppfarts
vägen till Sonnekulle, har troligen planterats av honom eller 
kan ke av brndern, Augu t . Varje höst utsattes allen för en 
fredlig invasion av småpojkar från Malmö, som liksom sta
rar hänsynslöst plundrade träden, och fyllde sina rymliga 
blusar till bristning gTän en med de eftertraktade oxelbären, 
på Malmöspråk et kallade "hästatjytt'. - Sedan samlades 
stora och små, gamla och unga på Sonnekulle gård, där maj-
tången, som år från år förvarades på logen, skulle klädas. 

Det gick mycket livligt och muntert till och stämningen 
nådde sin höjdpunkt, när stången var färdig och Kalle-Spel
man, vars föräldrar bodde på Sonnekulle som trädgårdsfolk, 
anlände med sitt drag pel. Med Kalle i teten spelande "Björne
borgarnas marsch" bars å den blomstersmyckade majstången 
ned på "Heden", där Gustaf Hansson gTävt den stora gropen 
och gjort allting redo för att få stången säkert i marken. 
Gustaf Hansson kunde sitt arbete, ty det hade han utfört i 
åratal, han var "barnfy dd po gåuren", son till trädgårds
folket p å Framnäs. Med flaggan i topp stod så majstången 
där, ringdan en började och höll ej upp förrän det skymde, 
och de gamla om uttit på "Vallen" och njutit av barnens 
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Sonnekulle frå n trädgårds idan. Foto för!". 

fröjd och solnedgången drogo sig tillbaka kan ke till "Toddy
lund", den lilla pavillonen på "Täppan" eller till glasveran
dan på Sonnekulle, där den kalla punschen och förfri k
ningar serverades. Så långt som till "Ruinen" på Framnäs, 
där de också gärna samlade , gingo de nog ej p å midsommar
afton. 

"Vallen" kallades den gång mellan dubbla häckar, vilken 
var anlagd på den gamla tångvallen, som löpte längs Lim
hamnsvägen, och är re ten av den gamla strandlinjen. På 
somliga ställen var tången helt synlig och utgjorde med sina 
fågelbon, snäckor och t. o. m. vesslor för os barn ett mycket 
intressant studium. Längs släktvillorna från Lilla Framnäs 
till Strandvillan, var "Vallen" planterad och utgjorde en triv
sam förbindel egång mellan villorna, ty någon avgränsning 
däremellan fanns ej. offor och gungbräden voro utsatta, 
och det var nog ej många vackra sommaraftnar, om ej 
släktens medlemmar befunno sig där. Därifrån beundrades 
olnedgången i Sundet och diskuterades bl. a. om det "stod en 

å ka över sjön", som uttrycket hette. kan från det hållet 
togo vi ej å allvarligt, cl 11 farliga kom från Hylliekroken. 
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Ludvig och Ernestine Ståhle på "Vallen" 1907. Foto förf. 

är midsommardan en slutat på "Heden" fortsattes den 
på logen eller utanför i gruset, så länge Kalle-Speleman or
kade - att vi blevo trötta, minnes jag däremot ej. Först 
edan man vuxit ur barn korna, dem som man på en kväll 

dansade sönder i gruset utanför logen, fick man lov att dansa 
i "gamla matsalen". Denna var en rätt stor sal i huvud
läng·an med två par fön ter och dörrar direkt utåt trädgården, 
blåmålade väggar med vita empire-guirlander. amma slags 
målning· å terfanns under tapeten i det s. k. trädgårdsrummet 
i vinkelbyggnaden. Den första fest, som _jag fick vara med 
om i "gamla matsalen" var den sista, som elen då sjuttiosex
åriga ägarinnan Charlotte F lensburg, f. tåhle gav där i aug. 
1 92 för att fira sy tern Josefine och vågern överstelöjtnant 
Carl Montell's 10-åriga bröllopsdag och blev det en verkligt 
trålande läktbjudning med både gamla och unga, så som 

det brukades på elen tiden. P å nyåret 1893 dog nämligen 
faster Charlotte Flensburg och flyttade vi Ståhlar in på det 
g·amla stället. Där fanns då , förutom två rum p å nedre bot
ten, varav det ena bebotts av Montell's, ovannämnda al, till 
vilken man endast kunde komma genom trädgården, då den 
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"Vallen" 1942 med igrid tålhe och Lilian wedmark. Foto förf. 

ej hade amband vare sig med kök eller övriga rum. Utanför 
de två rummen på n. b., varav det ena var det . k. trädgårds
rummet, låg mot vä ter en tor g·la veranda, om ännu fanns 
kvar 1943. De utom funnos tre små rum på övra våningen, 
vartill en mycket brant trappa ledde. Det ena a dessa rum, 
det enda förutom verandan, varifrån man på Sonnekulle 
kunde se Sundet, kallades "sjörummet" och beboddes åren 
1869-1 93 varje sommar av Henrika Flen burg (1846-1929), 
Gustaf och Charlotte Flen burgs dotter. Hon efterlämnade 
en del anteckningar om Sonnekulle, där hon bl. a. skriver "den 
tiden gingo sädesfälten rundt om husknutarna, åkerbruket 
sköttes av en g·ård dräng, om hade in bostad på ö tra sidan 
av gården. Det fann tall både för hä tar och kor t. o. m. för 
lamm, som om sommaren läppte ut på heden der utanför". 
Efterhand inreddes i de gamla längorna omkr. 20 rum med, 
som man säger, "alla nutida bekvämligheter". Rummen be
höllo dock sin ålderdomliga prägel med sina t,jocka murar 
s. k. "klinevägg·ar", de kor rutade empire-fönstren och lågt 
till taket. Även spåntaket "sticketak" fick lov att vara kvar. 
Något vatten fanns ej i hu et. då vi flyttade in, utan pumpade 
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Tredje och fjärd e generatio
nerna tå hl e på "Ya ll en". 
1942. Foto förf. 

detta upp från gården och bars i två stora plå ttunnor med 
bastanta handtag in i köket. Ku ken gick därvid i mitten 
mellan tunnorna med en k vinnlig drabant på varje sida. 

Till de g·lada ungdomsminnena höra ock å de årligen före
kommande kapplöpningarna på "H eden" . Tribunen restes 
alldeles nedanför "Vallen" vid Sonnekulle, varifrån man hade 
en y pperlig u tsik t över h ela det myllrande livet därnere. 
P å gården var det också liv och rörelse, där det vimlade av 
hästar och stallknektar, officerare och jockejer, ty min far 
brukade upplåta log·en till de långväga ryttarnas hästar. Där 
uppfördes varj e å l' boxar och spiltor med namn och numm.er
brickor, vilka sedan nedtogos och förvarades på logen. Allt 
sådant var ju otrolig·t spännande och nöjsamt särskilt för 
barnen på Sonnekulle. 

Ett annat roligt "kapp löpning minne" av senare datum, då 
banan fly ttats ut t ill Jäger ro, är, då min y ng te hror å ter
kom därifrån, efter att ha aktivt deltagit i löpning·arna och 
till de yngres i släkten tora förtjusning-, tagit något pris. 
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Varm och trött beordrade han då kusken "Mårta" (vi hade 
som kuskar i följd tre bröder Mårtensson, av barnen gemen
Jigen kallade "Mårta") ut på g-räsplanen med spänner och 
de stora träclgårclskannorna, och ut kom löjtnanten nödtorf
tigt skyld av ett badlakan, omringad av elen jublande barna
skaran. Och så blev det kalldusch - vem som tjöt mest, 
ry ttaren eller barnen, är svårt att säga. Det var elen enda 
slags dusch, som då fann på Sonnekulle. När jag nu är vid 
det våta elementet, måste jag· nämna, att det omkring 1880 
nere vid stranden, ungefär mitt för Lilla Framni:is, anlades 
en lång badhu brygga och ett litet badhus för släktmed
lemmarna från "villorna vid Heden". Det var strängt skilda 
badtider för damer och herrar, så när badhuset var upptaget 
av damerna, hissade varnings ignalen, en vit vimpel med 
namnet "Trouville" broderat i rött, när herrarna "ockupe
rade" det, var sven ka flaggan i topp! Detta badhus använ
des mycket flitigt; de gamla, kärnfri ka läktingarna badade 
långt ut på hösten ännu vid 75 års ålder. De manliga släk
tingarna hade även segel- och roddbåtar förtöjda vid bryg
gan; de voro uppkallade efter respektive ägare, med undan
tag av "Svalan'', men " flyktiga" voro de alla, cl. v. s. båtarna. 
Det gick nog ej någon sommar, utan att en eller annan av 
hå tarna hade "lösrivit" sig och sedan kunde återfås mot 
behörig hittelön. Det lilla badhuset från 0-talet, som togs 
in för vintern, avlöstes efter hand av ett stöne, som man 
hoppade "vinterhärdigt'', men i kruvningar och stormar 
ra erade ofta både brygga och badhus och 1924 be löts dess
värre, att ej mera uppföra något. Mycken glädje hade vi 
haft av badhuset ej bara som badplat , vi brukade nämligen 
ibland under riktigt varma ommarkvällar, om verkligen 
funnos på den tiden, draga dit ned för att få svalka från 
Sundet. Kunde vi då få Kalle-Spelman med var det så myc
ket roligare. ågon gång· lär även mid ommarafton ha firats 
därnere, men det var före min tid. 

P å 1890-talet funnos ännu båda de stora logportarna kvar, 
en p å gaveln å t öster och en å t g·årdsidan ävensom det ur
sprungliga gamla stallet. En del av detta användes ännu så 
så sent som på 80-talet till ladugård (kostall ). I stallet stodo 
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Sonnekul le från gå rdss id an med Petter Ståhle 1924. Foto SigT id Ståh le. 

nu min fars vagnshästar, "glashästarna", som vi kallad dem 
på grund av att han var så rädd om dem, att han icke gärna 
lät dem använda för någon nöjesåkning. 

tallet ombyggde först 1914 till tvättstuga i amband med 
att hela huset vinterbonades och e.j längre blev enbart ett 
"sommarnöje". I den lilla överbygg·nad i korsvirke, om före
nar de båda ursprungliga längorna, finnas fortfarande de s. k. 
portrummen. Dessa två små rum beboddes omkring 1850 av 
Gustaf Flensburg kompanjon 0. Dyberg-, som mot Sundet 
anlade en "trädgå rd täppa", som det står i en gammal köpe
handling. Denna arrenderades efter 0. Dybergs död 1882 av 
min ku sin Peter FJensburg, som snart efter tillträdet där 
uppförde en vi lla. som därför kallades "Täppan" . Logen 
användes i vår tid till en början till vagnsport, men i en del 
därav imeddes 1905 en sommarbostad åt mig och mina söner, 
var id de tora ö tra logportarna försvunna. 

Sedan toga efterhand logens utrymmen helt i anspråk för 
bostadsändamål och 1934 borttogs den sista delen av log-
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portarna mot gården. Häri genom miste Sonnekulle det sista, 
som utå t ännu vittnat om dess ursprung· av lantgård ; det inre 
hade för länge sedan underg·ått genomgTipande förändring·ar. 

\ ~ lll ~ )\ :rr ~\\\\ t . 1 ~ \ ~ ' ~ b 
barnbarn och barnbarnsbarn den käraste t illflyktsorten . 

Tä nk, om jag kunnat minn e k ra ns 
Ha bundit utav a ll t hä r fann s 
AY minnen lju sa, goda, g la da 
F rå n Sonn ekull e g·aml a lada 
Tä nk, om jag kunn a t o rd en finn a 

dessa äro de första raderna av en vers, om en gång skrev 
vid ett högtidligt tillfälle p å onnekulle, och de passa även 
nu, svårt som det varit att i denna kor ta minnesteckning ge 
en bild av live t och tämningen på vår t gamla Sonnekulle. 
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ANTECKNINGAR TILL EN MALMÖBIBLIOGRAFI 
FÖR ÅR 1944. 

A,· INGEBORG JlEII TZE. 

Andersen, }[ohannes] o~kar, Skibykr0nikens Kildeforhold og 
Aff attel etid. 
Historisk Tid skrift . R. 11. Bd I. Kbh ., s. 1- 149. 

A[nderssonj, H[elgej . k ånes enda nu kvarvarande enskilda 
järnväg jub il erar. Femtio år sedan Genarpsbanan invig
de . . . [Ill. portr.] 
Sk. D. 15/2. 

A rbetets per onalk lubb. Några anteckningar och data till 
Arbetets personalk lubbs 25-årsjubileum jan. 1944. Malmö. 
15 s. ill. portr. 

Bager, Einar, Malmö medborgarebeväpning·. [Ill. portr.] 
Ma lmö försva r genom iidcrna. Ma lmö, . - 7- 40. 

Banker: 
Skånes stad hy pol ek: förening . Reglemente. Fastställt av 

Kung·l. Maj:t genom resolution elen 27 nav. 1936 med änd
ringar däri enl igt K ungl. Maj :ts förordning den 12 maj 
1944 och Kungl. Maj:ts r esolution elen 6 akt. 1944. Malmö. 
22 s. 

Sparbanken Bikupan. Reglemente för parbanken Bikupan 
i Malmö. Fa t. fä ll t av läns tyrel ·en i Malmöhus hin elen 
30 sept. 1924 med ändringar enligt beslut, som av läns
styrelsen fa tsfä llts ... den 17 mars 1943. Malmö 22 s. 

tadgar för Sparbanken Bikupans i Malmö pensions
fond. Malmö. 6s. 

Svenska bankmannaf örbundefs Malmödisirikt 1 1919- 1944. 
Malmö. 61 s. porfr. 

Barnens dags förening i 1. p. a ., Stadgar. Antagna elen 5/6 1944. 
Malmö. 8 . 

Berger, Margareta Se Bi lder från lanclställen och ommar
villor. 
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Betänkande angående nykterhet till tåndet under krigsåren. 
Avgivet av inom finan departementet t il lkallade sakkun
niga. Sthm. 336 . 

(Sta tens offentlig·a utrednin g-ar. l 944 : 3.) 

Bilder från landställen och sommarvillor i Malmö. [Med text 
av Leif Ljuugherg', Anna H elmer. f. Ohlsson, Einar Thuröe, 
Erik Jönsson, Margareta Berger. Ill. J 
Ma lmö fornminn es förening·. rss krif t. rg-. 12 (L9H }. s. 86- 126. 

Blaclh, Eric, A. B. F . i Malmö 25 å r. [Ill. J 
tu d iek a mra ten . År g-. 26 (194.J.) . . 293- 295. 

Bra.nclbuss, Vasa-hil och brandpiket. Effek tiva brandred
skap .. . [111.] 
Motor 1944, nr 46, s. 8- 9. 

Bylancler, Åk e, Socialinstitut till Malmö ? 
S. D . S. 27/6. 

Biilom, J!Valclem ar, Märklig·a träd i k åne, Malmöhus län , 
1919. Utg'. år 1944 av Skånes na tursk ydclsförening. Lund. 
32 . orts- & sakreg. 

Carls ·on, Axel, Industribrandskyddet i Malmö. [Ill .J 
Malmö bra ndkå r 1893- 1943. Ma lmö, s. 119- 123. 

Cederholm, Yngv e, Förekom ten aY Robini a pseuclacacia 
vårt land. [111. kart.] 
Lustgå rden. Årg-. 24 ( l9.J.3}. tlu n 19.J.4 . . 57." - 62. 

Cronquist, Axel, Små skis er från 1 00-tal ets Malmö. [Ill. 
portr.] 
Ma lm ö fo rnminnesförenin g-. rsskrif t. . rg-. 12 (19.J..J.}, s. 8- 3 1. 

Dhejne, Hans, fagistratsp arken kommer i stället för magi
stratsvillorna. Av Rurmar [p eud. ] [Ill. J 
S. D. S. 1113. 

- -, Martialisk idy ll i Malmö för 100 å r edan. [IIl.J 
Malmö försvar g·eno m tidern a . 1a lm ö. s. 69- ?:-. 

Dövstwnföreningen "Sv en ·ke" har nu bott i egen fastighet 
i t io år. [Ill .j 
S. D. S. 27/ LO. 

Eclholm, Erik af, vunna dagar. r fö rste hovmar kalken 
Erik af Eclholms dagböck er . Tidsbilder från 1 00-talet, 
u tg. av hans son. Upplevelser under Ka d XIV Johans och 
Oscar I :s tid. Sthm. 288 s. ill. 
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[Ekberg, Allan], traff i gemenskap stör ta framsteget i mo
dern fångvård. Några bilder från ett besök p å Malmö 
centralfängelse. Av Trux [pseud.] [lll. J 
Arbetet 3 l/ l2. 

[Elektricitetsverket.] Katalog· över Malmö elverks böcker & 
tidskrifter utg. i januari 1944. [Stencilerat ex.] 35 s. 

[Emilson, Hälge], Bastionerna. 1- 5. Av Crainquebille [pseud.] 
[Ill.] 
S. D . S. 5 artik lar /8- 19/ . 

- -, Föredömlig tad vrå . Av Gullriksen [pseud.] [lll.] 
S. D. . 25/10. 

- -, En häxproce s i Oxie och Malmö. [lll. J · 
S. D. S. 20/2 

- -, Malmö läkareförening femtio år . [Portr.] 
S. D. S. 15/ J l. 

- - -, Omvända hu . [Ill.] 
S. D. S. 28/2. 

- -, Stadens broar. 1- 6. [lll.] 
S. D. . 6 artiklar ?/ -:- 25/?. 

Engström, Bengt, Fran. uell - ett 200-årsminne. [Portr.] 
S. D. S. ?/6. 

-, [Från brandvakt till rökdykare.j En kulturhistorisk 
återblick. [Jll. portr. litt. ] 
Malmö brandkår 1 93- 19r. Malmö, . 15- ?6. 

- -, Glimtar från k åne. Pressresan i Skåne den 13- 14 
aug. 1944. - Die Indu trien von Malmö. Malmö. [4 s.] ill. 

- - , Krig över kåne. 300 år ha nu förflutit sedan Gustaf 
Horns och Chri tian IV: kraftmätning i Skåne. Malmö, 
den enda fästningen som icke föll, var innesluten i mera 
än fre månader ... [Jll. portr.] 
S. D. . 26r . 
- , Malmö garnison genom femhundra år. [lll. portr. ] 
Ma lm ö försvar genom tid erna . Ma lmö, . 26- 36. 

-, Malmö har en 300-årig mölla. [Ill.] 
S. D. S. 16/?. 

-, Malmö mynh-erk - ett 500-årsminne. [Ill.] 
S. D. S. 3/?. 

- - , Nattmansänkan i galen tunna. Tysken Henning Meijer 
var en av de vildaste ällarna i 1?00-talets Malmö ... [lll. ] 
S. D. . J2/11. 
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är kungen omfamnade borgmästaren i 1almö. Carl 
XIV Joh ans besök i Skånes huvudstad ... [Ill. portr.] 
S. D. S. 8/3. 

-, Skomakaregatan och Larochegatan ... Av Bex [pseud.] 
[Ill.] 
S. D. S. 15/12. 

-, Sommardagar före strandbaden tid . [Jll. portr.] 
S. D. S. J 6/7. 
-, Den svenska rapsodlingens vagga stod i Malmö. [Ill. 
portr.] 
S. D. S. 24/3. 

-, "Vi reste med ångbåt från Malmö till Lund". [Horace 
Marryats Malmöbesök 1 60.] Av Bex [p eud.] [Ill.J 
S. D. S. 7/2 

Fischer, Ernst, Malmö garnisonsregementes uniformer. [Ill. 
portr.] 
Ma lmö försvar ge nom tid erna. Ma lm ö, s. 7 - 86. 

Friluftstaden : 
Brunius, Celie, Från stenstad till familje tad. [Ill.] 

Bonniers månads tidning. rg. 15 {l944) , s. 16. 4 - 49. 

Framkel, John, "Gåsapåg·en" bygger framtidsstad . Eric Sig
frid Persson .. . [Ill. portr.] 
Veckojourna len. 1 rg. 35 (1944), nr 20. 

Friluftstaden i Malmö. En ny välelektrif ierad bostadstyp. 
[Ill.] 
Era. Årg. 17 (1944), s. 143- 145. 

Green, Sven, Friluft taden i Malmö. [Ill.] 
Allmän svensk trädgå rd tidning 1944 s. 295- 29?. 

Horney, Nils, Malmö friluftstad. [Il l. j 
Morgon-Tidning·en S. D. 22/4. 

Johansson, Gotthard, Friluft taden. [Ill. ] 
Form. Årg. 40 (1944), s. 11.5- 119. 

Mogensen, Magens, Friluftstaden. [Ill.] 
Byggmästaren. Årg-. 23 (1944) , s. 339- 343. 

P[orat, Åke], v[onj , Något om trädgårdsanläggningarna i "Fri
luftstaden" i Malmö. [Ill.] 
Täppan. Årg. 68 (1944), s. 154- l55. 

Sevant, Per, Friluftstaden i Malmö. [Ill.] 
Hem i Sverige 1944, s. 622- 62 . 

120 



Sundbärg, Gunnar, Friluftstaden i Malmö. [111.] 
G. H. T. 9/10. 

Vinberg, Margit, Friluftstad, framtidsstad. [Ill. portr.] 
ldun. Årg-. 58 (1944) , nr 37, s. 12- 13, 2 1- 22. 

Frostin, Ernst Se L ju n g h , E r n s t 
Från Norregatan. [Ill .] 

Sk. D. 10/11. 

Från öster till väster. [Ill.] 
Sk. D. 1/11. 

Fören in gar och ordenssä ll s kap: 
[Druidorden.I Kantat ... vid logen Ad astras 40-årsjubileum. 

Ord av C. "T· von Sydow, tonsatt av Jean Naumann. 
Malmö. 9 s. 

[Odd Felloro Orden .] Logen n:o 1 Scania I. 0 . 0. F. Malmö. 
Supplement 1937- 1944. Malmö. 18 s. portr. 

Par Bricole. Matrikel över Malmö Par Bricoles ledamöter. 
Utg. i nov. 1944. Malmö. 63 s. 

Unander, W[iktor j, En titt i Travellers' i Malmö klubblokal. 
[Portr.j 
Hall å. Barn ens dags tidning J94J, s. 12- 13. 

Försäkringsväsen : 
Malmö stads centralsjukkassa tio år. Glimtar från en fyrtio

årig sjukförsäkringsverksamhet. [Portr.] 
Arbetet 20/5. 

Skandia-Frejas avdelningskontor i Malmö. Meddelanden: 
Specialnummer 24 september 1944 [med anledning av Hugo 
W ehtjes 50-årsdag»] Sthm. 20 s. ill. portr. 

S kåne-Malmö posten. [Agentblad för Brand-Skåne och 
Malmö.I [Årg. 1 I (1944). Malmö. 4:o. ill. 

W [eiml, P[erl , Brand- och lifförsäkrings AB Skåne. [Portr. 1 
(Våra försäkringsbolag. 4.) 
Försäkringstj änste ma nn en 1944, nr 6, s. 4- 5. 
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Grandjean, Paul Breda, Dan k sig·illogtafi. Kbh. 4:o 3?5 s. 
ill. litt. akreg. 

H a n d e 1, i n d u s t r i o c h h a n t Y e r k : 
G. & L. Beijer, Aktiebolag·, Malmö. In celebration of their 

seventy fifth anniversary. [1941. ] Malmö. 4:o. 39 s. ill. 
portr. 

A B Sterner Blom.quist. D en största och älcl ta specialfirman 
nu ytterligare tillbyggd. Arlöv. fol. [13 .] ill. portr. 

Cedergren, K[arlj G [ustaf ] & Schoultz, Gösta von, Svenska 
krå i gill. K, =Ji C d r gren f terJ :· mnacl ante knin ar 
red. och kompletterade av G. von choultz. Sthm. 4:o. 

64 s. ill. litt. 
(Nordiska mu see ts hand lin gar. 20.} 

Clem en ·son, Gustaf , Anteckningar om svensk pappershandel. 
En bok om papper. Till äg·nad Carl J oh. Malmros. Upp . 4 :o., s. 
336- 346. 

F[ors] b [er Jg, D JeaJ , Vag·nmakaren berättar. [Jakob Holm
ström. Ill.J 
Sk. D. 112. 

[A B Carl Gern er. j En Malmöfirma som 60-år jubilerar. [Ill. 
portr.J 
S. D. S. 30/10. 

Ginner, G[ösfaj, Wessels varuhus Malmö lysämnesljus. 
[Ill.] 
Tidskrif t för lju skultur J94J , . 10 . 

Kaffe- & kolonial A B i Malmö i nya lokaler. [Ill.] 
Handel bla det. ~ rg. 9 (1944), nr 39. 

Kulören. Personaltidning inom A.-B. Eug. Wingård. 4.rg. 1 
(1944) . Malmö. 4 :o. ill. 

[Lind koug, Ossian ], En urmakarefami lj kåne [Modevigl. 
Av S. C. [sign.J 
Urn yhetern a. rg. 2 (19J4}, nr 12, s. 2. 

A B Ljungmans verkstäder. Ljungman ervic~. Malmö. 4:o. 
24 . ill. 
Ur .innehå ll e t: Ljungma ns 20 å r. 

E. W. Lundströms mekaniska v erkstad i Limhamn jubilerar. 
50 år i motorbranschen. [Ill. ] 
Arbetet 5/10. 
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Malmö handelsk års sjuk- och begravningskassa. Stadgar. 
Malmö. 20 s. 

Malmö hantoerksungdomsgille. Stadgar. Malmö. 8 s. 
Malmö kolonialvaruengrossisters förening. Förteckning över 

medlemmar 1944. Malmö. [3 s.] 
[Malmö kondilorförening] 1929 7/2 1944. Malmö. 19 s. 
Manufaktur A ktie Bolaget i Malmö. Bolagsordning. (Antagen 

den 17/12 1896 med ändringar enligt bolagsstämmobeslut 
den 17/10 1905 ... och 2/1 1943. Malmö. [4 s.] 
- Balldin, Gustaf, Brandskyddet inom Manufaktur
aktiebolaget i Malmö. [Ill.] 
Brand sk ydd. Årg-. 25 (1944) , s. 69- 71. 

[Nordsfröms möbel- och snickeriaffär]. En jubilerande Mal
möfirma. [Ill. portr.] 
S. D. S. 27/7. 

[Schadenhausen, V alenlin], Ett tragiskt urmakaröde. När 
stadsurmakaren i Malmö myntade falskt och kom till Mar
strands fästning. [Ill.] 
Urnyhete rna. Årg'. 2 ( l944), nr 8. 

Siffran. Utg-. av Aktiebolaget Addo, Malmö. [Årg. 1] (1944). 
Malmö. 4 :o. ill. 

Skånes handelskanunare. Stadgar .. ~ med däri vid möten 
den 21 juni och den 1 sept. 1943 beslutade ändringar. 
Malmö. 8 s. 

Skånes handels1rnmniare. skiljenämnd. Stadgar antagna år 
1917. Malmö. 7 s. 

[Skånes köpmanna.förbund. Ill . portr.] 
S. D. S. 3/6. 

Svenska inclu ·fri er. 21, 28-30, 33. Av -n. [sign.] 
Superfosfa ti ndu strien. Läderind ustr ien. Textili ndustrien. Konfektions
industrien. Br yg-g·erii nd us trien. 
Indu stria. Årg-. JO (t944) , s. 156- 159, 644- 647, 700- 703, 744- 750. 
803- 806, 936- 9..ll , 9 J- 984. 

Sydsvenska kyllws AB. Kyla konserverar. Malmö. 8 s. ill. 

[Hanclskmakaref ackföreningen.j 
fira sitt sextioårsjubileum 
Arbetet 6/5. 

Handskmakarna i Malmö 
[Portr.! 
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Hellden, David Se Lallerstedt, Erik. 
Hellqvist, Anders, Jag· minns . .. kap. VI. 

Byahornet. Årg. 3 ( l944), nr 1. 

Helmer, Anna Se Bilder från landställen och sommarvillor. 
[Hermods korrespondensinstitut.] Forsberg, Astrid, Det finns 

tudieglädje! [Ill. J 
Idun. Årg» 5 (l9.J4), nr 12. 

Hjelmstedt, Gunnar, Malmö militär av i dag. [Ill. portr.I 
Malmö försva r genom tidern a. Malm ö, . 87- 88. 

Hobroh, Gunnar, Till de skånska pilvallarna hi toria. [Ill. 
kart. litt. j 
Folkkultur. Årg. 4 (1944) , s. 36- ?5. 

Hälsovård ·ordning för Malmö stad. Länstyrelsens .. . fast 
ställelse å ett av stadsfullmäktig·e i Malmö den 25 februar i 
1.944 antaget för lag till hälsovårdsorclning· för staden 
Malmö. 40 s. 

I d r o t t, g y m n a s t i k , s p o r t , I e k o c h s p e I : 
A ura. Medlemsblad för GoIF Aura. l rg. 1] (1944). Malmö. ill. 
Föreningen Malmö borolinghall u. p. a. (st. 1937) . tadgar. 

Malmö. s. 
Gymnasiikklubben Motion. Matrikel 1944- 1945. Malmö. [5 s.J 
I [droits]k{lubben] Pallas 1934 9/10 1944. Limhamn. 20 s. 

il !. portr. 
Malmö simsällskap 1869- 1944. Malmö. 64 s. ill. portr. 
- - , Stadgar. Malmö. 4 s. 
Malmö-alliansen i fri idrott. tadgar. Malmö. 5 s. 
[Malmökret ens brottningsdomareklubb. j Ett 10-årsjubileum. 

[Portr.] 
S. D. S. 4/2. 

1vlartin, Harald , I-li torik över segelflygningen i Sverige. [Ill. 
portr.I 
Segelfl ygha ndboken. 5. Malm ö, s. 391 - 410. 

S .]. idrottsförening. Årsskrift. [Årg. 11 (1944). Malmö. ill. 
Innehå ll er b l. a.: "Ett fem års vep för den fr ia idrotten". 

Stall Gån !Ägare Hugo Åberg] - tall et som kom med ex
pressfart. [Ill. portr.] 
J ägersrobl adet. 1944. Julnummer. 
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Svahn, Å ke & Thunvik , Sten, En bok om rodd. Utg. med anled
ning av Svenska roddförbundets 40-årsjubileum 2? nov. 

1944. Sthm. 292 . ill. portr. 

Jansen, A [xelj L., D å Hippodromen var det största och finaste 
restaurang·etablissemang·et i Skandinavien. [Ill.] 
Arbete t öndag läs nin g 30/9. 

J ohannessen, 1V., En storsamlare visar sina urskatter. [Dir. 
Jakob Ljungman.I [Ill.] 
Urn yhetern a. Årg 2. (1944), nr J2. 

J ohnsson, Pehr, Jörgen Kock . [Ill.J 
Sk. A. 22/2. 

-, En märkesman i vår stads utvecklingshistoria. Två
hundra år ha förfluti t edan F rans Suell föddes. [Portr.J 
Sk. A. 4/3. 

Jönsson, Erik Se Bilder från landställen och sommarvillor. 
Kalling, Sten, F ör var verken i Malmö genom tiderna. [Ill. 

portr. kart.] 
Ma lmö fö rsva r genom tidern a. fa lmö, s. 10- 25. 

-, Ett strandfynd från äldre stenåldern i Hylliekroken. 
[Ill.] 
fa lmö fo rnminnesfö renin g. Årsskrift. Årg. J2 (1944), s. 76- 85. 

K [jella.ndelr, [Sv en] , P olismannen har ofta tung plikt 
fylla. F örste kommissarien A. Lantho avg·år efter 34 
tjänst inom Malmö polisk år. [Portr.] 
Arbetet 4/2. 

K ommunikati o n e r : 
A B Aerotransport 20 år . Av A. P-n. 

Indus lri ticlninge n Nord en. Årg. 72 (1944) , s. 210- 2J2. 

Hagstrand, Y [ngvel, F lygfält vid städerna. 
Sven ka s ta ds förbun de ts ti dskrift. Årg. 36 (1944), s. 91- 93. 

Hultman, E [inarl , Lokaltrafiken i Malmö. 
Medd ela nd e från Svensk a lokaltra[ikfö renin g·e n. 3. 

a tt 
0 ars 

M.almö hamn juli 1944. [Karta utg. av Malmö hamnförvalt
ning.J 58 x 8?. 

30 X 45. 
Malmö - flygslad med förutseende. [Portr.J 

Sven k fl ygticlnin g. Årg. 6 (1944), m 1J, s. 14- 15. 
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På säkra vingar. 0 års lufttrafik 19 4/1944. AB Aerotran -
port. Red.: Bo Lindorm. Sthm. 4 :o. 170 s. ill. portr. kart. 

Sv ensson, Josef, Skånes järnvägar - en del av S. J. 
S. J. n y tt. Årg. 2 (l944), nr 5. 

Zetiervall, Sven, En veteran berättar. [Malmö Centralstation.] 
[Ill . portr.] 
S. J. ny tt. Å rg. 2 (1944) , nr 5. 

K o n s t (m e d m u s i k , t e a t e r o c h n ö j e s l i v) : 
Cornell, Henrik , Den svenska konstens historia från heden

hös till omkring 1800. Sthm. 470 s. ill. litt. orts- & personreg. 
Engström, Bengt, Sveriges vackraste ryttar taty jubilerar. 

Femtio år sedan tävlingen om Carl X Gustafs staty av
gjordes ... [Ill. portr.] 
S. D. S. 13/2. 

Gruveman, Carl , Malmöglimtar. [Ill.] 
Svenska hem. Årg'. 32 (l944) , s. 233- 234, 26 '..J- 26 1, 2 9--29 1. 

H o 1 m g r en, F i g g· e, 1875- Sandblad, ils Gösta, Figge 
Halmgren. Lund. 4:o. 37 s. 20 pl. ill. portr. 

]obs, Anders L., Malmöglimtar. [Ill.] 
Svenska hem. Årg. 32 (l944), s. 47- 48, 76- ??, JOO, .1 2 l , .IJO. 

Lindblom, Andreas, Sveriges konsthistoria från forntid till 
nutid. 1. Från stenåldern till Gustav Vasa. Sthm. 4:o ill. 
orts- & personreg. 

L[indskou]g, L[ennartj, Landets största musikskola har loka
ler från 1400-talet. [Ill.] 
Sk. D. ?/L i. 

Malmö stadsteater. [Alving, Barbro], 40-årig dröm 
blev stora folkteatern. Av Bang [pseud.] [Ill.] 
D. . 16/2. 

- - Bohlin, Linus, Elektriska anläggningar. [Ill.] 
Byggmästaren. 1 rg. 23 (1944) , s. 419- 420. 

- - Fischer, Ernst, Malmö nya stadsteater. [IIJ.] 
Form. Årg. 40 (1944). s. 167-172. 

- - Geijerstam, Sten af, Europas moderna te teater [Ill.] 
Vi. Årg. 31 (1944) , nr 41. 

- - Gruveman, Carl, Malmö stad teater. [Ill .] 
Svenska h em. Årg. 32 (1944), s. 275, 277. 
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- Cullberg, Hjalmar, Prolog till En midsommarnatts
dröm. Vid Malmö stadsteaters invigning den 23 sept. 1944. 
S. D. S. 24/9. 

- Lallerstedt, Erik, Leroerentz, Sigurd & Hellden, David, 
Malmö stadsteater och konserthus. [Ill .] 
Byggmästaren. Årg. 23 ( l944) , s. 39 - 41 7. 

- Lindblad, Eric, Malmö stadsteater. [Ill.j 
Tidning för byggnadskonst. Årg. 36 (1944), s. 493- 499. 

- Malmquist, Sandro, Riktlinjer för arbetet vid Malmö 
stadsteater. 1- 2. 
Arbetet 6/3, 7/3. 

- Malmö stadsteater - en världsnyhet. [111.J 
Den aktive handelsresanden. Årg. l3 (1944) , nr 9. 

- Mjöberg, Jöran , Den tora folkteatern. [Ill. portr.] 
Studiekamraten. Årg'. 26 (1944) , s. 295- 298. 

- Ofin-Nilsson, Maja, Skånerapsodi. [Ill. portr.] 
Bonniers månad stidning 1944, nr 6. 
- Olsson, Emil , Stadsteatern - en kulturgärning i krigs
tid. [111. portr. J 
Partitjänst 1944, nr 5. 

- [Palmquist, Carl Erik], Bonzo presenterar Malmö stads
teaters ensemble. [Portr.j 
Hall å. Barnens da gs tidning l944, s. 24- 27. 

- Rosell, A. , Ventilationsanläggning·. [111. J 
Byggmästaren. Årg. 23 (1944), s. ,1.2 0- 421. 

- Sandblad, Ni ls Gösta, Folkteater i festdräkt. [Ill. j 
Ord och bi ld. Årg. 53 (l944), . 497- 502. 

- [Siroertz, Margit I, Thalia gör entre i sitt nyaste palats. 
Av Tigram [pseud.j [111.] 
Veckojourna len. Årg. 35 (1944) , nr 39, s. J2- l3, 31 - 32. 

- - Siroertz , Sigfrid, En brittsommarnattsdröm [111.j 
Veckojournal en. Årg. 35 (l94J), nr 40, s. 20- 21. 

- Ström, Knut, Scenteknisk utrustning. [111.j 
Byggmästaren. Årg. 23 (19.U), s. 418. 

- Ulriksen, C[arl ], Värme-, sanitets- och brandsläcknings
anläggningar. 
Byggmästaren. Ärg. 23 (1944) , s. J 22. 

- Westlund, Henrik , Gasinstallationen p å Malmö stads
teater. [111. J 
Svenska gasverksförening·ens månadsblad. Årg. 1 l {1944) , s. 196- 199. 
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Mascof. Barnens egen tidning. Red.: Malmö barnteater. Årg 
1 (1944). Malmö. ill. 

Musikernas erkända arbetslö het ka sa. Stadgar. Gällande 
från den 1 juli 1943. Malmö. 30 s. 

P[almqvisJt, C[arl Erik J, "Sk ånes konst" fyller 40 år. [Portr.] 
Sk. A. 14110. 

Sandblad, Ni ls Gösta, Skånekrönika. [Ill.] 
Kons trevy. Årg. 20 (1944), s. I 3- 186. 

Sten, Anders, Utan fernissa. [Porträtt och karikatyrer.] Malmö. 
159 s. 
(Skånes konstförenings publikation nr 9. 1943.) 

[Svensson, HolgerJ , Teater där stjärnkultur är bannlyst. Barn
operetten i Malmö . .. Av I-log· [pseud.] [Ill.] 
Arbetets öndagsbil. 11/3. 

[Sydsvenska filharmoniska föreningen 40 år.J Filharmonien 
jubilerar. Av -grn [sign.J [Portr.] 
S. D. S. 28/2. 

W inge, 0 s ca r , 1884- Broman, Sten, En ovanlig teater
man. [Portr.J 
S. D. S. 26/6 
- Schiller, Harald & Lindenbaum, Arne, En bok om Oscar 
Winge. Sthm. 4 :o. 193 s. ill. portr. 

Kyrko- och relig· ionsvä en : 
Bag er, Einar, En gravsten från Landskrona i Malmö S :t Petri 

kyrka. [Ill. J 
Malmö fornminnesförenin g. rsskrift. Årg. 12 (1944) , . 70- 75. 

Forkman, Gunnar, Storstad och mission. 
Malmberg, Axel, Lunds stift och miss ionen. S thm, . 235- 240. 

K. F. U. M. Stenvång, Carl , Ynglinga-avdelningen genom 
femtio år. [Ill.J 
K. F. U. M. Månad blad. Årg. 53 (1944) , nr 10. 

Kyrkobygge och kärlekstjänst. Kyrkliga förbundet i Malmö 
1919-1944. Utg. av dess styrelse. Malmö. 136 s. ill. portr. 

K y r k 1 i g· a f ö r b u n cl e t s b i b 1 i o t e k. Uddenberg, 
Signe, Biblioteket. [Ill.J 
Kyrkobygge och kärlekstjänst. Ma lmö, s. 82- 90. 

Lysander, A lbert, Ord och inskrifter i :t Petri kyrka. 
Malmö S:t Petri för amling blad 1944, nr 8 1. 
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Malmö baptistförsamlings adresskalender 1944. Malmö. 
Malmö krematorium. [Ill. ] 

Ignis. Årg. J6 (19H), . 7-9. 

Werner, Karl JVf. , Kirsebergskapellet. [Ill. portr.] 
K yrkobygge och kiir lek tj ä nst. Malmö, s. 91 - 11 I. 

Landergren, Karin , Ett konstnärshem i Malmö. [Hos fru Eli
sabeth Carlberg. Ill. J 
Svenska hem. r g-. 32 (1944), s. ?6- ? . 

Leroeren/z, Sigurd e Lallerstedt, Erik. 
Lj[ungbergJ. L[eif]. Comelius Faxe. 

Svenska mä n och k,·innor. 2. Ma lmö, s. 49?. 

- [utg.J , En läg·erjournal från Carl XIV Johans dagar. 
Författad av 0. Ch. Ekman. Med inledning och noter utg. 
[Ill. portr. kart. i 
Malmö fornminn e förenin g. rsskrift. rg. 12 (1944), s. 32--69. 

-, Ett regemente och dess kyrkobok. [Ill. portr.J 
Malm ö försYa r ge nom tiderna. Ma I mö , . .i 1- 44. 

- Se Bilder från landsfällen och sommarvillor. 
- & Rlyden l. S Jtig l. Erik Gunnar Cornelius Faxe. 
Sven ka män och kYinn or. 2. Malmö, s. +97- 498. 

Ljung h, Er n t , 1 54-92. [Fro iin, Ernst I, vartkonstnär 
från falmö. Den europei kt berömde Ernst Ljungh som 
med sina silhuetter bl. a. illustrerat Wraner historier. Av 
Est l pseucl. I [Ill. portr. ] 

k. D. Hemmet 9112. 

Lundgren, H. , Sotni.ngsväsendet i Malmö genom tiderna. [Ill. J 
Ma lmö brandkå r I 93- 19+3. Malmö, s. 161 - 168. 

Lulteman, E ler, lna H erslow in memoriam. [Ill. portr. ] 
Ky rkob ygge och kä rl ekstjänst. Malmö, s. 43- 78. 

Lysander, A lbert, Hackaerts. 
Ma lmö S:t Petri försa mlin g· blad nr 80. 

Malmö borgerliga valmansförening. tadgar. Antagna elen 
23 april 1935 med ändringar beslutade .. . elen 5 april 1943. 
Malmö. J5 s. 

Malmö brandkår. Från brandvakt till rökdykare. En bok om 
Malmö brandkår 50-åriga tillvaro. 1893 1/10 1943. Malmö. 
187 s. ill. portr. 
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jvfa.lmö brandkårs femtio-årsjubileum. [Ill. portr.] 
Brandskydd . Årg. 25 (1944) , s. 78-?9. 

Malmö f astighetsä.gares arbetsgivareförening. Stadgar. Med 
ändringar antagna senast å ordinarie årsmöte den 3 april 
1944. Malmö. 11 s. 

Malmö försvar genom tiderna. Minnesskrift. Red.: ;Ernst 
Fischer, Leif Ljungberg, S. Artur vensson. Malmö. 4 :o. 
98 s. ill. portr. kart. 

[Malmö IO GT-scouterj 1934- 1944. Malmö. 4:o. 19 s. ill . portr. 
Malmö kafeidkareförening. Stadgar. Malm ö. [6 s.J 

Ma lmö museum : 
Berger, Margareta, Miniatyrer på Malm ö mu seum. [Jll.J 

Svensk a hem. Årg. 32 (1944) , s. 203, 2 8. 

Brorsson, Edvin, På Malmö museum. 
Sk ola och samh ä ll e. Årg'. 25 (1944), s. 115- 11 

Månads b 1 ad 66-76. Malmö. 
66. Febr. Utställning· av de tolv. 
67. Utställning av teckningar aY Jonas Åkesson. 
68. Mars. Utställning av Jules chYl. 
\:iSl. - 1_)1'.ll. ;\'t\\\filw-6 c ~ ~ '.'K · ·: \ \: "1\\c~\ 1'0' 

gåva av nordisk konst. 
70. April. Utställning av Hugo Gehlin. 
71. Juni- aug-. Ur Oscar Elmqu ist · samling 1700- och 

1800-tals konst. 
72. Juni- aug. Retrospektiv utstä llning (1 88-1943) av 

Albert Larsson. 
?3. Sept. Utställning av Vasili Levi . 
74. Okt. Utställning av Halmstadgruppen. 
75. Nov. Utställning av Julie Hullgren. 
76. D ec.- .jan. Utstä llning ur Malmö musei rnagasmer. 

Svenskt sjuttiotal .. . 

Rörsfrand. Från manufaktur till modern storindustri 1726-
1944. Utställning· i Malmö museum 1944. [Med förord av 
Ernst Fischer och inledning av Gotthard Johansson.[ 
Malmö. 43 s. ill. 

130 



Sa.ndbla.d, ]\"ils Gösta. . Malmö mu eum. [Ill. J 
S tudiek am ra ten. 1- rg. 26 (194J), s. 302- 305. 

nd ervisning vid falmö mu seum. [Ill .j 
kola och sam hä ll e. , rg. 25 (1944), s. l.14- 11 5. 

Malmö na.u/i:; k a förening. tadg·ar [fa tställda 19431 och me~ 

lemsförteckning. Malmö. 16 . 
Malmö stad s gasverk . Sky ddsföre krifter . Malmö. 12 s. 
- - Böiers. H [enry J. kydd kommite och sk yddsföreskrif

ter till förek ommande aY olyck fall och ohälsa i arbetet 
v id Malmö gasverk. 
Sven ka ga ,·erk förenin gens mil nadsbl ad. Årg. ll (194.J.), . 212- 2 16. 

Malmö m a.rinlof fa k llr unglot ta.avdelning . ( t . 10 maj 1943). 
Bestämmelser. Malmö. s. 

Malmö ungdom sråd mot smutslitteraturen . 
Ungdom. rg. ? ( l9.J..J.), . 69. 

Malmö ungsv en l a fö rening 1934- 1944. Jubileumsskrift. 
Malmö. 4 :o. 2 . ill. p ortr. 

Ma.lmöscouferna.s glasinsamling. 
Aldri g ge tappt. Årg-. 22 (19.J.4), s. 83. 

Ma.nner f ell, M [ån .~ J . "'Autos tradan" MaJmö- Lund. 
Sven k a yfi g fö rcnin gcns tid krif t. Årg'. 31 (194.J.), nr 5. 

Moriska. paviljongen i Malmö F olk ets park. [Av] G. A-t. [Ill .j 
All mti n svensk tr~i il g«'l rd s tidnin g 1944. s. 328- 329. 

N i/son , A lfred B .. Ett Carl XIV Johansminne. [Maurits CJair
feltJ [Portr. j 
S. D .. 8/3. 

N osslin, F[olkej . Vårt stadsbibliotek. Något om dess bety 
delse och de . blivande lokaler . [Ill. ] 
Ha ll å. Barnens da g tid n ing 194.J., s. 2 1- 23. 

Partitjänst. Organ fö r ak tiva klubben inom Malmö arbetar
k ommun. [ rg. J] (1944) Malmö. 4:o. 

Pilgården och andra olidarrestauranger. [Ill. ] 
Vi. Årg. -1 (19.J.J) nr 8, . 19. 

Polisutrednin g, 1939 år.~ . Betänkande med förslag t ill för 
statli g·ande aY polisväsendet i riket och åklagarvä eudei. 
rikets städer. 1- 2. thm . 
( ta lens o ffentl iga utrednin gar 19J4 : 53- 5.J..) 
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Påhlman, Axel & S jölin, TV alter, Arbetarförening·arna i Sve
rige 1 50- 1900. En undersökning· aY den liberala arbetar
rörelsens historia och kooperationens för ta skede. Sthm. 
300 s. ill. portr. litt. 
(Skrifte r utg. av Arbeta rnas kulturhi sto ri ska sä ll skap. l . F. 3.) 

Quensel, Carl-Erik, Nativiteten i Malm ö. 
S. D. S. 6/3. 

Roos, Berlil, Dber die Karie des Milchgebi ses bei Klein
kindern. Mit be onderer Beriicksichtig ung der Bedeutung 
einiger sozialer und medizinischer Faktoren. Eine sozial
medizinische Studie aus Siidschweden. kad. avh. Lund. 
386 . litt. 
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tradition 

från Sveriges första affärs
bank, Skå nsk a Privatbanken 
i Ystad , sedermera Skånes 
Enskilda Bank, vilken upp
gått i Skandinaviska Banken, 
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organisation , vi lken i a lla 
bankmäss iga spörs må l 
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SKANSKA BRAND 
Te gnerspl. 4, Lund. Te l. namnanrop "SKÅ NSKA BRAND" 

försäkrar mot brand, ansva-

righet, inbrott, cykelstöld, 

glas- o. vattenledningsskada. 

Kontor i MALMO 

Stortorge t 25, kl. 10 - 14. Tel. 2 0 36 4, 28348 , 3 0066 

KLIPPAN- KONCERNEN 
levererar från sina anläggningar i Böksholm 

och Lessebo indunstad sulfitlut av olika kon

centrationer för bindande av damm p å gator 

och vägar samt för vägförbättringar m. m. 

Begär anbud. Huvudkontoret, KLIPPAN 
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H ald a i den 
trivsa mma grö
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\_ _./ 
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ISOLERADE & OISOLERAD E 
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SKAP & KORTKR UB BO ~ 
HYLL STALLN I NG AR FOR 
ARK I V, BI BLI 0 TE K M. M. 
KASSASKRIN 

IN GEN l öR SF I RM A 

SVEN HELLSTEN 
Adelgatan 5 M A L M ö 
TEL., NAMNANROP 
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Mest sorterade inköpskälla i allt som till-

hör 1rn ppers- och kontorsmaterjaJbranschen 

Aclelga tan 21 

Tel. 7 2 5 7 0 Växel 

AB. HJALMAR WENNERTH 

Trävaror Byggnadsvaror 

Fredriksbergsgatan 7 

Tel. 71325 Växel 
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Skånes Stadshypoteksförening 

utlämnar bundna lim mot säkerhet av 

inteckningar i fastigheter i Skånes städer . 

Ex11edition: Västergatan 38, Malmö 

Tel. 20457 
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Aktiebolaget 

M. Flensburgs Söner 
Södergatan 9 Malmö 

Tel. 21261 

Specialaffär för hemgifter och 

bosättning 

Affären grundlagd 1805 

påhlsso~ 
gott bröd 
~ 
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Wingårds Färghandel 

XII 

Etabl. 1889 

Kontor : Södergafan 30 

Butiker : 

Södergatan 30 

Triangeln 

Möllevångstorget 

S:t Knuts Torg 

Frid hem storget 

Kullada 

Eriksfält 

Lönngården 

Håkanstorp 

Virentofta 

Telefon : Namnanrop " Eugen Wingård" 

.Allt iotoataiiskt 

STÖLTENS 
MALMÖ LUND 



för varje slag av rep roduktion äro v åra 

firmor inrättade, för konstnärliga, veten

skapliga och kommersiella ändam ål. Sär

skilt vilja vi framh ålla faksimilreproduk

t ion såväl i färgtryck som i svarttryck av 

gamla handteckningar, handskri fte r och 

kartor, som gjort våra firmor kända långt 

utom landets gränser. Av särskilt intresse 

är faksimileditionen av Malmö medeltida 

minnesbok, Registrum Ville Malm0yghe, 

samt nytrycken av Gus tav Vasas Bibel, 

av 1540- 1541 , Linnes Skånska Resa av 

år 1751 och det stundande nytrycket av 

Erik Dahlbe rgs Suecia Antiqua el Hodierna 

samt Missale Lundense av år 1514. 

Rådgör med oss om allt ifråga om repro

duktion. 

AB. Malmö Grafiska Anslall & 

AB. Malmö 

Grand Prix 
å Konstindustriutställningen Paris 1925 

Ljusfrycksansfalf 

Malmö 
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BYGGNADSKREDITIV 
och INTECKNINGSLÅN 

lä mnas på fördelakt iga villkor inom Skå nes 

städe r och stadsliknande samhällen av 

SKANSKA I NTECKN INGSAKTIEBOLAGET 
I MALMÖ 

Södergatan 10 Tel. 20152, 2245 3, 21 526 och 10320 

BÖNNELYCHE & THURÖE t\B. 
GIUINDAO 1874 

MA L M Ö 

XIV 

TEL. 7 1480 VÄXEL 

Takpappfabr ik , kem isk indu st ri 

C la i part i och minut 

Glas liperi och pegclfabrik 

I la s lag av byggnadsma ter ia I 

Taktäckn in ga r och i oleringa r 

Specia lartik lar för handel trädgå rda r 

Besp rutnin gsartiklar för f ru ktod lin ga r 

Rex- lsolerin g. -Golvbeli.iggn in g 

Asbc !cementp lattor oc h ernku c rin g -

trummor 

1\lalmö 1945 . Lundgrens Söner~ boktr. 



/De1f1l 
som låter priset vara bestämmande 

vid beställningar av trycksaker 

begår ett misstag 

De pengar som utgivas för minder

värdigt utförda trycksaker äro bort

kastade 

Utförandet spelar mycket stor roll 

Modernt och omsorgsfullt utförda 

trycksaker erhållas hos 

.. 
/LlU/\VDGIRIE/\VS SONIEIRS 

B 0 K T R Y C K ER I, M ALM Ö 

Baltzarsgatan 24 

Tel. 190 81, 201 06 



FÖRSÄKRINGSAKTIEBOlAGEN 

SKANE·MALMU 

Malmö 1945. Luodiren1 S~nen boktr. 
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