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I Malmö Nya Allehanda av den 13 ma,j 1843 behandlas
konstlivet för dagen från Malmö horisont i en artikel, vari
det bl. a. heter:
- Å konstutställningen i Köpenhamn ses äfwen en mål ning af "Swenska kyrkan i Malmö" af Sally Henriques.
Konstnären har prydt sin tafla med en del till torkning uth~ingda kläder. Wid konstexpositionen i Stockholm har Friherre · Bennets tafla, föreställande det inre af denna kyrka,
wäckt allas uppmärksamhet. Den förra av dessa målningar, vilken här återges, visar
vå r kyrka före de stora förändringarna under mitten och
senare hälften av 1800-talet. Redan fyra år senare bör.jade
professor C . G . Brunius sin genomgripande restaurering, som
Yisserligen var nödvändig på grund av långt framskridet
förfall , men som tyvärr även gick onödigt hårt fram över
åtskilligt av värde. Sålunda nedrevs den senmedeltida sakristian, som på vår bild synes framför S :t Anne kapell.
Sally (Salomon Ruben) Henriques, den äldste av tre bröder, som alla ägnade sig åt konstmåleriet, föddes i Köpenhamn den 14 nov. 1815. Han vann inträde i konstakademien
1836 och fortsatte sedan sin utbildning i J. L. Lunds och
Eckersbergs målareskolor. Han deltog 1840- 45 i utsfällningarna på Charlottenborg med företrädesvis landskap och arkitekturmålningar. Senare försökte han sin lycka som dekorationsmålare, men ägnade sig från 1849 åt handel med antikviteter. Han avled den 29 april 1886.
Hans malmöbesök infaller under en i stadens konsthistoria
särskilt livaktig period, då bl. a. C. C. Dahlberg, C. S. Bennet,
J. Deshington och Fritz von Dardel under längre eller kortare
tid äro verksamma här. I teckningar, litografier och målningar ha dessa i sista timmen före den stora omvälvning,
som industrialismens genombrott medförde, fångat en rikt
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skiftande bild av det idylliska Malmö, om vilket nu snar~
endast de karakteristiska gatunamnen i gamla staden erinra.
"Swenska kyrkan i Malmö" förvärvades på sin tid i Köpenhamn av civilingenjören N. Gust. Åberg och äges nu av hans
maka fru Titti Åberg.
Den andra i notisen ovan omnämnda målningen med motiv
från S :t Petri kyrka hade utförts av ledamoten av konstakademien, friherre Carl Stephan Bennet. Av en anmälan
i Aftonbladet den 29 april 1843 synes framgå, att målningen
återgivit interiören av ett av sidoskeppen. Måhända åsyftas
den kända akvarellen a v Bennet med detta motiv i Upsala
universitetsbibliotek, ehuru en detalj i anmälarens beskrivning ej passar in p å denna målning, men detta kan mycket
väl ha berott på ett minnesfel. Skulle det däremot vara
fråga om en nu okänd tavla, vore det givetvis av största
intresse att komma densamma på spåren.

Einar Bager.
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MALMÖ FORNMINNESFÖRENINGS
VERKSAMHET 1945.
Föreningens vårsammanträde ägde rum å Hotell Tunneln
tisdagen den 27 februari , då amanuensen Lars Göran Kindström, Lund, höll föredrag över ämnet "Sölvesborgs slott ett danskt riksfäste från högmedeltiden". Föredraget belystes med skioptikonbilder. Vid novembersammanträdet den
24 oktober - även detta å Hotell Tunneln - höll stadsarkivarien Leif Ljungberg föredrag om "Bengt Christoffer Wolke
- malmösonen, lundastudenten, hjältetenoren". Föregående
dag eller den 23 oktober hade en rundvandring ägt rum i
stadens centrala delar under ciceronskap av redaktör Ossian
Lindskoug med besök bl. a. i Kompanihuset och Flensburgska
gården. Även Rönneholm demonstrerades under disponent
Waldemar Ewerlöfs ledning.
Kristi Himmelfärdsdag (11 maj) hade föreningen anordnat
en vårutflykt till Skarhult och Eslöv, vari c:a 80 medlemmar
deltogo. Med friherre och friherrinnan Hans von Schwerin
såsom sakkunniga ciceroner fingo deltagarna ingående bese
både Skarhults kyrka och slott. I Eslöv demonstrerade doktor
Bo Sahlin sitt hem med dess värdefulla samling tavlor från
både äldre och nyare tid. Dagen avslutades med gemensam
middag på stadshotellet i Eslöv.
En rekapitulation av den trevliga utfärden hade deltagarna
i oktobersammanträdet tillfälle vara med om, d å grosshandlare Yngve Carlsen visade en film , som upptagits vid Skarhultsbesöket. Vid samma tillfälle visade arkitekten I van
Wahlberg en film från Malmö vid krigsutbrottet 1939.
Styrelsen har tagit del av och följer med uppmärksamhet
de problem, som uppstått, då det gäller bevarandet av de
både väderkvarnarna - "Slottskvarnen" och "Mölledalskvarnen". Beträffande den senare kan hänvisas till årsberättelsen år 1944.
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Föreningens årsskrift utkom den 14 juni.
Medlemsantalet utgjorde under året 3 hedersledamöter,
15 ständiga och 389 betalande, eller tillhopa 407 medlemmar,
vilket utgör en ökning av 49.
Av kassaförvaltarens redog·örelse för föreningens inkomster
och utgifter framgår, att behållningen den 31 december utg_jorde:
Konungariket Sveriges Stadshypotekskassaobligation 3! 0 /o av å r 1936,
litt. B. 1677
5.000 : Premieobligation av år 1943, ser 1298,
50: obl. n :r 667
Berghska fonden:
Innestående i Malmö Sparbank
562:83
Svenska Statens 4 °/o försvarslån av
år 1941
5 st. litt. E . n:r 65368-65372
500 : a. 100 : 3.267: 09
Innestående i Sparbanken Bikupan
2 : 27
å Postgiro
43:76
Kontant i kassan
Summa Kronor
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5.050: -

1.062: 83

3.313: 12
9.425 : 95

NÄR BELLMAN BLEV KNUTSBRODER I MALMÖ.
Av GORAN AXEL-NILSSON.

Sjuttonhundratalet var de politiska klubbarnas, de vittra
och glada sällskapens och de mystiska ordenssammanslutningarnas tid. De år 1748 inrättade svenska riddarordnarna
karaktäriserades av hög·tidliga ceremonier vid riddardubbningarna och av praktfulla ordensdräkter och emblem. Omkring 1760 infördes Frimurarorden och Timmermansorden i
Sverige och fingo ett otal efterföljare av dels allvarlig, dels
mera skämtsam natur. Bland de vittra sällskapen märktes
främst Utile dulci.
Ordensväsendet tillika med den självbelåtna anda av med
sollenitet parad hemlighetsfullhet, som omgav det hela, utmanade så småningom löjet. Bland annat lockades mångfrestaren Bellman att behandla ämnet i parodiskt skämtsam
form. Den av skalden i mitten av 1760-talet instiftade
"Bacchi Orden" är sålunda blott en parodi på allt detta
ordenssvärmeri och blev aldrig n ågot egentligt ordenssällskap, utan bestod endast av skalden själv. Bacchi Orden
var från början en av Bellman uppfunnen sällskapsmuntration, som slog an och v~il träffade tidens humoristiska smak.
En levande skildring härav ger skalden Johan Gabriel Oxenstierna i sin ofta citerade dagbok, varuti p å Barbara-dagen
den 4 december 1769 läses:
"'Bergklint och Kexel komrno till mig och förm å dde mig att med
dem gå till Commissarien Anders Lissander för att där se p å
Bellmans uptåger. Jag följde med dem, och har ii nnu i all min
lifstid ej skrattat så m ycke t so m i qväll. Bellman har inrättat en
orden ti ll Bacchi ära, hvaruti ingen få r bli intagen, som e.i till det
minsta två gånger för a ll as åsy n legat i rännstenen. Han håller
detta Capitel ibland, dubbar Riddare, alt e ft er som förtjänte ä mnen
fr am komma, och i kväll hölt han en Parentation öfver en död
Ridda re; alt p å vers satt eft er Operast ycken. Han sjunger sjelf
och spelar på Cittra. Hans gester, hans röst, han s spelning, som
äro oförlikneliga, föröka ännu mera det nöje man har af sjelfva
versen, som alltid är vacker och som innehå ll er tankar, ömsom
löjl iga, ömsom sublime, men alltid nye, a lltid starke, alltid ovän-
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tade, över vilka man ej kan undgå att häpna, och antingen komma
utom sig af förundran eller af skratt. - Jag kunde ej väl sofva
hela natten, så uppfyllt var mitt hufvud af de löjliga saker, som
jag såg i går. Stundom under det jag låg, brast jag ut i ett öfverljutt skratt."

Och efter två dagars förlopp skriver Oxenstierna ytterligare:
"Gick jag bort med kassör Stjernhof (Bellmans svåger) att åter
höra Bellman och fant mig där även så väl road som första gången."

En del gott folk tog tydligen detta "ordenssamfund" på
allvar, ty i februari 1778 klagar man i Stockholms konsistorium över att de studerande, som resa till Stockholm, utsättas
för svåra frestelser: "lättja, djärvhet, kättja, okunnighet och
dryckenskap, vilken sistnämnda isynnerhet skall understödjas genom ett nyligen här i staden inrättat så kallat Bacchi
sällskap." Härmed avses otvivelaktigt Par Bricole. Och
Anders Fryxell tror sedermera i sina "Berättelser ur svenska
historien" fullt och fast på Bacchi Orden såsom ett verkligt
sällskap med ett flertal medlemmar, allt enligt Bellmans
dikter i denna genre.
Med årens lopp hade nämligen detta av skalden så omhuldade, men för nutidens smak så föga njutbara ämne svällt
ut till en diktcykel, varav en mindre del under namnet
"Bacchi Tempel" utkom av trycket 1783. En del av dåtidens
vittra och levnadsglada herrar samlades på matlag och annorstädes i större sällskap, där man njöt av mat och dryck,
sång och spel:
"Si bakom Bacch i tron ett ordensriddarbord,
som dukat är med smak med kapital a rätter
med struvor, lax och sill, med sviskon och renätter
med korv i olja kokt och litet brynt med smör.
Välkommen Lunclbeck, kom, kom hit herr kontrollör.
Det är ett bord med smak: allting är bara grädda,
si inlagd gås i öl, i brännvin stuvad gädda.
Där korvefa tet står och länstol frammanför,
där skall härolden stå - stig fram herr kontrollör! "

Det är väl möjligt, att i sådana glättiga lag, som kanske
muntrades av skaldens pantomimiska framträdande och
sång, man kände sig förenade såsom i ett samfund till Bacchi
ära.
Såsom förvaltare av Bacchi Ordens traditioner lever ännu
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det lysande sällskapet Par Bricole, tillkommet vid slutet av
1770-talet. Det räknar med stolthet Bellman såsom en av sina
stiftare och har även som ordensfestdag upptagit den i Bellmans Bacchi Orden förekommande Barbara-dagen, den 4
december. Bellmans "Handlingar rörande Bacchi Ordenskapitel" äro således att betrakta som en förutsättning för
Par Bricoles stiftande.
Med sitt ordensskämt fortsatte Bellman i många år, vilket
bland annat framgår av ett bevarat brev till hans gode vän
lagman Granschoug på Odensviholm från år 1791:
"Sedan konungen i går den 21 nov. haft ordenskapitel och vid
denne högtidlighet nämnt sine riddare, ärnar jag i mitt kapitel
vanlig barbaradag eller den 4 dec. göra min årliga promotion.
Täcktes min bror insända till kapitlet sin meritlista, bestående i
huru många b å lar och rus, det framfarne året lämnat, skall han
ernå stora korset.
På kapitlets av de två förgylte svinens vägnar
Stockholm och ordensgillet d. 21 nov. 1791
Bellman."

Förebilderna till de herrar av Bacchi Orden, som Bellman under de parodiska namnen Adlerstop, Oelheim, von
Ehrensugga och von Källarcreutz m. fl. har förevigat, voro
kända fyllerister bland 1760-talets stockholmska borgerskap.
Från 1700-talets slut finnes bevarat det s. k. Bellmansporslinet, en serie tallrikar och muggar av flintporslin med
bacchiska deviser och citat ur Bellmans dikter. En del av
dessa muggar med "Bacchi riddersmäns" vapensköldar på
ha sannolikt tillkommit i egenskap av vängåvor fr ån skalden
till medlemmar av dennes bekantskapskrets. Åtminstone en
av muggarna bär initialerna G. P., syftande på skaldens
goda vän, fru Gustava Palmstedt. Härav torde man kunna
sluta sig till vad Bacchi Orden i själva verket var, nämligen
en uppskattad form för vänskapligt umgänge och underhållning, som iiven kunde senteras av damerna. 1
1 Om det s. k. Bellmansporslinet, varav bl. a. några tallrikar uppräknas i H. J. Skyttes bouppteckning 1793, se b l. a. Fritz v. Dardels
Minnen 111 för rl. 27/12 1870, Birger Schöldström, I tittskåpet, Sthlm
1891, samt C. M. Bellman, Brev till Tjälvesta, utg. av Bellmanssällskapet, Sthlm 1933, med anmärkningar av Olof Bys tröm, s. 13.
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Mugg ur det s. k. Bellmansporslinet med G11stafrn Palmstedts initialer. Foto Stockholms stadsmuse11m.

Själv var Bellman medlem i flera allvarliga sällskap. I
Utile dulcis medlemsmatrikel förekommer visserligen - mirabile dictu - ej hans namn, men den 20 december 1775 anmäldes han och den 3 juli 1776 intogs han i 1 :sta graden av
? :de S :t Johanneslogen av Frimurarorden i Stockholm. Han
synes emellertid ej ha varit särskilt aktiv såsom ordensbroder. Den 9/4 1777 erhöll Bellman 2:a och den 16/4 samma
år 3 :e graden. 1 • I Timmermansorden anmäldes Bellman till
inträde den 31 januari och invoterades den 14 februari 1778.
Bland de första medlemmarna av denna orden märktes även
Bellmans ungdomsvän förste bankbokhållaren Klas Qvist,
känd som stiftare och förste stormästare i Amaranterorden,
vilken nybildades den 24 juli 1760. Den 3 april 1778 deltog
Bellman för första gången i Timmermansordens sammankomster. Andra graden erhöll han ej förrän den 21 januari
1785 och tredje graden den 14 oktober följande år.
Även i den förnäma Coldinu-orden var Bellman medlem.
Bland övriga ordensledamöter sågs här också skaldens vänner
1•

Se Johannes Rudbeck, Kanslirådet Karl Fredrik Eckl eff , Sthlm

1930, sid. 110.
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A 11g 11 stiordcn s minncspcnn in g (jetong}. Foto Stockholm s staclsm11sc u111.

och gynnare E li s Schröcl e rh e im, Johan Gabriel Oxenstierna ,
Patrik Alströmer m. f L ÄYen säll kapet Pro Patria kund e
r~ikna Bellm an bland s ina medlem mar.
Sitt eg·entliga förenings intresse synes emellertid Bell man,
förutom Par Bricole, ha ägnat den s. k. Au g usti-orden, bland
Yars stiftare han sannolikt Yar. "Au gusti-Bröderna'' el ler
" Orclenss~i llskap et av el en 19 Aug. 1??2" h y llade under besk y dd av h ertig Carl konung C ustav III tre gånger om året.
Sällskapet hade konstitu e ral s niirmast med anledning aY
Gustav 1H :s statsvä lvn in g elen 19 augusti 1??2. Bland konungens hänförda anhängare, som vid detta ti ll fa lle gåvo
uttryck åt s ina patriotiska och ro.j alist iska hinslor, var också
Carl Michael Bellman. Hans h y ll n in gsdikt t ill kungen:
" Gustafs sk ål! " sjöng·s p å aftonen elen 19 a ugusti av sjöofficerarna p å Skeppsholmen v id konungens insp ektionsritt dit.
I sällskapet b efann sig· även Bellman. Konungen uppskattade
h y lJnin gen och tackade n å di gt för sk å len.
August i-orden, som firade sin första sammankomst elen 19
augu sti 1776 och sin sista samma dag 1808. rekryterndes framförallt bland Stockholms borg·erskap. Orden h ade sex grader.
Man samm anträdde p å Södra stadshuset. Sabbatsb ergs
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Spelpenning (medalj) i silver över C. M.
Bellman av Carl Enhörning, 1?92.

värdshus eller i orangeriet vid Karlbergs slott. Alltemellanåt
företogs även högtidliga utflykter till stadens omgivningar.
Första gradens ledamöter bura i knapphålet i vitt band
"Augusti-ordens minnespenning" av silver.
Bellmans eg·en beskrivning av sällskapet påträffas i ett
brev till C. C. Gjörwell av den 27 september 1790:
"Min käraste herr Broder
Sällskapet, som heter Augusti orden, det hur sin sammankomst
3 gånger om å bret ordentligen. näml: Kongens födelse dag cl. 24. jan: dess namnsdag cl . 6. J unii, samt ordensdugen cl. 19 Aug:
dess Patron är Hertig Carl. Orden inrättad till tacksamhet af försynens skickelse 1772. ledamöterna utgjöra ett gille af beskedligt
folck.
CM Bellman
NB mig å ligger som ordens Taleman , at dessa 3 gånger om åhret
tolcka sällskapets und : wördnad."

Om Bellmans medlemsskap i alla dessa olika sällskap har
man hittills vetat ganska gott besked. Att han också - sällsamt nog - var broder i det förnämliga S :t Knutsgillet i
Malmö har man visserligen också haft reda på, men om de
närmare omständigheterna vid hans inval m. m. föreligga i
tryck endast notisartade uppgifter. 2
Knutsgillets äldsta matrikel upplyser, att Carl Michael
2 Se Ulla Bellander, "Boken utan namn", Malmö 1916, sid. 28, där
i avsnittet "S :t Knutsgillet i Malmö, dess kungliga och historiska medlemmar." intag·ningsdatum felaktigt uppgives såsom den 13 jan. i stället
för den 18 jan. 1793. - Se vidare Sy dsvenska Dagbladet den 2?/6 1926
av signaturen C -i (= dr Hans Cavalli), Ett besök i det gamla Löberöds
nya bibliotek samt Nils Afzelius: Carl Michael Bellman, bibliofil och
samlare, i Bokva ndringar. Uppsatser om böcker och boksamlare under
redaktion av J. Viktor Johansson , Sthlrn 1945.
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Bellman intogs som Knutsbroder den 18 januari 1793. 3 Skalden hade vid denna tid - två år före sin död - erhållit ett
stadgat rykte som framstående poet och nått all den berömmelse, som under livstiden skulle komma honom till del. År
1790 hade "Fredmans epistlar" äntligen utkommit av trycket,
året därpå erhöll han av Svenska akademien det Lundbladska priset. Påföljande år, 1792, slogs på föranstaltande av
några vänner en silvermedalj med hans bild. 4 Och 1793 kallades han till ledamot av Kungl. Musikaliska akademien.
Det gamla ärevördiga S :t Knuts g·ille i Malmö med sina
medeltida anor var av en helt annan karaktär än de ordenssamfund, som sedan 1700-talets mitt uppblomstrat i Stockholm
och i andra delar av landet. Ursprungligen av en halvt
I
religiös, halvt filantropisk innebörd hade emellertid S :t Knutsgillet redan på 1700-talet antagit den form, som det ännu har:
ett forum för festliga och högtidliga sammankomster där
provinsens högadel och övriga honoratiores idkade ett relativt
otvunget sällskapligt umg~inge med staden Malmös inflytelserika män och familjer ur borgerskapet. Adelspersoner, köpmän, lärde och hantverkare kunde här träff as och meningen
var att inga ståndsskrankor skulle finnas mellan alla gillets
bröder och systrar, en princip, som ej alltid visade sig så
lätt att omsätta i praktiken. 5
Vid Serafimerordens inrättande 1748 hade man åberopat
sig bl. a. på den förmenta omständigheten, att denna orden
ursprungligen intiftats av konung Magnus Ladulås, det europeiska riddarväsendets egentlige introduktör i Sverige. Som
bekant svärmade man särskilt under 1700-talets senare hälft
för den romantiska medeltiden med dess internationella riddarsamfund. Sålunda ansågs t. ex. Frimurarorden kunna
3 Samtlig·a arkivaliska uppgifter i det följande äro såvitt ej annat
angives - hämtade 11r S:.t.. Knutsgillets handlingar i Malmö stadsarkiv,
där de ställts till mitt fö?fogande av stadsarkivarien Leif Ljun gberg,
som jag tackar för god hjälp och ä lskvärt til lmötesgå ende.
4 Kungl. Vitterhetsakademien beviljade den 20/11 1?92 tillstå nd åt
gravören Carl Enhörning att låta utföra si lvermeda ljen med Bellmans
bild att ingå i gravörens serie av spelpennin gar. För denna uppgift
tackar jag· antikvarien Nils Ludvig Rasmusson , Kung l. Myntkabinettet.
5 Se Wilh. Flensburg, Kort Berättelse Om Det så kallade S :te Knuts
Gilldet, Besynnerligen Det, som nu i Malmö FLORERAR etc., Lund 1743,
samt John Kruse, S:t Knutsgillet i Ma lmö, Sth lm 1898.
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å beropa sig på urgamla traditioner från antikens tempelkult
och mysterier, vilka under medeltiden skulle ha fortlevat
inom Tempelherreorden o. s. v. Det gustavianska hovets intresse för ordensväsen, hemliga sällskap, ceremonier och
charlataneri i allmänhet var bl. a . en följd av att dylika ting
stod så högt i kurs hos konungen själv och hans b å da bröder.
Det är därför endast helt naturligt, att sådana sällskap
som de trenne medeltida Knutsgillena i Sk ån e - i Malmö,
Lund och Ystad - tilldrog sig· förnyat intresse och i viss
m å n upplevde en ren~issans under 1700-talets senar e del.
Gillenas ålderdomliga organisation, sedvänjor och emblem
tilltalade tydligen i hög g rnd den rådande tidssmaken, där
känslan för det sirligt ceremoniella var väl uppövad.
Beträffande S :t Knutsgillet i Malmö synes det p å 1700talet ha varit brukligt, att kungliga p erson er samt mera b etydande ämbetsmän i riket v id b esök i provinshuvudstaden
intagits i gillet. År 1744 intogs Adolf Fredrik, 1.754 Lovisa
Ulrika och 1.773 Gustav III. Året efteråt, d en 3 september,
blev också "Schröderheim, E lis, Kongl. Secreterare och Härold af Kong·l. May :tz Orden" gillesbroder. Bland andra
stockholmare, som v unnit inträde i Knutsgillet, märktes
också stadsarkitekten i huvudstaden, Bellmans ungdomsvän ,
Erik Palmstedt.
Sommaren 1793 gjorde den minderå rige monarken Gustav
IV Adolf en resa söderut genom landet tillsammans med sin
farbroder och förmyndare, hertig Carl, och dennes gemå l,
hertiginnan Hedvig Elisabeth Charlotta. Det furstliga r e,ssällskapet anlände till Malmö den 20 juli och inbjöds till
gillesfest i S :t Knutsgillet nästa dag. Härvid antog konungen
i n å der m edlemsskap . Hans "Knutssyster" blev hertiginnan.
Dessutom recipierade vid detta tillfälle y tterligare 36 personer.
Uppenbarlig·en var det p å modet att bli m edlem av Knutsgillet i Malmö.
Vi återgå till Bellman. Hos kanslirå det Harald Wiens p å
Löberöd förvaras ännu en liten bok i 8:0, inbunden i marmorerat pappband. Boken , som bär den n å got omständliga
titeln "Kort Berättelse Om Det så kallade S :te Knuts Gilldet,
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S:t Knutsgillets historik, uppsl ag ur ex., som tillhört Bellman och försett
med hans egenhändiga anteckningar. Foto Stockholms stad snrn sc um.

Besynnerligen Det, som nu i Malmö FLORERAR, Hwarwid
äfwen något är anfördt om Gilden i Gemen och Staden
Malmös gamla Märckwärdigheter. Framgifwen Af Wilh.
Flensburg. Tryckt hos Ludvig· Decreaux, Directeur öf wer
Kongl. Acad. Priil. Tryckeri i Lund." (1743) , har tillhört
Bellman och här på pärmens insida följande anteckning med
bläck av skaldens egen hand:
"St. Knuts da gen 1793 blef mig tillsändt Diplome, som Ord ens
Broder, jemte denna Bok; min Knuts Syster antogs och \Yar Fru
Professorskan Hedwic Gustafwa Palmstedt. Stockholm den 3 april
1793. Ålderman RiksRådet Grefwe Beckfris, vice Ålderman Lagmann en och Borgmäs taren i Malmö J:Doctor Widegren. Ut Suprn
CM Bellman."

Ett exemplar av samma arbete tillhör överintendenten
Harald Lettström i Stockholm. Bandet är här av ljusblått
siden med en fågel , blomsterrankor och dylika ornamenter i
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C. M. B.

S:t Knutsg ill ets historik, pki r111ar med initial er å exe mplar, so m tillhört
frn Gustafva Palm stcdt och till henn e s känkts a 1· C. M. Bellm an. Foto
Stockholm s stad smu se um .

guldtryck. P å främre pärmen står likaledes i guldtryck
initialerna G. F . P. och p å bakre pärmen i samma utförande
C. M. B. Ägaren har med blyerts p å frampärmen s insida
antecknat följande intressanta uppgifter:
"D enna bok skänktes av Carl Michae l Bellman till min murmors farmo r Hed 1·ig G ns tava Palrnstedt eft er seda n de den 18/ 1 1793
antagits i S :t Knntsg· ill et, fru Palmst edt i egenskap av Knutssys ter
till Bellman . Bellman s exe mpl ar av stadgarna inn ehaves av godsägare Wi ens, Löberöds s lott. D etta inn ehå ll e r anteckning av Bellman sjä lv om händ elsen. Han skrive r där bl. a. " min Knuts Syste r
antogs oc h wa r F ru Professo rska n Hedw ic G us tafwa Pa lmstedt."
Fru Palrn s lcdls initialer äro feltr yckta p å pärm en."

Gå vi nu till S:t Knutsgillets egna handlingar, så erfares
därur följande 6 :
6
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Protokoll för S: t Knutsgillet 1749-

Facsimil av notis i S:t Knutsgi ll ets protokoll um C. M. Bellm a ns rece ption. Handsti len iir La rs Nohe li11 s".

"A hr 1793 den 18 Jan . wa r Ba h! a nstii ld på S:t Kn uts Sahlen,
wid hwil cket ti ll fä ll e fö llj a nde Herrar anmiilte sig ti ll Broderskaps
a ntaga nde, som bew illj a des nem bl.
tmo T helogiae D octoren och Prubslen hög wö rdi gc Herr Ebbc Bring
m ed Kn uts Syste r F rn Probst iuu au J acu bina E bbcrs ten i
L und.
2du Hof Secreteraren H err C:M:Bellm a n i Stockholm, som Representerades af Lag mannen högä dl e He rr Mag nu s F lin ck .
Ti ll Knuts Syster utn e rndes Herr Professorcns och Stads
Architecktens i Stockholm Erich Pa lmstedt s Frn Gustava
Hedvig P a lmstedt, född Robsam sson.
3o
Lie utenanten Wii lborn e Herr G ustav Adol ph af Chapman
med Knuts Sys ter.
Corn etten He rr E lias A rfwid sson med Kn uts Syster."
4o

Ytterligare n ågra anteckningar , vari bl. a . vice å ldermannen, justitieborg·mästaren i Malmö C. F. Widegren (f. 1735,
cl. 1803) samt stadssekreteraren i staden, Lars Nobelius
2
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(f. 1736, d. 1803), figurera, lämna en del kompletterande
uppgifter. I dessa läses bl. a.:
"Förteckning på the Herrar och Män som den 18 Jan. detta
åhr blifwit antagne till Knuts Bröder.
1mo Theologiae Doctoren och Probsten Högährewördige Och Höglärde Herr Ebbe Bring.
2do Hof Secreteraren Herr C:M:Bellman.
Ljeutenanten Wälborne Herr Gustav Adolph af Chapman.
3o
4o
Cornetten Herr Elias Arfwidsson.
Malmö den 10 Nov:1793
Lars Nobelius." 7

Det var alltså fyra herrar, som denna gång blevo gillesbröder, och om den blygsamma avgift, som i detta sammanhang erlades till gillet, lämnas även besked:
"För the Fyra Knuts-Bröder, hwilka, th: 18. hujus, på Knuts
Salen härstädes, antogos, har undertecknad, af S :te Knuts lagets
Upbördsman Herr LandsKammereraren Cronsjoe, undfått wanliga
afgiften, Twå Rdlr Specie; Som quitteras. Malmö th. 24 Januari
1793.
Twå Rdlr sp. Carl Fr Widegren." 8

samt ytterligare:
"Min andehl för fyra stycken Knuts Bröder, som 18 i thenna
månad blifwit antagne, har jag· bekommit med Twå Rdlr 32 sh.
specie, som quitteras Malmö den 24 Jan: 1793.
2 Rdlr 32 sh. specie Lars Nobeliu s." 9

Receptionen försiggick under sedvanliga högtidliga former,
varvid varken beledsagande musik eller ceremoniella skålars
tömmande uteblev. Från Kristianstad hade efter vanlig heten några regementsmusikanter efterskickats, vilkas räkning lyder:
"För Musiquen med Puker och Trumpeter på Ste Knudts Salen
härstädes den 18:de Januari.i detta Åhr, wid Fyra Herrars anlagande till Knudts Bröder, har wi efter wanligheten at utbekomma
T,jugoFyra skillingar Specie Pro Persona som utg jör En Summa
af Twå Rixd. Specie.
Malmö den 19:de Januarij 1793
Petter Tengwall
J. P. Hammar
J. Rosenblad
1793 Års Räkning för Malmö Ste Knuts Lag·s Medel. pag. 6.
lbid. pag. 13.
9 lbid . pag. 17. Lars Nobelius var bror till den för bellmansforskningen välbekante vice krigsfiskalen Enoch G. Nobelius (1746-1807),
som tjänstgjorde samtidigt med Bellman i Generaltulldirektionen på
1770-talet och som bysatte skalden 1794. Se Bellmanssällskapets standardupplaga VI, kommentaren sid. 200 ff. J fr Carl Sjöström, Skånska nationen 1682-1832, Lund 1897, s. 303 o. 314.
8
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Ste Knuts Gildets Upbördsman Herr LandsKammereraren
Cronsjoe behagade behörigen utbetala ofwanstående Twå Rdlr
Specie
Malmö th. 22 Jan. 1793.
På Sti Knuts Gildets wägnar
Carl Fr. Widegren
qwitteras
J. P. Hammar." 10

De erforderliga vinerna inköptes från ingen mindre än
den välbekante malmököpmannen Frans Suell och om bålens
övriga ingredienser lämnas också detaljerade uppgifter i
räkenskaperna:
"Nota.
Rr
J an11. den 18. An l tu . Mosell win
3 stop franskt win u 28 sh.
Betalt som qwiteras Sp: Rdlr
Malmö den 19 Janu: 1793. Frants Suell." 11

l

2

28
36
16

samt slutligen:
"Nota.
1793. Januarii J8 ann 1 sk. socker
15 sh
dito
5 st. Citroner
5 sh
betalt som qviteras 20 sh
Maria Blåberg. " 1 ~

Anledningen till att Bellman, som vid denna tid var bosatt
i kvarteret Riddaren n:o 24 vid Mäster Samuelsgatan i Stockholm och som veterligen aldrig satt sin fot inom Malmö stads
landamären, helt oväntat "anmält sig till Broderskaps antagande" i S :t Knutsgillet få vi kanske aldrig veta. Bellmans
egentliga intresse för Malmö stad och dess berömdheter
tyckes annars ha inskränkt sig till kännedomen om elen riksbekante spannmålshandlaren och pekoralistiske poeten Haquin Bager (cl. 1782), vars namn då och då dyker upp i skaldens diktning och som han understundom ironiskt identifierar
sig med, bl. a. en gång i början av 1770-talet i ett skämtbrev
till maclemoiselle Wilhelmina Norm an 13 • Ännu 1792 förekommer Haquin Bager i Bellmans rim, t . ex. i elen lilla vers,
som åtföljde ett brev av elen 16 juli 1792 från skalden till
Ibid. pag. 46.
Ibid. pag. 48.
12 Ibid. pag. 49.
13 Se Bellmanssällskapets standardupplaga av Bellmans skrifter VIII,
sid. 198 samt kommentaren sid. 206.
10
11
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Porträtt av C. M. Bellm an 1792 ,
croquis aY J. T. Sergel, 111·
T jä lvestabre ,·en. F oto Stockho lm s stads rnusc u m.

hans vän och gynnare majoren Hans Jacob Sk y tte p å Tjälvesta och vartill ingen mindre ~in Bellm ans vän Johan Tobias
Sei·gel tecknat ett charmant porträtt av brevskrivaren och
poeten: 14
"S i så cHir, ser Co rres po11de11ten ut, när han röker sin pipa,
lia n ser någo t gamma lm od ig· 11t so m a ll a k an begripa,
så d tir såg han ut i morgons wid julii må na ds kö ld,
då han sat och såg p å kake lun gen hos Bror Kempenskö ld so m g u nås det jag nii stan kan bedyra ,
intet blir upsa t förän sjuttonhund ra nijttio fyra.
Så diir se r han ut så ängsli g· och ma ger,
so m fordom i Malmö brodren Haqvin Bager.
och så är ha n intet me r slu g än den G ubben,
med läcl erka r p11 sen och fähl enubben -".

Må hända var det Palmstedt, vars hustru blev llellmaus
Knutssyster, som föreslagit skalden att bli Knutsbroder? Vi
veta det ej. Med makarna Palmstedt idkade Bellman ett livligt umgänge, kallade sig för Palmstedts "ungdoms wän och
å lderdoms broder" och uppvaktade dem båda med bokgåvor
och tillfälligh etsvers. Särskilt Jivligt synes man ha umgåtts
under perioden 1790- 95.
14 Se C. M. Bellm a n, Bre v till Tjälves ta, utgivna i facsimi le av Bellma nssällskapet, Sthlm 1933, med anmä rkningar av Olof Byström.
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Purtrii tt a Y l ag· mun Mag nu s F Jin ck ,
född J 75 8, d öd 18 l.,I,. Foto S 1·c 11 sk a
Purt rii tta rki 1·e t.

Om Bel lmans relationer t ill d en man, so m " rcpresenterncle"
h ono m v id intagandet i Knutsgi llet, har man s ig för n~irva
rancle in gentin g· b ek a nt. Lagmannen Magn us F li n ck (f. 1758.
cl. 1814) var innehavare av ficl e ikomm isset Södra L indved i
närheten av Börr in ge kl oster. Han var fö rst gift med Mathia na Hegarclt (cl. 1790) och senare m ed Guni ll a Lindros. 15
Låt oss så kasta en blick p Z1 d e övr iga h errar, so m i ntogos
i gillet vid samma tillfä lle. Förutom prosten E bbe Br in g·
(f. 1733, cl. 1804) och Bellman sj~il v v<;ro d e förh å llandevis
un ga rn i:i n. Vi möta först a dopt ivso nen t il l en av ska ld en s
vänner , d en hinde amira len och sk epp skons fruktören F redr ik H enrik af Ch a pman (cl. ogift 1808) : denn e had e 1?8? som
fo sterson upptag it Gustaf Adolf Neu enclorff (f. J ?? 1, cl. 1859),
v ilken samtidi gt adlades och erhöll foste rfaderns namn. D en
un ge G u staf Adolf af C hapman blev 1?88 korn ett vid h11 sarregementet och var sedan 1?91 löjt nant därsfädes. D en 2?
maj 1?93. alltså endast n ågra m å nad e r e ftee att han sam15 Om Magn 11 s F J.inck se C ar l S jöström a. a. s id. 359. sn rnt A n n ie
Ak erhi elm, Min möd e rn es l ~i kt i Ma l mö, i Ma lm ö fn rnrni 11 11 cs förc n i11 gs <°il-s-

s kr ift 1935, s id. 67 ff.
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S :t Knutsgill e ts stora sigill.

tidigt med Bellman blivit Knutsbroder i Malmö, utnämndes
af Chapman till stabsryttmästare. Bellman var då 53 och
den unge af Chapman 22 år.
Kornetten Elias "Arfwidsson" var sannolikt identisk med
sedermera översten Elias Arfwedson (f. 1775, d . 1821), stockholmspojke och son till grundaren av det stockholms](a
handelshuset Tottie & Arfwedson, köpmannen Karl Kristoffer Arf wedson.
Ytterligare ett namn, känt för bellmansforskningen, förekommer i S:t Knutsgillets annaler. Samma år som Bellman
men betydligt senare eller den 1 november 1'793 intogs nämligen i gillet enligt matrikelns anteckning "Ryttmäst. wälb .
herr Carl Gustaf Stockenström med Knutssyster Högwälborna
Fru Friherrinnan Brigita Christina Thott, född Barnekow."
Ry ttmästaren Carl Gustaf von Stockenström (f. 176'7, d . 1'79'7)
hade en farmors bror, riksrådet greve Eric von Stockenström
(f. 1'703, d. 1'790) , som någon gång 1'7'70- '71 mottagit ett ut-
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sökt vackert handskrivet exemplar av Fredmans epistlar
med dedikation från Bellman. Något ytterligare om sambandet mellan Bellman och von Stockenströms känner man
likväl för närvarande ej. 16
Visserligen skymtar brodren Bellman i S :t Knutsgillet i
Malmö endast som ett namn i dess matrikel och i gillesbrödernas och gillessy stra rnas krets har han aldrig låtit sin
stämma höras eller sin cittra ljuda. Och likväl kastar blotta
g·lansen av detta namn ännu sitt skimmer över d et gamla
gillets historia!
"Hvem är som ej vår Broder min s?
Fastän ha ns sku gga mer ej fin s,
Fastä n ha ns Wa ld horn tystn a t ha r,
Är skogens genljud ä ndå qva r :
Än Floras foglaska ra
Skall ömt ha ns spel förkl a ra ,
Än J ägarn vid sin sna ra
Skall på sin pipa svara,
Hur ibla nd Orphei Söner
Af Bacchus krönt så sköner,
Han utan Like Ya r."

16 Se Olof Byström, En epistelhandskrift,
av Bellmanssällskapet 1942, sid. 41 ff.

Bellma nsstudier utgivna
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MALMÖ ÅR 1846.
Sm å plo c k om nöje s liv o c h annat för
h u n d r a å r s e d an.
Av ERIK BODMAN.

Att det dansades flitigt i Malmö för hundra å r sedan
framgår av följande notis i Malmö Nya Allehanda a v den
7 januari 1846 :
Wår dans lystna ungdom sa knar icke under wintern til l fä ll en till
förströelse. Sedan de talrik a dansnöjena p å gamla å ret ly cklig t
blifwit bragta till slut , har m a n, utan att iakttaga någ ra Jul feri er,
börjat n ya serier p å det n ya. Man omta lar 16 till ä mna de ba le r oc h
societeter under de första m å na derna . Men så ä r ock så da nsen det
enda publika tid sfördrif , so m erbjudit sig sedan någo n tid tillbaka.
Somma ren synes wilja lofw a en större omwex lin g a f n öjen. In om
staden arbetas reda n p å en ka ru sell i stor skal a je mte parkanlä ggning, och i nä rheten t illr11 stas en da nsban a med th y å tfölja nd e
a gre men ter i\ la Tivo li.

I det följande skall, huvudsakligen med stöd av noti ser
och annonser ur Malmö Nya Allehanda och Malmö Tidning,
ges en översikt över vad man roade sig med i Malmö år 1846,
d å staden hade ett invånareantal p å omkring· 11500.
Nå gon nyår sbal omtalas inte i n å g·on av tidningarna men
att det v arit en siidan framgå r av följand e annons under
Diverse i Allehandas första nummer för å r et, vilket är dat'erat lördagen den 3 januari : " Wid n yår sbalen å Knutssalen
blef en sämre manshatt bortbytad mot en bättre men mindre.
Ombyte kan göras hos Kollega C. 0 . Ruth ."
Den främ ste arrangören av de omtalade 16 balerna och
societeterna var elen kände värdshusidkaren .J. M. Fick , som
i nuv. kvaderet 41 a Gripen låtit uppföra två trevåningshus, vilka gemensamt bildade en värd shu s- och hotellinrättning, föregå ngare till Hotell Kramer. Fick var dessutom
ägare till Mon Bijou, den gå ngen betecknad som utvärdshus,
samt till Stadt Hamburgs trädgå rd . Sin första " Dans-Societee" anordnade Fick tisdagen den 6 januari. Annonsen här-
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om är tidstypisk och användes sedan med vederbörliga ändringar i alla hans följande tillkännagivanden:
Tisdagen den 6 Januari anställes hos undertecknad den 1 :ste subskriberade Societeen, som börjas kl. half 7 och slutas kl. half 11
om aftonen. De af stadens respektive innewånare, som subskriberat, äga rättighet att emot samma afgift, 28 sk. Rgd. winna entree
för inom huset warande personer. Resande, som af någon Subskribent blifwer introducerad, erhåller entree emot 1 Rdr Rgd,
och må dess namn införas i en bok, som Waktmästaren förewisar.

Ungefär till slutet av mars anordnar J. M. Fick därpå
danssocieteer vanligen varje tisdag och söndag och på hösten
hålles den första societeten för säsongen söndagen den 25
oktober.
Söndagen den 11 januari var det inte bara Fick, som hade
danssocietet utan subskriberad sådan hade även anordnats
av Paul Petersons Enka på Stadt Hamburg. Den pågick från
6 till 11 på kvällen. I annonsen om densamma heter det, att
det var den första societeten, men det kom aldrig några annonser om flera sådana tillställningar på Stadt. Förklaringen
därtill torde man finna i en annons i båda tidningarna för
den 14 mars. Här heter det nämligen att Paul Petersons änka
"i anseende till afflyttning från stället" den 30 och 31 samma
månad på offentlig auktion ämnade försälja "en mängd
bättre och sämre polerade och målade möbler, af alla slag,
silfwer, koppar, malm, tenn, bleck, jern och trädwaror, speglar, madrasser, porcelain och glas, duktyger och annat linne,
cirka 2000 buteljer diwerse sorter goda röda och hwita winer,
en wacker lättgående Holsteinerwagn för 6 personer samt
/
en gigg."
Ett mindre vackert, mera privat "nöje", hade tydligen
några herrar roat sig med natten till den 11 januari. I Allehanda för tisdagen den 13 kan man läsa följande under
rubriken lnsändt:
Natten till sistlidne Söndag samlades några herrar af så kalladt
bättre folk utanför ett hus på Söder der de, efter att hafwa fört
åtskilligt oljud, slutligen inslogo fönster. Sådana bra~der af några
personer inom samma corps äro härstädes icke owan .iga och wisa
kanske bäst den ringa grad bildning och urskillning de besitta,
i motsats till det anspråk hwarmed de uppträda. Wåldswerkaren
har icke wårdat sig om att göra wärdfolket ursägt för sin öfwerilning eller ersätta den skada hans okynne åstadkommit, ehuru
han borde inse att han lätteligen kan lagföras, till chikan för dem,
som med honom haft umgänge.

26

Carl Co nrad Dahlberg, född
1805, död 1870. Själ vporträt t.
Bl yertstecknin g. Tillhörigt h ä radshövding Knut D ahlberg·,
S tockholm.

Till omväxling med dansen på societeterna kunde malmöborna även roa sig med att gå på de lotterier som anordnats
den ?:e, 9:e och 12:e av H. Forsberg från kl. 4 till 8 eftermiddagarne. Enligt erhållet tillstånd, som det står i en av
Forsbergs annonser, bortlottades åtskilliga lösörepersedlar
mot 24 sk Bko pr lott till förmån, dels för stadens fattige,
dels för " de i norra orterna af Swerige genom missvext förlidet år hemsökte Personer." Som särskild dragningskraft
omtalar Forsberg att "i lyckligaste fallet persedlar kunna
winnas, i wärde motswarande 2 Rdr bko".
Några dagar senare anordnar även den kände målaren
Carl Conrad Dahlberg 1 lotteri hemma i sin bostad "enligt
erhållit tillstånd och under behörig tillsyn". Det som bortlottades var "fina pastellfärglådor, Tableauer i oljefärg och
pastell, af hwilka en del äro infattade inom förgyllda ramer
och glas, Gravyrer och Lithografier, Masker, Atrapper och
1 Om C. C. Dahlberg och hans verksa mhet, jfr. Knut Dahlbergs
bå da uppsatser "Malmömå laren Carl Conrad Dahlberg" (i denna å rsskrift 1945) samt "På biograf för hundra å r sedan" (i Fataburen 1944).
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Leksaker, hwarib1and finnas m ånga Karikaturer m . m ., eleganta papparbeten b estående af Portföljer, C a cher desordres,
Sy skrin , Arbetslå dor, Etuis, å tski1liga sorter Askar m . m ., a llt
af egen tillwerkning" . Varje ]ott kostade 16 sk Bko och 12
procent av inkomsten tillföll stad ens sm åbarnsskola. P å tal
om den senare undrar Ma1mö Tidnin g den 17 januari, v ad
som blivit av m ed det societetssp ektakel till förmi'm för sm å barnsskolan, varom man så m yck et talade före julen . Tidningen hoppas " att de drama tisk e talanger staden h yser i
sitt sköte ick e unda ndraga sig att i å r liksom ett och annat
föregående å r upptriida såsom m å lsmän för nämnde ädle
i:i ndamå l." 2
D et dröjd e inte så länge, förr i:i n det blev ett ama törsp ektak el i stad en , m en det blev inte t ill förmå n för sm åbarnsskol a n utan för Knutssalen , som då höll p å a tt r epareras
och iorcln in gssfäll as. D et i:i gde rum fr edagen den 30 januari. Dessförinnan hade dock p å C arlsda gen den 28 firat s
sed vanli g· Amarantherbal p å Knu tssal en . Några upp gifter i
t idningarna om hur d enna tillst ä llning av]öpte finns inte
utan endast ett kort omta]ande att balen i:i gt rum, att den
började kl. 7 p å k vä llen och att bilj etterna kostade 1 Rdr
Bko stvck et. Allehanda anmi:i rker em ellertid att den inte kan
räknas till off entliga festi v itet er , "en i:i r tillträde t ill den samma förw i:i gras al1a oinwigda".
C arlsdagen hade dock inte förflu tit utan a ndra m er e1ler
mindre offentli ga " nöjen." Magistraten och rå dhu srätten
hade niimli gen. skriver Malmö Tidning, efter tilli:i ndalupna
julferi er Mer bör.lat sina sessioner och just d en 28 "utfördes
den w anli ga föregående prologen" . E ft er "Dompredikan"
utfördes n iimligen frå n r å dhu saltanen å tskilliga musikstyck en "hwaribland naturligtwi s ick e Polskan saknades". - P å
k vällen var f. ö. stor middag hos borgmästaren - det v ar
C. C. Hal li ng som upp ehöll ämbetet - vilken i underdå nighet föreslog sk å lar för konungen, drottnin gen , änkedrottningen , kronprinsen " och det öfriga Kongl. Huset." - På
middagen ägd e en hög tid]igh et rum p å Knutssal en i närvaro
2 Om "S må ba rn sskol a n"' ell e r "G aml a Ba rnasylen", jfr. Leif Ljung berg : "Ga ml a Ba rna svl en i Ma lmö" (i denn a å rsskri ft 1943) .
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Entree
till

A s s e m b ·I ee.
J. M· FICK.
Entrebi ljett till någon aY Ficks 1töjest ill stii II11i11gu r.

av en stor del av stadens horger·skap, magistratens ledamöter
samt navigationsskolans direktion och båda lärare, 33 elever
samt i staden hemmavarande s.rökaptener. Av landshövdingen greve Posse dubbades nämligen då " n~imnde skolas
frikostige w~i l görare handlanden Matthias Flensburg till
Vasariddare" . Efter den hög·tidlig·a akten var det förpläg·nad
för eleverna i skolans lokal. Dessa hade, heter det vidare i
Malmö Tidnin g,
på afton en upprest wid hamn en ett af brinnand e lampor upplyst
skeppsankare, som tog sig ganska wäl ut i den mörka qwällen
samt å sko lans för tillfället eklärerade hu s anbringat en waeker
transparent, föreställande _jordgloben omgi fwen af handelns wanli ga embl emer och med öfwerskriften: "M. F len sburg, af r iiffrois
k·onung belönad, af kunnige sjömiin märderad."

Allehanda omtalar att det upplysta ankaret anhring·ats vid
Suellshamnen och slutar med att "hela festen andades g·lädje
och lif".
Vad amatörspektaklet på Knutssalen heträff ar så var det
en soiree-dansante, som började klockan half ? och höll på
till klockan 1 på natten. "Endast Vokalmusik bestående af
arier, romancer, duetter, trios och qvartetter" gavs, varpå
dansen tog vid. Soaren var ganska talrikt besökt, omtalar
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Allehanda, och det har väl alltid blivit några pengar över
till "den för S :t Knutssalens reparation bildade fond" . Entreen kostade 32 sk Bko.
Hela februari månad förflöt utan några andra offentliga
nöjen än de Fickska danssocieteterna och de voro ju dessutom subskriberade. Det var tydligen mycket vanligt att
man hade svårt vid hemgåendet att hålla ordentligt reda på
sina persedlar, ty nästan varje nummer av Allehanda innehåller diverse annonser, där personer, som bevistat en danssocietet önskar få utbytt hattar, schalar e. cl., som de fått av
misstag i stället för sina egna.
Men dansen är tydligen inte nog för malmöborna. I Allehanda för lördagen den 21 februari kan man läsa följande :
Sedan stadens danslystna ungdom med förtwiflan sett flera serier
af de för wintern subskriberade danssocieteterna, med thy åtföljande, wanligblifwna öfwerdansar, efterhand afslutade, och innan
ännu förhoppningarna om ny a fortsättningar af desse hänryckande
förströelser hunnit stadga sig, förspörjes hos m å ngen en wiss längtan efter theaternöjen, på hwilka man nu lidit total brist under
f yra månader, hwilket wi framstä ll a till respektive theaterföreståndarcs behjertand e.

Dock skulle det drö.j a ända till slutet av juli tills det blev
teaterföreställning i Malmö men mera därom nedan.
I mars är det emellertid åtskilligt livligt på nöjesfronten
i Malmö. Redan måndagen den 2 gästas staden av den "widtberyktade" harpspelaren A. E . Pratte, 3 specialist på s. k.
pedalharpa : "ett instrument åt hwilket hr P. gifwit en förut
okänd fulländning'', som det heter i Allehandas puff. Tidningen hoppas, att "Malmö musikaliska publik skall med
begärlighet tillegna sig en här så owanlig konstnjutning".
Det visade sig emellertid att endast 150 personer åhörde
konserten men "konstnären skördade här samma odelade
bifall, som han fått emottaga på h·w arje annat ställe, der
3 Anton Edvard Pratte var böhmare, född den 22 nov. 1799. Hans
fader reste omkring med en marionetteater och från honom rymde
Anton Edvard 'rid femton års ålder till Sverige. Här var han sedan dess
bosatt och dog i Vreta klosters landsförsamling i Östergötland den 23
maj 1875. Han var en mycket skicklig harpspelare och gjorde vidsträckta
konsertresor såväl inom Sverige som i utlandet. Utom en mängd kompositioner för harpa har han skrivit "Fridsröster" för kör och orkester,
melodramen "Napoleon på S :t Helena" med kör och orkester samt syrnfonien "Stormnatten''. År 1850 blev han ledamot av Musikaliska akademien.
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han låtit höra sig". Konserten gavs i Hr Ficks stora sal "med
benäget biträde af resp. Dilettanter och herrar Musici". Den
kallas för en fullstämmig vocal- och instrumental-concert,
var utannonserad till klockan halv ? - då tydligen de flesta
nöjestillställningar i Malmö på den tiden började - och entreen var 1 Rdr Bko. Det var nästan uteslutande egna kompositioner, Pratte spelade, däribland en concertino för pedalharpa med orkesterackompanjemang samt ett par solo för
pedalharpa. Vidare introducerade Pratte "sin uppfinning· af
Flageolett och Fag·ott Sordinen" och spelade fantasier över
tre svenska folkvisor. Slutligen utfördes "Sångens värde",
romance för Tenorröst med accompagnement af Pedal-Harpa,
componerad af A. E . Pratte. Den sjöngs av "En Musikälskare".
Fem dagar senare, lördagen den ?, kunde malmöborna roa
sig med att betrakta ett stort konstfyrverkeri, som anställdes
av en herre vid namn W. Horst i Stadt Hamburgs trädgård.
Det var nu sedan en tid tillbaka full vår i Malmö. Den 4
mars hade man plockat utslagna tusenskönor i närheten av
staden, krusbärsbuskarna stodo i full grönska och man hade
redan börjat så ärter och den 11 började ångfartyget Malmö
sina turer på Köpenhamn. Förenämnda fyrverkeri började
klockan 8 på kvällen. BL a. förekom "Gustaf W asas befrielse
ur fångenskapen 1520" som pyroteknisk framställning samt
vidare "Bilden af Gustaf W asa i briljanterad Eld. Bengaliska Eldar m. m.".
Fredagen den j 3 uppförde Horst åter en stor representation. Den bestod av "Indiska, Chinesiska och Malabariska
Konstproduktioner, Voltige Grotesque, samt plastiska Framställningar, Herkulesstyrka och Lindansning". Tillställningens clou var uppsändandet af en luftballong, i vilken medföljde ett levande djur - tyvärr omtalas inte vilket men
troligen var det en gris - fastsatt vid en fallskärm. När
ballongen nått en höjd av ungefär 300 alnar föll skärmen
till marken med djuret oskadat. Sin sista representation
gjorde Horst söndagen 15 :e varvid ungefär samma program
utfördes. Entreen till hans föreställningar var 16 sk på första
och 8 sk på andra plats. Det var i sista minuten Horst hade
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sina utomhusför eställningar, ty den 17 omtalar Allehanda att
kall väderlek å ter inträffat med frostnätter och n å got snö.
Onsdagen den 18 hade Malmö ett fint besök. Det var
i:; tudentsångarne frå n Lund under Otto Lindblad som p å
Knutssalen gav en musikalisk soare med dans, till förmå n
för den beslutade n yb yggnaden av Akademiska föreningen.
Inom parentes kan omtalas, att studentsångföreningen senare
på å ret konserterade litet varstans i landet bl. a. i Stockholm och överallt gjorde stor su cces. Soaren började som vanli gt kl. half 7 och entreen v ar den vanliga 1 Rdr Bko. Programmet hade följande utseende:
1. Sjöma nnen. Chör a f 0. Lindbl a d.
2. Wå rens a nkoms t a f Kreutzer.

3. Kun g E rik och Lifdrabauten. Bas-a ri a a f 0. Lindbl a d .
.+. So lo - Quartette a f 0. Lindbl a d.
5. Roman cer "Du sköna fli cka" - af Meyerbeer. "ö gonspråk et" ,
ord a f Tollin , mu sik a f 0. Lindbl a d.
6. Rose ns Bild.
7. "Drömmen". Roma nce med obli gat- Violin .
8. "Invitati on till dan s". C hör af 0. Lindbl a d.

Allehanda konstaterar efter soaren endast att närmare 400
bilj etter sålts eller lika må n ga som v id soa r en i Ystad söndagen d en 15 :e. Malmö Tidning li:i.mnar emellertid ett utförli gare omnämnande. Efter att ha omtalat att d et. var 370
biljetter sålda skriver tidningen :
D et wa r en i mu sikaliskt hän seende högs t an g·enä m a fton. A f de
styck en som föredrogos, tycktes "Rosens bild" - en tenorsolo m ed
ett owanligt och effektrikt accompag nement a f chören - sy nn erli gast a nslå å höra rne. Samtlig·e numrorne exeqwerades p å det förtjenstfulla sätt, som ä r ege t för denna så ngförening under a nföra nd e af dess nuwarande directeur, utmärkt bå de så som sådan
och såsom compos iteur. Utom de nu mror, progra mmet inn ehöll
ha de m an det nöjet a tt få höra å tskilliga styck en m ell a n da nsarne,
so m - in paranthes i sa gdt - woro gansk a lifliga.

D et hade ty dligen varit en njutningsrik afton, så njutningsrik att en b esökare enligt annons i Allehandas nästa
nummer glömt k var sin paletå, "som kan å terfås hos Rådhuswaktmästaren Andersson" . Det kan här anmärkas, att förenämnda tenorsolo utfördes av Bengt Christoffer Wolke, infödd malmöbo och utrustad med en stämprakt, som kommer
få dödliga till del. 4
4 Om studentsån°·arfärden 1846 L und ensarnas första - och Bengt
Cluistoffer Wolke, jYr. bl. a. Bert Mölle r : "Lund ensisk studentså ng" och
G. A. Feuk : "Otto Lindbl ad och hans så ngare".
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Den 4 april annonserades i Allehanda att två societetsspektakler skulle ges på teatern tisdagen den 15 och onsdagen
den 16 till förmån för Knutssalens reparationsfond. "Då det
nu är länge sedan någon sådan förströelse erb.jöds wår publik, är all anledning att förmoda, att dessa aftonunderhållningar blifwa talrikt besökta", heter det i en notis. Tidningens spådom besannades även. Såväl på tisdagen som onsdagen hade infunnit sig så många människor som teatern
kunde rymma och många blevo utan plats. Man gav som
förpjäs den franska pjäsen "Läkaren", medan huvudpjäsen
var Johan Jolins med skäl beprisade "En komedi, den trefliga, ungdomsfriska pjesen". Valet av förpjäsen anser Allehanda mindre lyckligt, "ty Läkaren är en produkt, som
g·if wen af skådespelare t ill yrket, säkerligen skulle emottagas
med likgiltighet och som nu hemtade sitt intresse endast från
deri uppträdande dilettanters talang· eller behagliga w~isende.
- "En komedi" gick förträffligt och wäckte ett ständigt förnyadt bifallssorl." Tidningen hoppas livligt, att "de wärda
dilettanterna" ge ännu en föreställning·.
Dagen före det första spektaklet - det var f. ö. annandag
påsk - hade Fick anställt assemblee å Knutssalen mellan
kl. 7 och 1. Äldre personer betalade 32 sk i entre och barn
16 sk Bko.
Lördagen den 18 ägde en högtidlighet rum, som vissedigen
inte kan räknas in bland nöjen, som ju denna översikt huvudsaklig·en handlar om, men som ändå kanske hör omtalas.
Torsdagen den 9 på förmiddagen hade nämligen stadens
borgmästare, lagmannen Hans Aron Falkman, avlidit på
Krapperups sätesgård, något över 70 år gammal. Nio dagar
senare ägde begravningen rum. Härom skriver Allehanda:
Sist!. Lördags afton firades (sic!) fram!. Borg·mii staren och Ridd.
Lagman Falkmans likbegängelse. Enl igt offentlig inbjudning samlades kl. 7 på aftonen ett större antal, wi sku ll e tro närmare 20!J
af stadens inwånare, mest borgerskap, för att wicl stadens östra
brygga emottaga liket, som hitfördes ifrån Krapperup. Så snart
detta anlände, satte sig tåget i rörelse, garnerad! på ömse sidor
utåt hela raden med lanternor. Wid de gator, der processionen
gick woro de flesta fönster eklärerade. Anbli cken war, under den
stjernklara aftonhimmeln, högtidlig och imponerande. Sedan kistan
utaf medlemmar af borgerskapet blifwit nedsänkt wid sidan af
den aflidnes förut bortgångna makas stoft, återwände processionen
3
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.Ji in s Mag n11 s Fi ck , föd d 1801.
d öd I '56. Pa s tc ll malnin g il r
1835 a ,· C. F. Ri c h lcr, t ill hörig di s po ne n t T. Tr ll c n111 ark .
.\l a l rn ö.

t ill S:t K n1d s sa le n. dn parcntation hii ll s af IJr Doktor C ull a ncl c r.
Und e r en pa11 s i de nn a al"sj ii n1:rns n· rsr r (so m de t sä ges) fö r fattad e
af Ta lis Qna li s. Ett s tort anta l fr11nti111m c r, min s t JOO it 150, h ade
1dta g it inlriid!'s korl t ill par!'ntationcn , som afslöt s kl. 1/J ti ll 11.

T d en i början av denn a artikel återg iv n a noti sen ur Allehanda för el en ? :januari , omtalades bl. a., hur det i närheten
av staden t illru sLacl cs en dansbana m ed tivolia rrangemang.
DeL var el en p åpassli gc J. M. F ick. so m satt igå n g m ed detta
arbete p å s itt u tviirclshu s Mon B ij ou, v ilket el en t id en låg·
u tanför· sta den. Anordningarna voro st1 g·ott so m färd iga t ill
el en 1 m a j och denna d ag t ill sfö llcl e han dä ru te " Wauxh a ll
.rcrntc Fyrverkeri samt Dans" , som börjad e klockan 5 e. m.
E ntrccn var 16 sk Bko. All ehanda skriver, att Fick "ick e
sparat n t1gon möda ell er kostn a d , för att af den n ågot trå nga
loka len gör a al lt hwa cl möjli gt warit. till den b esökande allrn iinhcten s nöj e och trefnacl " . Vii clret var vackert och detta
i fö renin g m ed r y ktet om den nya anhiggningen had e lockat
ut massor af folk till Mon Bijou. De fl e ta hade visserligen
stannat 11 tan för, m en omkr in g ?00 inträdeskort hade sålts.
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Tyvärr gjorde sig varken ekläreringen eller fyrverkeriet
något vidare på grund av - månsken. Allehanda tycker
även att upplysningen på den "öfwerflödigt rymliga och rätt
prydliga dansbanan" för framtiden borde göras kraftigare.
Man måste, fortsätter tidningen, hålla arrangören räkning
för den goda ordning, som hela kvällen vidmakthö lls,
"oaktadt dagens Bachanaliska betydelse". Men att den
muntra gudens dyrkan inte försummats därom kunde man
övertyga sig på mera än ett håll. Bl. a. berättas
att twennc l:fa lländnin gar, som under wintern arbetat i orten såsom tröskmän och nu woro i begrepp att Uterwända hem, på
aftonen und er farclen i en båt inom hamnen kommit i en ordwexling, som snart öfwerg·ick i handgripligheter, hwarwicl det
wisade sig att de båda kämparne woro bland de lyck li ge, som
druckit märg i benen, ty begge togo i hw ara ndra med så oemot stå ndlig styrka , att de på en gång och åt lmar sin s ida föllo
öfwer bord , och sålund a i Neptun i kraftigt reagera nd e element
fingo tillfälle att afky la den hetta, so m wi11g11dcns frikostiga gåf,,-or hade framkallat. Iljeltarne blehrn lyckligt uppd ragna.

Fick hade därefter hela sommaren ti llställningar på Mon
Bijou med eller utan dans, vanligen var_je söndag men även
andra dagar. Redan m~mclagen den :l1 hade han skaffat en
extra attraktion: "Ti Il nöjets ökande utfördes emellan hwarje
dans af trenne herrar från Köpenhamn i kostym Bellmans
sånger." Tisdagen elen 19 gavs på Mon Bijou en stor instrumental- och vokalkonsert av pianisten Walclemar Dahl samt
två medlemmar av italienska operasällskapet vid hovteatern
i Köpenhamn lur Vincenzo Torre och Cesare Vasro. Tyvärr
finns ingen recension, varför man ej får veta något om deras
prestationer. Några dagar senare meddelar Allehanda, att
"Hr Fick har wid Mon Bijou öppnat tillfälle för elen bättre
klassen till sornmar-clansnöjen hwarje Fredags afton. De
redan tecknade deltagarnes antal är icke ring·a ." Subskribenterna f ingo betala 18 sk vid varje sådant danstillfälle.
Annandag· pingst, tisdagen elen 2 juli , gav sångaren H. Olin
konsert på Mon Bijou och två dagar senare uppträdde den
unge skfmske pianisten Johan Kullin. Olins konsert var,
skriver tidningarna, besökt "af en här på stället owanligt
talrik publik: Salongen kunde icke rymma alla". Härtill bidrog inte endast att det var dans efter konserten utan även,
att "twenne unga talangfulla musikälskarinnor benäget åta-
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git sig att afvexlande ackompagnera Hr 0 :s sångnummer",
vilken nyhet enligt Allehanda utan tvivel lockat många.
Entren till konserten var 24 sk Bko medan Kullin, som tidigare med framgång konserterat i både Norge och de baltiska
länderna, tog 32 sk i intdide. Det var endast e tt ringa auditorium som mött upp, "hwartill den för dy lika tillställningar
mindre lämpliga å rstiden och de må nga nö_jen som stå allmänheten till buds torde warit orsakerna" skriver M. T. Avisen framhåller emellertid, att Kullin gav lysande prov p å
stor talang som pianist och Allehanda, att han ådagalade
grundliga studier och ovanlig färdigh et p å sitt instrument .
Han sp elade, d els egna kompositioner, d els sådana aY Thalb erg· och Paganini. Vidare improviserade han över "Th emata, som åhörarna uppgå vo" .
Trots d enna motgång å terkom emellertid Kullin r ed an må n dagen den 22, men gav nu sin konsert i brunnssalongen å
Möllevån gen. Han anslog halva n ettobeh ållningen, såvida
konserten besöktes a v över 100 p er soner , till Småbar ns- och
Josephinaskolorna i staden . Men det blev ty dli gen ingen
stor tillströmning d enna gå n gen heller att döma av följande
insiindare i M. T . över vilken stå r rubriken " Intages p å entrii gen begäran" :
D et t ycks sna rt wara slut med Co nccrt-tid erna. H r Ku llin ga f
sin and ra och sista Co ncert h ä rstiides förlid en Må nd ag, å teri gen
för ett ganska glest a uditor ium. D etta ser mer ä n besynnerligt
ut, då w i weta att 1-Ir Kullin reda n 1842 uppträdde i Stockh olm,
och att ha n seda n såwä l i Ry ssl a nd so m Ostersjöprovin serna och
Preussen, ej enda st gjort stor lycka som exekutör utan ä fwen som
kompositör. Wi hafwa all möjlig a nl ednin g a tt förmoda , de t der(ne
un ge . a rtist rönt m otstå nd a f wissa p erson er, så m ycket m era som
han sjelf obemedlad will e räck a a rm odet en hj elpsa m ha nd, då
han nernl. will e dela halfwa nettobeh ållningen med s ig sjelf å t
härwa ra nd e skolinrättnin gar. - Wi ön ska emell ertid , d å wi weta
a tt 1-Ir Kullin i Oktobe r detta år å ter beträder en utrikes resa,
a tt Hr K. må tt e få mera uppmunt ra n ä n p å sin hemort.

Men det var som sagt gott om andra nöjen i Malmö de
dagarna. På Mon Bijou hade Fick numera sedan söndagen
den 7 engagerat Kronprinsens husarregementes musikkår
som utförde "Harmonimusik" och dessutom hade han fr. o. m .
samma dag öppnat trädgården vid Stadt Hamburg, som omskapats på "ett verkligt kungligt sätt", skriver Allehanda.
Den hade nu blivit "ett offentligt sommarnöje i Tivolimaner,
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med karusell, portiker och öfriga byggnader både till konstruktion och prydlighet wida öfwerträffande hwad Köpenhamn i den vägen har att uppwisa. Hr F . H . Kockums gjuteri, som lemnat allt gjutgodset, har härigenom gifwit nya
prof på smak och konstskicklighet" . Trädgården blev, skriver tidningen vidare, talrikt besökt, vilket dock inte hindrade att även Mon Bijou var uppfyllt av folkmassor. Mellan
600 och 700 personer hade d e senaste söndag·arna brukat besöka just Mon Bijou, tillägger Allehanda.
Vad beträffar Stadt Hamburgs trädgård öppnades den på
morgonen och stängdes vanligen kl. halv 11 om kvällen "efter
1/4 timmas föregånget tillk~innagifwande g·enom klockringning·" . Priset för vuxen person var i vanliga fall 6 sk Rgd
och för barn under 10 år 3 sk Rgd. Varje åktur på karusellen kostade 6 sk. Vissa dagar i veckan gavs "konsert af
direktör Beckers Musikkorps från Ystad. Konditorie och Restauration finnes i Trädgården".
Under dagarna den 6-13 juli var Malmö i ett festrus som
aldrig förr. Då gästades nämligen staden av hela den kungliga familjen och ett par av dagarna voro även kronprinsen
av Danmark samt prinsen av Augustenburg med sina söner
över här, Allehanda skriver den 11 bl. a.:
Mera jemförlighet med de bekanta tretton karnevalsdagarne har
wäl ej i mannaminne så företedt sig i Malmö som under de i
denna weckan förflutne sex dagarne; hwarje dag har warit en
högtidsdag, och annat har det ej kunnat wara, då man haft glädjen
att i bland oss se den d yrbara och älskade Konungafamiljen.
Också synes det att den lika lifliga som oskrymtade hyllning,
de höga Gästerna uppbära af den a lltid ta lrikt församlade folkmängden heswarad es med en känsla så<lan som, om wi få figur1igt uttrycka oss, en god fader efter en längre fr ånwaro erfar wid
1'\.terseenclet af ä lskade barn ; ty den belå tenhet som uppenbarar sig
i Konung Oscars blick kan ej utan misst ydning tolkas annorlunda.

Att himna någon närmare beskrivning på festligheterna är
onödigt : kungabesöken i Malmö ha ofta varit omskrivna och
de försiggingo i allmänhet efter samma " recept" med paraderingar, uppvaktningar, besök p å offentliga inrättningar,
baler etc. Blott några glimtar. Drottningen och prinsessan
Eugenie bodde på residenset, konungen och hertigen av Dalarne hos handlanden Chr. Bergh och kronprinsen samt prins
Gustaf hos handlanden P. G . Barkman. Hos den senare
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bodde även prins O scar de dagar han var i staden. Hertigen
av Augustenburg· och hans båda söner bodde över en natt
hos handlanden Rosqwist på Södergatan.
En av eftermiddagarna besökte alla de kungliga Tivoliet i
Stadt Hamburg·s trädgård - under tiden den 6-14 hade
Fick höjt entreen till det dubbla - och Hr F. H. Kockums
,j~irng_juteri. Fredag·en den 11 betecknas av Allehanda som
"en werklig jubeldag" . Då gjorde de kungliga ett besök i
hamnen samt ombord på den på redden liggande svensknorska eskader, med vilken prins Oscar för övrigt anlänt
till staden. Hamnen var prydd med äreportar, alla båtar
flaggade rikligt etc. etc. På onsdagen den 8 hade Knutsbal
varit anordnad, vilken besöktes av de kungliga och dessutom.
av omkring 500 honoratiores. Prinsarne Oscar och Gustaf
läto därvid intaga sig i g·illet. Även på lördagen voro de
kungliga på Knutssalen som gäster vid "en av Malmö Stads
innewå nare tillställd bal". "Denna bal'', skriver M. T.,
"kan med allt skäl kallas l ysa nd e, både i anseende till sjelfwa
tillstä llningen och med afseende å de upphöjda personer, som bewistade den: en Konung, en Drottning, twänne Kronprinsar, trenne
Prinsar, en prinsesssa, trenne hertigar - i en glänsande ram af
Ministrar, embets- och tjenstemän wid hofwet, wid krigshären
och wid civila embetswerken, i uniform er, den ena ståtligare ä n
den andra, samt slutligen trenne rader damer, utaf hwilka säkert
fanns de, som icke haft all möda ospard, att bringa sin baldrkigt till
högsta elegans, som kan ernås med tillgå ng till de hvänne rika
hjelpkällorna: butiker och örtagårdar.

Det var den gången modernt att av levande blommor bära
buketter vid bröstet och kransar på huvudet. I tidningarna
finner man också, att tr~idgårdsmästaren Sönclerup de dagarne annonserar om, att han har till salu "blomsterbouqetter
shv~il större som mindre samt afskuren fin Myrten".
På söndagen reste de kungliga på eftermiddagen ut till
Torup. I parken där var som vanligt om söndagarne folknöjen anordnade och en folkmassa av många tusenden från
landet och Malmö och Lund hade samlat sig där. De kungliga blandade sig med folket och det var en rojalistisk entusiasm utan like. Konungen var, framh å ller Allehanda, "alldeles civilt klädd utan minsta utmärkelse". På måndagen
avreste de flesta av de kungliga, däribland kungaparet, till
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Köpenhamn medan några av dem begåvo sig till Hälsingborg.
Och så å tertog· Malmö sitt vanlig·a utseende.
Men vi återgå till de mera borgerliga nö,j en. Under den
sista veckan av juli hade Fick skaffat en ny attraktion till
Stadt Hamburg, niimligen "Dimbilder" . I Allehanda heter
det om dem:
De r får man se land skaper och porträtter, det e na a flö sa nde det
andra utan att omvexlin g-e n förmiirkes och hwilket försiittcr åskå darn e i jemn spännin g. Det he la är frappant och kan lättare ses
ii n beskri[was.

Det var den förut omtalade må laren C. C. Dahlberg som
förevisade dessa bilder. I september och oktober kunde
malmöborna å ter få se dimbilder på tivoliet i Stadt Hamburg·strädgå rden och det kan vara lämpligt att här å terge efter en annons ur Allehanda för den 1? oktober - vad Dahlberg åstadkommit. Det var dels landskapsbilder dels karikaty rer och dels " Rörliga Taflor" :
N: r J. Söder fors i Up land . 2. E n By på Java. 3. S :t J ohannis
Kapell i Towern. 4. Rh eineckdal en i Tyrolen. 5. Blågrottan på
Kapri. 6. Husqvarns Faktori i S må land . 7. Bodensjön. 8. Ruin af
ett Tempel i Corinth. 9. E n V 11 e i T yrolen. 10. Ruin er a f Cäsarca
i Palestina. Ka rikat yrer : ll. De 2ne Vä nnerna. 12. Svin et so m
kurti sö r. 13. C igarr-rökarn e. 14. Carl Michael Bellman. 15. Tilly.
16. Wal le11 stein. 17. Polichinell. 18. A rl equin . 19. Pjerrot. 20. Sångarne. 2J. Faclren med Nege rbarn et. 22. Tidsfördrihet i Operalogen.
Rörliga Taflor: 23. E n apa. 24. E n Bonde. 25. Blom sterhand le rska11 .
26. Horn-Ufven. 27. Mannen med lå nga näsan . 28. Blaren. 29. Nege rdrottnin gen Anna Zingh. 30. Konung Osca r.

Att dimbilderna voro uppskattade kan man finna av följande infört i Allehanda nr 2 för 184? under " Insiindt med
betalning" :
Bland de lustbarh eter, so m gåfwos nästlidet å r i h ä rwara nd e Tirnli
erinrar må ngen sig twifwelsutan förew isa ndet af de så kallade
dimbild erna genom h åg kom ste n af det nöj e som skä nktes vid
åskådandet a f dessa bild er, i sy nne rhet de som föreställde la ndskapsvyer samt en del forntid ens stora rta de te mpel och a ndra
b ygg nad er, jemte portraiter och rniner. D å troli gen sådant förnt
ej är blifwit i stöne sca la för ewisadt, tycktes också nyfikenheten
derå wa ra desto större och sedan dessa fram ställnin gar en gång
skådats, tröttnad e man icke wid att återse dem, emeda n hwa rje
g·å ng n ya förem å l liksom framtroll a des till åsk åda nd e. Tivolinöj ena ble fwo derigenom mera und erh å ll a nd e, t y karu se ll-åknin gen
och gungningen skull e annars i Hin gden blifwit allför enformige.
Sedermera har man ej haft nöj et åte rse dimbild erna, ehurn, so m
wi hört berättas, ägaren af dem, den i sitt y rk e utmärkt skickli ge
Målaren Dahlberg, und er loppet a f wintern ra stlöst sysselsa tt sig
med denna uppfinnin gs f11llkomn a nd e, genom utarbeta nde af en
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mängd nya landskapswyer, portraiter och carricaturer. Det fu ll ändade skick, som denna inrättning sålunda wunnit, skull e säkerligen skänka a ll mänheten ett förnyadt nöje, och Hr Dahlberg
skulle otwifwelaktigt gå dess önskningar till mötes, om han antingen å härwarande Theater eller i någon annan <lerföre passande
lokal åter gaf oss nöjet af bemälte bilders åskådande.

Det dröjde emellertid inom parentes sagt ända till slutet
av 1847 innan Dahlberg åter förevisade sina bilder.
För att återgå till sommarens attraktioner i Stadt Hamburgtivoliet uppträdde där söndagen den 9 augusti syskonen
Gollner, som g·åvo konsert och vidare en Hr Gröning med
"Athletiska Gymnastiska och Eqvilibristiska Produktioner".
Från och med den 22 augusti förevisades i trädgården mot
2 sk Bko personen "En stor lef wande Sköldpadda från Westindien". Den omnämnes sedan ytterligare i en annons i september och hur dess öde gestaltade sig finner man av en
annons för lördagen den 14 november:
I Restaurationen serveras äkta Sköldpadd mot l Rclr Bko portionen.

Den 24 och 26 augusti gav musikläraren vid Bohusläns
regemente Carl Meyen en klarinettkonsert i Tivoliet - några
dagar tidigare skulle han ha konsert i brunnssalongen å
Möllevången, men måste inställa eftersom det var så dåligt
väder. Söndagen den 30 gav "indianen" Samme från Madras
"en briljant Asiatisk representation på samma sätt och kostym, som han nyligen haft äran gifwa inför kejserliga
Familjen i Petersburg och Kongl. Familjen i Stockholm.
Hwad som exeqveras benämnes Egyptiernes Magie bestående
af Indianska, Orientaliska och Chinesiska konstöfningar". I
Under augusti månad lät Fick i Stadt Hamburgsträdgården uppföra en liten teaterscen och på denna var nu under
de följande månaderna åtskilliga "representationer". I september uppträdde där bl. a. i danser och tablåer " demoisellerna Hjorth" från Kongl. Theatern i Köpenhamn. Det var
två systrar vid namn Jenny och Ida, vilka ej voro mera än
resp. 7 och 10 år gamla. BL a. medve.r kade de vid en stor fest
söndagen den 13 september, varvid hela trädgården var rikt
eklärerad med "Congrevska och Bengaliska Eldar". Festen
var besökt av omkring 1000 personer och de båda unga dansöserna vunno stort bifall. "Deras danser woro ganska nätta",
skriver M. T.
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Fick, som tydligen var en påhittig· no1espappa, införde
under september en ny attraktion. Det var "klättring med
prisutdelning'', som ägde rum så gott som varje dag me1lan
5 och 7 e. m. Han hade låtit uppresa "en glatt likwäl ej med
fettämne besmord mast, på hwars öfre del priser äro anbragta,
som den eller de till målet hunna klättrarne få sig tillagde" .
Som förut nämnts förevisade C . C. Dahlberg också sina
dimbilder. I oktober hade Fick eng·agerat en trollkarl , som
kallade sig A. von Olivo och som den 2 oktober g·av "Stor
Prestigiomanie eller 20 experimenter i Orientaliska Magien,
hwaribland ett Fjederprof och Stora Fjederbutiken från Amsterdam i Hatt och Glas". Det drog mycket folk och båda
tjdningarna konstaterade att Olivo var en skicklig trollkarl.
Allehanda skriver bl. a. att utförandet '\var lika mycket till
publikens fullkomliga belå tenhet som för de fleste obegripligt" och Malmö Tidning· tyckte, att Olivo utmärkte sig· "för
ett lätt och behagligt sätt att werkställa och förewisa sina
hexmästerier" . Samtidigt gästades staden av svenskarnes
konung i trolleri, löjtnanten Höökenberg, men det fanns nog
med publik för dem bå da. Sin sista representation gav Olivo
söndagen den 18 oktober och hade då flyttat till Malmö
teater, enär flera nya stora stycken förekommo , vilka ej
kunde ges p å den lilla teatern i tivoliet. Bland dessa nya
stycken " utmärkte sig i synnerhet" ett fysikaliskt experiment kalladt "Stor fussilade af 6 Soldater, hvilka stridde
mot Olivo". Alla de som köpte biljetter till denna föreställ ning erhöllo emellertid gratis biljett till tivoliet, där det anordnats "W auxhall, Bengaliska Eldar, förfärdigade af fyrverkaren vid Köpenhamns Tivoli Gaetano Amici" samt Dahlbergs n ya dimbilder.
Söndagen den 8 november avslutades nöjena för sommarsäsongen på Stadt Hamburgs tivoli med en stor fest. På den
lilla teatern förevisades dimbilder klockan 6 och en timme
senare utförde den tioårige Wilhelm Meyer från Stockholm
variationer på flöjt , varvid han ackompanjerades av sin åttaåriga syster. Klockan 8 presenterades "Marmorstatyer eller
lefvande modeller af de fleste gamle Hjeltar" (det var
Herkules, Ajax, Kain, Simson m . fl.) och framställdes av
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An g·f a r·t y g e t

M A L M Ö,

fiirdt ,af Kapton Matlsson, afi,: år Oosdairen deo t l Mll"r1 ti11 Kö·
penhamn ttch samma dag Id. 2 c. m till Lyh~clc •amt f'ltrUätler fler1ued hala 1cglattnnstid&n llf året, till1 vidare t
Från Malmö till Köpenhamn
hvarje ,JYlåfldag .Jd.. 7 ech Onetlag Id. 8 f. m.
Fr.ån Köpenhamn till l'lalmö
J1varjc Tisdag Id. 8 f. m. och .Lördag Id. 2 e. m.
Från [{öpeuhamo till Lybeck
l1varje Onsdag 1'1. 2 . e. m,
Afgil'tcn iir till Hcipenlrnnm 3 Rdr 2t sk. för enkef tur, !iir
tur och retur .6 RM-. 1'i11 1.vbeclc om Köpenhamn 1 :sta J{RJU 1an 2& Rdr, 2:dra Rwjuran t.a Rdr, allt R~d, L R n d - och om lt o r d s ä t t n i. n .g i K ti p e n h a m n s a m l p a Bse r B e d e I
PI e d v i s e ·r i n ~ •. It o Il 1 n o d h år i i n b e g r i 1• e t. l'a•iHI·
gcrnre och ·gods lond&ållH i L3beck ech ej i .Trnvemiinde, Re11taur11tion finnes •Omlonrd~

!DltD rotl>trlioTligt riOtliinb dmnar unbmr rt nob
·{3 !Dlor6 1846 llJlb etabtf.lom~.11 r~,
få n11ba 1udbrrltlin bl1frotr g1111nanoe, uvrrora:
C!n flor 01fPrrftlltation,.brjliirnDt al jnb11fa, ~h1nt:
litla od> !Dlalabarifla .«ont1Probuluoner, $olr1qe
'-'t.'j!Jlll,l.~ij,lllJ~'fR/l @rorrequt; famt pla1lif1a 'SramfldUningar, .f)erfuli~•
jll)rfa ollr ~1110anS111ng. ltiU fl1tt fornmer art llPl'•
fdnoa~ en ~11f1ba·uonq, broaruri • mrbt~ljrr m ltf•
1ua11Dt bjur Uttb fitU~årm; Då lutrball-11 n"tn uppn~a
tn bbjl> af .i till 300 alnar, ~tirlallrr fPJrmtn riu
marr.rn m~b Djurtt o!faOoDt. IDdrmore trfartd
enom affiid>tr. \Dlalm5 bri1 10 \Dlau 1846.
I.ID.' f,lorjl.
~1'tbo11tn ' l>tn

::.:.:.::.::..:.:.::.:.:..:.:.:._.:~..:.::.:.~.:.....~~~~~~~~~~.;._..---

A nnon se r ur Malmö Allehand a n:r 20 för år 1846.

D. Hasse, "förste europ eiske minutspringare från Berlin".
Dessutom förekom "Wauxhall, Bengaliska E ldar, Karusellåkning, gungning i Båten". De förut omtalade systrarna
Hjort skulle också ha uppträtt, men som ångfartyget Malmö,
med vilket de skulle anlända från Lybeck, av storm blivit
förhindrat, blev det ingenting· av. Emellertid uppträdde
systrarna i stället söndagen den 15 november. Trots att säsongen ju avslutats hade Fick upplåtit trädgården åt elen
ovan nämnde Hasse, som uppsände "3ne stora Pinnedantiska
Montgolfieriska Luftballonger (som här aldrig förut blifwit
förewisade), hwilka med en högst owanlig hastighet förswunno
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för publikens ögon, sedan de blifwit i publikens närvaro
fyllde och förwandlat färg efter uppstigandet". P å följande
söndag den 22 november försigg·ick emellertid i Tivoliet det
sista uppträdandet för å ret. N u hade Hasse associerat sig
med W. Horst, omtalad i början av denna artikel. - Annonsen fört.jänar å terges:
I Sta dt Hamburgs T riid gå rd
gihes a f und e rteckn a de Söndag·en den 22 No,·ember 18-l.6 :
Kl. 6: Produktion på den stora Voltige ur- ell er slaklinan bestå ende af fl ere volte r och strakate r, såväl med som utan strabater,
hva nid und ertecknad , H ors t, kas ta r s ig· utifrå n en höjd af J8 fot ,
blifvc r hä nga nde p å tås pe tsa rn e och sluta r med G irondelli.
Kl. 7: P as de de11 x på den stora ascc nsio11- ell e r tornlin a n i bril j a nterad eld , Bengalisk a elda r m. fl.
Kl. 9: Sce ne r 11r fl era Italienska Operor och Pantomin er :
1. T Yä ttcrskan ,·id la nd sYii ge n. 2. Ba rberaren i Sevilla. 3. Tand doktorn . 4. D e b e~ge H a zard spelarnc. 5. D e begge Du ellantern e.
6. D en tj11 faktige Jud en. 7. Skrä dd a ren och L u ftseg larcn.
Diircft er : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lO, 11, 12.
O ch " till slut ve t in ge n hur mycket klockan h a r slagit" .
Ka ru sell och Bå t bega gnas mo t va nlig afgift.
E ntree n betala s med 4 sk.
D. Ha sst>.
W. Horst.

Den ovan nämnde D. Hasse hade anlänt till Malmö i mitten av september, närmast frå n Lund, där han torsdagen den
10 förv~mat innevånarne med sin färdi g·het i att springa en
svensk mil, d . v. s. 10689 meter, p å 32 minuter. Evenemanget
hade där, enlig·t Lunds Weckoblad Nytt och G ammalt, ägt
r um p å Stora Bredgatan, där Hasse löpt tre gån ger fram och
tre gån ger tillbaka m ellan Norr och Söder Tull. Han var
nu enligt annonserna p å vi.i g till S :t P etersburg och hade
"haft den höga förmå nen att springa för H. M. Konungen
af Swerige, O scar I , samt d en Kongl. Familjen , wid dess resa
genom Örebro den J3 April 1845, då han hade äran att möta
H. M. Konungen 6 fj erd edels mil p å andra s idan Örebro" .
Vidare hade han haft d en i.iran " att springa för D. Maj:sfr
i Stockholm, samt för Ke.[saren a f Österrike, Konungen af
Preussen, samt Drottningen af England, m. fl. Furstliga personer" .
Hasses för sta upp trädande i Malmö, "Spansk Snabblöpning· a la Volte" kallade han d et, i.igde rum må ndagen den
21 september kl. 5 på eftermiddagen. Löpningen ägde rum å
promenaden ifrå n handlanden Ståhles tri.idg·å rdstomt till hör-
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net av handlanden Schougs gård "wid Nya staden å Oster" .
Han sprang sträckan fyra gånger fram och fyra gånger tillbaka, "så wäl rätt fram som baklänges" och vid sista sträckan
sprang han även genom två papperstunnor. Avgiften erlades
efter åskådarnas godtycke och upptogs både under och efter
löpningen. Han kunde, skriver Allehanda, fägna sig åt ett
stort antal åskådare "och en inkomst som torde motswarn
hans pretentioner" . Tidningen finner hans snabblöpningsförmåga vara ovanlig och det kan man gärna hålla med om.
Det var nämligen den verklig·a världsrekordtiden Hasse presterad e eller lika bra tid som nuvarande svenske rekordhållaren på 10,000 m . och något sämre än världsrekordhållarens
tid. (Deras tider på 10,000 m. äro resp. 30,12 och 29,35) .
Fredagen den 25 och söndagen den 27 september visade
Hasse åter sin färdighet i snabblöpning för malmöborna på
samma plats som vid första tillfället. I november uppträder ,
Hasse ånyo här och tisdagen den 24 annonserar han, att han ~
ämnar, om t illräckligt antal subskribenter anmäla sig, - 24
sk Rgd för person hälften för barn - anställa ett "förut ej
härsfädes sett elegant Vattenfyrverkeri", något som han
aldrig förut visat i Malmö men väl på andra håll såväl i
Sverige som utlandet. Den främsta attraktionen blir "afl.
Konung Carl den XIII :s stora Sjöslag vid Hogland mot Ryssarne 1788". Tydli gen var det tillräckligt många som subskriberade, ty elen 5 december annonserar Hasse att h an
måndagen den 7 ämnade kl. half 8 å sjön utanför hamnen
förevisa " ett bril,jant Chinesiskt Wattenfyrwerkeri". De särskilda pjäserna skulle senare tillkännages genom affischer
men han fäste uppmärksamheten på att "Carl den XIII :s
stora S,jöslag· kommer att å sex flottor utföras" . Hur fyrverkeriet tedde sig framgår tyvärr ej av tidningarna. Det
var emellertid Hasses sista uppträdande i Malmö för året.
Omöjligt är det inte, att Hasse över huvud aldrig mera visade
sig i Malmö, ty hans eftermäle blev just inte vackert. Den
16 januari 1847 kunde man nämligen i Allehanda läsa följande:
Correspondenten i Landskrona yttrar, att "Den först e Europeiske
Min ut-Snabblöparen Hr Hasse wisade oss sin utmärkta skicklighet
på Nyårs-aftonen, ja, han kunde löpa - till hans rekommen-
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dation å ställen, hwilka han ännu ej besökt, mås te man meddela ,
att ha n spra'.! \;". icke a ll enast ifrå n Jiquiden för sina affischer, utan
äfwen ifrå n Wärden, hwarest han och hans kamrat Jog·erade, utan
att betala." D et sam ma å tmiston e hwad affischerna hä rstä<lcs
beträffar, kunna wi, t ill y tterli gare rekomm enda tion, äfwe n witsord a.

En som däremot med tacksamhet mindes av malmöborna
var den förut i korthet omnämnde löjtnanten Höökenberg,
"Swenskarnes konung - i trolleri" , som Allehanda presenterade honom i en notis den 22 september.5 Samma dag· inneh åller tidningen annons p å inte mindre än ett femtiotal
rader, i vilken Höökenberg omtalar att han ämnar stanna
ungefär åtta dagar i Malmö och därvid kommer att ge en
kurs i underhå llande sällskapsnöjen med kort- och taskspelarkonster, " jemte hwacl mern t ill den naturliga Magien
hörer". Han ger lektioner, dels h emma i sitt logi r um nr 3
hos gästgiva re Jonsson , dels enskilt h emma hos elen som vill.
I förrn fallet är p1·iset för kursen 2 och i senare 3 rdr Bko.
Efter slutad kurs ämnade han, som överall t p å de platser
han b esökte, anställa en barnbal för gamla och un ga med
ty åtföljande konfektlotteri.
Balen ägde rum söndagen den 4 oktober p å Knutssalen.
5 Knut Eric Vene Höökenberg var huvudman för adliga ätten Höökenberg och född i Arboga den 17 mars 1808. Han bl ev st udent i Uppsala
1823, avlade å ret därpå "prof i sotarkonsten" och 1827 la ntmäteriexamen.
Han skull e därpå bli officer men fick "nervslag" under gradpasser in gen
och erhöll 1831 avsk ed från Helsinge rege mente men fi ck till stå nd att
stå k var som fänrik i armen, där h an 1837 bl ev löjtnant. Åre n 1833- 38
var han korrekturläsare vid A ft onblad et, nr 1836- 38 chef för telegra fstationen i Stockholm och b lev sistnämnda å r skorstensfejaremästare i
Linköping. Vid slutet av detta år tog ha n emell er tid avsk ed och ägnade
sig åt uppfinn ingar.
Bl. a. k onstru era de ha n 1840 '\vattenskidor" och uppträdde sa mma ur
för första gå ngen inför allmänheten - det nr i Stockholm - som sk idlöpare på Strömmen. Året därp å fi ck ha n t. o. m. patent på uppfinnin gen,
men började nu i ställ et att ägna sig· å t d yknin gsexperime n t. D en bek ante uppfinn aren, sedermera avdelnin gschefen vid telegrafverket, ingenjören och löjtnanten Anton Ludvig Fah nehielm hade nämligen konstruerat en dy keriapparat och med denna "roade Höökenberg Stockholms
p_ublik med allehanda experimen ter under wattnet". År 1843 bör.fade
Höökenberg ge lektioner i underhåll a nde säl lskapsnöjen och utgav en
bok kallad "Nya H exmästaren".
H ela somma ren nä mnd a å r anordnade Höökenberg t ill sa mm a ns med
Gusta f Johan Scha.rtau , "f. d. under 28 år fäktmästare och gy mn astiklärare i Lund", olika nöjen, som i hög grad tilltalade den stockholmsk a
publiken. D et va r "musik med chörer samt omvexlande sånger, brottningar och kämpande, ä ntring uppför master, kappkörnin g, k a pplöp-
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"Att Hr H . ej dragit i betänkande att för sin tillställning
abonnera denna lokal, ehuru h y rnn ~ir flerdubbelt stegrad
~in förut , är en uppm~irk s arnh e t som länder Hr H. till h eder
och otwifvelaktigt ~ifw en bidrager att förskaffa honom ett
wida talrikare besök ~in eljest "\Varit att p å räkna'', kommenterar Allehanda annonsen . Priset var för barn 16 sk och för
~ildr e 32 sk Bko. D et blev en stor s ucccs. Allehanda skriver
den 6 oktober följande :
D e n af Lö jtnant IIöökenber g i Sö nda gs li Knutssa len a nstiillda
Ba rnbal wa r besökt af 61 8 (sä ge r Sexhundrad e Ade rton) p ersoner
- e tt i sannin g högst o wanli g t s tort antal i Ma lmö. D e "smärre
d yknin gsex perimentcr uti e n för til lfä ll et i sa len införd wattenhassin sa mt n åg ra mindre kon stst yc ken, lämpa de efte r barn ens
fattnin g·s förm liga ", hwilka af Hr IL utförd es, je mte k o nfektl otteriet, derwid hw arj e ba rn e rh öll nligot " na mn a m" oc h den 6 qwart
hög·a do cka n, som hiirja de ba len med en polka, gjorde p å d em
- nemli gc n " ba rn en" - för lrn·ilkas nöj e a rran ge mentct ege ntli ge n
tillko mmit , ett intry ck a f den behag li ga na tur h11·a raf minn et liin ge
fortl e fw er.

E fter elen höökenbergska barnbalen tas Knutssalen eJ l
bruk för nöj en förr~in ti sda gen d en 1 december , "Hans Maj :t
Konungens Höga
arnnsdag" . D å anordnad es nämligen
Knutsbal, som började kl. halv ? och höll p å till kl. 1 p å
natten, mot en entre a v 1 rclr Bko. D å hade å rets vinternin ga r sa mt å tskilliga komisk a täflin ga r , hwaribl a nd sä cklöpnin g rn . m.".
P å hös te n börj a de H öökenberg, sedan han utgivit d en ovan nämnd a
boke n a tt p å ege n hand till stä lla kurse r i säll skapsnöjen. D e slogo a n
i hög· grad och Höökenberg börjad e sna rt dra ut p å turn eer, inte e nd a st
i svenska land sort en uta n ä ve n til l Norge och F inl a nd . Örnrallt a norduad c han ba rn bal er och andra m 11 n tra 11 pptåg so m road e b åd e stora
och s må. O ch d et va r nu h a n va nn sin ege ntliga r y ktb a rhet som "muutration s n°id ". Besöket i Malm ö J846 va r det första ha n gjord e i v i1r sta d.
H öö kc nbc rg tj ä na de bra med pengar mr n godhjärta d som han var,
offra de ha n nä stan a ll t. P å varje pl a ts, dii r han uppträ dd e, bruka de
ha n bekläda en mä ngd ba rn , som a v fatti gdom voro hindrad e att deltaga i ba rnba lern a, med skor och strumpor.
D et godhj ä rtad e muntration srå dets sista da ga r bl crn ej rnuntra. P li
1860-ta let börj a de han nä mlige n ä ve n stäl la til l med "sexor med muntra tion sbildnin gscirklar" och d et liv som d essa medförd e bröt a lldeles
ned honom . Goda Vkinn er m ås te ingripa och i en bilaga till Ny Illustrera d Tidnin g publicerad es J865 ett upprop under titeln "E tt M untration s R å d s Hi stori a'', dä r sig na turen F r. B. (cl.'" s. F red rika Bremer)
va rmt vädja de om allm ä nh r te ns bi stånd till den i dj u pt lekamligt och
r konomi skt tr yck varand e H öökenberg. H enn es va rmhj ä rtad e upprop
förklin g·ad e ej ohört och det kom in så m ycket medel, att Höökenber g
däre ft er nödtorfti g·t kund e dra sig fram p å d e infl u tn a pe ngarna hemma
i fä dern esstad en Arboga, d ä r ha n dog· d en 9 .i11li 1869. (Ätten H öökenber g,
so m a dl a des J689, utgick p å man ss idan 1897 med muntrati onsrå d ets son).
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Knu t E rik Yen c IIöö ke nb e rg ,
född 1808, d iid 1869. Litogra fi
i K1111 g l. B ibl.

s~i s on g

intri.i tt förklarar All ehanda : '\edan i för gi11· har den
m ed si tt hwita b å rtä ck e öf werhöljd t efte rhöste ns grå a lekam en " . Man hade dock ~innu ej h ö rt n ågon bFlll erklan g i
staden , "ehuru föret p å å tskilli ga sfäll en e.j i.ir förkastli gt" .
O scarscl agen hade som vanlig·t inl etts m ed parad p å S tortorget av K ronprin sen s husarer "sam t h i.i r för fi1n gb ew aknin g
förla gda de tach em ent af Jönköpin gs r egem ente" . D en hade
gynnats av den va ckraste v äderl ek. kons tate rar· Malmö T idnin g, som dock p å annan plats i samma numme r· si.ige r, att
i1härarna av trumpet- och t rum mus iken "m i1ste fr ysa r i.itt
ki.i ckt för den fria entrccn " . P å middag·en ~ig·cl e i.iven en h ögtidli gh et rum på ri1dhu set. d å el e n n ye horg mi.istal'en , la ndssck reteraren och riddaren H allin g, in stall erades i s itt ~imbd e.
P å bal en sk a ll , skriver MT, "en s~ircl el es ghiclj e h a Yati t
r itclande" :
111 e 11 i.i fw e 11 fö r d e m so m woro förhindra de a tt cl c ndi d e lta ga , war
d age n g lä dj e full w id tanke d e rpå att lika siiker t, so m Ko 111111 g
O sca r fö r nä rwarand e ~ir lju e ts och k o ns tens Be k y ddare i No rd e n
sk a ll H a n äfw e n blifwa Be fr i.i mj a re n af Fos te rl a nd e ts p oliti sk a
pt1ny t tföd e l e."
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Tio dagar senare, fredagen den 11, bjöds malmöborna på
en njutningsrik afton. D å gavs nämlig·en konsert av magister
Johan Broome, "en ur roår egen provins uppspirande talang,
som blott behöfwer utweckling för att m åhända en dag framträda p å konstens himmel såsom en stjerna af första ordningen" . Konserten började kl. 6, ägde rum p å Knutssalen
och biljetterna kostade 32 sk Bko. En orkester medverkade
och dessutom den b erömda kvartetten frå n Lund, bestående
av hrr Lindblad, Wolke, Böös och Wiclell. Wolke sjöng även
solo "Romance för Tenor-röst" . Över 400 biljetter hade sålts
till konserten, "d et, om minnet ej slå r fel", skriver Allehanda,
"största auditorium "\Vi kunna erinra oss härstädes hafwa bewistat någ·on konsert ell er soire, då e.1 clansnö je dermecl warit
förenaclt". Tidningen tillägger, att Bromee visserligen rättfä rdiga de det rykte, som han hade för skickli gh et, men förmodar att publiktilJströmningen dock till största d elen berott
på elen välkända k vartettens medverkan, "hwilken mer än
en gång tillförne här och nu senast i m ånga af Sw eriges
öfriga städer förtjust publiken".
Söndagen d en 13 och må ndagen elen 14 gavs å teatern
amatörspektakel till förm å n för Knutssalens reparationsfond.
Man uppförde därvid pjäserna "Den h vita Pigueschen",
"Min älskade Man" och "Sedan Solen gått ned" . Biljetterna
hade sålts - p å offentlig auktion elen 8 och blevo i allmänhet "ganska wäl betalte", skriver M. T.:
Log·er i nedra raden gin go till och med öfwer 11 R :dr B:ko och
några platser å Amphitheatern till 2 R :d r 36 sk. samma myntsort,
hwa remot Parterrplatserne lära endast uppgått till wanligt pris
ell er 1 R:dr B:ko. D et synes i alla fall som Knuts-Salens reparationsfond gj ort som man säger god markn ad och ehuru wi hört
åtskill ige mer eller mindre grundade anmärkningar mot detta sä tt
a tt försälja Spectakelbill etter, sy nes det som åtgärde n wa ri t wkil
beräknad för winnande a f ä nda m ålet, hwilket hä r mås te wara a tt
försk a ffa Knutssa lens förb erörde fond den möjligen största behållnin g.

Allehanda berättar den 14 att spektaklerna lämnade en
bruttoinkomst af " något öfwer 600 Rdr Banko. Nettobehållningen kan således anses blifwa c:a '700 Rdr Rgd" .
Det enda utannonserade nöjet före julen var därp å den
offenliga slutbal, som dansläraren J. Hansson anordnade
med sina elever på Stadt Hamburg söndagen den 20. Hans-
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son hade börjat sina danslektioner, vilka höllos i matsalen
å r å dhuset, m åndagen d en 26 oktober och p å gingo sedan
varje eftermiddag. Han undervisade i "den nya Fransäsen,
Fransäs-Galoppad, Polkett, W als, äf wensom gamla Turdansar samt flere ny are Si.i: llskapsdansar". Slutligen hade J . M.
Fick annandag jul anordnat maskeradbal, som höll p å frå n
kl. 8 p å kvällen till 3 p å morgonen. Julen hade, berättar
M. T ., gå tt in med en " ganska allwarsam winter" dock utan
snö och slädföre
hwi lk et skull e bet ydli g t förhöjt tre f'nad en a f de wa nliga Juln öjena, b a ler, ma squ erad er och da nsnöjen inom hu se n, med e tt
och ann a t s lä dpartie, hwi lk et säkert ä nnu mera be fordrat sinn ets
munterh et. I ö fri g t in ge ntin g ny tt h1irifrå n, om icke det a tt h ä r
r å de r fullkomli g fa tti gd om p å n y heter a f n ågot intresse.

Ännu m era skulle kunna vara att andraga om malmöbornas nöjen under å r 1846 m en utr ymmet förbjuder mer än
nå gra korta p å p ekanden. Så lunda hade den kände dansk e
dansören G eorg Brodersen under m a j och juni m ånad haft
dansskola i staden och han slutade den med en stor offentlig
slutbal p å teatern den 2 juli. U tom p å Mon Bijou och i Stadt
Hamburgstivoliet kunde rnalmöborna roa sig p å det ny öppnade Lu ststället Altona, som få tt sitt namn därav, att d et
lå g i en trädgå rd, som gränsade till Stadt H amburg. Här
hade innehavaren , d en kände konditorn J. de C apretz, lå tit
uppföra n y a lokaler och där läto ofta sångare - i synnerhet tyska - höra sig·. Man kund e v idare roa sig m ed att
dricka brunn hos apotekare J. F . Ba rkman, dock inte som
förr om å ren p å Möllewi'r ngen , utan i träd gården vid StacH
Hamburg, dit brunnsdri ckn ingen " p å rn å nga s b eg·äran" för fly ttats detta å r. 6 Und er oktobers första hälf t var det tillfäll e för d em som så önskade att bli daguerreoty p -porträtterade av en h erre vid namn C. J . BerggTen , "elev af D erville
från Paris", och i ma,j kunde d en som så v ille få ett ol.j efärg·sporträtt a 10 rdr Bko m å lat i "s. k. sn i.:i llmane r" av St.
Leczinsk y, som bodde hos J. M. Fick. I början av au g usti
besöktes staden a v en h erre vid namn F . H elm , som före6 A ng. brunn sdr icknin ge n Yid Möl levå ng·c n, jfr. "Mö ll evångsgt'lrden'".
" åg ra antec knin ga r i an slutnin g til l ett fotog rafi fr å n 1890-talet" (i
d enn a å rsskrift 1941).

4
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visade optiska målningar, konstiga urverk och " den största
optiska målning (50 fot) som finnes". Det var s. k. gobelängtablåer " wäfde af silke och ull" .
Slutligen hör inte glömmas att såväl ångfartyget "Malmö"
som ångfartyget " Unionen" förutom sina ordinarie turer till
Köpenhamn ofta gjorde lustturer såväl till den danska huvudstaden som till Ven, Helsingör och Kullen. 7 På "Unionen"
kostade en tur och returbiljett vid en lusttur 3 rdr Rgd,
"Malmö" hade två klasser , första plats kostade tur och retur
4 rdr Rgd medan andra plats "för tjenstefolk" kostade 3.
Ibland annonseras att det under lustturerna skulle kastas
upp raketer i Sundet. Lustturerna började i slutet av maj
och fortsatte hela sommaren och hösten . "Malmö" hade sin
sista lusttur söndagen den 4 oktober men "Unionen" höll p å
ända till strax före jul såväl med ordinarie som lustturer.
Men det påpekades också af Fick i annonserna att "eldat
rum finnes ombord". "Malmö" Jade helt upp fredagen den
4 december.

7 Om å ngfartyget "Malmö" jfr. Einar Bager: "Malmö första å ngb å t. E tt h11nclra å rsj11bileum" (i denn a å rsskrift 1936).
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J. B. WESTENIUS OCH TIDNINGEN "FRAMÅT"
I MALMÖ.
E n e r i n r a n i n f ö r e t t 7 5 - å r s j u b i 1 e u m.
Av HENNING TARSTAD.

D en 3 juni 1871 utkom i Malmö det första numret av tidningen "Framå t" . Under de tretton år den utgavs v~ickte den
stor uppmärksamhet inte bara i Malmö och Skåne utan över
liela land et genom de radikala ideer i olika frågor tidningen
förde till torgs och de olika fängelsestraff dess utgivare
Johan Berndt Westenius därigenom å drog sig. D å tidningens
sista år utkämpades, sedan August Palm börjat sin socialistiska verksamhet i Malmö, och Westenius gjorde sig känd
som Palms viktig·aste motståndare under de första socialistiska mötena, kom tidningen att spela en viss roll i svensk
historia, ehuru dess insats vid detta tillfälle i viss m å n fel bedömts i socialistisk historieskrivning. En erinran om tidningen "Framåt" inför 75-årsdagen av dess första utgivande
kan därför nu vara aktuell.
1800-talet kännetecknas framför allt av att genom industrins genombrott en n y samhällsklass, arbetarklassen , uppkommer, som med n y a och omskapande problem av väldiga
dimensioner förändrar hela samhällslivets struktur. För
d enna ny a klass fauns ingen plats i ståndssamhällets representationsformer. Den industriella revolutionen medförde
också kapitalismens genombrott och dess ofta hänsynslösa
expansion skärpte dess motsatsställning gentemot arbetarklassen till den grad, att denna kom att söka lösningen till
sina problem i våldsamma omstörtningsläror, aktuella ännu
i våra dagar.
I Sverige framträdde arbetarklassen som en samhällsenhet
bety dligt senare än i England och å kontinenten. Sverige
var sedan gammalt ett jordbruksland med få och små städer.
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Johan Berndt \\"esf<o ni11 s.
I 27. d öd 1907.

l'ödd

P t°t 1 40-talet b örjade indu strin att p å allvar sätta s in priigc l
iiven p å de sven ska städerna och en utvecklin g av dessa b egyntes. som var enaståend e hast ig för vå ra förh ~illanclen. f
d etta sammanhan g b ehöv e r bara ceinras om, att Kockums
werkstacl startades 1840 och elen b etydel se denna industri
fi ck för stad en Malmös u tvecklin g.
Jämsides med sto rindustrins utveckling löpte en annan,
so m hade samma urspnmg och som kom att få oerhört inflytande å makt- och iclekampen under JSOO-tal et. Denna fick
s in spets i de moderna t idningarna , som förd e ut a larmerande
ny h eter och tändand e id eer till elen a ll tmer Jäskunni g·a b efo lknin gen i var.je land . J vårt land hade under h ela seklet
pågått ett intens ivt skolnin gsarbete bland d e u ppviixa ncle
ungdomarna och mot slutet av 1800-tal et var Ji:i s- och skrivkunni gh eten i vårt ]and i sto d sett total. I varj e h em fanns
då en tidning-, t ill typ olika eft er elen sinnesriktning, som
huv udsakligen hu sfaclern omfattade. Från små 4-sicliga lappar en gå n g i veckan p å 1840-talet hade p å 1880- 90-talet
u tvecklats stora ticlningsdrakar m ed massor av n y h ete r, uppsatser och underhå llnin g var_je dag. T iden härem ellan kan
b etecknas som d en stora så llnin gsticlen för elen mod erna dags-
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tidningen. Från att ha uppträtt endast i de större städerna
började på 1850-talet tidningar utkomma i nästan varje stad.
I de större städerna växte tidningsorgan upp som svampar
i skogen. Varje boktryckare försökte sin lycka som tidningsutgivare och lierade sig i bästa fall med nt1gon akademiker
eller journalistisk beprövad person, som fick i uppdrag· att
redigera tidningen. Emellan de olika boktryckarna etablerades en konkurrens om prenumeranter och lösnummerköpare, som slutade med att någon eller ibland några upphörde med tidningsutgivning. Föga livskraftiga organ sål- ·
lades så bort och de som hade kraft att leva vidare utkristalliserades. Dessa tidningar voro anting·en förankrade i någon
stark organisation, som sociali smens tidningar, ekonomiskt
~tarka med förutseende, driftiga affärsmi:in som ledare eller
redigerade av betydande personligheter, som satte sin priigel
både på tidningen och den allmänna opinionen. Ofta betydde den slutliga framgången på en förening av flern eller
alla dessa egenskaper. Härmed är icke sagt, att alla de tidningar, som sållades bort, voro värdelösa frön utan full vi:ixtkraft, men i regel saknades hos dessa någon förutsi:ittning för
fortsatt liv.
En av de tidningar, som så llad es bort, var just "Framåt"
i Malmö, som efter 13 års kamp icke förmådde mera utan
försvann från en arena, dfö· den kanske haft stora förutsättning·ar att göra en framgimgsrik insats. Då dess historia
hi:ir skall behandlas, måste detta ske i samband med skildringen av den mans liv, som är så oupplösligt förenat med
tidningen, att travesteringen av ett klassiskt uttryck aldrig
varit sannare i:in detta. "Framåts" historia var dess redaktörs, Johan Berndt Westenius.
J. B. Westenius föddes den 18 juli 1827 i Vedd ige socken
i Halland och växte upp i en torftig miljö. Föräldrarna,
fattiga torpare, voro ji:iinförelsevis gott folk, men fadern var
drinkare liksom andra inom släkten. Sonen var, måhända
som en följd härav, kroppsligt svag från födslen och oduglig
till allt kroppsarbete. Hans hjärna var det emellertid inget
fel på och hans vetgirighet under uppväxtåren var stor,
trots att han icke fick besöka någon skola. Hans vetgirighet
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uppmärksammades till hans lycka av prostinnan i församlingen, en klok och vidhjärtad kvinna, som uppmuntrade
gossen med böcker och senare hjälpte honom att studera till
skollärare. Denna kvinna fick också ett avgörande inflytande på honom, ty enligt uppgifter, som kunna spåras tillbaka till Westenius själv, fick hon "den ?-årige gossen att
med sin hand i hennes och med tårar trillande utför de bleka,
magra kinderna, lova att aldrig använda vare sig rusdrycker
eller tobak" . Det löftet svek han aldrig och han erkände
som gammal, att utan detta gossen säkerligen aldrig hade
blivit man.
Utan nämnvärda seminariestudier, fordringarna voro väl
icke så stora, kunde Westenius vid 20 års ålder i Göteborg avlägga en hedrande skollärareexamen, varefter han under 14
års tid verkade som lärare i Halland. Under det mödosamma
lärarearbetet uraktlät han ej att öka sitt eget kunskapsförråd
och därunder blev det alltmera klart för honom, att en lärares
arbete icke vann önskad framgång, då de goda frön , som
såddes i skolan, genast kvävdes i hem och omgivning. Under
denna tid kom han i kontakt med de liberala strömningar,
som genomsyrade samhällslivet och med hela sin naturs
lidelsefullhet omfattade han snart liberalismens läror. Säkerligen har Göteborg·s Handelstidning, där efter 1855 Viktor
Rydberg medarbetade, betytt mycket för Westenius egen
utveckling-, även om han tagit bestående intryck av 1840talets mera revolutionära frihetssträvanden, förkroppsligad7
i August Blanch och Orvar Odd, vilkas minne \Vestenius
vid deras död ägnade en uppskattande hyllning. Hans senare
verksamhet ger många belägg för den omfattande beläsenhet
Westenius tillägnat sig· under dessa år, och då han särskilt
ömmar för de arbetande klassernas upplysning-, är det hans
egen personliga uppfattning om de vidgade kunskapernas
icke blott praktiska betydelse, ty denna är han också medveten om , utan också stimulerande källa till andlig rikedom
och njutning. Hans kontakt med liberalismen g·er honom
kontakt med den nya arbetarklassen och dess höjande i andligt som lekamligt hänseende blir snart en trosfråga för
honom. Senare skola vi se, att denna hans inställning till
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frågan icke förstås och hans verksamhet blir utsatt för oresonlig och för honom säkerlig·en sårande kritik.
Redan under sin läraretid har Westenius troligen sökt kontakt med pressen genom korrespondenser till olika tidningar
och han förstod tidigt, att den som ville något nådde längre
med det tryckta ordet i en tidning än med det sagda i en liten
skolklass på landet. Medveten om att just han hade något
,,tt ~i:iirn sina medmänniskor och kanske i viss mån besviken
över sin skolläraregärning övergav han skolpulpeten och
blev publicist. Detta var år 1861. Han hade då några år
varit gift och hade en son. Rent ekonomiskt sett måste steget
ha varit vanskligt att taga; en skollärarlön var liten men
rrgelbunden, en publicists inkomster voro mer i:in ovissa. Ett
inre tvång måste ha drivit honom, det tvång, som, då företaget lyckas, prisas som intuition men som klandras som
oansvarigt, då olyckan är framme. Hade Westenius vetat,
vilka lidanden han skulle förorsaka sig s_jälv och sin familj
genom detta steg, hade han givetvis aldrig tagit det.
I fyra år medarbetade han i Nya Skånska Posten och därefter i Nyaste Christianstadsbladet, båda utkommande i Kristianstad. Några uppg·ifter om denna tid ha icke stått att få
och falla utanför ramen för denna uppsats. Den 14 november 1867 inflyttar emellertid Westenius till Malmö och därmed börjar hans orolig·a verksamhetstid där. Han hade nu
hustru och tre barn att draga försorg om men syntes ha g·oda
förutsättningar att kunna skaffa sig· en dräglig inkomst.
Han hade utan tvivel kallats till Malmö för att redigera den
där utkommande Malmö Handels- & S_jöfartstidning, som
trycktes å C. A. Hellborgs boktryckeri. Hellborg hade i
slutet av år 1865 inflyttat till Malmö från Åmål och böt·jat
tryckeriverksamhet. I samband härmed började han utgivandet av sin egen lilla tidning. Hur Hellborg kommit i förbindelse med Westenius är icke utrett, men Hellborg· synes
ha varit en man av utpräglad liberal läggning, som velat
göra sin tidning till frisinnat org·an i Malmö av samma typ
som Öresunds-Posten i Hälsingborg och Folkets Tidning· i
Lund. I Malmö fanns vid denna tidpunkt två i:ildre tidningar,
båda av moderat konservativ läggning, nämligen Snällposten,
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gTtmda cl 1848 och Malm ö n y a A lleh a nda , grundad 1827. F ör
en tidnin g av radikalare hi ggnin g v ar W est enius säkerligen
väl m eriterad och H ellborg h a d e m å h~inda uppmärksammat
hans verksamhe t i de tidnin gar i v ilka han t idi gare m eclarb etat.
W estenius stå r om edelbart eft er sin a nkomst till Malmö
m ed h änderna bokstavli gen fulJa a v arbete. R edan d en 3
november 1867 ger han v id en sammankom st å Malmö r å d hus inför en k rets av 25 arbetare uppslage t till Malmö
Arbetareför ening, som offic iellt stiftades den 3 januari 1868
och som fick en enastitend e u tveck li n g under de få. å r elen

56

verkade. Westenius arbetar med omsorg ut ett detaljrikt
reglemente för den nya arbetareföreningen och väljes med
mång·a röster till föreningens förste ordförande. I Handelstidningen behandlas föreningens verksamhet i var.je nummer
och Westenius söker nog göra den till speciellt språkrör för
den nya organisationen. Detta väcker de övriga tidningarnas misstänksamhet och Sniillposten talar med förakt om de,
som söka göra sig till ai·betarnas riddare. Ganska tidigt börja
stridigheter att uppkomma i föreningen och Westenius avgår
som ordförande redan efter en månad. Han övergår då till
opposition. Den verklig·a ledningen av arbetareföreningen
övertag·es av en redaktör Frid. Björling, som har sin hemvist i
Malmö nya All ehandas redaktion. På ett tid igt stadium sökte
Westenius skapa en tidning, som enbart sku lle syssla med
arbetareföreningens verksamhet och sökte tillståndsbevis för
utgivancle av "Tidn ing för Malmö Arbetareförening" . Denna
utkom endast i provnummer och mötte vå ldsam kritik i
arbetareföreningens styrelse, diir den liksom i malmöpressen
betecknades som en enskild spekulation, vilket Westenius
också erkände att den var. Föreningen skaffade sig senare
under år 1868 ett eget org·an "Bikupan", där bl. a. redaktör
Björling förde pennan. Striden inom arbetareföreningen
mellan Westenius och B.jörling, om elen renodlas att gälla
dessa, var i viss mån en strid om makten. Bägge beskyllde
varandra för att vil.ja styra föreningen med despotiska metoder och det ligger nog sanning i detta påstående sett från
båda håll. Westenius har s.j älv karakteriserat striden som en
kamp mellan ett parti, som bara ville dansa och roa sig (Björling lär ha varit en utmärkt dansör) och Westenius' parti,
som arbetade för upplysning och för arbetarklassens höjande
i både andligt och lekamligt hänseende. Westenius förde
också mycket riktigt arbetarnas talan i denna strid, då han
ofta påpekade, att arbetareföreningen styrdes av män, som
själva icke voro arbetare och som därför icke förstodo dessas
synpunkter. Striden slutade med att Westenius förklarades
ovärdig att kvarstanna i föreningens styrelse och uteslöts
ur denna. Då hade mycket hiint för Westenius' egen personliga del.
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I Malmö Handels- & Sjöfartstidning märktes Westenius
redigering framför allt å det intresse, som tidningen visade
för samtidens politiska och andra aktuella frågor . I mars
1868 skrev Westenius en entusiastisk artikel om de s. k . bondehögskolorna i Danmark och föreslog, att en sådan snarast
möjligt skulle startas i Skåne. Rent allmänt hade frå gan
väckts i Stockholm och den första folkhögskolan kom också
i gång, om än utan Westenius medverkan, i slutet av samma
år å den gamla gästgivaregården Hvilan i Åkarp. Med stort
intresse följde tidningen de folkmöten , som de liberala politikerna anordnade p å olika håll i provinsen, och då det nyliberala partiet bildades orienterade Westenius Handelstidningen i linje med detta partis program. Westenius samarbete med boktryckare Hellborg grundades utan tvivel på den
förutsättningen, att Westenius skulle åstadkomma en utökning av prenumerantantalet å tidningen, som kunde betala de
ökade kostnader, som tidningen åtog sig gentemot redaktören.
Tidigare hade denna varit enbart en klipptidning, som boktryckaren själv med eller utan hjälp åstadkom. Westenius
lyckades också åstadkomma en utvidgning av tidningen.
Då d etta skedde på bekostnad av platskonkurrenterna, blev
polemiken tidningarna emellan färgad a v denna motsättning.
Westenius hade också många andra uppslag att ge sin arbetsgivare. Tillsammans med denne utgav han Malmö kalender
1868, en föregångare till den nuvarande adresskalendern,
och han skrev ett om en lysande utveckling för staden Malmö
profeterande företal till denna. Den tidigare nämnda "Tidning för Malmö Arbetareförening" avsåg han att trycka å
Hellborgs tryckeri liksom tidskriften "Odalmannen", som
Westenius planerade och utgav, men vilken tidskrift åsamkade honom stora skulder och många bekymmer. Denna tidskrift var avsedd för mindre jordbrukare och iden hade Westenius fått från Danmark och Norge. I Norge utkom en
tidskrift av samma typ "Almuewennen" i en upplaga om
14,000 exemplar. Provnumret av " Odalmannen" trycktes i
8,000 exemplar, men den fick nästan omedbart nedläggas.
D essa misslyckade tidningsförsök undergrävde fullständigt
Westenius ekonomi och ära utan tvivel orsak till att sam-
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arbetet med Hellborg· hastigt avbröts. l februari 1869 försvinner Westenius från Handelstidningens redaktion, ty då
i:i ndrar tidningen helt karaktär och blir klipptidning igen.
I Handelstidningen hittar man därefter inga notiser om arbetareföreningen, förri:i n den i aug-usti samma år börjar syssla
med denna i samband med angrepp å föreningens ledande
män, som förekommit i en del insändare. Dessa insändare
utlöste en kris i arbetareföreningen, som slutade med Westenius' ovan nämnda exkludering ur styrelsen. Man tillskrev
helt enkelt Westenius dessa angrepp och det finns vissa hållpunkter för ett d y likt antagande. A andra sidan verkar det
otroligt, att Handelstidningen efter att ha avskedat Westenius
ur sin tjänst nu skull e g·å dennes i.irende.
För Westenius innehar denna utveckling en fruktansvätd
tragedi. Han synes efter tiden i Handelstidningen ha haft
någon kontakt med Sni:i llposten och skaffat sig· inkomster å
korrespondensartiklar. Men det räckte icke till att försörja
en familj på och hans ekonom iska ställning· kan kännetecknas av fullkomlig misär. Denna begagnade sig hans motståndare av och som motiv för hans uteslutning ur arbetareföreningens styrelse anfördes särskilt, att förekomsten i denna
av en person som Westenius kunde skada det förtroende ,
som föreningen behövde för att kunna bemästra de stora
skulder, som åsamkats den genom handelsrörelsen och lokalb ygge. l tidningen "Bikupan", som är arbetareförening·ens
officiella organ, gör redaktör Björling ett ärekränkande angrepp å Westenius, som denne svarar på i en insändare i
Handelstidningen den 25 november 1869. Westenius erkänner sin oförmåga att nu göra rätt för sig, men det är hans
förvissning, att ingen vid hans döda mull skall kunna si:iga
sig ha förlorat ett enda öre på honom. Westenius rehabiliteras genom att vid styrelseval i december 1869 åter väljas
in i arbetareföreningens styrelse, men krisen utlöses på nytt,
då de flesta av de övriga ledamöterna hota med att avgå,
om Westenius icke frivilligt avgår. Dessa inre stridigheter
men framför allt förlusterna å handelsrörelsen bidrogo att
bryta den lovand e utveckling, som Malmö Arbetareförening
visat under sina första år. Föreningen måste upplösas år
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1871, men dess verksamhet fortsattes av Malmö nya arbetareförening, som ännu äger bestånd. I denna var Westenius
medlem, men hans politiska aktivitet sökte utlopp i andra
organisationer.
För Westenius var framtiden oviss vid 1870 års ingång.
Han stod utan regelbunden försörjningsmö,jlighet och hade
stora skulder. Hans familj hade år 1868 utökats med ytterligare ett barn, som gav honom särskilda bekymmer, då det
var idiot. Hans anseende i borgerliga kretsar var skamfilat och hans oppositionella verksamhet i arbetareföreningen
hade inte g,jort det lättare för honom att skaffa sig en ny
utkomst. Hur han lyckades lösa sitt försörjningsproblem är
icke utrett och blott få hållpunkter finnas för antaganden.
En annons år 1868 visar, att fru Albertina Westenius försålde
"respiratörer för lungsotspatienter tillverkade efter doktor
Carl Ernst Bocks beskrivning", och det är nog troligt, att
hon på detta och liknande sätt fick h,Tälpa till med familjens
försör,j ning. Själv var Westenius verksam vid en del folkmöten i Stockholmstrakten och utan tvivel skaffade han sig
inkomster g·enom korrespondensartiklar till olika tidningar.
en inkomstkälla som han redan tidigare anlitat.
Westenius hade aldrig uppgivit hoppet att kunna skapa sig
en egen tidning. Hela hans strävan gick helt enkelt ut h~irpå .
Bakom denna låg givetvis rent egoistiska motiv, då han såg
sin enda möjlighet att varaktigt kunna försörja sin famil,j
i ett sådant företag. Men detta räcker inte som förklaring,
ty hade han haft enbart egoistiska motiv, så hade han kunnat
bespara sig· många bekymmer och genom att fö l.Ta den stora
publikens smak enklare kunnat skaffa sig sin utkomst. Hans
politiska lidelse drev honom emellertid att göra en idetidning.
i vilken han kunde framlägga de åsikter, som han funnit
vara de rätta och för vilka han var beredd att slåss. Detta
blev hans olycka, men det skapade också hans betydelse för
den kommande utvecklingen.
Vid denna tidpunkt låg hela svenska försvarsväsendet i
stöpsleven. Det gamla indelningsverket kunde icke åstadkomma det folk i vapen, som den preussiska staten genom
allmän värnplikt år 1870 så framgångsrikt' hade demonstre-
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rat i kriget mot Frankrike. I Sverige väckte det preussiska
systemet stor beundran och denna delades delvis av det mäktiga lantmannapartiet, som i allmän värnplikt såg en möjlighet att frigöra landets bönder från det för dem förhatliga
indelningsverket. Frågan om den allmänna värnplikten blev
också aktuell, men diskussionen rörde sig knappast om dess
vara eller icke vara utan endast om övningstidens längd.
Även de liberala tidningarna voro intresserade av den allmänna Yärnplikten , då denna ansågs skola demokrati sera
försvaret. Man reagerade mot preusseriet i dess grövsta former men var överallt överens om den allm~inna värnpliktens
fördelar framför indelningsverket.
I denna enighet uppträder nu från och med 3 juni 18?1
"Framåt" som en ensam ropandes röst. För första gången
i vårt land gör en tidning offentlig·en propaganda för avväpning, krigsmaktens avskaffande och tvisters lösande
genom mellanfolkliga avtal och domstolar. Westenius ansåg,
att Sverig·e skulle ruinera sig på att skaffa en stor här, då
landet hade brist p å kapital och bättre behövde sina tillgångar till sjukhus, skolor, bibliotek m . m . Även den största
här skulle vara till ingen nytta, d å en klok regering skulle
kunna åstadkomma '\vänliga öfverenskommelser med grannarna, som ingenting kostade" . Denna tidningens inställning
väckte givetvis uppseende och åstadkom en viss framgång
för tidningen. Bland arbetare och hantverkare var motviljan
mot värnplikten stor och tidningen fick genom denna sin
hållning redan från början en ganska stor läsekrets.
/
Westenius förstod dock, att det icke g·ick att bygga en
tidnings framgång endast å en radikal inställning till politiska problem. Dess ekonomiska framgång berodde på dess
förankring i en stabil läsekrets, som affärsmän voro intresserade att söka genom sina annonser. Av stadens fyra tidningar (i april 18?0 hade den dagliga tidningen Sydsvenska
Dagbladet tillkommit) var endast Handelstidningen frisinnad men knappast politiskt engagerad, varför en aktiv frisinnad tidning därför kunde antas ha stora möjligheter i den
hastigt växande industristaden med dess stora arbetarebefolkning. Westenius vågade dock icke lita på detta utan sökte
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sig utanför Malmö. Alla städer i Skåne hade redan minst en
tidning, men det fanns ett samhtille, som hade fått en hastig·
utveckling tack vare södra stambanan. och det var Eslöv.
Tryckfrihetsförordningen tillät icke tryckerier annat än i
sfäder och därför kunde detta samhälle icke få någon egen
tidning. Om den hastiga utvecklingen fortsatte kunde det
hända, att Eslöv ganska snart kunde bli stad. Westenius
spekulerade utan tvivel i denna omständighet och därför
blev tidningen "Framåt" Eslövs första tidning, tryckt i Malmö
och av redaktören med tåg· transporterad till Eslöv, där en
tillfällig expedition inrättades. Eftersom tidningen tindå
trycktes i Malmö fick den pröva sin lycka även där och på
landsbygden kring Malmö . I början var också tidningen
mycket Eslövsbetonad och annonserna därifrån voro betydligt flera tin från Malmö. År 18?2 startade Westenius eget
tryckeri för tidningen och kallade detta Eslöf stryckeriet för
att understryka, att det senare skulle överflyttas till detta
samhälle. Under "Framåts" sista år minskades dess betydelse som Eslövstidning bl. a. därigenom, att ett annat malmötryckeri började utgiva konkurrentbladet "Eslöfs Tidningar".
Tidningen "Framåt" trycktes under år 18?1, då den var
veckotidning, och i början av år 18?2, då den blivit halvveckotidning, å C. A. Andersson & Co:s boktryckeri. Därefter
och fram till den 30 oktober detta år trycktes den å Forsell &
Lundgrens tryckeri. Westenius hade då startat eget tryckeri,
Eslöfstryckeriet, som fick övertaga tryckningen av tidningen.
Med undantag för pressdragaren var personalen å detta
tryckeri enbart kvinnlig och tryckeriet skilde sig i detta hänseende från andra tryckerier. Westenius hade köpt " en stor
och ganska god snällpress", men tidningens standard sjönk
betydligt genom de äldre och klumpigare stilar, som tidningen
från och med nu sattes med. Papperet var också i början
av sämre kvalitet. Spekulationen med eget tryckeri var
säkerligen sund, men standardsänkningen bidrog ju icke till
att varken höja upplagan eller öka annonsmängden. Trots en
viss framgång genom den uppmtirksamhet tidningen vticktc
kunde Westenius icke klara tidningen ekonomiskt utan var
år 18?4 tvungen att begära sig i konkurs. Han hade skaffat
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tidningen nya stilar men kunde icke betala dem och borgenären, boktryckare Berling i Lund, begärde utmätning. Utredningen om konkursen visade, att orsaken till obeståndet
var, att tidningen ännu icke gav sådan avkastning, att den
kunde underhå lla redaktören och kostnaderna för tryckeriet.
Westenius tvingades överlå ta förlagsrätten å sin tidning ti~·
ett bolag, som emellertid i högsta grad misskötte tidningens
utgivande. Upplagan sjönk och annonserna försvunno. Till
detta medverkar också d et tryckfrihetsmål, som gav Westenius hans första fängelsestraff. Den 4 augusti 1874 hade
Westenius skrivit en artikel om "Ett hår av hin". För denna
blev han åtalad och dömd till böter och skadestånd, men
hovrätten skärpte straffet till 13 veckors fängelse, som hau
avtjänade under år 1876. Sedan han lämnat fängelset överlät Westenius förlag·srätten å sin tidning till den ansedda
boktryckerifirman Forsell & Lundgren, som redan under tidningens första å r hade tryckt den. Samtidigt övertog denna
firma Eslöf stryckeriet, som nedlades. Frå n och med den 1
september 1876 börjar en ny period i tidning·ens liv, den o,j ämförligt viktigaste och mest lovande. Som r edaktör erhåller
Westenius en lön av 2000 kronor om året och tryggar så sin
familj bättre än han n ågonsi n tidigare kunna t.
Men lyckan stå r honom icke bi och han har ett genomgå
~in svårare prövningar. N~ir man nu efter 75 å r bedömer
saken kan man inte undgå att tycka, att han själv kastade
sig in i äventyrligheter, som han med lite försiktighet hade
kunnat undgå , men tydligen ha andra omsfö ndig·h eter bidrag·it till händelsernas utveckling-. Westenius har ofta förnimmelse av åsiktsförfölj else och till och med efter avtjänandet av sitt li.in gsta fängelsestraff säge1· han, att h a n i sin tidnin g· "med en förnu bestämdare konsekvens skall tala rent
ut och giva v arje sak sitt rätta namn - lög·n en lögn, sanningen sanning" . Han engagerar sig alltid så våldsamt i de
politiska händelserna kring honom, att han icke frågar efter
vad konsek vens detta får för honom själv.
Under en följd av å r förde den danske stats- och finansministern Jacob Estrup en häftig kamp mot den liberala
majoriteten i folketinget, som förvägra de honom de anslag
5
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han önskade bl. a. för befästandet av Köpenhamn. Estrup
stödde sig i sin politik på majoriteten i landstinget och dessutom på konungen, Kristian IX. Aret 1877 var särskilt kritiskt och striden kulminerade då folketinget trots förlängd
mandattid icke antagit någon budget för regeringen och
Estrup beslöt att upplösa folketinget, varefter konungen
undertecknade en provisorisk finanslag i avvaktan på utslaget av de nyval, som skulle göras. Vänsterpartierna i Danmark rasade över detta gruncllagsbrott och ekot av hårda
ord från press och talarstolar fördes över till andra sidan
Öresund. Den liberala pressen i Sverige anslog samma ton
som den i Danmark och reagerade häftigt mot gruncllagsbrottet. I Malmö råkade pressen emellertid illa ut. Efter
granskn in g föranstaltade justitiestatsministern om åtal mot
ansvariga utgivarna för tidningarna "Skå ne" och "Flygposten", bi1cla nystartade Malmötidningar, för "sm~icleliga och
förgripliga omdömen och yttranden om Danmarks överhet
och regering·" . Westenius i "Framåt" slår genast alarm och
omtalar i sin tidning, att de åtalade varit skarpa i sak men
e.j skarpare än de danska tidningarna. Han lovar avtrycka
artiklarna, som icke lästs av så många, men vågar icke riskera
ett åtal. Detta undgår han dock icke. I en ledande artikel
elen 8 maj betitlad "Gud bevare oss för att tala illa om kungen
av Danmark" gör han ett våldsamt ang·r·epp å konunga1·iket
Laputa och dess konung. I fortsi:ittningen begagnar han konsekvent uttrycket Laputa, då han berör de politiska förhållandena i Estrups Danmark, och tror på detta sätt kunna
undgå åtal. I s.j älva verket är artikelns tendens för genomskinlig-, för att åtal skulle kunnat unclg·ås. Detta måste Westenius ha varit medveten om, men han tillgrep utvi:igen för
att hindra, som han trodde. myndigheterna att sätta munlås
å pressen i Estrupfrågan. Atalen utökades snart till fem,
då både vVestenius och ausvarig·e utgivaren för tidningen
"Skåne", fil. kanel . 0. A. Hemming, åtalades av häradshövdingen i Rönnebergs, Onsjö och Harjagers domsaga Aug.
Anclerberg· för att ha skrivit nedsättande om domstolarnas
auktoritet.
estenius åtalar i sin tur häradshövdingen för
ärekränkn ing och snart behandlas åtalsepidemin i Malmö i
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hela landets tidningspress. Den liberala pressen tar de åtalades parti och är orolig för den hotade pressfriheten. Öresunds-Posten i Hälsingborg tar upp denna fråga och riktar
sig särskilt mot den paragraf, som åklagaren åberopar i de
första åtalen och enlig·t vi lken så sträng·t straff som två års
straffarbete kan utmätas och detta för brott, som må nga gjort
sig sk y ldiga till, men knappast n ågon dömts för , således för
smädliga yttranden om ett annat lands konung och regering.
Tidningen beklagar om namnet Malmö för alltid skall anknytas till förföljel se mot elen fria yttranderiittens förkämpar
och berömmer särskilt tidningen "Sk å n e" för att i en rad
artiklar ha med fakta b elyst elen verklig·a situationen i
Danmark.
1
I tryckfrihetsmålet mot häradshövdingen dömes Westcnius
till 500 kronors höter och häradshövdingen erh å ller ett mindre
bötesstraff i ~irekr~inkningsm å let. I Laputamå let dömes Westenius till f y ra må naders enkelt fangelse och detta straff
fastsfälles i hovrätten. En nådeansökan till konungen avslås
och i juli 18?8 börjar Westenius att aYtj~ina sitt straff. Då
Westenius för sin utkomst iir b eroende av att kunna redigera
tidningen sök er han hos vederbörande myndigheter tillstå nd
att få fönstercell i stället för gluggcell. D etta avsUts och han
v~igras r~ittig·het att frå n fangelset avsiinda artiklar till tidningen, då fängelseclirektören anser sig ick e hinna läsa allt,
som Westenius d å behövde skriva . \~estenius misstänkte ett
för sök f d n myndigheterna att kväsa tidningen men säger
ifrån , att detta ick e skall lyckas. Han är dock orolig för att
ntg ivning·sbeviset för tidning·en skall tagas från honom och
v~i g rar cliirför att låta n ågon annan bli ansvarig utg·ivare för
tidningen. Under fyra må nader s_junk er tidningen nu n er till
en klipptidnin gs nivå. När vVes tenius blir fri tvingas han
dock att gå med på en kompromi ss i u tgivarefrågan, d å för läggaref irman önskar undgå n y a beky mmer med tidningens
redigering. D å överenskommelsen mellan vVestenius och förläggarefirman räckte t ill utgången av å r 1882 och var grundad å Westeniu s' tillståudsh evis m edgav d ärför d enne, att
arbetaren Carl Bengtsson fick uttaga n ytt tillståndsbevis å
tidningen " Framåt" (andra) . I fortsättningen finn s såled es
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tillägget (andra) satt med minsta möjliga stil i tidningens
huvud. Några fler tryckfrihetsåtal råkade tidningen dock
icke ut för.
Westenius påpekade ofta, att hans tidning icke var en
nyhetstidning utan en idetidning. Han kunde givetvis icke
konkurrera med de dagliga tidningarna, främst Sydsvenska
Dagbladet Snällposten, som, sedan de båda ledande moderata
tidningarna sammanslagits, länge var utan verklig konkurrens. Då denna kostade 10 kronor per år förutom postarvode,
tvingades många arbetare hålla sig till halvveckotidningarna,
som i regel kostade 5 kronor. " Framåt" kostade under sin
sista tid blott 4 kronor per år. Detta förhållande gjorde, att
halvveckotidningarna sökte vara nyhetstidningar i största
möjliga utsträckning och "Framåt" gjorde förtjänstfulla ansträngningar att vara med sin tid i detta hänseende. Så har
t. ex. Westenius äran av att vara Sveriges första luftreporter,
då han i samband med Industri- och hantverksutställningen
i Malmö 1881 gjorde en ballonguppstigning och i pigga uppsatser skildrade de intryck han fick från luften av Malmö
och landsbygden runt staden. Han hade också korrespondenter på många platser och följde noga med vad som rörde
sig i politiska kretsar i landet. Riksdagen ägnade han stor
uppmärksamhet och behandlade i sina ledarat·tiklar, i regel
betitlade "Framåt", en mängd olika problem, som han tog
ställning till för eller emot. Härigenom kom han i kontakt
med de olika folkrörelser, som började växa fram under
senare delen av 1800-talet. Betecknande för Westenius b e'tydelse vid denna tid är att både den söderifrån kommande
socialismen och den västerifrån kommande godtemplarorden
först söker vinna kontakt med denne och "Framåt'', n~ir de
första försöken göras att omplantera de utl ~indska plantorna
på skånsk botten.
Tidningen trycktes första tiden huvudsakligen med fraktur men upptog antikva mer och mer. Den utkom hela tiden
fyrsidig med fyra och ibland fem spalter. En originell anordning var, att tidningen i varje nummer hade en sentens under
tidningens huvud, som hade sammanhang med tidningens
tendens och aktuella spörsmål, t. ex. "Krig är brodermord .
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De stående härarna monarkiernas förbannelse. (Elihu Burrit,
lärd smed och fredsapostel)" eller "Ett folk faller ej i träldom utan genom okunnighet. (Solon)". Annonstillgången var
ofta mycket stor, så stor ibland, att Westenius meddelade
sina läsare, att annonsutrymmet skulle inskränkas. Stort utrymme ägnades också åt förströelseläsning och urklippbara
följetänger. Själv medverkade · Westenius på denna avdelning, s~irskilt efter sina fängelsevistelser, men resultatet härav
var föga lyckat.
När man emellertid vill bilda sig en riktig uppfattning om
tidningen kan man inte komma förbi vissa händelser, som
den medverkade i och som på ett eller annat sätt blivit något
i:µer än flyktiga episoder. En del av dessa ha behandlats i
samband med att tidningens yttre konturer här ovan tecknats,
men ytterligare några skola ägnas uppmärksamhet.
Redan 18?2 skildrade Westenius den socialistiska verksamhet, som Pio och Blix hade organiserat i Köpenhamn och
som väckte sådan oro i Sverige, då man erfor att dessa planerade att även införa socialismen i Malmö . Westenius var
personlig·en bekant med de danska socialistledarna och förmedlade på sitt s~itt tryckning i Sverige av ett par nummer
av deras tidning "Socialisten", en händelse, som väckte berättigat uppseende. Med sin genomtänkta liberala åskådning
kunde han svårlig·en vinnas själv för socialismen, men han
studerade dess möjligheter och medgav dess förtjänster, då han
fann sådana. I stort sett var han dock kritiskt inställd och
varnade i sin tidning för de faror socialismen kunde medföra för friheten , om elen vunne allmän spridning. Socialistskräcken vid denna tidpunkt gjorde dock, att en del lönerörelser bland hantverksgesäller i Malmö kunde genomföras
med stor framgång för dessa och Westenius kunde tillskriva
sig stor del av äran av denna genom den skicklighet med
vilken han underblåste aktionen. Han ville helt enkelt bevisa att socialismen ej behövdes, då lönerörelser kunde lösas
bättre genom ömsesidigt tillmötesgående. " Förhandlingarna"
fördes i den rena idyllens tecken och avslutades med punschkollationer och hurrarop för mästarna.
I Caroli församling hade elen schartuanskt fostrade J. H .
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Hägglund efterträtt den gamle Angelin som kyrkoherde och
sökte med nit och övertygelse leda det andliga livet i församlingen efter sin tro. Den andliga frigörelsen i och med
konventikelplakatets upphävande hade fört en våg av frireligiösa rörelser över hela landet och även i Malmö hade de
vunnit fäste. Samtidigt hade de frireligiö sa ledarna börjat en
framgång·srik söndagsskolverksamhet. I Malmö hade baptisterna vunnit stor framgå ng tack vare en energisk och intelligent ledare, jämtlänningen Erik Wingren, som frå n å r 1870 där
verkat som predikant. Han ledde även en söndagsskola, som
å r 18?? besöktes av bortåt 200 barn. D å lagen icke tillät
främmande trosbekännare att undervisa barn i religion och
Hägglund ansåg dylik verksamhet hindra hans egen verksamhet, föranstaltade han om åtal å Wingren och en sönclag·sskollärare tillhörande metoclistkyrkan. WingTen förnekade
energiskt å talets giltighet och värjde sig med smidighet och
aklighet inför domstolen och dessutom inför kyrkorå det i
Caroli, dit han före åtalet inkallats för förhör. Wingren var
en av Westenius' vänner och tjänstgjorde som dennes juryman
i det samma år inträffande Laputamålet. Westenius ingrep
också i sin tidning och hjälpte till att vända d en allmänna
opinionen till förmå n för Wingren och sönclagsskolhirarna.
Westenius var i många fall kritisk mot de frireligiö sa rörelserna ; särskilt hade han i sin tidning gått till rätta med mormonerna i Malmö och deras egendomliga relig iösa former
och för övrigt alltid r eagerat mot överdrivna väckelsemetoder p å gränsen ti ll h ysteri. Men nu reagerade Westenius mec1
skärpa mot Hi.iggluncls angrepp å elen andliga friheten , liksom han alltid tog frihetens parti, då han ansåg att denna
sattes i fråg·a. Atalet föranledde icke någon åtgä rd, d å Wingl'en kunde förete domstolen ett prästbetyg undertecknat av
1-foggluncl , som klart visade, att Wingren tillhörde svenska
statskyrkan. Kyrkoherde H~iggluncl led här ett nederlag, som
bidrog att sfömma elen ortodoxa delen av befolkningen i
Malmö mot Westenius och "Framåt'', samtidi gt som det
sförkte Westenius inflytande över de higc·e klasserna i samhii llet.
"Framå t" hade vid sin sta rt framträtt som avväpnings-
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v~innernas organ och Westenius följde med intresse värnpliktsfrågans behandling· i riksdag och press. Inom arbetarklassen fanns givetvis stort gehör för avväpningsiden, men
d å denna var politiskt omy ndig sökte Westenius p å olika sätt
vinna anhängare bland röstberättigade medborgare. Men
d essa voro icke rnog·na för avväpningsiden. Icke förrän år
1877 bildar Westenius avväpningsföreningar, först en i E slöv
och senare en i Malmö, men de fingo ej må nga medlemmar
utan försvunno ganska snart. Som ett bevis för hur föga
gehör det fanns för avväpning·siden p å 1870-talet kan nämnas, att den ovan nämnde baptistpredikanten Wingren vid
ett möte för bildandet av en avväpningsförening· i Malmö
yttrade, att han givetvis var avväpning·svän, men att han
ahsåg, att hela iden var en utopi, som icke gick att genomföra.
Westenius propaganda för iden gav dock eko över hela landet och d å han vid ett tiJlfälle å r 1880 genom skicklig agitation aktivt medverkade till att boktryckaren C. A. Andersson valdes till riksdagsman för Malmö i stället för d en avlidne
landshövdingen Adlercreutz, fick nog allmänheten i landet
d en uppfattningen. att avväpningsiden mera allmänt omfattades i Malmö, än den i ve L·kligheten gjorde. Den upprepade
propagandan för avväpning medverkade emellertid till att
arbetareklassen i Malmö fick en radikal insföllning till värnpliktsfrågan, som senare korn att bety da m ycket för de
socialistiska vägrödjarna.
Sitt intresse för religionsfriheten fick ·westenius även visa
d å det riksbekanta Tolångamålet avgjordes å r 1879. En i
Tolånga verksam skollärare åtalades för hädelse och kristendomsfientli g fo stran av barn. Lärarens vandel var ick e helt
klanderfri och hans avs~i.ttning· från läraretjänsten kunde
knappast kritiseras, men h ela elen liberala pressen reagerade
mot, att han genom häktning. å tal och kansk e fängelsestraff
skulle göras till brottsling för åsikter , som många omfattade.
Vid domstolsförhandlingarna i Ystad samlad es referenter för
må nga liberala tidningar för att i s ina t idnin gar skildra
kättarmålet. Den främste av d essa, A. F. Ak erberg, representera de Göteborgs Hanclelsticlning· och Dagens Nyh eter
och var känd som redaktör för "Sanningssökaren" , organ för
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den förnuftstro , som börjat framväxa i landet och som den
åtalade i någon mån omfattade. Öresunds-Posten i Hälsingborg och "Nya Skåne" i Malmö voro också representerade
liksom givetvis " Framåt" g·enom sin stridbare redaktör. Förekomsten av dessa referenter tilltalade icke domaren, som helt
resolut körde ut dem, i några fall handgripligt genom rättstjänarnas försorg. Detta maktmissbruk anmäldes till J. 0.
i en skrivelse undertecknad av S. A. Hedlund, ansvarige utgivaren för Göteborgs Handelstidning. Då förfarandet icke
kunde upprepas vidtog domaren även åtgärden att inkalla
referenterna som vittnen i målet och genom att lägga deras
vittnesmål sist, hindrade han dem att vara närvarande under
rättsförhandlingarna. Referenterna protesterade häremot och
Westenius vägrade avlägga vittneseden och gjorde detta först,
sedan han bötfällts flera g~rnger . Denna behandling av referenterna utlöste en storm av förbittring över landet och
åstadkom en uppmärksamhet åt själva religionsmålet, som
detta annars icke fått. J. 0 . ingrepp också och föranstaltade
om åtal mot domare och rättsbetjäning för det begångna
övergreppet. Domaren g,jorde då gällande, att han velat
hindra skandalpressen att vara n~irvarande och att han därmed mest avsåg "Framåt" framgår av den pikanta upplysningen, att han var broder till den domare, Westenius tidigare
varit i delo med och få tt dömd för ärekränkning· i samband
med Laputamålet.
Westenius sammanträffande med A. F . Åkerberg under
Tolångamålet var icke tillfälligt. Tvärtom hade de gemen•
samma beröringspunkter i alla de sociala frågor , som rörde
sig i tiden, och de förenades även av en varm personlig vänskap. Endast ifråga om socialismen skildes för en tid deras
vägar, som dock återförenades, då Åkerberg icke kunde finna
sig tillrätta i det socialistiska partiet. Westenius åsikter om
socialism sammanföllo i stället med Anton Nyströms och
han bildade efter dennes mönster år 1880 en Reformförening
i Malmö. Denna förenings bildande kom att stå som inledningen till de politiska h~indelser , som under år 1881 och 1882
upprörde hela landet.
I Reformföreningen sökte Westenius samla de krafter i sam-
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h i:illet, som kunde tj i:i na d et sociala reformarb etet i alla dess
form er , och de n var ick e bara en replik av Iys tröms S tockholmsför ening. Alla de förhoppnin gal'. som W es tenius sett
förspillas i den gamla arbetareföreningen och som ick e en s
upp togos av den n y a , sökte han nu vi.i cka till livs i d en n y startade för eningen. Genom det lyckade komple tteringsv alet till riksdagen. då boktryckai·e And ersson valdes som
folkets man, had e vVeste nius v unni t gott ryk te som valmakare och han gre p s ig ock si'1 an m ed och lyckades att få
arbetarerepresen tante t· invalda i Malrnii stadsfullrn i:ikti ge v id
stadsfullmi:i kt igeval et i december 1880. R eform förenin gens
första framträdand e gjordes vid ett stort folkmö te ~1 Almbacken den 22 aug usti l880, cl iir 1500 p er soner samlad es.
Frågan om d en politiska rösträ tten inleddes där av A nton
Nyström och om el en kommuna la av W estenius, m en d en
dominerande frågan var v iirnpliktsfrågan, som inledd e!:i a v
r edaktör en för " Ny a Sk å n e'', lantma nnapa rtiets orga n i
Malmö , 0. A. H ernrning. W es tenius uppträdde som oppon en t
i denna di sku ssion och propagerade för avvä pnin g· och in te rnat ion ella dom stolar och di skussionen avslutades m ed en
r esolution i kornprorn issens teck en , i v ilken mötet uttalade
sig· mot var.je utv id gnin g a v kri gsmakten , vilken h elt anslöt
s ig till det ledand e lantrnannapadi ets syn p å sake n. D e tta
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och senare h ållna folkmöten gåvo eko över hela landet och
i Danmark satt August Palm och fick för sig·, att marken i
Malmö var förberedd för socialismen. Det påsk y ndade enligt
hans egna uppgifter de planer, som hade mognat hos honom
att å tervända till sitt gamla hemland.
År 1879 hade elen amerikanska godtemplarorclen omplanterats i vårt land och dess framg ångar väckte stor uppmärksamhet. D en wieselgrenska ny kterhetsrörelsen hade förlorat
sitt grepp över problemet, men elen n y a rörelsen väckte
n ykterhetsfrågan till n ytt liv. Dess egendomliga seder väckte
misstro, fiendskap och beundran och rörelsen växte till en
folkrörelse m ed lavinens hastighet. Till detta bidrog egendomligt nog· den schism, som hade splittrat rörelsen i tvenne
varandra bekämpande grenar, därigenom att anh~ingarna av
elen ena alltid sökte överträffa elen andra. W estenius var
sedan barndomen ·motståndare till varje bruk av ru sdrycker,
men intog då gentemot vin och öl må ttlighetens ståndpunkt.
Rent humanitärt ansågs han vara fullt i linje med d e broderskapsicleer , som gocltemplarorden b yggde sin verksamhet p å,
och vVestenius och hans tidning, vunna för gocltemplarorden,
hade ansetts va ra en framgång för saken. Ledarna för de
b å da ordnarna uppsökte personligen Westenius i Malmö och
lyckades vinna hans intresse för saken men icke mer. Westenius ~ignar emellertid gocltemplarorden ett betydande
intresse i sin tidning, men som liberalt orienterad framstegsman är han dock kritisk mot gocltemplarorclens ceremoniella
frimurarmystik och denna omstä ndighet hindrar honom till
en t id att ansluta sig till orden. Han förstår emellertid , att
nykterh etsfrågan blivit aktuell och tar upp saken i Reformför eningen, där han i maj 188 1 framlägger förslag om bildandet av Malmö allmänna n ykterhetsförening. D enna förening bildas ock så och få r anslutning i kretsar , som_ stodo
vVcstenius niira bland arbetare och hantverkare. D en ansluter
sig· icke till absolutismens ide utan lämnar öppet för var och
en att antin gen avstå frå n varje bruk eller endast m å ttligt
bruka vin och öl. Malmö allmänna n yk terhetsförening· får
dock aldri g n ågon som h elst b etydelse, ty Westenius invecklas i händ elserna kring Au gust Palms första framträdand e
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i Malmö och får inte t id att ägna varken R e formföre ningen
eller n y kterhetsföreningen n ågon verksamhet. Båda försvinna därför utan att y tterligare ha gjort sig b emärkta.
Malmö allmänna nykterhetsförening· uppstår dock i d en godtemp larloge av den amerikanska grenen. so m bildades 1882,
sedan först och utan Wes tenius medverkan en loge av den
engelska bildats i februari samma ~u· .
Sedan August Palm den 6 november 1881 hållit sitt nu
historiska möte å hotell Stockholm i Malmö och den moderna
sven ska arbetarrörelsen därmed inletts, ~i gnade vVestenius
h ans framträdande stor uppmärksamhet. Palm hm· s_jälv
framh å llit, att det var vVestenius intrig·ei', so m orsakade d e
motgå ngar han då mötte och man har gärna fram sföllt vVestenius som en baksträvare, som m ed alla med el sökte hindra
arbetaren att få sin rätt. D et r ik tiga torde chiremot vara oc: h
d etta bör framgå av det h ~i r· sagda, att vVestenius h ela st r~ivan
var, att ständi gt tillv arataga de arbetand e klasse rnas intressen. D en uppfattning han vunnit om v~igarna a tt n å bästa
mö_jliga resultat för arbetark lassens r~iknin g hindrade hon om

75

att förstå socialismen, åtminstone som den framträdde i Palms
for sande svada, och han tog d å som sin uppgift att varna
arbetarna för Palms, som han trodde, verklighetsfrämmande
åsikter. Härvid ansåg han sig handla helt i linje med arbetarnas egna intressen och denna uppfattning d elades av d e
flesta av arbetarna själva vid denna tidpunkt. Palms egen
mötestaktik bidrog att väcka den om parlamentariska metoder övertygade liberal ens vrede och hans gamla tanke om
ett svenskt arbetareförbund kom fram som ett argument mot
Palms förening·sbildande. Hela d enna strid är utförligt skildrad i olika arbetarhistoriska arbeten och här bör endast
betonas, att Westenius' insats säk erligen bör grundligt utredas, innan d en slutgiltiga domen över honom faller i detta
må l. Utan tvivel intrigerade han mot Palm, som han må nga
gå nger under sin verksamhet gjort mot andra, men syftet
var för honom alltid att a rbeta för de arbetande klassernas
bästa. Man har gä rna velat frå nkänna honom dessa altruistiska motiv och endast medgivit egoistiska spekulationer a v
olika valörer, men man begår d å stor orättvisa mot en man,
som offrade anseende, frihet och ekonomisk try gghet för
ideer, som m åhiinda föreföllo m ånga absurda, men som ha
väckts till n y tt liv under olika faser under utvecklingen
senare å r.
D et förunnad es W estenius att ägna godtemplarorden i
Malmö ett hängivet arbete under den korta tid, som ännu
återstod för honom i denna stad. "Framå t" blev ett verksamt n ykterhetsorgan och Westenius en nitisk godtempla're
trots sin frå n början kritiska inställning till ordensväsendet.
Men då hans av tal med boktryckarfirman utgick 1882, förnyades det icke och Westenius försökte ordna n y förläggare,
då han själv icke hade medel för detta ändamål. Det lyckades honom ock så att vinna förlagsman. W estenius' propaganda i tidningen under år 1883 för föreningen " Afsky krogarna" och Arbetarnas Ring· väck er misstanken, att det vai·
brännvinskungen L. 0 . Smith, som p å ett eller annat s ~i tt
låg bakom. "Framåt" upphör samtidigt att vara godtemplartidning och tar p å ny tt in spirituosaannonser , men W esteni.us
gör även ett försök att en gång i veckan ha en godtemplar-
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tidning som bilaga. Hans strävanden att hålla tidningen i
gång äro dock utan resultat och i oktober 1883 utkommer
tidningens sista nummer.
Westenius fly ttade till Stockholm och verkade i många år
som fri publicist och som nykterhetstalare inom godtemplarorden. Under å ren 1893-95 vistades han i Amerika som
journalist men återkom till hemlandet och levde under små
omständigheter men med orubbad tro på bildningens stora
betydelse för människosläktets utveckling, tills hans förstå nd
förmörkades och hans oroliga, å lidande rika liv slöts d en
27 december 1907. D å var han 80 å r gammal.
E ndast den som vinner fram gång m ed sina strävanden få r
i yeg·el erkännanden för sina insatser. Eftersom Westenius
i sin ungdom vanns för ideer , som icke hade samma livskraft
som de Palm introducerade i vå rt land, är det lätt att nonchalera både dessa åsikter och de män, som m ed okuvlig tro
förfäktade d em . I den diskussion, som Westenius förde med
Palm, framhöll han ständigt, att han var överens m ed denne
i alla r eformfråg·or denne framställde. Men han poängterade,
att allt detta icke v ar socialism och att det v ar socialismens
hot mot d en p ersonli ga frih eten, som han ständigt angrep.
Socialismen utvecklade sig ock så i riktning mot de frisinnade och humanitära åsikter, som W es tenius förfäktade , och
accepterade så sm åningom, utan att kanske vil.fa medge det,
de ideer d enne stritt för. D et v ar d ä rför ick e så und erligt,
om d en b eläste r edaktören för " Framåt' ' r eag·erade mot
Au gu st Palms ovederhäfti gh eter vid dennes först a framträdande. Men att P a lm v ann den fram gån g· han gjorde i Malmö
torde kunna tillskriva s d et faktum , att ·westenius genom en
m er ä n trettonå rig· publicistisk ve rksamhet i Malmö genom
sina radikala ås ikter i olika frågor h a de förb er ett marken
för socialism en g·enom att väcka den hastigt växande arbetarebefolknin gen i staden till m ed ve tande om att den b å de
hade rättigh eter att kräva och m akt att genomföra d essa
r ä tti gh eter . H ela d en k ommande utvecklin gen a v arbetarerörelsen i Ma lmö hade säk erligen blivit en anna n , om ick e
Johan Berndt W estenius hade bör.fat fo stra fram en radikal anda i staden. Han h a de sin b egränsning som alla och
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n i'1got stort format visade han icke, m en han visade tro och
tapperhet som en föreg ångsman för rättigheter, som nu alla
anse som sjä lvklara.
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NÅGRA DATA UR MALMÖ STADS PLANTERINGARS
HISTORIA.
Av BIRGER MYLLENBERG.

"Landet war det h~i rligaste i werlden och liknade merendels F landern, ty det war en slätt utan bärg, backar, stenar,
floder, sjöar, trän eller buskar ; det gick så sm åningom uti
hr lt jämna convexiteter. - D e miista g·årdar hade sin Tr~id 
g·ård, och wid gärdsgårclswallarna war hvit Pil planterad.
Hyll wi:ixte ock här allm~int omkring gårdama ... "
Så skildrar Linne vid sin Skånska resa 1749 landskap et
mellan Malmö och Trelleborg. Även om gtu·darna numera
verka större och rikare, trädgårdarna lummigare och pilvallarnas gröna band genom landskapet i må nga fall utb ytts
mot alleer, så gäller allt.j ämt det förh ållandet, att landskapet
omkring Malmö är fattigt p å skog och att de utflyktssföllen ,
som stad sborna kunna söka sig till. li gga r elativt långt fr å n
staden.
Detta har givetvis bidragit t ill att det bliv it en viktig socia l
ang·eli:igenhet att inom stadens hank och stör skapa planteringar och r ekreationsplatser , utan vilka en större stad måste
bli en otrivsam stenöken.
Stt li:inge staden v ar befäst, var där inom vallama varken
plats t ill eller behov av n ågra allm~inna pla nteringar och
utanför fä stningsverken var det ur fortifikationssynpunkt
inte önskvärt med n ågra större plante ringar. D e mera burgna
borg·ama hade sina lantsfällen med trädgårdar utom stad en
och inom staden var där plats för relativt stora triidgå rdar
å d e djupa tomterna bakom gatornas husfasader.
Redan vid tiden för Linnes berömda Sk ånska resa tyck s
Malmö ur planteringssynpunkt ha varit en riitt idyllisk stad
och han talar om hur liguster, timjan och en må ngfald andra
växter förekomma i t rädgårdama. Således fanns i Falkman s

79

trädgård ett gullregnsträd, som var mer än 6 alnar högt,
och han omnämner stora trän av Staphylea och Cornus mas.
Vinrankor och murgröna växte vid väggarna utan täckning.
Hos trädgårdsmästare Christian Muller såg Linne Clematis
växa, ett tecken på att klimatet i Malmö inte var sämre än
i Holland, varför han ansåg, att de färgörter och apotekareörter, som importerades från Holland, lika väl kunde odlas
hiir.
Färgaren Johan Mumber hade i sin täppa anemoner, ranuncler, persikor, aprikoser och en myckenhet liljor. Särskilt
imponeras Linne av att äkta tuberoser (Polyanthes tuberosa) växte å friland utan glas.
Av valnöts träd funnos ett 50-tal, därav några så stora,
att man inte kunde famna om dem. Detta är mer än vad
man kan skryta med nu, sedan alla stora valnötsträd frusit
bort under de stränga vintrarna 1940 och 1941.
Även mullbärsträd, såväl svarta som vita, funnos här och
var i trädgårdarna. De förstnämnda hade dock vintern 1740
frusit ner till marken. Vid besök i borgmästare Hegardts
trädgård förvånade sig denne över, att de vita mullbärstriiden inte vi ll ~ bära frukt, men den skicklige botanisten
Linne konstaterade genast, att det uteslutande var hon-exemp lar, och att han-exemplar saknades. 10 alnar höga fruktbärancle mandelträd omnämnas även. Dessa voro emellertid
bittermandel.
Hagtornstriiclen på vallarna väster om Slottet voro av ovan/
lig storlek, 1 l/ :i aln i omkrets och 10 a lnar höga.
Vid Commenclantsängen växte såväl Typha major som T.
minor och å Slottsvallarna liksom nu, Malva.
Vid Håkanstorp såg· Linne en "artig humlegårcl" av mer
iin 3.000 shinger.
Att de skånska pilarna skulle fånga b lomsterkungens intresse var ju ganska naturligt, och han omnämner såväl
Salix fragil is som S. vulgaris a lba. Av elen senare hade
borgmästare Hegardt 1735 planterat en alle mellan staden
och sin trädgård på södra värnen. Under loppet av 14 år
hade de nått en höjd av 15 a lnar.
Det är knappast troligt, att den vegetationsbilcl från Malmö,
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som Linne hi:ir tecknat, undergått någ·on större förändring·
förrän den för stadens fysionomi så betydelsefulla rase ringen
av fi:istnin g·sverken, i början av 1800-talet, kom till stånd.
R edan tidigare omtalas emellertid, att Stora Torget genom
g·uvernören Faltzb urgs åtgörande 1697-1698 förskönades
genom en Jindplantering och att å S lottsplatsen , nuvarande
Ku n gsparken , g·enom de rnilifära myndigheternas föi· sorg
planterades två a lleer av pilträd.

P r o m e n a d e r n a.
D et bl ev. som n ~imnts fö s tningsve rk ens rasei· in g, som gay
upphovet ti ll de första offentlig·a planterin garna i Ma lmö.
1
I Kun g l. Maj :ts brev av den 4 april 1805 angående fö stnin gsverk ens raser in g h ete r det. att en promenad bli v it föres lagen
r unt omkring staden emot nor ra, östra och södra s idorna
samt en park till anli:iggande p å södra sid a n ni.irmast c itad ell et.
Me llan Ku ng l. Maj:t och kronan sa m t sta d en uppri:ittades
d en 11 och 12 se pt. 1805 ett kontrakt, vari bl. a . stadgades :
" att i d en rn irn va llarn a efte r h and u tsch aktades och g r·avarna fy lld es. kanalen skulle u tgTiivas och all ee ma planteras, att tri:idplante ringen skull e verksfälla s p å d et si:itt, att.
däi·till anvi:ind es icke d et va nli ga piltri:ide t, u tan andra prydli gar e ]övtr i:i d ss lag och att, där utrymmet det m edgåve, i
sfö llet för tvenne fl era rad e r tri:id till a llee mas form erand e
utsattes, att planteringen i Södra Promenad en skulle p åbör_jas å r 1806 samt a tt de t i1l1'1ge entre prenörerna att icke all enast under en treprenadt id e n und erh å lla verksfä llcl plantering, utan även att tvit i1r efter e ntreprenad ens fullbordand e
m ed n y planterad e tri:icl ersi:itta de und er tiden möjligen utgång na eller elj est förlorade tri:id en " .
Höga vederbörand e t yck s ha hint sk11ningarnas b enä genh et att plantera piltri:icl eftersom det uttryckli gen föreskrives,
att dylika e.1 f in ge komma t ill anvi:incln ing-. Ni1gra pilar
finnes e.r h ell er inom Promenaderna.
Enli gt elen för Malmö elen 19 mars 18 11 fastställda stadsplanen skulle " i norr å bastionerna Älvsborg, Vi.inersborg
6
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och Uppsala trädplanteringar anordnas samt från sistnämnda
bastion österut mellan Wallgatan och kanalen trädplanteringen fortsättas samt öster och söder om staden innanför
den anlagda kanalen en alleanläggning av minst två, helst
flera rader träd , dock ej pilträd , verkställas, allt i ett samsamhang· utgörande en promenad".
Av dessa föreslagna promenad- och parkanläggningar blev
området mellan östra och södra infartsbron utfört under
Z1ren 1806- 1814.
Raseringsbolag·et, som haft hand om anläggningarna, upphörde att fung·era 181?, varefter staden övertog· v ~nden av
plantering·arna. Vid besiktning befanns planteringarna behöva kompletteras och detta utfördes vintern 1818- 1819,
varefter magistraten utfordade en kungörelse om Promenadens fridl ysning. Vid vite av 3 rdr 16 skilling förbjöds hefrädande av Promenaden, "å de ställen d~ir a ll eerna nu an ladeis
och instängdes, evad de å tr~iden g-_jorde skada el let' icke''.
Enli gt Kung·!. Skogsordningen av elen 1 aug. 1805 skulle den
som nedhögg eller förd~irvade planterade tr~id för varje träd
höta 3 rdr 16 sk., som i brist p å tillgå ng komme att förvandlas till straff arbete samt vidare sitta en söndag i gabestocken
i kyrkan med en gren i handen. Det var alltså med ganska
drastiska straffsatser, man den gången v~irnade om planterade träd.
Då det tydligen vållade svårigheter att vårda denna stadens nya plantering, beslöt magistraten, "att från den 1 okt.
1822 till handlanden Thomas Frick på 10 år utarrendera det
till park avsedda området, den s. k. Esplanaden, mot att han
enligt ritning skulle verkställa och under de 10 åren freda
samt till det utsatta antalet av 500 träd årligen underhålla
planteringen av sådana trädslag, han själv funne t.iänligast,
undantagandes pilträd".
1824 beslöt magistraten att för en tid av 5 år åt hrr Hoffman, Kockum, Ståhle och Hommerberg ytterligare utarrendera de av dem hittills innehavda områdena av Promenaden.
Vid en besiktning den 29 nov. 1826 befanns emellertid att
vissa delar av promenaden "saknade de egenskaper som erfordrades för att träden framdeles skulle komma i växt, och
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det skick att anläggningarna vid arrendetidens slut skulle
kunna öppnas till begagnande av allmänheten".
Arrendatorerna blevo därför inkallade för magistraten
och arrendevillkoren blevo förändrade så, att de befriades
från arrendeavgiften, mot att området utlades till äng, så
att inte tr~idens rötter skulle taga skada vid plöjningen. Vid
arrendetidens utgZrng· i maj 1829 beslöt magistraten, att stadens ~ildste sj~i l va sk ull e övertaga vården och underhållet av
Promenadanhig·gningen, enär det visat sig, "att det enskilda
intresset e.j så mycket avsåge planteringens skyndsamma
fortkomst, utan fastmera ett lttngvarigt innehavande av själva
jordlotterna".
Men även sedan staden sj~i l v övertagit vården av Promen~den, blev den tydligen illa skött och vid en besiktning i
okt. 183? framfördes grava anmärkningar mot planteringsvården. Detta ledde till att stadens äldste beslöt att med trädgZ1rdsmästaren J. D. Hornmerberg-, eller annan skicklig plantör,
träffa överenskommelse om planteringens bättre vård.
Hommerberg· åtog sig uppdraget och den 28 dec. 183? upprättades med honom ett så lydande kontrakt:
"Undertecknad åtager sig härmedelst att inom den 1 maj
1838 å stadens allmänna promenad, sträckande sig från Begravningsplatsen i väster på södra och östra sidorna av staden intill kanalen på norra sidan bakom handlanden A.
Didons tomt plantera andra trän, kastanj och lönn i stället
för de nu utgång·na, och att sedermera under tio år, räknade
till efterhösten år 1848, hela planteringen å samma promenad ·vårda och underhålla, så att vid nämnda tids förlopp
träden, satta uti fyra rader, befinnas levande, oskadade, på
stället hunna till den fullkomlighet, att intet träd är av mindre
höjd än 8 till 10 alnar, samt dessutom varandra så närstående som vid promenadens anläggning utstakat blivit och
ännu visar sig å ställen av promenaden, varest träden icke
utgått, och sådant allt emot en årlig betalning av tjugofem
rdr banka, därav endast 10 rdr banka av mig må lyftas efter
varje års förlopp den 1 :ste oktober, sedan genom besiktning
blivit utrönt, att jag icke åsidosatt något av vad mig efter
detta åtagande å ligger, men övriga beloppet innehållas av
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stadskassan till dess vid ovannämnda tio års förlopp mitt
åtagande befunnits i allo fullgjort; och medgiver jag mig
vara fullkomligen oberättigad till berörda andel av betingade betalningen, så vida planteringen då icke skulle vara
i det skick, som ,jag nu förbundit mig till att befrämja, så
vida ej åverkan därpå i de sista dag·arna mig ovetande skett."
Vidare stadgades, att ingen exercis till häst eller fot, ingen
repslagarebana eller andra arbeten, som kunde skada planteringen, måtte inom Promenaden tillåtas.
Redan 1795 antager mag·ist raten en "stadsp lantör", vilken
vä l närmast har haft upps ikt över pilplanteringarna längs
stadens viig·ai'. Genom fören~imnda åtagande får man väl
säga, att Hommerberg blev den förste stadstriidgårds mästaren h ii r i Malmö .
I våra dagar HHer d et ju otrnligt, att n ågon sku lle kunna
å taga sig ett stt omfattand e uppchag mot dylika betalningsför eskrifte r. Men .L-lommerberg tycks ha fullgjort s itt uppdrag ti ll al lrn ~in b el<''itenhet och vid hans död d en 29 sept.
1845 för·etedde Södra Promenaden. som den nu kallad es, en
prydlig anbli ck. Hommerbergs sterbhus fick iiven utbetalt
det inneh å llna beloppet.
1842. r edan för e Hommerbergs död. b eslöt man att "ombilda Promenad en fr å n en enform ig i rader ordnad allean läggning ti ll en chi~jiimte av vi ld a träd och bu skv~ixt er bestående, m ed g-rusade g~ingat' i griismattorna och buskageanordningar m era orn v~i x l ande Promenadanliigg ning", som
d et h ette i motiveringe n. För att finansiera detta arbete b e'slöto stadens äldste att anhttlla hos magistraten om anviindand e av d e föi' gT~isskörclen inflytande medlen. Man ifrågasatte även om icke dessa p engar· också skulle kunna räcka
till underhå llet av kanal en. Antingen måste höpri set vid den
tiden ha varit ovanligt högt e ller ock så arbetet av ringa omfattning. Magistraten, som tydli gen var minche optimistisk än
stadens ii ldste, bestämde eme ll ertid, att i.nga av dessa medel
finge anv~indas för kanalrensningen. Sedan kanalerna slutg ilti gt blivit ordnade, beslöt stadsfullmäktige 1879 att utsträcka planteringen fram till Norreg·atans mynning i enlighet med ett av landskabsgartner Ove Höegh-Hansen upp-
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rättat förslag. Därmed fick Södra Promenaden den utformning, som den i huvudsak har i våra dagar.
Inom Södra Promenaden viixer ett flertal intressanta träd.
Så t. ex finner man bakom Katolska kyrkan ett par av stadens största plataner och framför Yllefabrikens fasad står
Sveriges antagli gen största exemplar av Sophora japonica.
Inom lekplatsen växer ett siillan förekommande exemplar
av Acer Pseudo-Platanus Leopoldii med gul- och vitbrokiga
blad. Av de stora Acasiorna har flertalet redan skattat åt
förgängelsen.
KastanjaJlen, som siirski lt under blomningen erbjuder en
praktfull anblick, har lidit svårt under de senaste ovanligt
~triinga vintrarna och under 1943 och 1944 fälldes e.1 mindre
iin 93 frostskadade träd.
Enligt den 181J fastsfä llda stadsp lanen sku lle ävenledes
bastionerna Uppsala, Älvsborg och Vänersborg förses med
planteringar. Dessa blevo, liksom Södra Promenaden, från
bör.jan inhiignade, men trots detta befanns det v id besiktning 1826 att åverkan g·jorts å träden, vilket föranledde magistraten att 182? fridlysa bastionerna.
1833-1835 utfördes trädplanteringen i Norra Wallgatan,
så att den diirigenom skulle "bl iva en av stadens vackraste
och bekviimaste gator, liksom den i fö ljd av sitt hige m t'1ste
bliva iiven en av de mest trafikerade".
Den å bastionen Ä lvsborg anlagda planteringen blev 1841
föriindrad och erhöll ett mera regu lj ärt utseende.
På våren 1850 öppnades för a llm iinheten den del av Norra
Promenaden, som var bel~igen mellan Fisktorget och Östra
infarts bron.
Den 24 mars 1865 ingick drätselkammaren t ill stadsfu ll~
mäktige med en anhid lan att "eniir de it f. cl. bastionen Uppsala - denna stadens mest besökta promenad - planterade
träden stodo allt för fätt, med ett meJlanru m av endast 6 a ?
alnar, och ti ll hinder för triidens utveckling· och bevarande,
få borttag·a en del av triiden samt ombesör.ja parkanliiggning
därstädes i enli ghet med en av triidgårdsmiistare H. Möller
uppg_jord ritning·" . Denna framstä llning bifölls av stadsfullmiiktige men först år 18?0 blev regleringen utförd.
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Bastionen Nyköping blev genom Kungl. Maj:ts brev den
11 aug. 1863 överlåten till Malmö stad "med villkor att den
ifrågavarande jordrymden, som innehöllo omkring 23.?'00
kvadratalnar, skulle antingen tilläggas den så kallade Esplanaden för utvidgning och parkanläggning eller ock användas
till byggnadsplats för ett nytt läroverkshus".
Någon läroverksbyggnad kom emellertid ej till stånd. 18?'9
föreslog drätselkammaren att å bastionen skulle anläggas en
lekplats och till denna hade ritningar upprättats av landskapsgartner Ove Höegh-Hansen i Köpenhamn. Stadsfullmäktige beslöto emellertid att med anläggningen skulle tills
vidare anstå.
Sedan Kungl. Maj:t avslagit en framställning att hit få
förlägga Navigationsskolan, återkom drätselkammaren med
sitt lekplatsförslag, men detta blev ånyo avslaget av fullmäktige.
Det blev den för stadens planteringar så varmt intresserade konsul Anders Kaspar Holm, som åter tog upp lekplatsfrågan. I en till stadsfullm äktige den 2?' juli 1883 gjord framställning· påpekar Holm, att bastionen , som utarrenderades
till åker och repslagarebana, var en vanprydnad för staden,
varför han föreslog, att Slottsgatans lindplantering skulle
fortsättas utmed bastionen. Dessutom skulle två rader stormträd av alm planteras runt bastionens ytterkanter. Mittelpartiet skulle utli:ig·gas som gräsbevuxen i:ing utan gångar för
att användas såsom lekplats å t barn.
Motionen bifölls av stadsfullmäktige och Holm blev anmodad verkställa anläggningen. På våren 1884 invigdes
denna stadens första offentliga lekplats.
Träden utmed Norra Vallgatan har på grund av gaturegleringar försvunnit , men skyddsplanteringen mot kanalen
står ännu kvar.
Trädbeståndet å såvi:H bastionerna som allen utmed Norra
Vallgatan i:ir numera mycket dåligt och m ~mga träd ha under
de senaste tio åren dött ut. [ samband med regleringen av
gatan å sträckan Fisktorget till Hovrätten föreligger beslut
om att de gamla alleträden skola helt borttagas och nya
planteras i dess stä lle.
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K u n g s p a r k e n.
Slottsplatsen, den nuvarande Kungsparken, som ~igdes av
kronan, skildras som en flack gräsbevuxen fälad, där under
1800-talet fångvårdsbevakningen och skarpskyttarna hade
sina exercisövningar, begapade av folk från staden. Från
slutet av 1830-talet fram till mitten av århundradet verkställde profossen spö- och risstraff å Slottsbacken, belägen
mitt för nuvarande hovrätten. Utmed Slottsgatan fanns en
repslagarebana och å Slottsplatsens västra del, ungefär där
Holms byst nu står, låg den s. k. kommendantsträdgården.
Slottsgatan anlades 1856 och planterades ·med två rader
lindar, av vilka den ena raden senare flyttades in i Kungparken och nu bildar en av de gamla lindalleerna därstädes. Från
Slottsplatsen skildes g·atan genom ett öppet dike.
Redan i den 1811 fastställda stadsplanen ingick, att Slottsplatsen skulle utläggas som parkanläggning, en s. k. Esplanad. Men så länge kronan disponerade marken kunde något
planteringsarbete e,j komma till stånd.
Det var borgmästare Malmborg, som vid allm~inua rådstug·an den 30 sept. 1856 förde frågan om parkanläggningen på
tal och han fick i uppdrag att söka åt staden mot himpligt
vederlag förvärva Slottsplatsen och kommendantsträdgården.
Den 13 sept. 1860 föredrog· borgmästaren i magistraten
ett av honom upprättat förslag· om markbyte mellan Kung·l.
Maj:t och kronan och Malmö stad. Som utbyte skulle kronan
erhålla en del av Västra betesmarken och någon jord i den
s. k. Skjutsstallslyckan. Förslaget gi llades från flera håll,
men handlanden Thomas Frick kunde ur flera synp unkter
e_j gilla förslaget, som han ansåg beredde kronan och ej staden några fördelar. Han menade, att staden för närvarande
e,j kunde anses hava behov av ökade promenadanläggningar,
enär de redan befintliga fullt motsvarade de så beskaffade
anläggningar, som funnos i Göteborg, fast antalet invånare i
denna stad vore dubbelt så stort som i Malmö. Skulle emellertid jordutbytet komma till stånd, föreslog Frick. att parkanläggningen uppsköts ännu 20-30 år.
Det skulle föra allt för vitt att h ~ir skildra de många för handlingarna med kronan , men i mars 1863 förelåg emeller-
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tid Kun gl. Maj :t godkännand e av m a rkbytet och Krigskoll egiet erhöll i uppdrag a tt a vslu ta kontrakt därom m ed stad en.
D å nu jordfrågan var förd lyckli gt i hamn, u tsågo stad sfullmäkti ge en parkkommitte b est åend e a v hand!. H emik
Runnerströrn , And ers C a spar Holm och C hr. H. Möller m ed
uppdrag a tt uppg·öra planer och kostnadsb eräkning·ar. F ör
uppdragets full görand e skull e d ess uto m t illkallas sakkunnig p erson.
D et skulle em e ller t id visa sig, att iorclnings fälland et av
n y a exercisfaltet i Skjntsst a ll s lyckan var myck et svå r t att
r ealiser a och först efter 5 å r , e ll er n~irma re b es fäm t d en 10
au g. 1868, kund e stadsfullm ii k t ige m edd ela pa rkkommi tten.
att fr ågan om jordbytet nu bragts d ~irh ~in , a tt d et inom k or t
k~ mcl e bli va s lutli gen genomfört, varför kommitten anmodades att sk y nd samt gå i författnin g om vidtagand e av de 1'Hgiircler , som p i1 dem kunde ankomma.
R edan den 2? okt. 1868 kunde k ons ul Holm , som var kommitten s ordförande och drivand e kraf t m edd ela stad sfullm ~ikti ge, "att han trodd e s ig· h ava funni t i landsk a bsgartner
O ve Höegh-Ha nsen i Köpenhamn en p erson, som vore fullkomli gt v u xen uppdraget att uppgöra så vtil pla n som kostn a clsför slag t ill elen ifri1gavar ancle parka nliigg nin gen och a tt
k ommitten m ed honom överensk o mmi t om g rnnd erna för
a nHi gg nin gen , efte r v ilka Höeg·h-Hausen nu h a de en ritnin g
under arbete. F ör arbetets p l'1sk y nd a nd e vore det kommittens
menin g att genast pt'1 vå ren 1869 gå i fö rfattnin g· om terr ~in gen s plane rand e m ed elst g riiv nin g och schak tning, gå n g·ars och g-r~i splan er s u t Wg·g nin g och fardi ggörande samt a tt
p l'1 hösten sa mma år verk ställ a pla nteringen" .
D en 10 dec. 1869 und er tecknad es b yteskontrak tet, vilk et
vad Slo ttsplatse n betrMfa r h a d e fö lj a nde ly d else : "Kun g·!.
Maj: t och kronan uppl t'1ter åt stad en Malm ö till full ~i go för
a ll framtid och för att anvtindas till allmän parka nlii gg ning
sam t fruk ttrtid gi1rd och blom ste ra nl iiggnin g, p i1 siitt staden
kan finn a för goclt niirm a re b estä mm a, dock uta n riitt igh et
att frirn d etta b esfämd a iindamå l a fv ika, h e la den K un gl.
Maj :t och krona n t illhöri ga vester om stade n b eltig·na jord ,
som om slutes a v Slo ttsplatsg·atan , Ny a beg rafningsplatse n,
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<len närmast staden befintliga yttre f. d . fästningsgrafven
och den i förlängning af Westergatan till Slottet ledande
stensatta väg, hvilken jord, som utgöres af den så kallade
Slottsplatsen och Kommendantsträdgården med omgivande
åker och äng·smark . . ."
Vid stadsfullmäktiges sammanträde den 26 jan. 1869 förelåg från parkkommitten en skrivelse jämte en av HöeghHansen uppgjord ritning och kostnadsförslag. Detta som
avsåg anläggningen jämte vakthus, portar och staket, trädg·årdsmästareboställe samt dri:inering· och vattenledning, slutade på 26.823 rdr 51 öre rmt.
För förberedande arbeten anslogs 3.000 rdr och en kommitte bestående av kons ul Th. Flensburg, kaptenen C. E.
Boman och lektorn M. Eurenius erhöll i uppdrag att granska
ritningar och kostnadsförslag.
I mars förelåg· kommitterades betänkande å tföljt av nya
ritningar och kostnadsförslag dels från Höegh-Hansen och
dels från trädgårdsmästaren i Malmö H. Möller. På hemställan av kommitten beslöt fullmäktige att godkänna HöeghHansens senare ritning och att för anläggningens utförande
anslå ett belopp av 20.000 rdr, dock med rätt för kommitten
att göra mindre förändringar. Samtidigt invaldes i kommitten i stället för Runnerström, som avflyttat från staden,
kapten Boman och bankdirektören J. U. Quensel.
Om Slottsplatsens utseende vid denna tidpunkt skriver
A. U. Isberg i sin Handbok över Malmö stad följande: "Under
vintern och början av år 1869 då Slottsplatsen blev stadens
egendom, utgjorde det vidsträckta området platsen för ett,
man kan gärna säga, vidrigt och gudlöst skådespe l. Pietetlösa lump- och bensamlare begagnade då tillfället att å de
gamla kyrkogårdsområdena verkställa g·rävningar efter ben
- ben efter människor, som av hög eller låg samhällsställning, sedan 1400-talet och in på 1800-talet jordats där och
vilkas namn nu fylla sidorna i våra kyrkoförsamlingars dödböcker. Enbart från spöbacken, den forna Slottsbacken,
som ofta omnämnes i äldre dödböcker som begravningsplats,
hade sålunda hela lass av människoben utgrävts och försålts
till lumphandlarna och benstampen för förmalning till ben-
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mjöl och gödningsämne. O ch när Holm på våren 1869 tog
itu med schaktnings- och jordarbetena för parkanläggningen
och förhindrade ofoget, företedde de förra åkerfälten och
ängsmarkerna en egendomlig förstörelsens bild av gropar
och hålor med därinvid uppkastade jordhög·ar. De vid jordarbetena funna skallarna och människobenen lät Holm nedkasta i två på platsen befintliga brunnar, den ena i Kommendantsträdgården och den andra vid garnisonssjukhuset,
vilka fylldes därmed."
Ännu i våra dagar påträffas vid grävningar i Kungsparken kranier och ben, vilka dock skyndsamt återbördas åt
jorden.
I april 1869. satte man i gång med anläggningsarbetet,
I
vilket under Holms och Höegh-Hansens ledning fortgick
till fram på hösten. Enligt ritningarna skulle gångarna ha
en bredd av 5 t alnar men i augusti beslöto fullmäktige på
förslag av konsul Th. Flensburg att gångarna skulle breddas
till 8 alnar dvs. nära 5 m. Man befarade, att bredden skulle
visa sig vara otillräcklig med tanke på den stora folkmängd,
som vid vissa tillfällen kom att besöka parken. Parkkommitten protesterade och Höegh-Hansen påpekade, att om
detta skulle genomföras kom hela planen att förryckas och
ha till följd, att en del arbete måste göras om. Inför denna
motivering ing·icks en kompromiss, så att gångarna skulle
få en bredd av 6 alnar dvs. 3,6 meter.
För att skaffa alleträd till de planerade alleerna föreslog
Holm, att ena trädraden i Slottsplatsgatan, som den då kallades, skulle överflyttas till parken. Övriga felande träd
erbjöd sig Holm att mot flyttningskostnaden anskaffa från
sin egen trädgård å Rosenholm i Västervång. Drätselkammaren avstyrkte men stadsfu llmäkti ge godkände med 19
röster mot 15 förslaget. Det var otvivelaktigt en klok åtgärd
att borttaga träden i Slottsgatan. Den andra trädraden fälldes 1916 i samband med Slottsgatans reg·lering. Beslutet föranledde en livlig tidningspolemik, men alla voro säkert
senare eniga om, att både gatan och parken v unnit därpå
i all synnerhet som det gamla stängslet samtidig·t fick försvinna, så att parken blev helt öppen mot gatan. Over huvud
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taget förefaller kons ul Holms åtgi:irder i samband med parkanli:iggningen att vara präglade av klokhet och klar blick
för vad som var i:indami1lsenligt.
Enligt gamla avlöningslistor gri:ivdes under hösten 17.000
planteringsMl tiJl ett ackordspris av 1 öre pr h å l. Arbetarna
betalades m ed 1 kr pr· dag· och en parskjuts m ed 6 kr. Det
kan ha sitt intresse att ji:imföra dessa priser m ed dem, som
nu g·älla för anli:iggning·ar i staden.
U nd er p åfö ljande ur fortsattes anläggningsarbetet och p å
hösten 1870 var parken i stort sett fardig. Arbetet hade då
krävt omkring· 5.000 dagsverk en. Mot S lottsparksgatan och
Slottsvi:igen inhi:ignad es parken med ett s tak et.
Malmö hade chirmed fått sin första parkanli:iggning av
större m å tt och den skulle under e n lirng följd av ttr utgöra
stadens stolthet.
Kung·spark en i:ir en park i typisk 1880-talsstil, med slingrand e g·å ngar och !Ung·a p ersp ektiv, vilka dock med å ren delvis vi:ixt igen . Buskagen och d en lummi ga unclervegetationen
har i:ive n efter hand a lltmer försvunnit p å grund av de stora
trädens skugga. Grottan och stenpartiet di:iromkring är ett
t y pi skt uts lag av J880-talets tri:idgå rdskonst. U nder å r 1928
företogs en kraftig gallring av tri.idbes tå nd et och e.j mindre
i:in ett 60-tal almar, 45 kastanjer, 20 lönnar och ett flertal
andra tri:i d hortröjdes. Gallringen, eller som den av ett fler tal insi.indare i pressen beni:imndes, skövlingen och vandaliseringen , väckte bland m å nga gamla Malmöbor en hitt förklarli g oro, m en sedan man sett r esultatet, b i:ittr e utvecklingsmöjligheter för de kv a rsft1end e träden , inst1g man det b erättig·ade i iitgi:irden.
Parkanlä ggnin ga r fr i111 denna tidsperiod ki:i nnetecknas av
de t stigand e intresset för dendrologi skt intressanta träd och
Kungsparken utgör i detta avseende inget undantag. Tack
vare kon sul Holm s goda afförsförbind elser m ed utlandet och
hans u tpri:iglade botani ska intresse blev i Ku ngsparken planterat ett flertal infressanta tri:id . Bland d essa fo ster man sig
si.irskilt v id en praktfull g rupp av tre surnp cy presser (Taxoiclum di sticu m) vid kanalen ni:ira grottan. Mellan denna och
r es tauran gen vi:ixer å Solrosplanen ett praktexemplar av
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f likbl ad ig bok (F'ag us s il v atic;a as pl e nifolia). lnom omri'1d ct
mot hovriitte n finn er man ett sl or t e xemplar aY iik ta kastanj
(Cas l·a nea Yesea) . som i'1rlige n biil' frukL sa mt k un gsek e n
(Q ue t·cu s rn ac ranthern) och e n inlressant forn1 a Y flikbl a di g
avenbok. l hi r vii xte ocksi'1 pa rk e ns enda t u I pa n tr-iicl (L i riodend ron tiil ipifern) . me n d et frö s bort under el en s l riinga
Yin tern 19-t.0- 41. AY d e sto ra A kaz ia- och A ilanll111 slriicl e n
h ar clt fl e rta l ska ttat :'it fö rgiin g·e lsc n. me n ii11n1 1 finn es ni'1g-rn
stor a exem pl ar kYar. E n s lor· blodbok oc h e tt par miik1 igu
pyramicleka r h ör lik asi't t ill p arken s m era cl ekoraLiY a triicl.
13assiing planen dominera s av e n m yck e1 vack er s i 1,·er lönn
(Ace r d acycar pu m) och d e röd b lommi ga ka sta nj Lriid e n c 1·bj ud a en praktfull a nbli ck pi'1 vå r e n. cl i'1 d e blomm a .
Parken har a ll t id Yari t rik t s nw ck a d m ed blommor och
förf . h ar ~innu i gott minne d e praktfulla tape1gr upp er, som
arrangerats av s tadstriidgi'ird s m ~i s tare I sb er g.
U nd er det förs ta Z1ret va r park en avsfo ng cl för a llm iin h ete n
och parke ns off ic ie lla ö ppnande iigde för st rum sönda gen
elen 14 juli 18?2, d å clriitse lkammaren i Syd sve nska Dagblad et lät in föra följ ande kun göre lse:
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"Från och med söndagen den 14:de i denna månad kommer nya planteringen å f. d . Slottsplatsen att dagligen hållas
tillgänglig för allmänheten tillsvidare från kl. 6 på morgonen
till 10 på aftonen. Och som det är av största vikt att denna
dyrbara anli:iggning från bör_jan varder i möjligaste måtto
fredad för skada och åverkan, anser Drätselkammaren sig·
böra uppmana en hvar besökande, som förmärker annan därsfädes föröva åverkan eller åstadkomma oordning på ett eller
annat sätt, att di:irom göra anmälan hos den i parken patrullerande polisbetjent eller endera af de di:irsfädes anställda
grindvakterna. Tillika tillki:innagives. att små barn icke i
parken insli:ippas, så framt de icke af i:ildre personer åtföl _jas.
Malmö den 11 juli 1872.
Drätselkammaren."
Man hade tydligen den girngen icke si1 höga tankar om
malmöbornas parkkultur. Förbudet för småbarn är också
ganska anmi:irkningsvi:irt. Numera är det icke minst barnen
man tänker på, då en parkanläggning kommer till stånd.
Beslut om restaurationspavil_jongens uppförande fattades
den 20 juli 1880 och den 21 juli påföljande år blev den invigd av Konungen i samband med öppnandet av lantbruksmötet. Vid samma tillfälle fick parken, som tidigare kallats
Slottsparken, sitt nuvarande namn, Kung Oscars park, vilket
namn dock alltid förkortades till Kungsparken.
Terrassen med balustrad och trappor tillkom år 1882 och
år 1900 blev den betydligt utvidgad. Med anledning av Ba1tiska utställningen blev restaurangen ytterligare utvidgad
och 1920-1921 erhöll den sitt nuvarande utseende.
Stadens planteringar hade med tillkomsten av Kungsparken fått en sådan omfattning, att det ansågs önskvärt att
för vården av dessa anställa en särskild stadsträdgårdsmästare och den 24 april 1884 blev bland 24 sökande trädgårdsmästaren i Göteborg J. Chr. Wolff utsedd till denna befattning med en lön av 125 kronor i månaden. Wolff hade tidigare som förman lett anläggningsarbetena och var således
väl förtrogen med sitt blivande arbetsfält. Samtidigt avlät
drätselkammaren en tacksarnhetsskrivelse till konsul Holin
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fiil' den osparda möda och det varma intresse, för enat med
s mak och skick li ghet, varmed Holm alltid ägnat s ig å t v i1rden av Kungsparken. som med rätta kunde kallas en prydnad för s taden.
nder t'1ren 1881- 19J 7 had e Kungsparken en brunnspaviljong, belägen i västra ~indan av dubbelallen. Man " drack
brunn" i den populära parken.
Solrosen, Ebbes formsköna konstverk, en gåva av b yggmä stare . J. Stenmarck avfacktes d en 6 sept. 1911.
Sitt andra konstverk fick parken p å 101-å rsdagen av konsul }-Jolms föd else. D å överlämnades till staden d en b yst av
parkens skapare, som nu har s in plats under ett valv ay
m ~i kti ga bokar väs ter om r estaurangen .
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S!ortoq;e! med ··R1111cl 11i11 g·c11··. Fo!n f'r{in 18-:-2.

13alustracl en. [rim Yilken man h ar: e n Yack cr: uts ikt iivc1·
S lottsparken i.ir en git,·a frim Ma lm ö Förskönings- och P lante rin gsfi:i r:enin g. Den upp fördes år 1903.
·
S lu t lig·en m <°1 n i.imnas att bysten av k un g l. m <°i lare n C ustaf
Rydberg uppsattes l935 <°1 p lattm i Yi.istrn delen aY parken .

Storto rg et.
R ed a n J69? planterades li ndtriicl r unt om torget. Dessa ha
h-d ligen under <°1ren s lopp bli v it komp lette rade. ty l !innc
skriYer 1?49. att " torg·et i:ir p å a l la s idor planteraclt med h öga
triin av L ind. ] li.ist-Castanier och Walnötetri.in"'.
Dessa borttog·os em ellertid efte r hand och 18?0 fö llo de
sista tri.iden.
Samm a å r planLe rad es " :Rundningen" . Gam la bilder v isar
planterin gen om g iven av ett lågt j i.i rnstak et. Detta bor ttogs
senare i samband m ed uppsättningen av Carl X Gustafs
ryttarstaty.
Planteringen å rundningen var som en li ten botanisk frädgård i miniatyr m ed lind, syren , hagtorn, bladp lommon,
mispeJ, caragan m. f l. För att b ereda hi:i ttre s ik t mot den

96

Gustav Adolfs torg å r 1842. Teckning av C. C. D a hlberg.

ståtliga statyn och skapa mera r ytm i planteringen, bortgallrades under åren 1925 och 1927 ett tjugotal av träden , så
att nu endast sex å terstå.

G u s t av A d o 1 f s t o r g.
Genom tillkomsten av kyrkogå rden, som invigdes 1822,
hade torget fått sin västra gräns markerad. Förhå llandena
å själva torget skildras som b edrövliga. Visserligen fanns en
stensatt v~ig· m ellan Södra Tullgatan och Söclergatan men
övriga delar av torget voro vid regnig· väderlek nästan ofarbara. Delar av torget voro bevuxna med gräs, där de kringboende läto sina f å r beta.
Det skulle drö_ja ända till 1851 innan n ågot initiativ togs
till torgets förskönande. D et var borgmästaren Jacob Malmborg, som d å framkom m ed förslag jämte ritning och kostnadsb eräkning för en trädplantering och promenadanläggning å Gust. Ad. torg. Resultatet blev emellertid endast ett
beslut, att elen för plantering· avsedda ovala planen skulle
höjas och förses m ed ett tjockt lager grus, vilket måste anses
såsom ett m ycket tvivelaktigt sätt att försköna torget.
Ingenting blev em ellertid åtgjort å t mittelpartiet och 1858
b eslöt staden s äldste, att, enär mittelplanens grusning skulle
m edföra b ety dande kostnad och dessutom den olägenheten
att vid stark blåst dammoln skulle upprivas och b esvära
trafikanterna och n ärboende, i stället föreslå, att mittelpla7
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Plan över "Rundningen" på Gustav Adolfs torg vid 1800-talets slut.

nen besåddes med gräs och på lämpliga ställen planterades
med grupper av buskv~ixter . Detta beslut blev även 1av
Kungl. Maj :ts befallningshavancle fastställt.
Anlägg·ningen utfördes 1859-1860 efter ritningar av trädgårdsmästare Rörby från Köpenhamn. Först 1865 öppnades
planteringen för allmänheten. En vaktkarl hade i uppdrag
att å bestämda efter årstiden anpassade tider öppna och
stänga grindarna. 1903 borttogs stängslet och häcken.
Om Rundningen skrives 1868 följande: "I torgets mitt är
en oval , med ett fult stängsel och en hagtornshäck inhägnad
plantering, som är utmärkt väl skött och utg·ör en nyttig och
angenäm tillflyktsort för många av stadens innevånare och
isynnerhet barnen under elen varma årstiden. Skada att an-
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Gustav Ado lfs torg med cntrcn ti ll "Rundningen ". Foto ornkr. 1900.

ordningen av gångarna och grupperingen av tr~iden och buskarna icke i a llo uppfylla villkoren för en god . mak. Den
är dock stadens förnämsta publika promenadplats." Till
detta bör t ill äggas, att anliiggn in gen va r typisk för den tidens
smak för romantiska anläggni ngar. Bland de träd, som ännu
kvarstå å torget läg·ger man s~irskilt märke till de båda
,j ättestora p latanträden och en rödblommig kastanj invid
bassängen.
En stor blodbok. en grupp lindar, hagtorn och Malu sträd
höra till de mera iögonfallande träden å torget.
Anders Jönsson s lilla älsklig·a fonfängrupp "D uschen" ii r
en gåva av Eugen Wingård.
T samband med ti llkomsten av Gerhard Hennings fonfön
"O resund", som invigdes den 29 maj 1934, skedde en reglering
av gångsystemet å torget. Såväl fontängruppen som bassängen ~ir en gåva till taden från Malmö Förskönings- och
Planteringsförening med anledning av föreningens 50-årsjubileum.
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M a 1 m ö F ö r s k ö n i n g s- o c h P 1 a n t e r i n g sf ören in g.
Malmö stads planteringars historia kan ej skrivas utan ett
omnämnande av Försköningsföreningens insats vid tillblivelsen av stadens äldre planteringar. Först år 1886 erhöllo
planteringarna sitt eg·et konto i stadens stat lydande på den
anspråkslösa summan av 2.000 kronor, varför man kan förstå, att Försköningsföreningens bidrag till åstadkommande
av nyplånteringar ej voro utan betydelse. Föreningen bildades den 10 oktober 1881. Ordförande blev landshövding
Gotthard Wachtmeister och i styrelsen finner man många
kända Malmö-namn, såsom Bei.jer, Holm, Kockum, Faxe m. fl.
· Man tog omedelbart i tu med en kartläggning av de platser,
som kunde komma ifråga för förskönande medelst p lanteringar och såväl Pildammarna som Hästhagen, nuvarande
Slottsparken nämnes i detta sammanhang. Uppslaget till
åstadkommande av denna senare park kan så lunda si:igas
hava utgått från Försköningsföreningen.
En av de första platser, där man igångsatte plantering, var
Skjutsstallslyckan. I årsberättelsen 1890 omtalas sålunda, att
man därstädes utplanterat 1.000 alm- och 1.300 alplantor.
Denna plantering blev sedermera raserad då Statens Järnvägar övertog området.
I årsberättelsen för år 1894 omtalas att föreningen sedan
."u· 1884 betalt ut 12.000 kronor för plantering av Fortifikations- och Kommendantsängarna, Mariedal , Skjutsstallsly ckan, Folkparken i Rörsjömarken, Plantskolan, området vid
Turbinen, f. cl. Garnisonskyrkogården samt vägp lanteringar
på olika ställen.
Sin kanske största insats gjorde Försköningsförening·en,
då den efter mönster från Danmark upptog fråg·an om koloniträdgårdsrörelsen. Såväl de nu raserade Pildammskolonierna
som Zenithskolonierna anlades på initiativ av förening·en.
1921 utlyste föreningen en pristävlan om plantering och
försköning av Limhamnsfältet. Tretton tävlingsförslag inkommo, men planen blev aldrig realiserad, dessbättre skulle
man kanske kunna säg·a .
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Bevarandet av den gamla Bödkaregården ute vid Hohögs
backar hör ävenledes till Förskönings- och Planteringsföreningens fört _jänst.
Beijers park.
Beijers park var ursprungligen en privat plantering. 1885
arrenderade nämligen bröderna Gottfried och Lorenz Beijer
för en tid av 50 år ett områ de av 3 tunnland 20 kappland av
stadens jord nordost om Nya Vattenverksvägen . Under de
närmast följande åren blev här utfört en plantering, vilken
dock ej var tillgänglig för allmänheten. Vid Gottfried Bei_jers
död 1901 övertogs området av staden. 1903 gjorde Malmö
Försköningsförening en framställning , att Beijers Park måtte
anordnas som en folkpark. D en 20 maj samma år beslöto
stadsfullmäktige bevilja framställningen och 3.900 kronor
anslogos för anläggningens utförande. Redan samma år utfördes anläggningen efter ritningar av stadsträdgårdsmästare
Gunnar Isberg, varefter folkparken öppnades för allmänheten.
Parken var emellertid av ringa storlek, varför föreningen
gjorde en n y fram stöt om ytterligare utvidgning av området
och den 9 sept. 1910 beslöt stadsfullmäktige att till Försköning·sföreningen utan avg·ift utarrendera ytterligare 7 har
mot villkor, att förening en därå anlade en skogsplantering.
Arrendet skulle gälla till 1950. 1915 ställdes ytterligare omkring 2 i har till förfogand e och 1917 var parken i sin helhet
tillgänglig för allmänheten. Härmed överlämnades ~iven parken helt i stadens vård. Senare har tillkommit ett mindre
områ de i sam band med Ostra Fäladsgatans anläggning.
En mindre damm från Beij erska tiden utv idgad es b etydligt 1932-1933 och under 1943 uppfördes den lilla cafepaviljongen.
Ursprungligen genomskars parken av ett nät gångar men
dessa ha successivt igenlagts, så att hela parken nu utgör
en stor samlad gräsyta.
Med skäl kan man säga, att Beijers park helt utvecklat
sig till en folkpark och under sommarmånaderna utvecklar
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Rörsjöparken. Foto 1913.

sig här ett fritt folkliv . U nder vintern är parken en livligt
besökt vintersportsplats, tack vare den kuperade ten·ängen.

R ö r s j ö p a r k e n.
Med tillkomsten av Kungsparken tycktes intresset för
stadens förskönande med planteringar riktig·t blivit väckt.
Härtill bidrog g ivetvis i hög grnd Försköningsföreningen,
som ständigt framkom m ed n ya uppslag och som i.iven ställde
vissa medel till förfogande.
E nli gt stadsplanen skulle h ela Rörsjömarken utläggas till
tomtmark i den m å n fy llning kunde anskaffas för höjande
av elen sanka terrängen. I skrivelse t ill stadsfullmäktige d en
28 _januari 188? h emställde emell ertid Gottfr ied Beijer, kons-iil
Th . F lensburg och folksko lein spektören doktor A . 0. Stenkula att en folkpark m åtte anläggas å Rörsjömarken. E nligt
kostnadsförslag·et skull e anhiggni ngskostnaclen uppgå till
J 2.160 kronor, varav Försköningsförcning·cn sku lle t illskjuta
3.015 kr för v~ixter , frön och plantering. Dr~itsel kammaren
fann förslag·et om p lantering· tilltalande men anså g, att det
bord e vara en skogsplantering och ingen parkanli.igg·ning.
E n dylik plantering skulle iivcn bli billigare. För utförandet
bcgi.irclc drätselkammaren ett anslag· av ?.500 kronor fördelat
på 3 år. Detta blev av staclsfull111i.iktigc beviljat elen 11 mars
sam ma ar.
0
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Arbetet pågick under 1887 och 1888 då det avstannade på
grund av brist på fyllning. 1902 föreslog drätselkammaren
att man, genom omläggning av ett par dammar inom området, skulle skaffa behövlig fyllning för arbetets avslutande.
Detta förslag vann emellertid ej stadsfullmäktiges gillande.
Först 1905 blev anläggningen helt färdigställd.
År 1938 undergick parken en genomgripande renovering.
Den stora lekplatsen blev iordningställd och plaskdammen
anlagd.
Trots parkens relativt ringa storlek har den dock en viktig uppgift att fylla , då elen för en stor del av befolkningen
på öster är den enda parkanläggningen inom nära räckhåll.

S 1o t t s p a r k e n .
Tanken att i närheten av Malmö anlägga en skogspark
hade länge föresvävat en del av för stadens försköning intresserade ledande män. Visserligen fanns Kungsparken, men i
en d y lik strängt h å llen sirlig park kunde inte människorna
känna sig så fria eller njuta av naturen som i verklig skogsplantering.
Dessa tankar lågo till grund för den skrivelse som den 21
februari 1881 inlämnades till stadsfullmäktige av herrar
Gust. Ad. Hedman, Emil Flenshurg, Theoclor Ståhle, Alfred
Nilsson och Gottfried Beij er och som utmy nnad e i en hemsfä lJan, att stad sfullmäkti ge måtte besluta, att en stad en tillhörig skogsplantering anlades "till fritt bruk inom ordningens
g ränser" och att för utredning· av d enna fråga en kommitte
m åtte tillsättas.
E n dy lik kommitte, b estående av 7 personer, tillsattes, m ed
uppdra g att åv~ig abringa fullständig utredning rörande a lla
d e _jordar, som kunde anses lämpa sig för en skogsplantering
inv id stad en . På g rund av uppdrag·ets omfattning tillkallad es som särskilda sakkunniga professor Hjalmar Nathorst
och direktör F red rik UJri ch sen , Alnarp , samt skogsingenjören G u stav Ced erbaum från Stockholm. Försköning·sföreningen bestred alla m ed kornmittens arbete förbundna kostnader.
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Påföljande år framlades kommittens betänkande och följande platser utpekades som lämpliga för en skogsplantering.
1.
2.
3.
4.

Spillepengsmarken om 106 tunnland.
Hästhagen med 60 tunnland.
Mellanheden med 92 tunnland samt
Pildammsområdet omkring Pildammarna med 43 tunnland.

Det är intressant att konstatera att redan den gång·en tanken om en park kring Pildammarna varit p å tal.
Efter remiss till drätselkammaren och enligt dennas förslag
beslöt stadsfullmäktige den 15 april 1887 att skogsplanteringskommittens förslag icke skull e till n ågon fullmäktige s
åtgärd föranleda. Därmed hade denna viktiga fråga för
tillfället avförts från dagordningen.
Sedan beslut fattats att Industr iutställnin gen 1896 skull e
förläggas till området mellan Pilstorp och parkkanalen, blev
området öster om platanallen mellan Regementsgatan och
k a nalen iordningsti:illt. Lilla f ågeldammen utgrävdes och
utställningsområdet förbands med Kungsparken genom en
träbro "Parkbron". Denna blev år 1936 ersatt med den nuvarande betongbron.
Början till en parkanli:iggning inom Hästhagen var därmed gjord och den 20 augusti 1896 avlät styrelsen för Förskönings- och Planteringsföreningen följande skrivelse till
stadsf ullmäktige :
"Med stöd av det b emyndigande Malmö Planteringsförening lämnat och under antagande av, att herrar fuflmäktige b esluta om plantering av Kommendants- och
Fortifikationsäng·arna härstädes, räknat från Regementsgatans gräns, får nämnda styrelse härmed erbjuda staden
10.000 kronor såsom bidrag till detta företag."
Åt major C. M. Frick och överingenjör H. Holmberg upp drogs att utarbeta förslag till anläggningen och den 21 jan.
1897 överlämnades till drätselkammaren ett av stadsträdgård smästare J. Chr. Wolff uppgjort förslag jämte kostnadsberäkning. Enligt denna skulle kostnaden uppgå till den b etydliga summan av 138.800 kronor. Då kostnaderna ansågos

104

vara alltför .höga upprättades ett nytt förslag till en anläggning av mindre utsträckning. Denna kostnadsberäknades
till 60.000 kronor. Detta förslag tillstyrktes av drätselkammaren och den 19 mars 1897 beslöt stadsfullmäktige att parken skulle utföras enligt Wolf f s senaste förslag. Överstelöjtnant W ald. Ewerlöv och major Frick utsågos att övervaka arbetet.
Under 1897 och början av 1898 utfördes en del planerings-,
planterings- och inhägnadsarbeten för en summa av omkring
20.500 kronor.
Under tiden lät arbetsutskottet den framstående landskabsgartnern Edward Glaesel i Köpenhamn granska den av Wolff
uppgjorda planen.
' Glaesels granskning· ledde till att han framkom med ett
nytt förslag, som bl. a. avsåg att en större sjö borde utgrävas
för att göra det möjligt höja den sanka terrängen.
Detta förslag blev av stadsfullmäktige antaget den 3 juni
1898 och för parkens utförande beviljades en summa av
140.000 kronor.
För den, som varit i tillfälle att jämföra Wolffs ursprungliga plan med Glaesels, framstår det såsom en mycket klok
åtgärd att låta denne framstående trädgårdskonstn~ir omarbeta planen. I parkens uppdelning spårar man den speciella Glaeselska stilen, och ingen av stadens parker är så rik
på omväxlande perspektiv och naturscenerier som just
Slottsparken.
Anlä ggningsarbetet fortskred snabbt och på ommareu
1900 var parken färdig·. Namnfrågan för denna nya park, som
blev stadens största, vållade en del diskussioner men den 5 okt.
samma år beslöt stadsfullmäkti ge att parken skulle benämnas Slottsparken. Det gamla namnet Hästhagen sitter emellertid kvar och särskilt under vintern åker man alltj~imt
skridsko på dammen i Hästhagen .
.Även om det gamla önskemålet - en skog·spark - inte
helt blev fullfört, har Malmö dock i Slottsparken fått en
naturpark av obestridlig charm. Särskilt fågellivet i parken
är ovanligt rikt och ingenstädes i staden finnes så många
näktergalar som här.
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S lottsparkcn . Fo to 191 3.

Dammen med sina vassar och den för fåg larna helt rese rverade ön utgör en utomordent li g· mil_jö föt· a lla d e simHt glar och vadare, som finnas i parken, t ill glädje för a lla parkb esökare och särskilt barnen.
Kung O scars väg, som i en slinga leder genom parke n, var
ursprungligen kantad av en alle av Krimlindar, men dessa
borttogs und er å ren 1939- 1941. D en stå tliga P latana llen
mitt för parkbron skadades svårt under d e s tr~inga vintr a rna 1940- 1942, så a tt flertalet träd h a r m ås t röjas. Huvudbest å ndet inom parken u tgö res av bokar, som nu n ått en
a n senlig hö.j d. Några m ä rkliga träd finnes _j ust ej inom
parken. E n intressant y mp chimä r av ask väs ter om Stad sbibliotek et och ett par mandelträd - korsning· m ell an mandel och persika - vid lilla fågeldammen bör kansk e do ck
I
nämnas.
Ande rs Olssons lilla fonfo n - "A nna-Li sa·· - Y~ister om
Stad sbibli otek et ~ir en gåYa fr å n Förskönin g·sfö renin gen.
Den upp sattes l91J. "Konstkri t ik", väster om bibli oteket. aY
Otto St randman upp ställ d es 19J5. Den ~i r en gttrn t ill staden
frå n svensk e vicekons uln i Ni.irnberg, Hu go Rcizcn sici 11.
St r an cl p ro rn ena cl c n.
Genom byggandet aY Malmi.i-Limhamns j~irnYii g . som p [1börjades 1889, hleY området m e ll an denna och Limhamn sY ~igen en sumpm ark med st ill asUlencl e Yatten och konsul
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Gunnar Faxe berättar i Försköningsföreningens 50-årsskrift
hur vattnet i dammarna tidvis på sommaren kunde bli outhärdligt surt och stinkande. Området mellan Turbinkanalen
och Ribersborg var under en följd av år allmän avstjälpningsplats. Mellan nuvarande Strandstugan och kanalen blev
redan 1906 en plantering utförd på Försköningsföreningens
bekostnad.
1921 beslöt stadsfullmäktige att anläggningen av en plantering å sträckan Turbinkanalen-Ribersborg skulle utföras
enligt ritningar av havearkitekt E. Erstad- Jörgensen, Köpenhamn, och för ändamålet anslogs vid olika tillfällen sammanlagt 165.000 kronor. Anläggningen, vilken utfördes som s. k.
nödhjälpsarbete,
blev slutförd 1924. Staden har här fått en
I
härlig, öppen strandpark, som livligt uppskattas och som,
då Slottsstaden blir helt bebyggd, får en stor betydelse för
befolkningen i de västra stadsdelarna.

P i 1 d a m m s p a r k e n.
Pildammsparken, stadens största och sannolikt även lan·dets största på konstlad väg åstadkomna stadspark, är egentligen alltför n y för att medtagas i detta sammanhang, men
berättelsen om Malmö stads parker skulle vara ganska ofull.s tändig, om ej denna stadens stora lunga omnämndes med
några rader.
Omedelbart efter det Baltiska utställningen slagit igen
sina portar, eller närmare bestämt den 9 okt. 1914, beslöt
stadsfullm~i ktige att tillsätta en kommitte för uppri:ittande
av ett förslag till en skogspark å utställningsområclet. Det
för park avsedda området utgjorde omkring 76 har och
sträckte sig i en vid båge söder om Västra Farmvägen eller
som den numera heter John Ericssons väg. 2.000 kronor anslog·os i pris för bästa fävlingsförslag-, men kommitterade
ansågo det förm å nligare att h iinv~in cla sig direkt t ill en hirnplig· person. Det blev havearkitekt E. Erstad- Jörgensen, sorn
fick i uppdrag att upprätta förslag t ill den nya, stora parken.
För uppdraget betingade sig Jörgensen en summa av 2.500
kronor.
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P i Ida 111 mspa rke11. F I ,·g f oto 1932.

PZt hösLc n 1915 av l ~inmad e E rstad-Jörgc nsen sitt för s lag
och detta blev av staclsfullmi.iktige godhin t den ? a pr-il J9J6
do ck med d et f< :- r-b eh itll et. att d en d e l av omri1d et, som vore
be li.i gct s<ider 0 111 Yii st ra Farmv~igen, ej fin ge tagas i bruk
so m parkan li.iggning. va1·för parken s area l så led es kom att
/
red 11 cc rns t i 11 cirka 50 har.
Pi1 g rund av försörjn in gsförhå llandena und e r kri get blev
omri1d et e me ll e rtid t. v. u t lagt som potati s lo tter och först i
febr uar i 1921 pi1bii r jad es a nl i.iggn in ge n. I sa mband rn ecl
s Lad splan carb etet v isade d e t s ig em e ll e rtid ön sk vi.irt att om a rbeta den av E r sLad-Jörgen se n uppri.ittade plan en och eLt
r·ev id erat förs lag uppg jordes av 1 :ste stad s inge njör E rik
Biilow-L-Jube i sa marbe te m ed l ~in sa rkit ek t N. A . B lanck.
Detta godki.i ncl es av stud sfullmäkLi ge den 16 febr. 1923, varv id i.i v e n F rstacl- Jörgen sen Jöstes fr å n s itt u ppd m g. D en d el
av park en , som i.ir b eli.igen ni.irma st Carl G us tav s vi.ig, i.ir i
huvud sak a nla g·d e nli gt d et j örgensenska för s laget m edan
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P il sto rp s po ppl a r. Foto 1935.

elen öv ri ga d ele n av pa rk e n u tfor Ls cfle l' Biil o w-1 liibes ri Lnin ga r .
P,"t om r t1dct k va rstod o d å enstak a tr~id fr<'.'111 u tsfo llningsLicl e n liksom d en lill a p a rk a nl ~i gg nin g, so m g rnppe ra r s ig omkrin g B lom ster gatan och m1vara nde Ma rga reta pav ilj ongen .
D enn a pl a n terin g u tfö rcles v inte rn 19 lf - 1912 m ed v~i xL
rn ater ia l som h ~irn ta cl es fr~111 S lottsparken. De n ~i1· i hu v udsak bibe hå ll en i samm a ski ck som und e r Ba lLisk a u tsL~ill
nin gen.
Vid skild a t illfa ll en bev ilj a d e sta d sfullm ~ik t i ge m ed e l fö r
a rbetets u Hörande och samma nl agt h a r a nhi gg n inge n k rävt
en k ost na d av omkring 800.000 k ron o r.
På h östen 1924 påh örra d es pl a n te ringen av a ll ce rn a och
sk ogsb estå nd e t. Ar 1928 kunde a rbete, vilket n~i sta n u teslutande b edi·iv its so rn n ödhj ä lpsarbete, i sto ra drag a nses a v slu tat. Den 3 juni samma å r inv igd es d en stora Festpl atsen
m ed en av Fö reningen för friluf tslek a r a nordna d fes tli gh et.
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Hur parken i fortsättningen utvecklats ligger så nära, att
a lla malmöbor väl känna till det, varför här ej vidare skall
ordas dä rom .
Redan inledningsvis har framh ållits, att Malmö och dess
omgivningar äro skogfattiga. Inom stadens gränser finner
man inga spår av gammal ursprunglig skog och gamla jätteträd, liknande dem som växa inom Alnarps park, finnas ej
inom stadens område. De äldsta träden äro de gamla popplarna vid Pilstorp, vilka ha en ålder av nära 150 å r. Sannolikt har gå rden Pilstorp erhållit sitt namn efter träden.
Egentligen borde den hetat Poppelstorp, men sk å ningarna
kallade allmänt popplar för poppelpilar och därav har antagligen namnet Pilstorp uppstå tt.
Ett par andra bestånd av gamla träd finnas dels vid Heleneholm och dels inom Rönneholmsparken. Vid räkning av årsringarna å fällda träd har förf . dock ej konstaterat högre
å lder än 100-110 å r .
Den gamla "Ling-eken" framför Idrottsplatsen, vilken fälldes 1941 hade en å lder av c :a 130 år.
Waldemar Btilow skriver i sin bok " Märkliga träd i Skå ne"
om en gammal alm vid Erikslustvägen, som fälldes för en
del å r sedan. Kronans omfå ng var c :a 100 meter och dess
ålder uppskattar han till 200 å r . En gammal ek i Grynbodgatan, som fälldes p å 30-talet, var cirka 150 å r gammal.
Vid H å kanstorps alle växte intill 1925, då det fälldes , ett
av stadens stå tligaste träd - en poppel - som var synlig
vida omkring. Den hade en total höjd av c:a 30 meter. Från
marken upp till kronan mätte den 11 meter och stammens
omkrets var 4.80 meter. D ess å lder var omkring 100 å r .
Som ett bland stadens stå tligaste träd få r räknas den
g·amla kastanjen i kvarteret Rundelen. Åldern har ej exakt
kunnat fastställas, men skulle man gissa p å 100 å r , kommer
man nog sanningen ganska nära. Stammen har en omkrets
av 3 meter och kronan en diameter av 20 m . Cirka 2 m över
marken utgå r 12 stora krongrenar av vilka 9 ha en omkrets
av cirka 1 m .
Under må nga å r utgjorde kastanj en en pry dnad för den
gamla asylen och vid blomningstiden brukade Kronprinsens
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Ka stanj en i krnrt erct Rund ele n. F oto 1939.

husarregementes mu sikkå r ge konsert und e r dess krona för
a sylen s patienter.
Den gam la asylkastanjen har in te levat förgäves. För
omkring 15 å r sedan insamlad es frön frå n denna och i stad en s plantskola uppdrogs ett antal a lleträd , v ilka se nare
planterades som a ll e mell an Lundavägen och Ostra Sjukhuse t.
Vid sa n erin gen av k varter et bl ev den n y a stadsp lanen
u ppr·i:i ttad m ed tank e p å , att det ga rn la vackra trtidet skull e
stå k var .
S tad en h ar omkring 9.000 a ll cträd och de äld sta a llee ma
torde var a Ostra och Södra Promenad erna . t idi gare ornn ~imnd a, Lund aväg·en , planterad omkring 1858, Malrnöh w ;vti gen framför Hovrättsb yggnaden omkrin g 1850, Ku n g·sgatan å strä ck an Kapten sgatan - Löj tnantsgatan 188? samt
Löjtn antsgatan - Pauli k yrk a 1900. Stri:ickan fr ån Pmdi
k y rka ti.ll Osira Förstadsgatan planterades å t· 1906. Drottnin gga tan planterad es 1893- 94, Regementsgatan 1895 sa mt
Fersens vi:ig 1896. Några uppg ifter om åldern p å elen gamla
vackra pila ll c n i Rönneholmsvi:igen h ar ej stå tt att finna.
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Malmö har för närvarande (1945) cirka 220 parker och
gröny tor, varvid dock ej kolonier, kyrkogårdar eller sjukhusparker medräknats. Detta betyder att varje malmöbo
disponerar ca 12 kvm parkyta. Siffran är ej imponerande,
men som en jämförelse kan nämnas, att vår stora granne
Köpenhamn ej kan bjuda sin befolkning· mer än ? kvm pr
person. Ej utan skäl skulle man kunna kalla Malmö "de
gröna parkernas stad".
Tablå
över Malmö stads planteringars utveckling 1860-1945.
År

In vå na re

1860
18?0
1880
1890
1900
1910
1920
1930
1940
1945

18.919
25.593
38.054
48.504
60.8?5
83.3?3
113.553
120.304
155.506
1?1.903

PI a n t e r iu g ar
a ntal har
pe r. inv. i kvm .

46.055
124.328
14?.666
209.63?
430.286
525.233
602.329
1.618.529
1.988.206
2.0?8.553

2,4
4,8
3,8
4,3
?,0
6,3
5,3
13,4
12,?
12,0

Litteratur och k ällor.

Linnes Skå nska resa .
A. U. Isberg: Handbok över Malm ö.
K. A. !färje: l'vfalm ö Förskönings- och Planlerin gsfö renin g und e r 50 å r.
Wa ldc ma r Biilow : Märkliga trä d i Sk å ne.
S ta ds fullmäkti ges och clrälselkammarcns ha ndlin ga r.
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Stortorgets nord väs tra hörn med res id ens och rå dhu s. Foto 1864.

MALMÖ RÅDHUS.
St udi er

o m b y g g n a d e n 18 6 4 -

1 8 6 9.

;\\- HA NS EDESTRAND.

Vid mitten av förra å rhundradet låg - d å som nu - i
Stortorgets nordöstra hörn Malmö stads rådhus och landshövd in gens residens 1 , det förra en medeltidsbyggnad , som
lmder å ren 1812-13 fått sin n yant ika dräk t, det senare ombyggt i homindsk reni:issans i bör_jan av 1?00-talet och sedermera pietetsfullt restaurerat av F . W. Scholander år 1851.
Det var s~ikert med tanke på r å dhusets bety delse i stadsbi Id en , som h errar stadsfu llmäk t ige, sedan man beslutat en
ombyggnad av detsamma, förkastade det e na förslaget i
t idens stil ar efter d et andra, tills man n ått fram t ill Helgo
Zettervalls d _järva tillämpning av den h olländska renässan sen
och säkerli gen är det med platsens möjligheter i gott m inne.
som Sch olander i ett telegram till stadsfullmäktige säger:
1

8

Sa ndbl a d, N -G.: "Ma lmö residens" (1931).
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Det ursprun g liga rå dhuset, uppfört 1546. -

1 ~· ~

I

D

I

Uppmätnin g·sritnin g 1809.

" fasaden utmärkt bra rekommenderas till utförande efter
detaljer och under ledning av Zettervall" 2 •
D en ursprungliga rådhusb yggnaden, uppförd 1546, eller i
år för 400 år sedan , var en av d e sista representanterna för
den medeltida hustyp - med trappgavlar och tunnvälvd
kä.llare - som på 1550-talet fick vika för den begynnande
renässansen, enkannerligen den holländska. Av den ursprun9li ga byggnaden är det för övrigt endast källarens valv, som
kvarstå oförändrade 3 •
Rådhuset av år 18134 intresserar framför allt därför, att
2 Malmö stadsarkiv (MSA): Handlin gar angående rådhu sb ygg naden
1864- 1875. Telegrammet daterat 3 april 1865.
a Isberg A. U.: "Bidrag till Malmö stads historia" Il b. (1900).
I-lansen, F . och Lindskoug, 0 .: "Und ersökningar i rådhuskällaren i
:Ma lm ö" (Malmö F ornrninn esför enin gs minn csskrift 1920).
Sa nclblad , I-G.: a. a.
,, : "Malmö stadsbild g·enom tiderna". (Malmö genom
600 å r, 19Jo) .
4 Byggnad n ~imndcn Malmö och Bvgg nadssty rel sen Stockholm: Ritnin ga r.
Isberg A. U.: a. a.
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Upp mä tnin gsr itnin g· 1862. Be\\·e-fo to.

d et så att sä ga utgör förutsättningen för våra dagars r å dhus.
D et var en enkel b yggnad enligt tidens smak, m ed rustik
undervåning, v almtak, stora symmetriskt placerad e fönster
och kolonnpry dd huvudingång.
Huvudby ggnad ens inre fi ck d å d en planering, som i stod
sett blivit b estående. I bottenvåningen förlades diverse
fönb etslokaler , i övervå n ingen fes tsalen , d en s. k. Knutssalen,
sam t ett par mindre salonger.
Vid den snabba utvecklin g till storstad, som Malmö frå n
förra å rhundradets mitt gen om gick , b lev rå dhuset sn a rt för
litet för sitt ändamå l. F r ä mst av d enna anledning v ~ick t c
borgrn ~istare Malmborg i maj 1863 för slag om rå dhusets om och tillby ggnad5 .
Enli gt stadsfu llmiikt igeprotokol iet överli:imnades ärendet
till bygg·nadsnärnnd en, som anm odades utarb eta plan och
avgiv a för slag, varvid stadsfullmi.ikti g·e "bem y ndi gade By ggnadsn ä mnden att för byggn a dsplanernas uppgöra nde a nlita
sakkunni g· p erson" 5 •
5

MSA: Sta ds fullm äkti gep rotok oll nr 80 den 7 ma j 1863.
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E de ls vä rd . Fasa dritnin g (a lt. I ). Be " ·c-fot o.

Som så dan utsågs arkitek ten A. W . Ed elsvärd, m est känd
för sina stationshusb y ggen 6 • Av hans hand finnas ock så k var
e tt par förslag; i pallad iansk k la ssicism . Huvudfasaden i d essa
har markerat m ittpart i - ett triumfbå gs motiv - och i:iL' föi·
övri g t fördelad av genomgåend e pi la s tra r sfä ll da p å den
ru st iserade käll arvå n ingen. en exteriör säker li gen t illkommen
m ed Arvfurs tens pala ts som förebild . Takresningen m ed
"g·a llr et" hings åsen ä r ett lå n frå n fransk arkitek tur.
E del sv~irds fasader gåvo emellertid åsk å daren en felakt ig
uppfattn ing· om byggnadens inre, då bottenvån ingen , som
inn ehö ll ämbetslokaler , kraft igare b etonats gen om fö nsternas
trekan tsgav la r ~in öve rvå nin gen m ed festsa len .
I april 1864 inhi m n ades E delsvärd s ritningar t ill sta dsfuh rni:iktige. Stad sarkitekten i Ma lmö P ete r C a s pe r W i lh elm
Kle in , inhi mn a de v id samma t ill fä lle ä ven ett försla g, som
han p å bygg n a cl sn~i m n de ns an modan, upp gjo r t. D et senare
utkastet föL'OL'clades av b yggnadsnämnden , då Edelsvärd ej
fö ljt de g· ivna förnskr ifte ma, utan upp gjort ett all tför omfattande tillb y ggnadsförslag 6 •
Kleins förs ta u tkast8 , daterat så t idigt som ,j anuari 1863,
6
7

8
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MSA: S tacl s l'nllm ~i kt i ge pr o t o k o ll n r 49 den 4 ap ril 1864, li tt. B.
B ygg nacl s nii mnd e n Ma lmö : Rit n in ga r.
B yg·g na cl s nä m ncl c n Ma l mö : R itnin g.

Edelsvärd. Planlösning. Bewe-foto.

är som han själv säger uppgjort i "italiensk rundbågsstil" 9 ,
troligen med florentinsk ungrenässans som närmaste förebild
om också med anknytning till den sydsvenska tegelarkitekturen i Brunius anda. Fasaden är uppdelad genom mittoch sidorisaliter avslutade med en krenelering, som för tanken till engelsk medeltidsarkitektur. Rundbågen är utom i
bottenvåningen genomgående använd. En fris delar de b å da
våningarna och framhäver festvåningen . Stadsfullmäktige
godk~inde dock ej h eller den Kleinska exteriören .
Vid sammanträde den 18 september 1864 beslöt stadsfullmäktige emellertid att ombyggnad av rådhuset omedelbart
skulle verkställas på grundval av Kleins " planer och genomskärning·ar " 10. D essa, som godhints av b yggnad snämnden , utgöra resultatet av en lå ng rad utkast och sammanj ~i mknings 
förslag11 .
Arbetet igångsattes alltså under byggnad snämnden s och
drätselkammarens g·emensamma överinseende, medan arbetsledningen anförtroddes malmöbyggmästaren Anders Österberg.
R edan nu fi ck rådhusets lokal er i huvudsak sin definitiva
9 MSA: Handlingar ang·i\cnde r i\d hu sbyggnad en
JS64- 1875. Byggnad sbeskri vn ing.
10 MSA: S tad s f'u llm ä ktigeprotoko ll nr 103 den 18 sep t. 1864.
11 Byggnaclsniimnden Malmö: Ritnin g.
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Kl ein. Fö rs ta fa sa dutk as te t 1863. Bewe-foto.

gntppering. Bottenvå ningen och för sta våningen inneh å lla
ä mbetsloka ler för olika ändamål, andra våningen , förutom
nå gra mindre salonger , Knutssalen p å sin gamla plats och
la nclstingssalen i tillbyggnaden å t Kompanigatan. T rappan
hade Klein förla g t t ill gården s syd västra hörn , n ågot som
sedermera blev ä ndrat.
En modifikat ion av Kleins tidi gare visade fasad 12 , daterad
d en 16 mars 1864, förkasta des även av s tads fullmäkti g~,
sedan man r å dfråga t Johan Daniel H erholdt, ledaren för elen
n ationella riktningen inom dansk arkitektur. D enne m enade
att Ed elsvärds fa sadutkast nog finge anses v ara d et bästa,
m en ville dock icke r ekomm endera d et t ill u t förande, em edan
sp eciellt mittpartiet v ar mindre lyckat (uheldigt) . I stället
r å d er han till a tt taga vara p å b y ggnaden s karaktär och bib eh ålla befintlig fönsterindelning, vilke t sistnämnda stadsfullmäktige tog fasta p å 13 •
Klein utarbe tar ännu ett förslag, det fr edje i otdningen, i
12

13
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B ygg na cl s 11 ä11111d e n Ma lmö: Ritnin g.
MSA: S tacl s fu llm äkti geprotokol l nr 103 el e n 18 se pt. 1864, litt. N .
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K lein. Godkänd plan lösning 1864. Bewc- foto.

enlig·h et m ed d e av stadsful lrn iiktige utfärdade föi·eskri ftcrna.
denna gång· i holliindsk reniissans, Christian IV stil 14 •
Detta togs upp till beha ndling i stadsfullmäk t ige först i
april 1865 15 , samtidigt m ed ett förslag till fasad, som domk y rkoarkitekten Helgo Zettervall uppgjort p å b ygg nadsnä mndens b egäran 16 • Vid val mellan dessa b åda förslag· segrade d et Zettervallska. Att jag likväl i fortsiittningen uppehåller mig vid Kleins sista förslag beror på den be tydelse
detta torde ha haft för Zettervall. En influens är möjlig
genom den r elativt lå nga tid, som förflöt mellan de båda
14 Byggna dsnä mnden Malmö: Ritning. D enna had e jämte kostnadsförslag inl ä mnats till fullmäkti ges sa mmantrii de den 9/ 12 1864 (prot. 202)
och remitterats till b ygg nadsnämnd en för " fu ll stä ndi gt utl åta nde" den
28/ 12 (prot. 209).
15 MSA: Stadsfull mä ktigeprotokoll nr 79 den 3 april 1865.
16 Magistraten i Malmö (Rådman Cronsioes ä mbetsrum): Ritnin g.
Byggnadsnämnd en Malmö: Arbetsritningar.
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Kl ein . Tred je fasade 11 , holländ sk r enässa ns, 1864. Bewe- foto.

förs lagens t illkomst 17 K le ins daterat 14 nov e mbe r 1864,
Zetterva lls 1865 18 - och styrk es av d et faktum att Zette rvall
i sin sa mtidi gt inl i:imnade skri ve lse h i:i nvi sar t ill d en förres
kostna d sb er i:i kn inga r.
D et låg nära t ill h ands for K le in atl vi:i lj a d en holli:ind ska
renässansen . Malmö hade niimli gen iinn u kvar ett fl e rtal
gamla b ygg nade r i d enna st ilar tH1• Ja g nöj er mig h i:i r m ed
att ri:ikna upp d em . F lensburgska hu set v id Söd e rgatan.
Malmöhus västra flygel, vilke n brann 1870, Runnerströmska
hu set, som låg v id Ostergatan , r ivet 1879. i samma stil anses
l• rii s'ska hu set Yicl Ad elgatan h a var it uppfört. Ti ll sist d et
för stilva let siikerli gen mest b etyd elsefull a r es idenset.
Kleins nat ionali tet. han nu dan sk t ill börd en. torde i:i ven h a
haft s in b etyd e lse härvidlag.
Första gå n gen holl i:ind sk reni:i ssansornament ik åte rupptages
i Danmark 20 anses Yara i ett bronsornament ämnat till
17
MSA: Zcttc1.·ya i1 l'i ck ddt<J 11p pdrag cftl' r dl'n 28/ 12 186-1, e nlig t
s t<Jd s l'1ill111äkti gcprotoko ll nr ?9 de n 3 a pril 1865. li tt. v\'.
18 MSA: Sa mtidi g sk ri1·c lsc till ly1·gg nad s nii111nd c n d<Jkrnd L 1111 d dc11

28

n nll'S
19

1865.

' Vra ng·c l. E.: "!vl'a lm ii stad 11r bY gg·na ds hi . to ri sk s 1·11 p 11 nkt " (Mal mö

19 14).
00 T idsk rift
l'or K1 111 st ind11 st ri: Årgii ng· 1886. s id . 89 . .\ rki 1·a ss istc nt
K 1111d Mi ll cc h, K11n stakarlcm iets Bib liotek. K<1be nh a 1·11.

120

"-~-~-----

?-

Zettervall. Fasadritning J 865. Bewe-foto.

Christian IV :s sarkofag i Roskilde domkyrka, stöpt av J. B.
Dalhoff 1841 efter G. F. Hetschs ritningar. Arkitekten Gottlieb Binclesb0ll, tillhörande kretsen kring elen nationellt inriktade danske konsthistorikern · iels Laurits Andreas H0yen,
var emellertid den som först anviinde stilen i sina byggnader21. .\ren 1838-43 restaurerade Gottlieb Bindesb0ll Kronborgs slottskapell, och detta kan ha givit impulsen. Även Herholdt visade redan p å 40-talet i sina teckningar intresse för
stilen. En teckning frå n Frecleriksborgs slott är daterad 1843 22 •
Trots att arkitekten och konsthistorikern C. C. Bruniu s vid
jämförelse med medeltida stilarter förkastar alla andra b yggnadssätt, iir det inte otroligt, att han genom s ina skrifter
medverkat ti ll att elen hoUänclska re n~issansen å terupptagits
i Sverige. l sin bok "Konstanteckningar under en resa år
1849" f å r B runius, vid b eskrivning av Krist ianstad s k y rka,
ti llfä ll e att upp skattande tala om C hristian IV och h an s
verk 2 a. " Konstanteckningarna", som try cktes å r 1851 , recen" A rkirn ss istent Knud Millcch. Kunst<1kademids Bib liotek, K0be11huvn .
·
22 K1111stak<1dcmiets Bibliotek , K0benhaYIL
23 Bn111i11s, C. G.: "Kon stanteckningar 1111rl er en resa å r 1849 .. ( 185 1)
s id. ? I I f.
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serades ingående i "Tidskrift för praktisk byggnadskonst"
och året därpå publicerades i samma tidskrift hans uppmätningsritningar av Kristianstads kyrka. Hans inträdestal till
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien år
1853 "Om Renaissans- eller Barockstilen i Skåne" visar även
intresse för stilen.
Emellertid var det danskarna Meldahl och Bindesb0ll, som
införde den holländska renässansen i Sverige. Den förre med
Stubbarps gård vid Arild i slutet av 1851 eller början av
185224 och den senare med Wrams Gunnarstorp 185425 , båda
belägna i Skåne. Scholander använde, som tidigare nämnts,
samma stil i Malmö residens 1851, men detta innebar endast
en restaurering i en redan befintlig stil.
Då vid slutet av 50-talet den holländska renässansen upptages av svenska arkitekter är det framför allt för byggnader i Skåne. Ett av de tidigaste är säkerligen Scholanders
ombyggnadsförslag till Krageholm vid Ystad 185826 • Inte
förrän på 60-talet förekommer stilen i uppsverig·e. Jag bortser då från Bloms alldeles isolerade försök med Kanonierkasernen på Skeppsholmen 184627 •
Även om man inte får överdriva den betydelse Kleins för slag haft för Zettervall - i Skåne hade ju den holländska
renässansen använts drygt ett decennium och dessutom hade
Zettervall g·enom domkyrkorestaureringen i Lund direkt förbindelse med Danmark 28 - kunna flera gemensamma drag
påvisas i deras förslag.
Visserligen frapperas man inte av likheterna, men de finnas
d~ir likväl. Klein låter i sitt sista utkast det nyantika huset
stå kvar, förser det endast med frontoner uppburna av mot
putsfasaden kontrasterande tegelrisaliter, vars mera markerade material framhäver deras funktion att bära. Zettervall
skapar samma effekt - intensifierad i gotisk anda. Fronto24 Stenman, Helga: "Meldahl och hans vänner" (1926) första delen
sid. 90.
25
Kunstakademiets Bibliotek, K0benhavn: Ritningar.
2 6 Krageholms arkiv: Ritningar.
27
Josephson, R: "Svensk 1800-tals-arkitektur" (Teknisk tidskrift 1922).
Josephson, R. m. fl.: "Svensk konstkrönika under 100 år" (1944) .
28
Med Niels Laurits Andreas H0yen och Ferdinand Meldahl.
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Köpenhamns börshus.
I

nerna "lyftas" av risaliternas pilasteruppbyggnad, samtidigt
som dessas accentuerade vertikaler bryta väg·gens enhetlighet. Den successiva stegTingen mot övervåningen, festvåningen, ökar ytterligare fasadens livliga artikulering.
Allt detta fanns antytt redan i Kleins utkast men alla dess
möjligheter tog·s ut först av Zettervall, framför andra representant för den stilriktning, som kallats "gotikrenässans"w.
En bidragande orsak till de båda fasadernas olika karnkfor är måhända att arkitekterna sök t sin inspirntion i sk ilda
förebilder. Klein har troligen haft Frederiksborgs slott i
tankarna när han g_jort sitt utkast, n å got som låg nära till
hands då detta som bäst höll på att återuppföras efter branden 1859. Efter vad man kan döma av ritningen torde rådhuset ha fått liknande ljusa färgverkan, samtidigt som det
har samma litet tunna ornamentik.
Zettervall med sin omvittnade kärlek för starka eff ekter 29
sökte sina förebilder i en djärvare arkitektur, förmodligen
i Köpenhamns börshus. Det har av Vilhelm W anscher påpekats det karakteristiska drag, att på börsens långsida
gavelfrontonerna g_jorts så höga att dess ryggning kommit
i jämnhöjd med takåsen, en princip, som förekommer redan
i Rosenborgs slott, men fullföljts med ökad verkan i Böl'Sen
och Kronborg 30 • Samma takuppbyggnad har Malmö rådhus
29
30

Josep hson, R.: a. a. sid. 56 ff.
Wanscher, V. : "A r chitekturens historie" (l931) tredj e delen sid. 257.
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Zetterva ll. D etal j av fas a den.
Bewe-foto.

få tt och den m ellersta av mittrisalitens tre frontoner höjer sig
över huvudåsen . - D etta förhöjda mittparti har p å rå dhusen
sin funktionella uppgift, nämligen att bära upp den obligatoriska klockan. - Att likheten i verkligheten är så stor, långt
större än vad en bild ger föreställning om, beror p å den lik'artad e färgv erkan de b å da by ggnaderna har. Samma gröna
tak och samma mörkröda teg·ely ta med mot denna kontrasterand e dekor.
För att ernå d en h~ir speciellt önskade stilkarakfären an vänder sig· Zettervall a v en rikt flödand e ornamentik h ä mtad
frim den holländska r enä ssansen s allmängods såsom k vadrar
i diamanthuggning, djurmask er , obelisker och b esla gsornarn ent liksom de karakteristiska knopparna i olika former.
Men han hämtar även moti v frå n andra sti lområ d en. Så t. ex.
är det så ka1lade burspråk et väl närmast att jämföra med
d e för tysk r enässans spec iellt kännetecknande erkerutby g-
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Zctter vall. Sektion av fasa dnrnren.
Bcwe-foto.

gena 31, liksom de ovala takfönstren föra ta nken till fransk
arkitektur.
Utsmycknin gen och då framför allt de stora k vinnofigurerna32, placerade i frontonernas nisch er - i mitten Themis,
rättens gudinna, d e övriga symboliserancle sjöfart, åk erbruk,
h a ntverk och handel - liksom porträttb ysterna a v Lorens
Isak Bager, Jörgen Kock , F r a ns Su ell och Mathias F lensburg, ha utförts av elen dansk e bildhuggar en Ferdinand
Eduarcl Ring 33 , som vid denna tid, eller för att vara exakt
å ren 1856- 69, v ar anställd v id Hög·anäsbolage t och tecknade
som dess r epresentant kontrakt för leveranserna till Malmö
r ådhus.
Rörande b yggnadens utförande ger Zettervall i en skrivelHahr, Aug.: "Nordi sk renässa nsarkitektur" (1 927) s id . 144.
Isberg, A. U.: a. a.
33 MSA : Ha ndlinga r an gåe nd e rådhu sbyggna den
1864- 1875. Kontrakt und erteckn a t av Rin g, Ma lmö den 29 nov. 1865.
31

32
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Zett.ervall. Fasaden mot K y rko- och Kompan igatorna .
ritning. Bewe-foto.

Uppmätnings-

se 34 till byggnadsnfönnden , inli:imnad tillsammans med ritningarna, vissa anvisningar, som i huvudsak torde ha följts.
Bottenvå ningen har sålunda klätts med huggen granit,
portalinfattningen utförts av grönådrig marmor. För övrigt
uppfördes huvudbyggnadens fasad av tegel med dekor i eldfast tegelmassa, som enligt leverantörens uppgift bränts i
kolstoff för att få den rätta patinan35 • Emellertid kom ej som
Zettervall föreslagit hårdbränd höganässten till användning,
utan i stället det rödare minnesbergsteglet. Av den anledningen fick rådhuset en ljusare karaktär än vad som avsetts,
något som tiden dock korrigerat. "Fasadskärmen" skulle anbringas på de gamla murarna genom att, som Zettervall skriver "hvart tredje skift i dessa senare utkratsas till 3 tums
fördjupning i muren och bilda derigenom förstagning·ar för
reverteringen, hvilken verkställes med ett stående och ett
liggande skift". Man får väl antaga att Zettervalls anvis34

MSA: S kriY clse ii ll

bv gg· nad sn~i mnd c n

daterad Lund elen 28 mars

1865.
3·3
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MSA: Bre,· f n'rn Höganäsbolaget av den 6 111ars 1946.
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Zettervall. Planlösning. Nederst botten- och vin dsvå ning, därö ver första
och andra våningen. Bewe-foto.

ningar i princip följts även om detaljer avvika. Sålunda har
man murat med enbart liggande, omväxlande löp- och kopp skif t, vilket t y der p å att vartannat skift utkratsats i sfäll et
för endast vart tredje. Detta förfaringssätt , som torde varn
tämligen unikt för Sveriges del, var enligt Zettervall v anligt
utom lands och han nämner som exempel Regeringsb yggnad en och Maximilianeum i Miinchen, vilka han haft tillfälle
studera v id uppförandet.
Betri:if fande de av Klein redan uppförda tillbyggnaderna
åt Kyrko- och Kompanigatorna säger Zettervall i sin skrivelse, att " jag m ed hänsyn till anordningen hos d e redan
uppförda tillbyggnaderna funnit mig nödsakad att b ehandla
den gamla b yggnaden såsom ett h elt för sig och ick e,
h vad önskvi.irdt hade varit, i för ening med d essa tillbygg· nader - -". Så uttalar sig Zettervall och föreslår i fort s~itt
ningen att sistnämnda b yggnader putsas och för ses med en
sparsam dekor i cement utan att n ärmare förklara v ilken
"anordning" som avses. Om man skall våga sig på ett
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ZetterYall. Genomskärning. Be"·c-foto.

förmodande ligger det närmast till hands att söka orsaken i en skiftande fönsternivå. Detta är förhållandet på
södra fasaden, där landstingssalens höga fönster bryter den
för övrig·t enhetliga våningsindelnin gen. Att även norra tillbyggnaden behandlats på liknande sätt, där inte någon nivåskillnad är i vägen, beror troligen på att man önskat skapa
symmetri . Den ekonomiska sidan av saken kan s_jä lvfallet
även ha haft något att betyda härvidlag.
Då som tidigare nämnts rådhusbygget redan igångsatts
innan Zettervall övedog· ledningen är hans andel i planlösningen ringa. Egentligen är bara trappa och interiörer hans
verk.
För att inte trapphuset skulle inkräkta på gårdsutrymmet
uppbäres det av sex pelare, ty problemet var nämligen att
inte underskrida den av byggnadsnämnden fastställda minimiarealen för gårdar.
Bottenvåning och första våning innehålla rådhusets ämbetslokaler, som i den senare grupperar sig kring· en centralt
lagd vestibul.
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I [11n1dtra p pa n.

F oto it :Ma Imö m11sc 11 m.

I andra vanmgen. solennitetsv t'1ningen. li gga Knuts- och
landstingssa larna. Till d em s lu ta sig; n t'1gra mindre siill skapsrum , d e så kallade h e rr- oc h damsa longe rna. Knutssa len iir
högr e än övr iga r u m i cl etLa y i\ ning·s plan och gt'1r upp ge nom
vindsvå nin gen.
D en fji:ird e längan , som s lö t d et d å tida r å dh11 sb ·artc reL ii r
h elt och h å lle t ekonomib ygg na d .
F r å n porten led er en hög rak t rapp a upp t ill botte1nå nin gens vestibul , v aL'S korsvalvs ta k 11ppbi:ires a v tv å kolonn er.
I d enn a v å nin g i:i r d et för övr igt end as t ett rum som si:i rskilt
bör up pm iirksammas, föru tvarancl e s tad s f u 11 mi:ik ti ge ru m me t.
D etta var försett m ed en å hörarehiktare samt hade dörr- och
fön st erposter b esatta m ed karak te rist isk a knoppar, rikli g t
för ekommande i holli:i ndsk r e ni:i ssans.
9
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Genom vestibulen kommer man upp i huvudtrappan, uppbyg·g·cl av raka kalkstenstrappor med mellanliggande viloplan i brokig marmor. Även hitin följer oss elen neder länd-
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Zettervall. Knutssalen 1866. Akvarell hos Byggnadsnämnden.

ska ornamentiken, v~ig·garnas pilastrar äro dekorerade med
masker och beslagornamentik, kring fönster och nischer löpa
kvaderband, allt utfört i marmorstuck. Taket var ursprungligen dekorerat med arabesker, medan den nuvarande målningen, vars motiv äro h~imtade ur italiensk renässans, tillkommit på 90-talet.
Från trappans övre viloplan leda dörrar dels rakt fram
till Knutssalen dels till tamburer å ömse sidor.
Knutssalen får sitt huvudsakliga l,j us genom en lång· rad
höga fönster, omfattade av bågar insp~inda mellan kopplade
pilastrar, p å vilka ett hjiilklag vilar, alltså ett modifierat
" teatermotiv" . Innerv~iggen är behandlad p å motsvarande
siitt med till fönstren korresponderande nischer, i vilka kak elugnar stå . Båda kortsidorna äro försedda med läktare varaY
den ena musikläktaren, är skild fr å n huvudrummet genom
kasetterade arkadvalv uppburna av korintiska kolonner och
den andra är utbyggd över angränsande rum. Som framgår
av skisserna till Knutssalen hade Zettervall tänkt sig taket
n ågot annorlunda än det kom till utförande. Rummet skulle
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Knu! ssa le 11 . -

Fo to a Ma l mö mu se um .

belys a s ovanifri'm för u tom a v d e t vå rad e rna kad usch liknand e
takföns tren ä ven av ett l ~in gs h ela tak h jässan gt1ende fönster
endast a vbrute t a v görde lbågarna . D å Zettervall först1g salen
m ed takfönster v ar h an sy nnerl ige n up to clate, ja ti ll och m ed
före sin tid, ty ~i ve n om d et fanns en föregå nga re i Stii lers
N ationalmuseum b lev överbelys n ing van li g först p i'1 ?0-ta let3u .
H ela d etta rum , m ed mo t v itt och g uJd kont rasterande mö rk a
1
(ä r ger , sitt m ed p ersp ek t ive ts hj ä lp sk e nbar t ök a d e clj u p
ytterligare förstärk t g·enom fondv~i ggens u tb lickar, som lå ter
oss a n a r ummets fortsa tta utsträckn ing g·er· en föresfö ll ning
av b a r ockrumm et såd a n t m a n ser d et i Versa illes sp egelsal.
Gen om d e fö rn tn~i m nd a mindre r ummen komme r m a n t ill
elen a ndra stora sa len , la nclst in g·ssa len . De lta i.ir ett "r en äs sa n srum " rik t orn erat i stu ck och im iterad intars ia. a ll t h ållet
i en di.im pad b r un fä r gsk a la. lnn e rv~i gg arn a , som gen om
k a ndela b er ornerad e pi la s trar ind e las i falt pry dda m ed por36 Fra 11 zc 11. B. : ··L1111d s unin: rs itet s hu s.,
(Ma nd e lg re nsk a sa m l in ge n ,
L und s uni ve rs itet).
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Spege lsa le n i Versa ill es.

trätt av danska och sven ska kun g li gh eter, iiro på två sidor
brutna av läktare utbyggda över angr~insande loka ler. Fond v~i ggen upptages sedan år 1892 av G ustaf Ced erström s välkända Stenbock stavla. He la ytte rv~iggen ~i r genombruten av
smala fönster , str~ickande s ig frå n golv till ta k. Tak et är
genom kraftiga bj ä lk ar och mot dessa tvärs tällda " avlastnin gsbågar " indelat i ett stö rre rektangulärt mittfä lt, om g ivet
av mindre k vadratiska sidofält.
R å dhusets inte riörer , so m i stort sett b ef inn a s ig i 11rsp rungligt ski ck 37 , ~iro s~ik el'ligen ~iven i d eta l,jern a Zetterva ll s verk.
Målare och stu ckatörer arbetade efter h a n s a n visnin gar.
Till Knu tssalens utsm ycknin g använde s ig· Zettervall av
dekorationsm å laren Svante Thulin frå n Lund , som tid igare
m å lat i domky rkan och som även fra mdeles skulle komma
att arbeta för honom. Övrig· d ek orationsmålning. framför allt
i trappupp gå n g och land st in gssa l, l ~imnacles t ill malrnöfirman
Borggren 38 .
Den rika stu ckutsmyckn in gen i Kn u tssalen utför d es av tv å
hantverk are, b å da troligen italienare. gipsgjutaren Pietro
"' Tid s krift för b ygg nadskonst och in ge ni ör sveten skap å r g·å ng 1869,
s id . 127 ff.
38 ]\'[S A: Kon frakt clc11 5 och 6 fe br ua ri 1867 samt d e 11 30 ju li 1868.
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Foto å Ma lm ö mu se um.

Nardi, född i Toscana och modellören J. J ason, om vilken
senare inga uppg·ifter stått att erh å lla 39 •
N~1 gra avläg·g·are till Zettervalls r å dhus kan man inte finna
i Malmö. Kanske var b ygg·naclen allt för särpräglad för att
inb.Tuda t ill efterföljd. E mellertid kan ju enbart det faktum,
att en i förgån gen tid för staden karakteristisk b yg·gnad ssti l
togs n pp, haft betydelse för elen fortsatta b yg·g·naclsverksam.h eten. Ett fl ertal senare hu s bär n ämli gen mer ell er rnincl~·e
stark prägel av holländ sk renässans.
Vad Zettervall s:rälv beträffar, har han i sin senare verksamhet b ara en gå n g· använt sig av stilen, nämli g·en i ett omb yg·gnaclsförslag· till Skaber sjö slott 18?3 40 , vilket förslag dock
aldr ig· kom t ill utfö rande. Trots att ZettervaU - som von
Schwerin p å pekat 41 - utg·å tt från " den Burman- Fischerska
Skabcr sjöbilclen " och dessu tom haft Frccler iksborgs slott t ill
"" MSA : Kon t rakt i apr il 1868.
S ka llC' rsjli ark i,· : Ritningar.
41 ,·0 11
Sc h"·e r in. TT. lT.: "Skå 11s ka h errgå rdar
( 193+) s id ..ff
40
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11 nd er s ,·c nsk

tid"

förebild, känner man genom de olika byggnadsdetaljernas
proportionering och detaljer i ornamentiken lätt igen hans
åtta år äldre rådhus i Malmö. Vidare skall endast nämnas att
Zettei·vall vid restaureringen av Kalmar slott använde danska
förebilder till de av honom uppsatta tornhuvarna.
Fastän om- och tillbyggnaden av 1864-69 innebar en väsentlig utvidgning av Malmö rådhus, har det genom d e ökade
behoven så småningom kommit att omfatta hela kvarteret
och företer i dag en föga enhetlig anblick. Sedan 1935 planeras en radikal ombyggnad, vilken skulle innebära att hela
r ådhuskvarteret, utom de "historiska byggnaderna" innehållande Knutssal och landstingssal, nyuppfördes. Så får detta
hus, som uppstått ur ett romantiskt tidsskedes eklekticism
....!_ av sin samtid högt skattat, under en mellantid skarpt kritiserat - åter sitt erkännande.
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YTTERLIGARE NÅGRA PORTRÄTT AV
CARL CONRAD DAHLBERG.
T mitt föredrag o m min farfar .. ma lmömålarcn Carl Conrad Dah Ibe rg'·. Mc rg ivet i Mal mö formninnesförcnings årsskrift fö r i'1r 194'5. omla ladc jag å tsk illi ga av mig kända
porträttm i't lnin ga r av min farfar och uttalade därvid d en
förmodan , att pi't m å nga andra sfo ll en i Malmö än de av mig
ni1mnda funnos si'1 dana porträtt. Jag antydde också. att
portri1ttb ild er av h onom torde existera jämväl i Ystad. BeVig nc ttbilclc n 1Hcrg i1·c r C. C. Dah lbergs mulni ng av borgmii s lare Carl
C hri s tian J la llin g, född 179:>. död 185 1. Foto: Svenska Porträttarkive t.
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klagligt nog hade jag då försummat att efterhöra vad som
kunde finnas i det å Nationalmuseum förvarade Svenska
Porträttarkivet.
Jag är angelägen att nu gottgöra denna försummelse
genom att meddela, att i porträttarkivet anträffats, utöver
en del bilder som redan omtalats i mitt föredrag, av Dahlberg
utförda porträtt av följande personer:
borgmästaren i Malmö Carl Christian Halling, må lat 1831,
och numera tillhörigt fru Elin Halling, född Sjöborg, Stockholm;
krigskommissarien Per Olof Leth och hans maka Christina
Fredrika, född Bergklint, b åda målade 1838. De tillhöra
fröken Signe Leth och överste Axel Leth, Stockholm; samt
1
smidesmästareåldermannen Christian Otterström och svarvaremästaren Isak Lindgren, målade på 1850-talet och tillhöriga museet i Ystad.
I porträttarkivet finnas tre av dessa m ålning·ar fotograferade, nämligen Halling, Otterström och Lindgren.
Bilden av borgmästare Halling, reproducerad här ovan, är
synnerligen vacker och erbjuder särskilt intresse såsom å tergivande denne utmärkte ämbetsman vid förhållandevis
unga år.

Knut Dahlberg.
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Sigillet under 1417-års stilleståndsbrev.

MALMÖ SIGILL AV 1417.
Till Grandjeans stora verk om de danska stadssigillen
har i Malmö Fornminnesförenings Årsskrift 1945 s. 25-29
museumsinspektör Sigvard Skov under titeln Malmös Segl
gjort ett tillägg i form av ett förklaringsförsök gällande vissa
detaljer p å en av stadens sigilltyper. Detta sigill, som visar
en skeppsbild och som endast föreligger i ett mycket d åligt
bevarat exemplar under ett brev frå n 141?, finns avbildat
p å tvenne teckningar, den ena av Abildg·aard, som tolkat ett
snett över masten liggande upphöjt parti som en G ud s han d
fattande om st yr å ran, den andra av Rondahl som uppfattat
det nämnda parti et som ett snett hängande rå m ed beslaget
seg·el. Skov ansluter sig t ill den i Abildgaards teckning· framlag·da tolkningen. E nligt undertecknads m enin g g~ll' d et dock
inte att upprätthå lla d enna uppfattning· först och främst
av det skälet att sigillskeppet är vänt å t motsatt h å ll än
vad Abildgaard och Skov menar. Bogsprötet t. v. (sett från
åsk å daren) och rodret t. h. visar tydligt var akter och för i
s.jälva verket äro b elägna. Diirtill kommer, att styråra vid
d enna tid inte längre anv~indes (se B. Hagedorns vackra
serie av sk eppssig·ill i hans bok Entwicklung der wichstigsten
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Seren Abi ldgaards och E. Rondahls teckningar av 141?-års sigill.

Schiffstypen, 1914). Slutligen synes man ha goda paralleller
till en likartad teckning av ett snett hängande rå med beslaget segel, som jag menar att Malmösigillet visar, på andra
skeppsbilder återgivna hos Hagedorn eller Grandjean.

Nils Ludvig Rasmusson.

1417-SEGLET ENDNU ENGANG.
N. L. Rasmusson har gjort et interessant fors0g p å at rehabilitere Rondahls tegning af Malmöseglet fra 141?. Jeg foler
mig dog ikke overbevist af hans argumenter. Det er rigtigt,
at der i adskillige segl findes skibsbilleder med beslået rå,
men selv i Rondahls geng·ivelse har sejl og rå ikke noget
normalt udseende, i den ene ende findes nogle udtungede
flige og i den anden det tydelige knrek, som ikke kan s~ttes
i forbindelse med den sredvanlig kendte rigning. - Sideror
forsvandt ikke umiddelbart efter, at stavnror var blevet
kendt. Til Javbordede skibe foretrak man i Vesteuropa lrenge
sideroret. og· endnu i 141? var f. ex. i Norge langskibene og
i England nefs stadig brugbare skihstyper. Heller ikke giver
Rondahls teg·ning· en klar forestilling· om. at skibet se_jler
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mod vens tre. Herrn ed stemmer ialtf ald ikke anbringelsen
af de tove, der holder råen paa plads, men tegning af dem
er vist i0vrigt usikker.
Ved tolkning af et så medtaget segl som det fra 1417 vil
der srerlig let kunne fremkomme divergerende opfattelser,
men det synes ikke som det af N. L. Rasmusson fremforte
er tilstrrekkeligt til at foretrrekke Rondahls tolkning frem
for den, jeg med stötte af Abildgaards reldre tegning har
fremfort. Til slut må jeg fremhreve det fortjenstfulde i at
Grandjean i sit ;tore vrerk over K0pstadseglene har gengivet
ikke alene originalseglet, men også de to tegneres opfattelser, således at enhver let kan g0re sig bekendt med tolkningens forskellige muligheder.
Sigvard Skov.
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ANTECKNINGAR TILL EN MALMÖBIBLIOGRAFI
FÖR ÅR 1945.
Av INGEBORG HEINTZE.

Andersen, ][ohannes] Oskar, Skibykrnnikens Kildeforhold og
Affattelsestid (Slutning).
Historisk Tidsskrift. R. I J. Bd 1. Kbh., s. 334- 44?.

AB C. A. Andersson & C :o firar 75-årsjubileum. [Ill.J
1

Arbetet 11/6.

[A rbetsförmedlingen.I Arbetsförmedling· en del av beredskapen. [Ill. portr. J
S. D. S. 26/8.

- -, Hansson, Nils Håkan, Ett arbetsförmedlingsjubileum.
[40 år.]
Arbetet. Kongressnummer 23/8.

Arlövs införlivning, Utredning om.
S. D. S. 15/3.

Bager, Einar, Nicolas Grå, en Malmökonstnär på 1700-talet.
[Ill.]
Malmö fornminnesförening-. Årsskrift. Årg. 13 (1945), s. 55- 62.

- -, Två gamla fabrikskvarters historia. Se Manufaktur
aktiebolaget.
Bamavårdskongress i Malmö den 27-28 april. Förhandlingar.
Utg. av Malmö stads barnavårdsnämnd. Malmö. 39 s.
[Berger, Margareta! , Vad blir slottsmöllans öde? Av -qu e
lpseud. ] [Ill. portr.]
S. D. S. 16/3.

Bergsten, Karl Erik, Skånes klimat. Temperatur- och fuktighetsförhållanden. [Ill. litt.]
~
Svensk geogra fisk å rsbok. Årg-. 21 (1945), s. 31 - 43.

Bergsfrand, A llan Se Malmö stadsteater.
Bilder från landställen och sommarvillor i Malmö. 2. [Med
text av Leif Ljungberg, Sten Kalling, Eugene Flygare,
Ebba Flensburg-Svensson, Daisy Rubow f. Ståhle. Ill.]
Malmö fornminnesförening. Årsskrift. Årg. l3 (1945), s. 63- J J6.
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Björkelund, Goitfrid, Bosjöklosters historia. Lund. 252 s. ill.
portr.
Bl. a. uppgifter om Ma lmö stads sanatorium å Ornpssanatoriet.

[Badman , Erik], Rådhuset i Malmö fyller 400 år 1946. Av
Calen [pseud.] [Ill. portr.J
Sk. A. 20/10.

Brorsson, Emy, Nötkreatursskötseln i Malmöhus län. [Ill.
kart. litt.]
Svensk geografisk å rsbok. Årg. 21 (1945) , s. 146- 158.

Bylander, Å ke , Malmö harnhusfond.
S. D. S. 29/8.

[Carstensen, Gunnar], Glimtar från gasens barndom. Av Kius
[pseud.] [Ill.]
Sk. D . 29/9.

Centervall, Senfa, Urban Hindby och Gabriel Hackaert ingå
fostbrödralag. [Ill.]
S. D. S. 14/ 1.

Chrisiiansson, Albin, Malmö höjer lönerna i hu sligt arbete.
Tidskrift för praktiska ung·domsskolor. Årg. 26 (1945), s. 235.

C rons i o e, Anders, 1?93-1848. Sjöcrona , C[orneliusj
H [ans], Anders Cronsioe. Präst och poet.
Byahornet. Årg. 4 (1945), s. 697- 700.

D ah l berg, Ca r 1 C o nr a cl, 1805- ?0. Dahlberg, Knut,
Malmömålaren Carl Conrad Dahlberg. Föredrag . . . [Ill.
portr.]
Malmö fornminn es förening. Årsskrift. Årg. 13 (1945) , s. 6- 2.J..

/

Danmarks gamle Personnavne. Udg. af Gunnar Knudsen og
Marins Kristensen. Under Medvirkning af Rikard Hornhy.
I. Fornavne. H. 8-9. Kbh . 1944- 45 . 4 :o.
Ekblom, Tore, Studien iiber die Malaria und Anopheles m
Schweden und Finnland. Lund. 88 s. kart. litt.
Emilson, Hälge , Adresskalendern.
S. D. S. 29/6.

Engström , Bengt, Den Diedenska gården. J Ill. J
S. D. S. 19/ 1.

- -, Hus från hednatiden funnet i Malmö ... [Ill.J
S. D. S. 3/12.
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- -, [Hyllie nr 19.I En ägogräns g·år tvärs igenom kringbyggd gård. Skall Hylliegården vid Linnegatan bli kulturreservat? . . . [Ill. j
S. D. S. 26/1.

- - , Lugnet i Ma:Jmö en stadsdel, som inte a1ltid varit lugn.
[Ill. I
S. D. S. 27/2.

- -, Skånska häradsting håJlas eJ på uråldriga platser.
[BLI
S. D. S. 19/2.

- -, Uppror i Malmö. [1799. Ill. portr.]
S. D. S. 25/3.

[Fjellander, Axel, Apoteket Lejonet.I Malmöapotekare Hen, ning Haine, som varit på samma apotek i 45 år. Av Axeff
' [pseud.] [Ill. portr. ]
Arbetet 2/12.

- - Se Socialdemokratiska föreningen.
Flensburg-Svensson, Ebba Se Bilder från landsfollen och
sommarvillor.
Flygare, Eugene Se Bilder från landställen och sommarvillor.
Föreningar och ordenssällskap:

The Anglo-Sroedish society. Stadgar (antagna 1945). Malmö.
[4 s.]
Föreningen Dan fyller 65 år. [Ill.]
S. D. S. 5/1.

Jl!falmö pistolklubb. Matrikel 1945. [Med historik 1940-1945.I
Malmö. 40 s. ill.
Si:illskapet gammeldansens vänner. Stadgar. [Antagna den
23 jan. 1944.j Malmö. 8 s.
Gerlz, Otto, Bidrag· till Skånes flora. 32. Pehr Osbeck och
Skånefloran . [Litt.]
Botaniska notiser. Årg. 10? (1945), s. 317- 329.

Gyllström, Gösta. Monsunartade vindar i nordviistra Europa.
[Ill. litt.j
Svensk geografisk årsbok. Årg. 21 (1945) , s. 218- 2-1-2.

Hammar, Olof G. Se Sydsvenska kraftaktiebolaget.
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H a n d e 1, i n d u s t r i o c h h a n t v e r k:
Affärs- och hyresregistret. Annonsorgan för affärs- & hyresbranschen i Mahnö och övriga Sydsverige. No. 1 (mars
1945).
Bekå Kuriren. Utg. : Bekå AB . [Årg·. 1] (1945). Malmö.
J3 er g·, R u d o 1 f Fredrik, 1846-190?. Me llvig, Folke,
Industrikung och idealis.t.. Boken om R. F. Berg till hundraårsminnet av hans födelse den 31 maj 1846. Malmö. 24? s.
ilJ. portr.
Cederschiöld, G[unnarj & Feilitzen, E[inar1 v[on], Den svenska tändsticksindustriens historia före de stora sammanslagningarna Sthm. 430 s. ill. portr. person- & firmareg.
R. F. C 1 ev e s AB. Ek, Nils, ?5 år med C leve glas. Sthm.
4:o. 66 s. ill. portr.
Gegerf elt, Eric W . von, Svenska storföretag. Kort historik över
deras tillkomst och utveckling·. D. 1. Sthm. 544 s. ill. portr.
Guldvaruak tiebolaget G . Dahlgren & Ca 1845-1945. Sthm.
4:o. 93 s. ill. portr.
[AB S. Gumcelius annonsbyrc1. ] 50 år i reklamens tjänst. [Ill.
portr.]
Arbetet 30/6.

Gyllene gripen. Tidskrift för aktuella skohandelsfrågor och
nyheter från Malmö läderfabrik, Malmö skofabrik ...
[Arg. 1 J (1945). Malmö. ill. portr.
Firma Albin Hagström 1925 19/1 1945. [Dragspelsindustri.]
Malung. 4:o. 112 s. ill. portr.
[Kockums mekaniska verkstads A.-B.] Jagaren öla~d.
Malmö. 4:o [19 s.J ill.
- -, Kockums arbetares sjukkassa 80 år. 1865-1945. Malmö.
32 s. ill. portr.
Omslagstitel: Arbetarnas vid Kockums Ycrkstads erkända sj ukkassa.

- -, Kockums byggde karusell för 100 år sedan. [Ill.]
Arbetets sönclagsläsning 30/6.

- -, Reglemente för tjänstemän och kontorselever. Arlöv.
34 s.
M a 1 mö 1 ä de r fabrik. Myllenberg, Birger, Fritidsträdgården vid Malmö läderfabrik. [Ill.]
Täppan. Årg. 69 (1945), s. 35- 37.
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IA 8 Malmö strumpfabrik.] F rå n arbetets v~irld: J orden runt
436 gånger går garnet fr å n " Strumpan ". Malmö. [4 s. ] ill.
portr.
- -. Känn ditt företag·. Upplysningar om Aktiebolaget
Malmö strumpfabriks personalorganisation. Malmö. 62 s.
ill. portr.
A H Malmö :; frumpf abrib sociahwclelning. Arsredogörelse för
1944. Arlöv.
Manufakt u r akt i e bola g c t. Inslaget. MAB och
MYAs t idskrift. [Årg·. 11 (l945). Malmö. 4:o. ill. portr.
- - . Lindeberg, Gösta & Bager, E inar, Krin g en gammal
malmöindust ri. Malmö. 4:o. 159 s. ill. portr. p ersonreg·.
1

L ind ebe rg", C., Carl Jöran Ko ck. l3ager, E., TYå ga m la fabr ik skrnr!e rs hi sto ri a.

- - , Rönngå i'd en . Fr itidsh emmet i :Malmö. [Tll. poc·tr.]
In slaget. Årg. 1 (1945) , s. l0- 1J.

AB P. N au m bur g & C o. JYlunthe, Curt , AB P. i a urnburg & Co 1870-1945. E n gammal stockholm sfirma s histo ria . Sthm. 4 :o. 84 s. il!. portr.
P e ter Na umburg gesil ll i Malmö 1862- 63.

Nordisk fran:;port & spedition AB tj ugofem UT'. Spedition
över land och hav. Sthm. 4 :o. 96 s. i ll. portr. kart.
Sh?ns k a papperscentralen. Bland papper . . . En r undvandr ing genom Skånska papperscentralens moderna lokal er
i Malmö. [UI.]
Skil nes köpmann a blad. Årg-. 26 (1945) , nr 5.

!Svensk a .~ockerfab riks A B.] Matrikel över medlemmarna i
Svenska sockerfabriks aktiebolagets tjänstem~ins understöd s- och k amratförenin g, upprättad å r 1945. Arlöv. tv.
8 :0. 47 s.
c ho k 1 a cl in cl u st r i för bu n cl .
Larson.
S v c r i ges
loar 0.. Sveriges choklaclindustriförbund 1920- 1945.
Sthm. 122 s. ill. portr.
Sy cl sve nskakraft aktie bo 1 ag e t. H a.mmar, Olof G .,
Ångkraftverket i Malmö - den senaste utbyggnaden. [Ill.I
Tekn isk t id skrift. Årg. 75 (1945), s. 1245- 1254.

Södra Sveriges ångpanneför enil:J:..g 1895-1945. [Omsl.] Malmö .
216 s. ill. kart.

10
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H ellqoisl, A nders, Jag minns . .. Kap . VIII- IX. [Ill.J
Bya h orn et. År g. 4 (1 945),

11

:r 1- 2.

H ellström, C [arlj Gjunnar j, Bokhandlare i Malmö under d en
dansk a tid en. [Ill. I
Malmö fornm in n es för enin g. År sskrift. Årg. 13 (1945), s. 30- 54.

- -, Boktryckaren O lav us Ulric i.
No rdi sk tid kr irt för b ok- och bihli o lck s Yiisen. Årg. 32 (1945), s.
j 11 - 120.

- -, Någ ra ptirmfy nd i Malmö staclsarkiv. [Ill.j
Nord isk t id skrift för bok - och b ibli ol ck s Yii scn . Årg. 32 (19.J.5) , s.
48- 49.

H euman, Malhs, Om a vveckling av magistratens kommunala
uppgifter . F öredra g ...
SYcnsk a stad sförbund ets tid skrift. År g. 37 (1945 ), s. 416- 423.

Hä l s o- och s jukvård:

Gaden, H[ araldj , D en n y a kvinnoklinik en vid Malmö a llmänna sjukhus. [IILJ
Sjukhu se t. Årg. 22 (1945), nr 2.

Genell, Sune, Den nya kvinnokliniken. [Ill.]
Malm ö a llm änn a sju khu s f m. fl. J. Årsberätt else r

för å r 1944, s.

120- 129.

- - , Nå got om förlossning·svå rclen i Malmö genom tiderna.
IIll. portr. J
S ve nsk a lä k a rtidn in ge n. År g. 42 (1945) , s. 3140- 3153.

ll olmsfröm , R jubenj, D en p sykiatriska klinikens konsultverksamhet i stadens n ti mnclers tj ti nst.
Malm ö östra sjukhus. År sberä tte lse för å r 1944. Malmö, s. 18- 25.

H i:ilsok ampanjen i Malmö 1945. Malmö. [8 s.J ill. portr.
Jfannerhull, Edm [ard j, Sp y fJu geh.r ärtan och m yggfe tt. En
r a p sodi om läkemedel och läkarkonst fr ån viki ng·aticl till
"Lommakv inn an" . [Ill.I
D en lun gsj11kes tidnin g·. Årg. 8 (1945) , scpt.

S jii, A n.lon , Badmöjli gh eterna i Ma lmö nu och framd eles. [Ill.J
S ve nsk a s ta d förbund et s tid skrift.

I cl r o t t, g y m n a s t i k , s p o r

~\ r g-.

37 (19J5), s. 290- ~ 93.

t. l c k

o c h s p e 1:

Barnslecll, J ohn, M. A. T.-marsch ens hi stor ia genom å ren. [Ill.j
Ty pen 1945.
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[Brollarklubben Kärnan.] Ett kvartssek el med Kärnan. Av
Agne [p seucl.j [Portr.]
S. D . S. 23/2.

Cronquist, Axel, Kuttrar och kostrar i seglarnas Malmö. [lll.j
S. D. S. 18/2.

[GoIF ]A ura 10 å r . Malmö. 4:o ill. portr.
Gymnastik och idrottsföreningen Ornarna 1925 6/5 1945.
Jubileumsskrift. Malmö. 60 s. ill. portr.
Hansson , Sven , Malmöfotbollen - en Törnrosa och Askunge.
[Ill.]
Eidmark, Henry !red.], Svenska fotboll hjältar. Sthm, s. 130- 134.

- -, Skånsk kanonskytt hå ll er m ålrekordet för landskamper. [Sex fotbollsspelare.J
Eidmark, Henry [red.], Svenska fotbo ll hjältar. Sthm, s. 159- 163.

iJ.olmquist, Gösta, Bellevue tennisklubb 10 å r. En å terblick.
Program vid Bellevue tennisklubbs jubi le umsfövlin ga r 10- 14 okt.
1945.

Jonsson, Assar, Över tusen fotbollsmatcher i Malmö per år.
Arbetet 21/10.

Lindvall, Harald, Simhallen det kommande storbygget. [Ill .]
Arbetet 21/10.

1Vf BK-bladel. Meddelande till medlemmar i Malmö baclminton-

klubb. Årg. 2 (1945). Malmö.
Malmö I . F. K:s medlemsblad Malmökamraten . Malmö. 4:o.
[Olympic.] En kamratklubb f yller 25 å r.
Arbetet 20/3.

S [ydsv enska l D[agbladet j S [nällposlenl :s sk ytte- och idrottsför enin g. Stadgar antagna elen 2 d ec. 1945. Malmö. 12 s.
W este r gre n , Ca 11 e, 1895- [Av] Gustaf Frohm , Einar
Håberg, Lennart Strandberg. [Ill. portr.1
Arbetet 14/ 10.

Inv eslerings ufredningens betänkande med förslag till investeringsreserv för bud getåret 1945/46. [ }fönte] Bilagor.
Sthm. 350, 83 s.
(Statens offen tliga utrednin ga r. 1945: 12- 1.3).

Isberg, B[engt Holg er! , Haquin Spegel, organisatör , skald och
prästvald i Malmö. [Ill. portr.J
Arbetet 13/10.
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J erden, Alfred, Malmö och Lund lösa vattenfrågan gemensamt.
Svenska stadsförb undets tid skrift. Årg. 3? (1945) , s. 288- 290.

[]ohannessen, Viking! , Gamla malmöurmakare. 1- 2.
Urnyheterna. Årg·. 3 (1945) , nr 6, ?.

- - , En urmakarestrid Ji Malmö l anno 1831.
Urnyheterna . Årg. 3 (1945), nr 3.

Jonshagen , Kjell. Fattigvårdsstyrelsen och tandvårclsfrå gan.
Tidskrift för fatti gvård oc h a nn a n hjälp verksa mhet. .å rg. 39 (1945),
s. 216- 219.

- -, Kommunernas inbördes ersättningssk y lcligh et. Ett lagTum i fatt igvårds lagen (och barnavårdslagen) som syn es
böra r evideras.
·
Tidskr ift för fa tt igYå rcl och annan hjä lpverksa m h et. Årg. 39 (1945) ,
s. J32- J36.

Kalling, Sten, Mag istratsvillorna . 2. En st ilhi storisk orienterin g. [Ill.J
Ma lm ö rornminn es föreni 11 g. År sskrift. Arg. 13 (1945) , s. 82- 9D.

K[ ampmannl , O[le], Nordens första stora Qui sling bodde p å
Tunneln. [Corfitz Ulfelcl. Ill . por tr.J
Arbetet 1?/11.

Kommunikationer:

Betänkande med förslag till organisation av en luftfartsstyrelse m . m. Sthm. 6? s.
(Sta tens offentliga u tredn in ga r. 1945 : 2.)

Hu.ltman, E[ inarl , Vagnar för fa st konduktör i Malmö.
Meddeland en fr å n Sv. lokaltrafikförenin ge n. 3.

Ja cobsson, Gösta. Malmö såsom sydsvenskt trafikcentrrn;1.
[Ill.j
Svenska stad s förb11nd ets t id skrift. Årg. 3? (l945), s. 282- 288.

Lenander, N [ils l, 1:-l"ur Malmö fri- och industr ih a mnar förb erett fr eden. lIll. I
Sver iges flotta . År g. 41 (1945), s. 259- 260.

Ringlinjen. Organ för Malmö spå rvägars p ersonal. [Årg. 1 J
(1945), nr 1. Malmö. 4:o. ill.
Rosencranfz, Carl, Flygets barndomså r i Sverige. [Ill.J
F lygboken. Malmö, s. 43- 5?.

Schiitz, Fr. , Kommunala flygplatser. [Ill. kart. I
Kommunalteknisk tidskrift. Årg. 11 (1945) , s. 153- 162.
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Svensk a posimannaförbundef. Avd. 10. Malmö . 14 s.
[O resundslrafiken.] Ett ju bileu msår . . . Femtio år sedan
a 1gfarjeleden Malmö- Köpenh amn öppnades .. . [Ill. J
S. D . S. 8/10.

[Oslerdahl, Hermanj, Förste flygpassageraren Malmö- Köpenhamn. JCad Th. Dreyer.J Av Armancl Jpseu cl.J [lll.
portr.J
S. D. S. 20/5.

Konst (m e cl musik , teater och nöj es liv) :
Bromnn , Sfen , Konsertli vet i Skåne. [ll l. I
Musikvti rl dc n. Å rg". 1 (1945) , 11r .I , 3, 5, 9.

F o 1k e t s park. IA lm , Birger!, Föregångsmiin i Malmö.
1
Ett och annat kring den största och iildsta fo lkparkens
.Jubileum . Av Per [pseud.J [111.J
Scen och sa long. År g. 30 (1945), nr ? .

- - . Dahlberg, Iva r, Malmö Folk ets park. [IlJ. I
St 11 dielrn111ruten . Årg. 2? (1945), s. l42- U5.

- - . Enastående växtlighet i Ma lmö Folk ets park. IIIL !
Scen och sa long. Arg. 30 (1945} , nr I.

Gru veman, Ca rl, Konstnärligt Malmö-h em. Hos fru Eva
Liepe. [Ill. I
s ,·enska hem. Årg. 33 (1945) , s. 2J2- 2 15.

- -, Malmögl imtar. [Ill.]
s ,·e nska hem. Årg. 33 (1945) , nr 1- 6, 10- 12.

H edenwnn-Gade, Hakon , En int im kons th a ll. S. D. S.-hallen
som nu inrymt 100 konst utsfö ll n in gar . . . [111.1
S. D. S. 25/5.

- - . Skånsk konstrevy 1939- 1944. Ma lmö. 2 l6 s. ill. portr.
(Ski\ nes ko nstförenings pub l. nr 10. 19.J.4.)

.1!fo1mslen. Fritiof, Variete ... minnen från en niira 50-årig
verksamhet b land artister, nöjesföretag och sam lare. J önköp ing. 179 s. ill. portr.
M a 1 mö st a cl st e a ter. Bergsfrand, A llan, Malmö stadsteater efter första spelåret. En å terbli ck.
Arbetet 24/5.

- -, Tha lias nya tempel i Malmö . Ett besök bakom ku lisserna i Europas moderna ste teater. !Den elek tr iska u tr u stningen.] [Ill.I
Era . Årg. 18 (1945}, s. 8- J2.
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Rc1berg , A lberl, Sk å nsk konstkrönika 1945. [Ill. I
By n hornet. Årg. 4 ( 1945), nr 6.

Samarbetsnämnden för konstföreningar i Malmö. Stad gar.
Malmö. [4 s. I
Sandblad, N ils Gösta , Kon sten p å Vallgå rcl en. [111.1
Ma lmö na tion s skrift se rie. I V. Malmö, s. 43- 45.

- -, Skå n ekrönika. [Ill.I
Konstre vy. Årg. 31 (1945) , 43- +6.

Schiller, Harnlcl. När h y g·ges Malmö konserthus ? [lll.I
S. D. S. 23/4.

K y r k o- o c h r e 1i g· i o n s v ä s e n :
Betelförsamlingen i Malmö
[Portr.I

firar

sitt

sextioå rsjubileum.

S. D. S. 3/5.

Betels ungdomsförening 40 år.
S. D. S. 22/9.

Johansson, Å ke , [Caroli k y rkliga ungdomsföreningl 19151945.
Caroli kyrk!. ungdomsförenings tidskrift. Årg. 28 (1945), nr 1.

Elimförsamlingen i .Malmö. Stadgar [antagna 1937]. Malmö.
7 s.
Filadelf iaförsamlingen kan i år fira tioårsjubileum. [111.
portr.J
S. D. S. 23/2.

Jacobsen, Arne, Kapel og Krematorium i Malmö. [lll.]
Byggmästaren. Årg. 24 (1945), s. 360-367.

Kirsebergskyrkan har donerats till Malmö. [lll.J

s.

D.

s.

4/5.

Lingby , H[enry] , Avgiftsfria kremationer m. m.
[Ill.]

Malmö.

Ignis. Årg. 17 (1945), s. 161 - 162.

Lysander, Albert, Den gamla kyrkogården. [Bl.I
S. D. S. 3/6.

Malmö baptislförsamlings mödraförening s_juttio år. [Portr.]
S. D. S. 22/3.

Malmö baptistförsamlings ungdomsförening femtio år. [Portr.]
S. D. S. 18/2.
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Mellbourn, Gert & Svensson , Gust[avl R[einholdj, Baptistisk
ungdomsverksamhet i Malmö 1895-1945. Ungdomsföreningen Ebenezers 50-årsber~ittelse . Malmö. 20 s. ill. portr.
Predikstolsh emman i Malmö i"ig·o i 356 år.
Sk. A. 3/7.

Lanclelius, Carl, Ett bi lclningsarb etets sek elminn e.
Arbetet 13/8.

[Larsson, William!, Rapsahusen : En stadsbild som för svinner.
Av Welon lpseud.J [Ill.I
Sk. D. 25/9.

Len g· ert z, W i 11 i a m, 1891 1
William Lengertz. [Ill.]

Agri, ./ anne, Antavla för

Gärds härads hembygsförenings årsbok. Årg-. l 0 ( 1945), s. 115- 132.

- - , .Johnsson,

Pehr, Collectio Lengertziana Scania. Bibliotek och arkiv. Hundra meter skånsk litteratur. Malmö.
8 s. ill. portr.
Limhamns hyresg1:"-istförening jubilerar. [10 år. ] [Portr.]
Arbetet 6/2.

Lindbom, Tage , Den socialdemokratiska ungdomsrörelsen i
Sverige. En historik. Sthm. 368 s. ill. portr. personreg.
Lindeberg, Gösta., Carl Jöran Kock Se Manufaktur aktiebolaget.
Lindqvist, Axel, Gamla Malmöborgarnamn.
I förf.:s Mannen, kvinnan och språket. Stlun, s. 196-2 18.

- -, En skaldehyllning till 1600-talets Malmö. [Bertel Knudsen Aquilonius.]
I förf.:s Mannen , kvinnan och språ ket. Sthm, s. 185-195.

L[indskou]g, L Jennart l, Kantorsängen i Husie gammalt stridsäpple.
Sk. D. 26/3.

[Lindskoug , Ossianl, Malmö Stortorg genom 400 år. residenset till Kramers. [Ill.]

Från

Sk. D . 22/ 11.

Ljungberg, Leif, En boksvnt borgmästare. [Effverdt Wiltfang.I [lll.J
S. D. S. 15/5.

-- - , Magistratsvillorna. 1. En historik. [Ill.I
Malmö fornminnesförening. Årsskrift. Årg-. 13 (1945), s. 65- 82.
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- - , En samling Frans Suellsbrev. [Ill.J
S. D. S. 28/9.

Lom bard, Alf, Sydsvenska och uppsvenska. Bid rng ti ll en
_j~imförel se mellan två former av svenskt riksspråk.
Arkiv för nord isk fi lologi. Bd 60 (1945), s. 1- 72.

ilfalmberg , Axel Se R euterdahl, Henrik.
Malmö bleck- och plåtslagareförening. Minnesskrift utg. med
anledning av Malmö bleck- och plåtslag·areförcnings 50års_jubileum 19 16/ 10 45. Malmö. 23 s. ill. portr.
M a 1 mö hu s. Björkman, Malcolm, [T å gforjanl Ma lmöhus.

[Ill. J
Svenska hem. Årg. :;:; (1945),

lll'

- - , Vår utfartsport i söder.

11.

IUl. I

Sveriges flotta . Arg. 41 (1945) , s. 261 - 262.

iVlalmö k ommunaltjänslemiins fö rening. (Sveriges kommunalt_jänstemannaförhunds Malmöavdelning) . Stadgar. Malmö .
15 s.
Malmö lokalavdelning av Sveriges allmi:inna tuJ/tjiinsle1nannaf örening. Stadgar. Malmö. 8 s.
Ma l mö museum:
Bager, Einar , Unikt fynd till Malmö museum [bislag·sstenen
från villa Framnäs.] [Ill.]
S. D. S. 16/6.
Fischer, Ernst, Glimtar från ett levande museum.
S. D. S. 8/6.
- - , Kring en miniatyr. En svensk adelsman hos en landsflyktig kung. [Il l.]
Ord och bild. Årg. 54 (1945) , s. 157- 165.

Mån a d s b 1 a d 77-83 . Malmö .
77 . Febr. Utställning av Sig·fricl Bengtsson.
78. Mars. Minnesutsfällning över Ossian Gyllenberg.
79. April. Minnesutsfäll ning över Märtha Tynell.
80. Okt. M innesutställning över Carl Trägårdh 18611899.
81. Okt.- nov. Utställn ing av Johan Johansson .
82 . Nov. Utställning· av Agda Holst.
83 . Dec.-jan. Utställning· ur Malmö musei magasiner.
Svenskt åttiotal .. .
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Malmö nations skriftseri e. I V . Malmö. 69 s. ill. portr.
Malmö nya arb etareförening. Heglemente ... antaget den 30
sept. 1945. Malmö. 19 s.
Malmö poliskc'i rs bibliotek. Katalog över Malmö poliskårs
bibliotek år 1945. Malmö. 80 s. ill.
Ma lmö sliijdlärarinneförening. Stadgar. Antagna den 14 dcc.
1944. Malmö. [3 s.j
Malmö socialdemokraf i ska Lji:insteniannaförening (st. 1939).
Stadg·ar. Malmö. 4 s.
Malniö sfads arbeten. Spcc:ialbesförnmelscr angående arbetsoch löneförh ållanden. A. Stora avtalet. C. Sfäderskeavta let. D. Badhusavtalet. E. De mindre avtalen. F. Ackords< pri slistor. Malmö. ?7, 10, 7, 27, 31 s.
[Mahnö sfad.~ eleklriciletsverkj. Föreskriftel' för utförande av
elektri ska anläggningar, som skola ans lu tas till Malmö
stads elverks 5000 (10000) V nät. Malmö. 7 s. 4 bil. ill.
Malmö tulls/al s enskilda pensionsinrc'ittning (unclerstöclsförening) . Stadg·ar ... upprättade 1938. Malmö. 17 s.
Malmö ungsvenska förening. Mecllemsblad. [Arg. 1] (1945).
Malmö.
Jvlellvig, Folke Se Berg, Huclolf Fredrik.
Mortens, Gol/frid. Några anteckningar om skrock i Limhamn.
Skåneland 1945, nr 4.

Myllenberg, Birger, Järnålderns " Trojeborg" som lekplats för
moderna ungar. [Ill.j
Täppan. Årg. 69 (1945), s. 179- lSl.

- - Se Malmö läderfabrik.
Nfaller, Per & Secher, Knud, De danske Fly gtninge i Sverige.
Sthm. 4 :o. 330 s. ill. portr.
Nerman, Ture, Släkterna Nerman. Karlstad. 101 s. ill. portr.
Nielsen, Asta, Den tiencle Muse. 1. Vejen til Filmen. Kbh.
133 s.
Ni 1son, A 1 f r e cl Ber n har cl, 1866- Ojestad, Karl ,
Alfred B. Nilson. - Journalist, författare, kungl. hovfotograf och bibliofil. [Portr. j
Byahornet. Årg. 4 (1945), nr 2.

Nordstrandh, Ove, Malmö nation 1890-1944. Ytterligare anteckningar till Malmö nations historia.
Malmö nations skrift serie. IV. Malmö 1945, s. 11 - 40.
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- -, Malmöstudenter i Lund. [111.j
S. D . S. 2/3.

O lsson , C urt, Fattigvi1rdens omfattnin g i olika sti:idei· 1943.
Svensk a stadsförbund ets tid skrift. Årg. 3? {l945), s. 1?- 2 1.

01 s so n , E m i 1, 1883-

A p elqo ist, S eoed , Emil Olsson.

IPortr.J
Förf.: s Miinni sko r krin g en ide. Sthm, s. 152- 16 1.

Om gaturenhiillningss kyldighetens över tagande aY kommunen .. .
s ,·e rig·es fas ti ghetsiigarct icl11i11 g. Årg. 36 (1945), s. 340, 3.J.2.

O ssiannusson , K[arlj G [uslafj, 0 gamla klang· och jubeltid!
Minnen fr ån 1875-1914. Sthm. 21 7 s. ill. portr. litt.
Persson, Eric Sig fr[ idj , Rationaliseringen och utvecklandet av
bostäder av friluftstadsty p. [Ill.]
Byggmäs ta ren. Årg. 24 (1945), s. 80- 84.

P[ ersson] , N [ils] O[ skarj, O skattbara värden . [En stads skönhetsvärden . . .] [Ill.]
Arbetet 15/8.

Quensel, Carl-Erik, Familjestorlek och barnens skolutbildning i Malmö skolor år 1941.
Malmö stads folk skolor. Berättelse för läsåret 1943- 44, s. 60- 63.

- -:-, Nativ iteten i Malmö under år 1944.
S. D . S. 22112.

R e ute r d ah 1, Henrik, 1795-1870. Malmb erg, A x [el l,
Ett bortglömt Malmöjubileum.
S. D . S. 20/12.

Ruboro, Daisy Se Bilder frå n landställen och sommarvillor.
Salomon, Harald, Till fly dda tider. Några blad ur en sven9k
läkarfamiljs historia. Sthm. 126 s. ill. portr.
Schiller, Harald, Malmö kreditförening u. p. a . 1915-1945.
Jubileumsskrift. Malmö. 59 s. ill. portr.
S jögreen, Märta , Folkbibliotekens lån från de vetenskapliga
biblioteken .
Biblioteksbladet. Årg. 30 (1945), s. 53- 61.

Sko l or:
[Fjellander, A x el,] Skolhus by ggdes p å tolv veckoi·. Av Axeff
[pseud.] [Rönneholmsskolan. ill.]
Arbetet. Kon gress nummer. 23/8.
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Friilen, Sture , T~ivling·sförslag till folkskola
Malmö. [Ill. I

Sofi chmd

Byggmästaren. Arg. 24 (19-!5) , s. 413- 414 .

.llalmö handelsgymna si wn. Ytt porträttgalleri över utexarn inerade elever fram till 1945. 1904-1944. Utg-. i samarbete
med Malmö handelsgymnasiums kamratförbund. Malmö.
4:o. 788 s. il!. porfr.
Statens tekniska liirov erk. Kortfattade uppl ys ningar utg. av
Tekniska läroverk ens ingenjörsförbund. Sthm. 63 s. ill.
Thunander, G[unnar], Historik ÖYer folk skolans överbyggnader i Malmö före höstterrnin en 1924. Malmö. 15 s.
Skov, Sigvard, Malmös Seg!. [Bl.I
Malmö fornminn esför enin g. Årsskrift. Årg. 13 (1945), s. 25- 29.

[Socialdemokratiska för eningen 60 å r.] Socialdemokratiska
förening·ens å rsfest ... Av Axeff [pseud. för Axel Fjellander J. [Ill. portr. I
Arbetet 7/10.

Strejkvakten. Utg. av Malmö metallarbetares socialdemokratiska fackklubb. Malmö. 4 :o. 24 s. ill. portr.
[Svenska industritjänstemannaförbundet. Malmöavdelningen.j Från femhundratjugofem till trettiofemtusen medlemmar .. . 25 år. [Portr.]
S. D. S. 26/4.

Svenska stadsförbundets kongress
[Ill. portr.]

Malmö 23-24 augusti.

Arbetet. Kongressnummer 23/8.

- -, Protokoll vid Svenska stadsförbundets tolfte ordinarie
kongress.
Svenska stadsförbundets tidskrift. Årg. 37 (1945) , s. 443- 470.

Svenskt jaktflyg och luftvärn i verksamhet. En titt bakom
neutralitetsvaktens kulisser. [Il!. ]
Svensk flygtidning. Årg. 7 (1945), nr 5.

Söderblom, Anna Lisa, Grön ungdom under röda fanor. Glim tar ur den socialdemokratiska ungdomsrörelsens historia
och Per Albin Han~sons liv. Sthm. 240 s. ill. portr.
Tengvik, N ils, Byggnadsforskningen i Sverige. En sammanställning. Sthm. 234 s.
(Statens kommitte för b ygg nadsforskning. Meddelanden . I.)
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Tidningar och tidskrifter:

Engström, Bengt, Södra kretsen av Svenska tidningsutgivareföreningen 1920- 1945. Malmö. 52 s. portr.
FIF. Meddelande frå n Fastighetsägarnas intresseförening.
[Årg. 11 (1945) , nr L Malmö. 4:o. ill.
Fyr15/adsbladet. Organ för Folkpartiet i Malmö, Hälsingborg,
Lund och Landskrona. [Årg. 1 I (1945): julnr. Malmö. ill.
Kontakt. Medlemsblad för Malmö ungsvenska fifrening.
[Årg. 11 (1945). Malmö. 4:o.
Svenskt hotell-, pensionat- och reslaurantregi st er. [Årg. 1]
(J946). Ups . 1945.
S ydsvenska Dagbladets personalklubb. Stadgar gi:illandc från
1 jan. 1946. Malmö. 8 s.

Uhlen , Axel, Svenska målareförbundets avd. 2 i Malmö
J935- 1945. Minnesskrift. Malmö. 60 s. ill. portr.
H7 es lman, Hans, Transformatorstationen i Malm ö. 1111.1
Byggmästaren. Arg. 24 (1945) , s. 54- 55.

H ·idenwr, Ingrid Gärde, Hatt och huva . Hur stat och kommun
tillämpa behörigh etsJa gens principer. Utredning. Sthm.
297 s.
Young , Gordon, Outposts of p eace. London. 192 s .
.4slrand. Ha.lvdan , Sockerbetsodlingen i Skå ne. [Kart. litt.1
Svensk geografi sk årsbok. Arg. 21 (1945) s. 100- 11 2.

[U sierdahl, Hermanl. Kanalen förr och nu. Av Armand
lpseud.] [111.1
S. D. S. 13/8.

Tillägg till 1943-44:

Aga-Faxius i nya lokaler. [Ill .j
Aga -journa l nr 60 (1944) , s. J4- 15.

Angelin, Erik, F . H . Kockum s tobaksfabriks aktiebolag,
Malmö. [Ill . portr.j
Tobaksbladet. Årg. 25 (1944), nr 2.

Dahlberg, Knut, På biograf för hundra år sedan. llJl.]
Fataburen 1944, s. 37-48.
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Eski[:;luna jernmanuf aktur aktiebolag 1868-1943. [Utarb. av
Olof H. Wermelin.J Eskilstuna 1943. 4:o. 89 s. ill. portr.
Bl. a. om Rosengren och Riis.

Hammarlund, KJarlj O[skar], Järnvägarna kring Kristianstad. Ett bidrag till de sk å nska kommunikationernas historia. Minnesskrift. Kristianstad 1944. 4:o. 225 s. ill. portr.
kart. litt.
Malmö kondiforförening 1929 7/2 1944. Malmö 1944. 19 s.
Malmö :;lads erkända centralsjukkassa 1934- 1943. Malmö
1944. 24 s. ill.
Norl ind, Ernst, Fångarna. [Corf itz och Leonora C hr ist ina
U lfclclt.] Lund 1944. 142 s.
Svemka nielallindusfria rb elareförbundet. Avd. +. Ma lmö meta ll har en sextioårig Yerksam h et bakom sig. [ Porfr.
J

Arbetet 11/3 1944.
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FöRTECK N ING
OVER

MALMö FORNMINNESFöRENINGS MEDLEMMAR
FEBRUARI 1946.

Hed e r s ledamöt e r :
Dj11rklou , Nil s, f. d. Ry ttmästare, F riherre 1, Lund gren, Ed v., Boktr ycka re,
F lensburg, E Ya , F rök en

Ständiga ledamöt e r:
Be rg man , H elge, Museiintendent
Billbe rg-, Wilhelm , B yggmäs ta re

L undberg, E rik, Antikrnrie,
Stockh olm

C ronqui st, Martha, F ru , Sto ckholm

My ll enbcrg, Birge r, Stad strädgå rclsm.

F isc her, E rn st, Muse iintendent

Pe rsso n,

Jsbc rg, S ig ne, Fru

Rose nqvis t, A., Vaktmästare

Kallin g, S ten, Ama nu ens, G reye

S mith , E lia s, Direktör

Lilj enquis t, A. K., Lektor
Ljun gda hl , J ohan , K yrkoh erd e,
T re ll eborg

Wa llin , A. W. , H err
W i1hlin , H a ns, Fil. d okt or, S tockh olm

J. A., B ygg mä sta re

A rli ge n b e taland e l e damö t er:
.-\hlbc rg, Sig fr id , In ge nj ör
Ahl ström, A nn a, Borg miista rinn a
S tockholm
Ahl strörn , Gösta , Li ro1·erksa clj11nk t,
Bo rils
:\nderberg, Ado lf, F il. dokt or
And ersen, A nn ette, Fru
1
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And e rsso n, A llan , Mö belar kitekt
:\ nde rsso 11 , Da Yid , ö 1·crin ge nj ör
A nd ersson , H elga , F rök en
Ande rsso n, In gva r, F il. dokt or
S tockh olm
1\ nd c rsso n, T orsten, Museiintendent,
K ri sti a nsta d

D är int et a nn at an giYes ä r hemorten :Malm ö.

Andersson , Vera, Fröken
Appelberg, Erik, Länsnota rie
Areskou g, Hol ger, Kapten
Asch a n, Henning, Korrespond ent
As pegren, Gottfrid, Apotekare
Ba chmann , H.-E., Advokat
Bager, Einar, Konstn ~i r
Ba ger, E ll en, Fru
13agcr, J oh . P eter, Direkt ör
Ba gge, E va, Fru
Baggcr-Jörgensen, Hol ge r, Major
Ba gge r-Jörgensen, Maria , Frn
Ba lk-Mö ll er, E rik , Disponent
Bengse n, Th11re, Direktör
Beng tsson, Sture, Direktör
Bergcl a hl , P er, Polisnota rie
Berggren, Edith, Doktorinna
Berggren, Sture, Overliika re
Be rgh, Brita , Konsulinna
Bergh, C. J., Disponent
Bergh, Edit , F ru
Bergh, El sa, Fru
Bergh , Lennart, Direktör
Bergh, Thorsten, Konsul
Bergquist, John, f. d. Riksbanksk assör
Bergström, D ., Polissekr.
Bcrg wall , Knut, Assessor
Bernow, B. Chr., Stad ska mrcr
Bernton , Allan , Fil. D :r, Stockholm
Bilje, Ola , Distriktschef
Bj erre, Asgc r, Overl ä rare
Bl a nd:, N. A., Uin sarkitekt
l3ud111an , E rik, Redaktör
Bo ll , G ret a, F röken
l3 orgs tröm, Ca rl , Grosshandl a re
Bo 1'11 ma n, Herbert, Assessor
Bra ndbe rg·, C. J. , Sta t.-insp.
Br1111n , V., Kamrer
Bäc kström , E in a r, Fabrikör
Bönnelyche, Kj ell , Kon sul
Callmer , Stin a, S ta dsbibliotek a rie,
H ä lsin g borg
Ca llmer, Wern a, Frök en

Carlhcim , As ta, Fru
Ca rl srn , Yn g ve, Köpman
Cavalli , Han s, J. o. fil. doktor
Centerwa ll, Senta, Fröken, Stockholm
C hri s tell , E bba , Fröken
C hri ste nsen, C. , Läkare
Cl aesso n, Tor, Avd elnin gsch ef
C larc us, Beng t, Fil. Kanel.
C ronqui st, Axel, CiYilin ge njör
Cro nquist, Gre tha, Fru
C ronquist, Maria, Fröken
C ronquist, Maria , Uiroverksadjunkt
C ronqui st, Stig, Lä kare
C ronse ll , Lill y, F röke n
C ron s ioe, S. E., Rå dm a n
Dahlbe rg, E lin , Biblioteksassistent
Dahlberg·, Ell en, Fröken
Dahlbe rg, Evabritte, Fru, Stockholm
D a hlberg, Karl , Folkskollärare,
Törrin ge
Dahlberg, Knut, Bankdirektör,
S tockholm
Dahl gren, Thorild, Försäkr.-clirekt ör
Dahlquist, Nil s, Bygg mäs ta re
Dhejne, H ans, Redaktör
Diecl en, H erbert, Kons ul
Diecl en, Ma ria, Fröken
Duner, J. Vaktmästare
Edestrand , Han s, Fil. stud.
Edgrcn, Va lborg, Fru
Edqui st, Torgny , Lärow rk sadjunkt
Edstrand, Gunnar, Bergs in genj ö r
Ecl strand , Tekla, Fröken
E hrnberg, Alva r, Ba nkdirektör
E kberg·, I va n, Lä ka re
E kman , Hans, Konsul
E kstra nd , Stig, H err
E kström , G unn a r , H o n ättsd1d
E kslröm , Ra gnar, Köpman
E ll c rström, Otto, Bygg mä stare
E lmquis t, Kerstin , F il. mag.,
Oska rshamn
E lmqui st, Oscar, T ullkontroll ör
E lm s tcdt, F rit z, Li roverksadjunkt
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E nges tröm , Margarete, Kon s ulinna
E nvall , N il s, Bokhandl a re
E rikson , E li sabet, Fröken
E rikson , Per, In g·e njör
E riksson, Folke, Major
E we, A ug ust, Ark itek t
Fa Iek , Hans, Assessor
falkman, LHdvig, Generalmajor,
Stockholm
Faxc, G un vor, F ru
Faxe, J örgen, Direktör
1:axe. Lorcns, lngeniör
F ischc r, Axel, Tand lä kare
F lensb11rg, F. 'N., Rud man ,
Karlskron a
F lensbu rg -Sn•nsson, E bba, F ru
F I yga rc, E ugc n, R ytt mii stare
F lod mark , E rik, A potekare
Fo rna ndcr, G ertrnd , Fru
l·' rcd l11nd , E ster, F rn
Fr id :, Ca rl G., Direktör
F ri sc ll , i\fa lin , F rn
1: rostcll, Thorsten , Adrnk at
Gag 11 c r, Hj ., S pa rb a n ksd i rckt ör
Gc hlin , Oscar, Direktör
G rcc bc, E., Domk y rkoarkitekt, Lund
Groot hoff, Johan , J :e sta dsfogd e
C rönblad , A nd er s, Liikare
G rön e, Otto, överläkare
Hain , E rskin e, Kon sul
I [a i11 , Got tfri ed . Överste, S tockholm
I lu i11 . Ri cka rd , D irektör
H a llbe rg, Este r, Direktör
liallbcrg, In ge borg, F rök en
] la llcl au, N il s, Bankkamrer
l la li e n, John , Di sponent
Han es, Olive r, Gro shandl.
H a n se ll , Gunnar, Läkare
I [an sc ll , S iri, D oktorinn a
H a nse n, E inar, A., Direktör
I-fa nsen, M. Th., Direktör
H a nsson, Frithiof, Direktör
Hansson , Joel, Direktör
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Happach , A nna , Fru
Harlz , Frida, Fru
lla tte nd orff, Armin , Fabrikör
l [attendorff, Kar l-E rik, Di s ponent
Hedar, Sam, Arkivrå d , Stockholm
I [cd re n, E li as, C ivilin geniör
H e intze, fn geborg, Bibliotekar ie
He ister, J., Brandmästere
I felgcsso n, J ohn , B,· gg m ~ista r c
Hcllman, S., Ingenj ör
T-lcll stcn, Sve n, In genj ör
H e ll ström, C. G., Fil. mag.
Hjcrtstedt, Ma ud , F rök en
Ilolmhcrg, Nil s, Kvrkokamrer
J [olm cr, G unn ar, Avde lnin gsche f
TTolm g rcn, Ech ·in , In genj ör
Tlo l 111 st riim , Joh a n, Med. doktor
LTo111111 cr be rg, Claes, F il. li e.
I [omrn crhcrg, G urn-or, F ru
l-Iommerberg', Karin, Fröken
ITou ma nn , Le if, R yt tm iista re
lltrltcn, E1 11my , F rn
ll11ltm a n, J oha n, E nrn yc
l[11ltmark , St ina , Liro,·e rksad junkt
Hiibe, E rik Biilow, J :stc sta dsin ge ni ö r
H å ka nsso n, E rn st, J ., Byggmiistarc
IIii rd c, G. A., Rc<la ktiir
Jliiggstrii111 , Gösta , J 11 r. k und .
H öc krrt, O scar, Direktör
Tfoeg h, E dv. ]., Direktör
Hörstedt, Sigrid , Kons11lin11a ,
Krnrrrby
Junha gc n, ha r. Kamrer
Jan sso n, Otto, D irektör
J a nsso n, Per, Fö rsii I.in i11 g·sc hd
Jan·i11 g, Kar l, In ge njö r
J crdVn , A., C i ,·i Iin g·c nj ö r
Joha n11 cssc 11 , V., Redaktör
Johan sson , Fa nny, Fröke n
Johan sson , Margit, Bibliotekarie
John so n, Gunnar F., Advokat
Jolm sson , Neil , Fil. m ag.
J ung, Märta, Rektor
Ka rlind e r, H. 0 ., Di spon ent

Karlström, Ellen, Lärarinna
Kelfve, Sture, Arkitekt
Kiellander, Carl Ludvig, Fil. li e.,
Källstorp
Kihlbom, N. E., Försäkringsdirektör
Kinnman, T., Landssekreterare
Kjäll, Hj., f. d. Landssekreterare
Klintman, Konrad, Direktör
Kock, Ebbe, J ur. doktor
Kock, J. Edw., Direktör
Kockum, Gottfried, Kamrer
Kockum, Hilda, Fröken
Kollind, Hans, J ur. kanel .
Kommunala Mell a nskolan i Malmö
Kruse, Göran, Civilingenjör,
Djursholm
K vistberg, Evald, Länsassessor
Köhler, Gustav, Tand läkare
Köhler, Ludvig, Disponent

Ljungdahl, Malte, Professor
Ljungfors, Åke, Fil. lie., Göteborg
Ljungman, J. C., Direktör
Ljungstrand, Gösta, Aktuarie
Lundberg, Clara, Fröken
Lundberg, Gösta, Bitr. stadsfogde
Lundgren, Anna-Lisa, Fröken
Lundgren, Sven Erik, Boktryckare
Lundquist, Åke, Fil. stud.
Lundström, E ., Ingenjör
Lundström, Oscar, Direktör
Lysander, Albert, Kontraktsprost
Långström, Erland, Tullbevakningsinspektör, Göteborg
Löfgreu, Olof, Fil. mag.
Löwegren, Agne, Läkare

Malmberg, Folke, Konservator
Malmgren, Nore, M. Direktör
Malmquist, Erik, Direktör
Landergren, Karin, Fil. kand.
Malmquist, L. W., Direktör
Landrup, Ivar M:son, Herr
Malmquist, Svante, Advokat
Malmros, N il s, Ingenjör
Larsson, K. G., Försäkringsdirektör
Laurell, Sven, Ingenjör
Malmö högTe all m. läroverk för gosLa uren, Georg, Ingenjör
sar, biblioteket
Lc11gertz , William, Skriftstä llare
Mattisson , Carl, Med. Doktor
Lc1111ervd, E. L., Herr
Mattsson , J . E., Direktör
Liedholm , Göte, Assessor
Mazetti-Nissen, Gunnar, Direktör
Lilj edahl, Hilding, Postmästare,
Mazetti- N issen, Gösta, Direktör
L11nd
Mazetti-Nissen, Maja-Stina, Fru
T.iljedahl , Thorsten, e. o. Hovrättsnot. Mellen, Marianne, Fil. Kand.
Mellen, Per, J ur. stud.
Li ljegren, J. E ., Ingenjör
Melander, N. G., MagistratsLind , Allan, Pastor
sekreterare
Lindahl, Britta, Fröken
Linclcll , Wi lh., Kyrkoherde, Kvarnby Mortens, Gottfrid, Redaktör
Munck af Rosenchöld, Th., BorgLi11delöf, Carl, Distriktsläkare
mästare
Lindelöf, Marta, Doktorinna
Miiller, Sigrid, Fru
Linden, Helge, Disponent
Månsson , Gu nn ar, Direktör, Holmfors
Lindenstam, Birgit, Fru
Månsson . Victor, Civilingenjör
Linder, William, f. cl. Borgmästare
Lindner, Johan, Grosshandlare
Mörner, Marianne, Rektor
Lindner, P. L., Grosshandlare
Lindqvist, Axel, Professor, Göteborg Nanne, C. G., Rådman
Lindskog, Claes, Bankdirektör
Nesselquist, Axel, Faktor
Lindström, Alfr., Bankdirektör
NeYsten, Anders, Byggmästare
Ljungberg, Leif, Stadsarkivarie
N ihl een, Frithiof, Ingenjör
11

161

1il sso n, Alfred , B. , Hovfo togra f
Nil sson , E., In ge nj ör
Nil sson , Karin , F r11
N il sson , Nil s J. , Fo lkskolHi ra re,
Sva neholm
N ilsson , Oscar, Tunnbind a remäs tare
il sson , S igrun , F röken
N il sso n, 1'. ke, B ygg m ~i s tar e
Nordin , G unn a r, Fil. Kand .
Nords trö m, J ohan , Gross ha ndl a re
Noss l in , F olke, S tadsbibl ioteka rie

Ohm, Otto, Fotogra f
Ohl sson , Ell en, Fru
Olofson, Bro r W. , Direk tö r
Olow, John , Professo r, S tockh olm
Ol sson , Anders, Måla re miistare
Ol sson, Arvid , Lärove rk sadjunkt
Ol sson , Bernha rd , Stacl sve terinär
Ol sson, Berta, Fru
Ol sson , C. W. , Handl a nde
Ol sson , J . M., Byggmästa re
Ol sson, Jan Gu sta f, Länsnota rie,
Göteborg
Ol sson, Ol of, Poliskonsta pel
Osberg, E ., Veterinä rdirektör
Otterstedt, Uno, Fil. D :r , Stockholm
Owald, 0., Kon servator
Paulson, ln gegerd , Bibl.-ass istent
P a ul sson, Egon , Bibl.-ass istent
Peil, Hugo, Ba nkka mrer
Persson , Eric Sigfr., Bygg mä stare
Persson, P e r, Grossha ndlare
P etren, E mma, Professorska
P etron, Ida , F röken
von Platen, Gösta, Ryttmäs tare
P å hl sson, Albert, Disponent
På hl sson, Frans, Direktör
På hl sson, H erluw, Direktör
P åhlsso n, Osk a r , Direktör
Ra hd e n, Sonja, Fil. k a nel.
Rumel, Gustaf, F riherre
Rea !skola n i Malm ö
Renee, H enrik, Ka mre r
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Hosenlind. W., Köpm a n, Ka rl skron a
Rosen l 11nd , A. , Lok omoti vföra re
Hoth , Adolf, Ta ndläka re
Ru bo11·, D a isy, F rn
Rv dberg, Ann a, F röken
Rvdbcrg·, C hr. , Direk tö r
Röin g, Sten, Ka pt en
Sandbe rg, Ma rtin , Kö pm a n
Sa ndbl ad, il s G östa , Docent
SandegTcn, Ch. W., Stad s fogde
Schaa r, Yn g·ve, Poli smästare
Scha rt a u, Ma ri a nn e, Ta ndläka re,
Höör
Scharta u, Tyra, Fru
Scha rta u, Yn gve, Ad vokat, Stockholm
Schl yter, K., Hovr.-president
Sederholm , Bertil , Generalkonsul ,
Falsterbo
Serwe, Bengt, Arkitekt, Wäxiö
Scrwe, J . Ba nktjä nsterna n
de Sha rengrad, W. , Konsul , Lomma
Sjöberg, Hu go, Direktör
Sjöbäck, Edu a rd , Direktör
Sjögreen, Mä rta, Bibliotekarie
Sjögren, Hartwig, Direktör,
Stockholm
Sjöström , Filip , Handlande
Sjöström , G., F örste Mantalsskrivare
Smedberg, Eva, Läkare
Smith, Ivar, Direktör
Stadsarkive t i Malmö
Stad sarki ve t i Stockholm
Stadsbiblioteket i Halmstad
Stadsbiblioteket i Landskrona
Stadsbiblioteket i Malmö
Stadsbibliotek et i Stockholm
Sla ngenberg, Knut , Kont orschef
Sten , Hobe rt, Grossha ndl a re
Stemna rck , G ustav, Rådman
Stenra m, N il s, Läka re
Stenström, J. A., Boktryc kare
Stern er, Sigrid , Fru
Stibe, Torsten , Direktör
Stickler, H. D ouglas, Direktör,
Stockholm

'tolt z, A 11 g 11 st, f. d. Stadsarkitekt
Sto ltz, Carl Axel, Stad sarkitekt
Stoltz, Gösta , Direktör
Stomberg, Sven , Direktör
Strand, A., Järnhandlande, Arlöv
Strandberg, Sigrid, Fru
Ståhl , J., Posttjän steman
Ståhle, Rolf, Herr
S tåhle, SigTid , Kons ulinn a
Sundberg, Erik, Läkare
S wanberg, Gustaf, f. cl. Tu ll överkontrollör
Swedmark, Li li an, Fröken
Svenb y, Folke, Uikare
SYenb,-, Tore, Advokat
Swenson, Hugo A., Grosshandlare
Svensson, S. Artur, Redaktör
Svereliu s, C lara, Tandläkare
Sydsvenska Dagbladets Aktiebolag
Sylvan, Eilif, Sekreterare
Sylvan, Georg, Överste
Säll ström, Åke, Fi l. lie., Lund
Söderberg-, A., Bankdirektör
Sörensson, H., Kamrer
Tarstad, Henning, Ingenjör, Urshult
Thestrup, Ernst, Grosshandlare
Thomee, Edvin, Konsul
Thomson, Johan , f. d. Bokhandlare
Thulin, Arvid, Direktör
Thulin, Emil, f. cl. Magistratssekreterare
Thunander, G., Folkskoleinsp.
Thu röe, Anna, Fru
T huröe, Einar, Ingeniör

Tra nchell , C. F., Direktör
Trell eborgs Museum
Troein, Ida, Fru
T ull gren, Carl, Grosshandla1·e
Tuneld , John, A nd re bibliotekarie,
Lund
T u ve son, Ed vin, Assessor
Wahlberg, I van, Ark itekt
Wah lgren, Gösta , Folkskoll ärare
Weibu ll , E li sabeth, Fru
Weibull , Juliu s, Kapten
Welander, Viktor, Fi l. lie.
Welin, Einar, Rådman
Wennerth, Hjalmar, Direktör
Wennström, Torsten, Lektor
Werner, Anna , Fru
Werner, C. L., Hovrättsråd
Westerberg, Edit, Fru
Wickman, Olof, Rådman
Winberg-, lnez , Överstinna, Lund
Windernp, Nils, Yrkeslärare
Wingård, Sven, Direktör
Winroth, Rolf, Konsul
Wixell , Lars, Disponent
Wol lter, Magda, Teol. kand., Lund
Zadig, Viggo, Direktör
Åberg, Mimmi, Fröken
Aberg, Titti, Fru
Östberg, Oscar, Direktör
österlind, Rafael, Disponent
österlund, Alfred, Direktör

Styre l se:
Ordförande: Yngve Schaar,
v. Ordförande: Ernst Fischer,
Kassaförvaltare: Armin Hattendorff,
Ledamöler: Einar Bager och Th . C. Bergh.
Suppleanter: Leif Ljungberg och Ester Hallberg.

Se kreterare och redaktör för årsskrif len: Le if Ljungberg.
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.Annonse1·

Gynna Årsskriftens annonsörer !

D e stödja
Malmö Fornminnes före nings
verksamh e t

Stortorget 29

MAL MO

Tel. 182 4 6

MALM_Ö KREDITFÖRENIN-G
Inliming på sparkasseräkning 2 1/2 1110
11å kapitalräkning 2"/4 %

Utlåning lägsta ränta

Il

När det gäller böcker och
inbindning
för

biblioteket,
för

kontoret
MALMÖ

IVAR IVERSON & C:o

BOKBINDERI & KONTORSBOKFABRIK
TELEFON 71 8 3 5

GRABRÖDERSGATAN 8

Vänd Eder i alla bankangelägenheter
-

s tora som små -

till n:'.'tgo t av Ytt ra kontor

1. Ös te rga ta n- l3ruk sga t:111

2. Davidshall sbro n
3. Be rgsga ta n 1
4. Östr a Fö r stadsga tan 27
5. Nobe lväge n 4-!

SKANDINAVISKA BANKEN
111

KLÄDES- & MANUFAKTURVAROR
EN GROS

AKTIEBOLAGET

ARMERAD BETONG
MALMO

STOCKHOLM - GOTEBORG - NORRKOPING - OREBRO

IV

M A L M Ö . TEATRAR
BIOGRAF A-B:s
Nyrenooerade och komfortabla

SCANIA

AMIRALEN

SöDERGATAN 28

AMIRALSGATAN 35

METROPOL

ALCAZAR

S. TULL G A TA N 5

STORTORGET

VICTORIA

PICCADILLY

S. FöRSTADSGAT. 18

GUST. AD. TORG 45

27- 29

CENTRUM
LIMHAMN

På en S . F. teater kan Ni alltid lita.
Föreviga traktens fornminnen på f ilm !
Filmupptagningar förmedlas av
MALM O BIO GRAF A -B., MAL M O

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
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Sl~_ ÅNSl\A

BRAND

meddelar försäkringar mot brand,
ansvarighe t,
och

cykelstöld, inbrott,

vattenle dningsskada.

Hög

glasrabatt

vid samtidig försäkring i fl e ra bransche r.

Huvudkontor: LUND, T e gne rsplats e n 4
Tel. namnanrop: "SKÅNSKA BRAND"

Expedition i MALMÖ
Stortorge t 25, kl. 10-14

Tel. 20364, 28348, 30066

KLIPPAN-KONCERNEN
levererar från sina anläggningar i Böksholm
och Lessebo indunstad sulfitlut av olika koncentrationer för bindande av damm på gator
och vägar samt för vägförbättringar m. m.

Begär anbud.

VI

Huvudkontoret, KLIPPAN

Anlita
hemortens
spa1--banher!

Malmö Sparbank
Sparbanken Bikupan i Malmö
Oxie Härads Sparbank

VII

HALDA
maskinen med den vnckrn skriften
Pröva eleganta
Halda i den
tr ivsamm a gröna färgen och
med det lätta
anslaget.

,

__

( HALDA

\__

ÅTVIDABERGS

ROSENGRENS
KASSAS KAP,
ISOLERADE & OISOLERADE
DOKUMENTSKAP, VERTIKAL,
SKAP & KORTKRUBBO~
HYLLST ALLNING AR FOR
ARK IV, BIBLIOT EK M. M.
KASSASKR IN
lNG E NlöR SF lRM A

SVEN HELLSTEN
Adelgatan 5
TEL., NAMNMIROP

VI II

M A LM ö

CA IRIL OILl[l[IRVIPS
PAPPERSHANDELS AB.

Mest sorterade inköpskälla i allt som tillhör pa11pers- och kontorsmaterialbranschen

Adelgatan 21
Tel. 7 25 70 Växel

AB. HJALMAR WENNERTH
Trävaror

Byggnadsvaror

Fredriksbergsgatan 7
Tel.

713 2 5

Växel

IX

TAPETER
FÄRGER
WIXELL
MALMO

Skånes Stadshy11otek.sf örening
utlämnar bundna lån mot säkerhet av /
inteckningar i fastigheter i Skånes städer

Expedition: Västergatan 58, Malmö

TeJ. 2 0 4 5 7

X

Aktiebolaget

M. Flensburgs Söner
Malmö

Södergatan 9

Tel. 21261

Specialaffär för hemgifter och
bosättning

Affären grundlagd 1805

påMsso~
gott bröd

---

XI

Wingårds Färghandel
Etabl. 1889

K o n t o r:

Sö d e r g a f a n

3 0

Butiker :

Södergatan 30

Kul l a d a

Triangeln

Eriksfält

Möllevångstorget

Lönngården

S:t Knuts Torg

Håkanstorp

Fridhemsto·r get

Virentofta

Telefon : Namnanrop "Eugen Wingård"

.Allt iotootaiiskt
STÖLTENS
MALMÖ

XII

LUND

för varje slag av reproduktion äro våra
firmor inrättade, för konstnärliga, vetenskapliga och kommersiella ändam ål. Särskilt vilja vi framh ålla faksimilreproduktion såväl i färgtryck som i svarttryck av
gamla

handteckningar,

handskrifter

och

kartor, som gjort v åra firmor kända långt
utom landets gränser. Av särskilt intresse
är faksimileditionen av Malmö medeltida
minnesbok, Registrum

Ville

Malm0yghe,

samt nytrycken av Gustav Vasas Bibel,
av 1540- 1541 , Linnes Skånska

Resa

av

år 1751 och det stundande nytrycket av
Erik Dahlbergs Suecia Antiqua et Hodierna
samt Missale Lundense av år 1514.
Rådgör med oss om allt ifråga om reproduktion.

AB. Malmö Grafiska Anstalt &
AB. Malmö Ljusfrycksanstalt
Malmö

Grand Prix
å Konstindustriutställningen

Pari s 1925

XIII

BYGGNADSKREDITIV
och INTECKN I NGSLAN
lämnas på fördelaktiga villkor inom Skånes
städer

och

stadsliknande

samhällen

av

SKANSKA INTECKNINGSAKTIEBOLAGET
I MALMÖ
Södergaton 10

Tel. 20152, 22453, 21526 och 10320

BÖNNEL YCHE & THURÖE AB.
GIHINDAD 1874

TEL. 71480 Vi\XEL

MALMÖ
T a k pap pfab rik , kemi sk indu stri
Glas i p a rti och minut
Glass lip eri och sp egelfa brik
Alla slag av byggn a dsm a te ri a l
T a kt äcknin ga r och isole rin ga r
Speci a la rtikla r fö r h a nde lstriidgå rdar
Besp rutningsa rlikl a r för frukt odlingar
Hex-l solering -Golvbelägg ning
Asbcs lcem ent plallo r och eva ku e rin gstrummo r

XIV

Malmö 1946. Lundgrens Söners boktr.

Sätter Ni värde på ett förstklassigt
utfört arbete till moderat pris vänd
Eder då till oss
/

L

LUNDGRENS SONERS
BOKTRYCKERI·MALMO
BAL TZARSGATAN 24

Telefon 19081, 20106

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGEN

••

SKÅNE ·MALMO
Brandförsäkring
Avbrottsförsäkring
Automobilförsäkring
Ansvarighetsförsäkring
Inbrotts- och rånförsäkring
Glasförsäkring
Vattenledningsskadeförsäkring

Liv- och kapitalförsäkring
Pensionsförsäkring
Barnförsäkring
Studieförsäkring
Resgodsförsäkring
Garantiförsäkring
Olycksfalls- och sjukförsäkring

HUVUDKONTOR: Norra Vallgatan 64
KUNDTJÄNST: Hamngatan 1

MALMtJ
Telefonanrop: "SKÅNE-MALMÖ"
H u v u d a g e n t : H. G. A: Schmidt
Triangeln, Malmö
Tel. 20592 och 20755

Ombud å alla sförre platser i rikef

Malmö 1946. Lund1ren1 Sönero boktr.

