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MALMÖ FORNMINNESFÖRENINGS 

VERKSAMHET 1953. 

Ordinarie vårsammanträde ägde rum på Malmö museum 
den 25 februari. Föreningens ordförande sedan 1931, f. d. 
polismästaren Yngve Schaar, vilken undanbett sig återval 
som styrelseledamot, utsågs med acklamation till föreningens 
hedersledamot. Till ny ledamot resp. suppleant i styrelsen 
utsågos stadsarkivarien Leif Ljungberg och greve Sten Kal-
ling. Styrelsen konstituerade sig sedan med borgmästaren 
Th. Munck af Rosenschöld som ordförande och konstnär 
Einar Bager som vice ordförande. På övriga poster ägde 
omval rum. Efter förhandlingarna höll professorn Knut 
Lundmark, Lund, föredrag över ämnet "Tycko Brahe — hans 
personlighet och verk." 

Vårutfärden ägde rum Kristi Himmelsfärsdag, den 14 maj, 
och gick denna gång till Danmark. Efter lunch på Vallö 
strandhotell avlade föreningen besök på Vallö slott och fort-
satte sedan till Köge, där arkitekten Otto Langballe var en 
kunnig ciceron, både vid rundvandringen i staden och under 
besöket på museet. 

Höstens program inleddes den 26 september med en demon-
stration av Malmö rådhus och den angränsande s. k. Beijer-
ska fastigheten samt den i rådhuset pågående utställningen 
"Malmö i hävd och handling, stadsarkivets jubileumsutställ-
ning." Ciceroner voro föreningens ordförande och sekre-
terare. Vidare förekom under hösten en i Skovgaardssalen 
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på Malmö museum den 2 oktober anordnad diskussion över 
ämnet "Vad kan räddas av det gamla Malmö?," inledd med 
ett föredrag av docenten Nils Gösta Sandblad, Lund. En rad 
sakliga diskussionsinlägg kommo också att mångsidigt be-
lysa det aktuella ämnet. Till sammanträdet, som var talrikt 
besökt, hade inbjudits ett antal representanter för stadsfull-
mäktige, drätselkammare och museistyrelse samt stadsplane-
chef och stadsarkitekt m. fl. 

Föreningen kan i detta sammanhang med glädje konstatera, 
att stadsfullmäktige på förslag av museistyrelsen tillsatt en 
kommitte, kallad Kulturbyggnadskommitten, för verkstäl-
lande av utredning angående bevarandet av värdefull äldre 
bebyggelse i staden. I denna kommitte har föreningens v. 
ordf. även insatts som medlem. 

Årsskriften utkom den 27 maj. Lundgrens Söners bok-
tryckeri har liksom tidigare välvilligt beviljat rabatt å tryck-
ningskostnaderna. 

Medlemsantalet har under året utgjort 4 hedersledamöter, 
14 ständiga och från årsavgift befriade och 545 betalande 
eller tillsammans 563, vilket utgör en ökning med 20. 

Av kassaförvaltarens redogörelse för föreningens inkomster 
och utgifter framgår, att behållningen den 31 december ut-
gjorde: 

Svenska statens 3 °/o obligationslån 
av den 1/2 1946 	 5.000: — 
Premieobligation av år 1943 

serie 1298, obl. n:r 667 	 50: — 5.050: — 

23 aktier i ASEA 	 2.820: — 
35 „ „ Sv. Sockerfabriks AB 	2.730: — 5.550: — 

Berghska Fonden: 
Innestående i Malmö Sparbank 	 1.121: 31 

Leif Ljungbergs fond: 
Innestående i Sparbanken Bikupan 

	
1.315:96 

Innestående i Sparbanken Bikupan 
	

7336: 77 

95 	 „ å Postgiro 
	

5: — 

Kontant i kassan 
	

4: 27 

Summa kronor 20.383: 31 
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GUSTAV OTTO STENBOCK 

Av Sten Kalling. 

I "Kungens kammare" på Malmöhus finns ett porträtt, som 
nyligen förvärvats av Malmö museum och som enligt "Index 
över svenska porträtt" föreställer fältmarskalken och general-
guvernören greve Gustaf Otto Stenbock. — Den gamle man-
nens anletsdrag är bistra och målningen har ingenting av 
paradmässig ståt, som kan minna om krigiska stordåd. Endast 
ansiktet framträder med skärpa, allt annat är endast lätt 
skisserat. En så okonstlad, enkel och till synes natursann 
porträttstudie väcker alltid intresse ur konstnärlig synpunkt, 
och känner man till mera vanliga porträttbilder av Magnus 
Stenbocks far, blir man dessutom i detta fall något överraskad 
och fundersam. Men jag skall inte här komma in på vanskliga 
spörsmål och inte heller försöka mig på att granska den god-
tagna uppgiften att David von Kraf ft målat detta porträtt, 
som tillhör en nu skingrad tämligen enhetligt utförd "gene-
ralsserie". 

Gustaf Otto Stenbock är ingen ryktbar historisk personlig-
het och hans namn ingår knappast i det allmänna medvetan-
det. Men hävdatecknaren Fredrik Carlson framhöll i sitt 
minnestal vid Svenska akademiens högtidsdag den 20 decem-
ber 1872, att Stenbocks liv var av stort intresse då det "avspeg-
lar skaplynnet av mer än ett tidevarv" och Stenbock blev ju 
den förste 'generalguvernören över Skåne, Halland och Ble-
kinge och den förste kanslern för Lunds universitet. Så det 
finns nog anledning att minnas honom och jag skall därför i 
samband med nyförvärvet till Malmö museum lämna några 
uppgifter om hans långa levnad, fylld av stora segrar och stora 
motgångar. 
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Året efter slaget vid Lutzen kom Stenbock som nittonårig 
fänrik till den tyska krigsskådeplatsen, "den rätta Hög- Sko-
lan at inhämta Krigsvetenskapen," och den store härföraren 
Johan Ban& lär ha betraktat honom som ett gott generals-
ämne. Vid 30-åriga kriget slut var han också en fullbildad 
general av infanteriet med belägringar och flodövergångar 
som specialitet. Under de närmast följande fredsåren hann 
Stenbock med att bli både greve, riksråd och krigsråd, men 
hans namn förekommer även i mindre allvarliga sammanhang. 
I ett brev från 1650-talet berättar sålunda Johan Ekeblad om 
"grefve Göstaffs upptåg" med tvenne utstofferade "elefan-
ter"; han berättar om spel på Bollhuset och om ringränning 
i Djurgården. Men i ett brev, daterat Stockholm den 15 juni 
1653, får vi veta att "Gref Göstaf Stenbocks fru eller gref vinna 
Horn är död blefven för 8 dagar sedan" och den 26 juli 1654 
omtalar Ekeblad att "i dag bittida drog gref Gösta Stenbock 
och öfverste Christer Horn åt Dalarö att stiga till skepps." —
Ett år senare gick Karl X mot Polen och i samband härmed 
utnämndes Stenbock till rikstygmästare, vilket innebar att 
han blev chef för hela artilleriet. Den 30 september besegrade 
han masurerna vid Bug och utmärkte sig vid så många till-
fällen att han erhöll värdigheten av fältmarskalk. Efter Fred- 
rik 	krigsförklaring den 1 juni 1657 fick emellertid Sten- 
bock order att direkt återvända till Sverige för att närmast 
under riksmarsken Per Brahe leda hemlandets försvar. Det 
blev en ganska underlig krigföring bland nordvästra Skånes 
och södra Hallands skogsmarker, och Stenbock visade inga 
prov på några större fältherreegenskaper. Men efter freden i 
Roskilde fick han dock i uppdrag att "mottaga landet och 
fästningarna" i de nya svenska provinserna och den 18 mars 
1658 följde hans utnämning till generalguvernör över Skåne-
landskapen. Några dagar senare mottog Stenbock i Malmö 
under högtidliga former trohetseden av ständerna i Skåne. 
Men redan den 27 april är han i Göteborg där han stannar till 
den 1 juni då han firar bröllop med änkegrevinnan Kristina 
Lewenhaupt, född De la Gardie. Om den händelsen berättar 
Johan Ekeblad att "Bägge majestäterna voro mycket lustige 
och dansades allt til ljuse dagen." — Hemfärden till Malmö 
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skedde sjöledes och vid ankomsten hit fanns vakna iakttagare, 
som observarade att "De tuå små greffuerna (Stenbocks söner 
i första äktenskapet) ähro ock rett lustige och friska men de 
wilie intet bliffua Rix Admiraler effter-(som) dem kom noget 
selsampt före på Siön," och vidare att grevinnan skyndade 
sig att avlägga visit hos Leonore Kristine Ulfelt, "Ellers er 
hendes Naade ikke meget bekendt med de övrige og plumpe 
Jutedamer." 

Någon månad senare blev det åter krig med Danmark och 
Stenbock kallades från Malmö till högkvarteret. "Eder när-
varo behövdes väl i Skåne men I ären omistlig för armen," 
yttrade konungen. Stenbock fullbordade intagningen av Naks-
kov och hade under ett skede överbefälet vid belägringen av 
Köpenhamn, men, "vet Gud", bekänner han själv att jag 
då mången gång önskade mig att kunna vara både i Skåne 
och i lägret." Den 14 november 1659 blev emellertid Stenbock 
och pfalzgreven Filip af Sulzbach grundligt slagna av de för-
bundna vid Nyborg på Fyen. Till åminnelse av denna händelse 
utförde den i dansk tjänst anställde tyske stämpelsnidaren 
Jeremias Hercules en satirisk framställning i vax, som sedan 
kom att tjäna som modell till en gjuten medalj. Bildmotivet 
består av en väldig elefant, symbolen för Danmark. Denna 
elefant leker "himmelspraet" med överbefälhavaren Sulzbach 
och klämmer på samma gång livet ur "bocken" (Stenbock) så 
att exkrementerna trillar ur kroppen. I Carl Reinhold Berchs 
arbete om Namnkunniga svenska Herrars och Fruers skåde-
penningar av år 1777 omtalas denna medalj med följande 
ord: "Det är icke skam at någon gång blifva öfvervunnen, 
särdeles af en igenom Bunds—Bröder förstärkt och talrikare 
Fiende men at i lyckan på et nesligit sätt insultera den öfver-
vundna brukas icke af ädelsinta Segervinnare. Derf öre tyckes 
at den ohöfviska ställning, som de Danske, på en Skådepen-
ning öfeer denna Action, gifvit Gref Stenbock, länder dem 
sjelfva til största vanära: förtjenar derföre hvarken at afritas 
eller beskrifvas." 

Efter freden i Köpenhamn fick Stenbock äntligen tillfälle 
att mera ostört förvalta det skånska generalguvernement. Men 
1664 blev han riksamiral och till hans efterträdare utsågs fält- 
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marskalken friherre Gustaf Baner. — I "Kungens kammare" 
på Malmöhus finns även ett porträtt av Baner, målat av David 
Klöcker Ehrenstrahl. Detta porträtt är deponerat av National-
museet och uppges av någon oförklarlig anledning föreställa 
Erik Dahlberg. — Beträffande Stenbocks förvaltning av gene-
ralguvernementet kan det vara av intresse att här återge Knud 
Fabricius allmänna omdöme: "Hans Uddannelse til at overtage 
en saa ansvarsfuld Stilling var, som saa ofte i Datiden, meget 
mangelfuld, da han hidtil stadig havde tumlet sig i Krige, og 
i de folgende Aar vedblivende beklaedte de hojeste militaere 
Embeder. Det vilde have vaeret heldigere baade for Sverige 
og Skaane, om en betydeligere Personlighed end han var kom-
men til at staa som Maegler mellen de to Folk." Men Fabricius 
framhåller även att Stenbock var en försiktig och human äm-
betsman och att hans iver att skona allmogen från utskriv-
ningar och skattetryck "tjener ham til megen Aere." och som 
kansler för Lunds universitet har han enligt samme författare 
"efterladt sig et smukt Navn." Att Stenbock trots en hel del 
obestridligen förtjänstfulla insatser förblivit en tämligen 
okänd historisk personlighet, får nog delvis tillskrivas den 
omständigheten, att sonen Magnus, överlägsen både som fält-
herre och — generalguvernör, bidragit till att överskugga 
faderns namn, och det är knappast troligt att man beträf-
fande Malmö kan sätta en nu förgäten namngivning av en 
gata och ett kvarter i samband med Gustaf Otto Stenbock. 
Däremot uppkallades den sydvästra slottsbastionen efter den 
förste generalguvernören. Bastionen är raserad men Slotts-
möllan markerar platsen och den gamla benämningen kvar-
står på våra moderna malmökartor. Och Stenbocks bild kan 
man skåda på sockeln till statyn över Karl X. Det är en fram-
ställning i relief, som tydligen utgår från J. G. Breuers ami-
ralsmedalj från tiden närmast efter 1664. 

Ett originellt bidrag till karaktäristiken av riksamiralen 
lämnar den italienske resenären greve Lorenzo Magalotti, som 
besökte Stockholm 1674. Greven ansåg att Stenbock var en 
hedersman, som aldrig skulle säga en osanning, men att han 
hade kallt blod och var hänsynslös; att Stenbocks rikedom 
berodde på hustruns sparsamhet och att det var hon som 
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styrde hans hus och även honom samt slutligen att han var 
road av matematik och — fyrverkeri. Hur det gick med Sten-
bocks rikedom kommer vi till nu. Det är en historia utan spår 
av underhållande räknekonster eller glädjespridande knall-
ef fekter. 

I samband med Danmarks krigsförklaring 1675 fick riks-
amiralen order att gå med flottan till Wismar för att under-
stödja de tyska orterna. Det hade naturligtvis varit bättre att 
låta en yngre och framför allt sjövan amiral leda den expe-
ditionen. Själv betraktade sig Stenbock vid denna tid som en 
"i fäderneslandets tjänst sönderbråkad och förlamad gubbe." 
Flottan kom sent i väg och tvingades av storm och andra 
besvärligheter att återvända till Stockholms skärgård. Fyra 
fartyg förliste. En kommissorialrätt dömde Stenbock att mista 
tjänsten och ersätta kronan med icke mindre än 209.341 daler 
silvermynt för den skada expeditionen vållat. Beloppet ned-
sattes senare till 100.000 daler silvermynt. — Omräknat i nu-
tida viktmått kunde man år 1675 för den summan inköpa 
2190 ton råg, en kvantitet, som nu skulle kosta omkring 
1050000 kronor. — Det var höga böter och Stenbock blev 
ställd inför tvånget att förpanta sin ärvda och förvärvda fasta 
egendom alltifrån stamgodset Torpa i Västergötland till går-
dar i Estland. Men inte förty önskade han få ett tillfälle 
att återvinna konungens förtroende och försvara sin heder 
och anhöll därför att bli använd i ett "element" där han 
var van att verka. Han fick då högsta befälet över truppför-
banden i Västsverige och den lyckosamma undsättningen av 
Bohus fästning, som belägrades av en förenad dansk-norsk 
armsstyrka, kan betraktas som en bragd av den giktbrutne 
gamle krigaren. Sina trupper förde han över Göta älv med 
hjälp .av båtar och pråmar, men dessa farkoster skickades på 
hans order tillbaka för att omöjliggöra en reträtt. Det är ingen 
tom fras att i detta sammanhang tala om seger eller död. 
Stenbock återvann också konungens nåd. Men så kom förmyn-
darräfsten, reduktionen och rådets degradering, "uppmarschen 
mot högadelns politiska och ekonomiska maktställning." Det 
tystnade omkring den avdankade "överste7amiralen". 

Stenbock avled i Stockholm den 24 september 1685 vid en 
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ålder av 71 år, och efterlämnade enligt den danske ministerns 
utsago: intet annat än reputationen av en ärlig och from man, 
ty hans gods och förmögenhet var genom reduktionen och 
gravationen honom redan fråntagen. — Gravmonumentet i 
Strängnäs domkyrka ser ståtligt ut, men materialet är trä och 
det uppfördes flera år efter Stenbocks död. 
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C ORFITZ ULFELT 

och den skånska adelns tullprivilegier. 

Av Gunnar Bergström. 

I fredstraktaten i Roskilde var bestämt att de Skånska 
landskapens inbyggare skulle åtnjuta sin sedvanliga rätt och 
lag och sina gamla privilegier och friheter, såvida dessa icke 
voro stridande mot Sveriges kronas grundlagar. Men redan 
efter några månader började Carl X Gustaf skärpa sina krav 
och förklarade att han inte kunde tåla någon "statum in 
statu". Särskilt på en punkt var han obeveklig i sina krav, 
nämligen det svenska tullväsendets införande. Det var då 
helt naturligt, att särskilt adeln — som ansåg att konungen 
i detta fall icke hade rätt att i strid med den nyligen in-
gångna fredsbestämmelserna inkräkta på deras urgamla rät-
tigheter — ställde sig i opposition, och den fick i detta av-
seende en hängiven talesman i Corfitz Ulf elt, Danmarks f. d. 
förnämste adelsman. Hur denna konflikt förlöpte skall här 
bli föremål för utredning. 

Sedan 1636 förestods det svenska tullverket av en general-
tullf örvaltare, som hade överinseendet av såväl tullen som 
sjöfarten, och då kommerskollegium inrättades, blev han en 
av dess ledamöter. Han hade att för regeringen svara för 
stora sjötullen, som omfattade såväl inkommande som utgå-
ende tullavgifter. Lilla tullen och accisen, som införts i Sve-
rige redan 1622, förestods av en tullinspektor. 

Då Halland efter det s. k. Hornska kriget (1645) kommit 
under Sveriges krona, ditsändes 1646 en kommission för att 
införa svensk styrelse, och av dess instruktion framgick, att 
man borde gå varsamt och försiktigt tillväga "så att det man 
gör och tillstäder måtte ske landet tillgodo och icke till skada". 
Vissa slitningar uppstodo vid detta tillfälle, isynnerhet be- 
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träffande den svenska tullens införande, och samma förhål-
lande upprepades nu i Skåne. 

Den första skånska kommissionen 

Medveten om hur svårt det hade ställt sig att i Halland 
införa svenskt tullväsende, sökte Carl X till en början handla 
med tanke härpå och framhöll för den kommission, han först 
tillsatte, denna sin avsikt. Denna kommission bestod av den 
nyutnämnde generalguvernören i Skåne, Gustaf Otto Sten-
bock, Corfitz Ulfelt och presidenten Erik Sparre; den sist-
nämnde efterträddes snart av presidenten i kommerskolle-
gium Christer Bonde. Därjämte förordnades Magnus Durell 
och sekreteraren Gustaf Taubenfelt att biträda kommissio-
nen. "Dessa båda voro de främsta verkställarna av Skånes 
försvenskning, representanter för sin tids sekreteraretyp, 
energiska och begåvade men hänsynslösa och brutala män, 
vars mål syntes vara att skuffa undan den gamla adeln och 
själva tillkämpa sig ett adelsbrev" skriver en dansk förfat-
tare om dem. Magnus Durell hade under många år varit 
Sveriges resident i Hälsingör, och hans förnämsta uppgift 
där hade varit att tillgodose de svenska intressena vid upp-
tagandet av tiresundstullen och att lösa de otaliga konflikter, 
som därvid uppstodo. Han hade jämsides med denna tjänst 
blivit landsdomare i Halland, där han även ägde ett gods, 
Vallen; varför han tidvis vistades i Halland, då hans närvaro 
icke var nödvändig i Hälsingör. 

Instruktionen den 15/3 

De instruktioner, som denna första skånska kommission 
hade att rätta sig efter, utfärdades av konungen dels i Malmö 
den 15 mars 1658, dels i Göteborg den 21 maj s.. å. I den 
första av dessa instruktioner hölls tullfrågan mera i bak-
grunden. I denna föreskrevs dock att alla de "klippeham-
nar", som adeln använt sig av, och över vilka de tullfritt 
in- och utfört sina varor, ja t. o. m. upptagit tull för egen räk-
ning, skulle avskaffas. Dessutom förordnades, att strand-
ridarna skulle hålla noggrann uppsikt, att med de in- och 
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Corfitz Ulfelt. Målning av Sebastian Bourdon. 

utförda varorna icke något svek förövades. Beträffande den 
i Sverige påbjudna lilla tullen och accisen, som konungen 
även ämnade införa i de nya provinserna, var han dock en 
smula tveksam hur därmed skulle förfaras; han påpekar för 
kommissionen, att om denna skulle finna, "att sådant gåve 
i förstone icke så god smak", så ville han låta anstå härmed 
några månader och därefter taga frågan under förnyat över-
vägande. Vidare förklarar han sig tillfreds med att såväl tull-
inspektoren som de tullnärer, som hitintills tjänstgjort, fingo 
stanna kvar på sina platser, ävensom att tullen måtte upp-
tagas efter den danska tullordningen intill dess en ny tull-
rulla skulle komma att utfärdas. 
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Corfitz Ulf elt 

Som ovan nämnts var Corfitz Ulfelt en av de kommissa-
rier, som skulle ordna förhållandena i de erövrade provin-
serna. Han var vid denna tid alltjämnt en mäkta betydande 
person. Han hade varit en av Sveriges delegater vid de för-
handlingar som föregingo Roskildefreden. På den franske 
ambassadören Terlongs enträgna föreställningar hade han 
visserligen, till den danske kungens stora tillfredsställelse, 
blivit avkopplad som underhandlare i Köpenhamn, där freds-
bestämmelserna i Röskilde skulle närmare genomarbetas, men 
han var ännu vid denna tid konung Carl Gustafs förtrogne 
geheime råd. I kraft av sin ställning som kommissarie men 
också som f. d. dansk adelsman ansåg han, att den skånska 
adeln var berättigad att bibehålla sina gamla privilegier, vari 
bland annat också räknades förmånen att åtnjuta tullfrihet. 
Den danska adeln hade särskilt under "adelsväldets sista 
dagar" d. v. s. tiden närmast före det olyckliga kriget 1657 
varit mäkta självrådig och även om den icke åtnjöt fullstän-
dig tullfrihet för alla de varor, som den in- och utförde, så 
dock ve den tolder, som djärvdes visitera en så förnäm herre, 
som en dansk adelsman var vid denna tid. Nu uppblossade 
emellertid en häftig strid om dessa adelns förmenta rättig-
heter. Märkvärdigt nog fick Ulfelt de övriga kommissarierna, 
som ingalunda brukade följa honom i vått och torrt, till en 
början med på sin sida. 

Adelns edsavläggelse 

I den instruktion, som utfärdats i mars för kommissarierna 
i Skånelandskapen, hade konungen visat stor hovsamhet, men 
på grund av vad som förekommit i Skåne sedan dess, sy-
nes han ha kommit på andra tankar, och i den instruktion, 
som utfärdades i Göteborg den 21 maj ljuder nu helt andra 
toner. Det var i synnerhet den skånska adelns beteende, som 
uppretat konungen. I Roskildefredens 8 § var förordnat att 
"alle de af f adell" skulle kort efter fredsslutet avlägga huld-
hetsed till sin nye konung. Den 16 april var utsatt som den 
dag, då edsavläggelsen skulle äga rum. Men nu började en 
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massa brev strömma in till generalguvernören. Man nästan 
känner igen situationen från ett annat tillfälle, bibelns be-
rättelse om konungsmannens bröllop. Nu var det visserligen 
inte undanflykter för att man skaffat sig en ny oxe eller åsna 
eller tagit sig en ny hustru, utan man ursäktade sig med, att 
man en gång svurit kung Fredrik tro och huldhetsed eller 
att man hade befattning vid det danska hovet eller vid krigs-
makten. Uppskov beviljades till den 15 maj. Men vid detta 
tillfälle blev resultatet med edsavläggelsen ännu sämre än 
förra gången, då endast ett fåtal avlagt trohetsed. Det kan 
dock ej ha varit privilegiet om tullfrihet, som kom adeln att 
så mangrant utebli från hyllningen, ty det var först efter 
den 15 maj, som striden om adelns förmenta tullfrihet på 
allvar blossade upp. 

Lilla tullen 

Den 27 april utfärdades order att lilla tullen och accisen 
ofördröjligen skulle införas i Skåne, Halland och Blekinge 
och ställas under uppsikt av inspektoren Anders Jönsson 
Hampe. För att bringa underrättelse till inbyggarna i dessa 
provinser om dessa förut okända skatter anmodades lands-
hövdingarna och "andra skickeliga personer" att kalla all-
mogen tillsammans häradsvis och med "fough och lämplig-
het" kungöra föreskrifterna, så att den sedan godvilligt ville 
rätta sig därefter. 

Kungl. brer,  den 6/5 

Den danske tullinspektoren (provinsialtullförvaltaren) Lud-
vig Lorentz, som fått bibehålla sin befattning, framhöll nu 
för kommissionen hur vanskligt det skulle vara för provin-
serna, om de svenska tullbestämmelserna infördes där; kom-
missionen upptog hans framställning som sin egen och anhöll 
hos konungen, som vid denna tid vistades i Göteborg, att 
han måtte ta i betraktande de gjorda påpekandena och icke 
onödigt betunga de nya provinserna med hårda pålagor. På 
denna kommissionens framställning svarade konungen med 
ett brev den 6 maj. I detta erinras om att enligt bestämmel- 
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serna i Roskildefreden tullverket från och med maj månads 
ingång skulle övertagas av svenska ämbetsmän, och anser 
konungen, att redan från första början dessa bestämmelser 
böra införas, då det eljest skulle falla sig svårare att sedan 
förändra förfaringssättet. Den utgående tullen skulle mode-
reras efter de friheter, som andra stapelstäder i Sverige hade. 
Man måste emellertid lägga märke till att den tull (provins-
tullen), som under danska tiden utgått vid skeppningar mel-
lan de olika provinserna i Danmark, numera ej kunde till-
lämpas, utan hädanefter skulle de olika hamnarna i Dan-
mark betraktas som utrikes orter, och tull utgå efter den 
utgående eller inkommande taxan. Skeppsumgälderna för 
fartyg, som Bingo t. ex. till Köpenhamn, skulle beräknas som 
om de ginge till utrikes ort. Utgående tullen å hästar skulle 
erläggas enligt de danska bestämmelserna; denna avgift var 
betydligt högre än den svenska, 4 Rdl. per styck mot 36 öre-
rdl, och anledningen var konungens önskan att icke några 
hästar alls skulle utföras ur riket. På samma sätt förhöll det 
sig med oxtullen; den förutvarande avgiften 11 Rdl. 8 Sh. 
per styck skulle tillämpas i stället för den gällande svenska 
tullsatsen 42 örerdl., och detta gällde även utförsel till Seland 
och andra danska orter. Sålunda skulle icke allenast den 
svenska tulltaxan med dess betydligt högre tullsatser än den 
danska tillämpas, utan dessutom skulle de höga danska tull-
avgifterna på Skånes förnämsta exportvaror, hästar och oxar, 
komma till användning. För salt, som var en mycket stor 
importartikel, skulle tull utgå enligt de för städerna gällande 
privilegierna. Man hade nämligen vid denna tid ett salt-
monopol i Sverige, vilket åtnjöt vissa förmåner i tullhänse-
ende. Accisens upptagande skulle överlämnas till de svenska 
tullnärerna, som kunde insättas i sina befattningar när som 
helst, och dessa skulle då ha med sig den svenska tullord-
ningen, efter vilkens bestämmelser tullväsendet skulle in-
rättas. 

Den förre danske accismästaren i Malmö, borgmästare Ja-
cob Clausen, hade redan den 1 mars upphört att upptaga 
accis, och konungen ansåg det därför lämpligt att överflytta 
denna del av förvaltningen på de olika tullnärerna. Under 
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den danska tiden hade accis utgått å malt samt främmande 
drycker, men den s. k. lilla tullen var en ny och för skåning-
arna okänd pålaga. 

Sedan kommissionen erhållit kännedom om alla dessa be-
stämmelser och överlagt med tullinspektoren, gjorde den 
ännu en gång vissa påpekanden och förfrågningar angående 
alla dessa oväntade och onekligen hårda pålagor, som skulle 
drabba invånarna i guvernementet. På detta svarade ko-
nungen att man redan från början måste inrätta tullväsendet 
efter de givna bestämmelserna; presidenten i kommerskolle-
gium Christer Bonde skulle så snart som möjligt resa ner till 
Skåne och meddela vederbörande hur man i kollegiet såg på 
tullfrågan, som nu förorsakade så stora svårigheter i pro-
vinsen. 

Tullnären i Malmö vill tillämpa de svenska tullbestämmelserna 

Peter Bergman hade fått kungl. fullmakt på tullnärstjäns-
ten i Malmö omkring den 20 maj och fått denna sig tillsänd 
i Hälsingör, med befallning från generaltullförvaltaren att 
omedelbart begiva sig till ort och ställe och där träda i tjänst-
göring. I Malmö inställde han sig inför skånska kommissio-
nens ledamöter, greve Corfitz Ulf elt och herr Erik Sparre, 
visade dem sin kungliga fullmakt och anhöll att få övertaga 
befälet i Malmö för att där med hjälp av de kvarvarande 
danska tulltjänstemännen börja tillämpa de svenska tullbe-
stämmelserna sådana som generaltullförvaltaren hade med-
delat honom dem. Bland andra handlingar hade han även 
med sig en i Göteborg den 2 maj 1658 utfärdad tulltaxa (syn-
barligen samma som nu finnes förvarad i Urups godsarkiv, 
L. L. A.) men denna, som synes hava överensstämt med den 
i Sverige tillämpade tulltaxan, var icke underskriven och sak-
nade sålunda officiell prägel. Allt detta gjorde, att kommis-
sionens medlemmar och särskilt Ulf elt blevo mäkta altererade 
och ansågo att Bergmans uppträdande visade tecken till 
"studsig och obstinatisk gemiith"; kommissionens övriga med-
lemmar voro av samma åsikt som Ulf elt sägande sig ej vilja 
veta av den svenske generaltullförvaltarens föreskrifter utan 
Kungl. Maj :ts och generalguvernörens order, och några så- 

2 
	 17 



dana funnos icke. "De äro fasligt stora av sig och vilja ej veta 
av någon annan överhet än generaltullförvaltaren" skriver 
sekreterare Taubenfelt om de svenska tullnärerna. Bergman 
å sin sida menade dock att Kungl. Maj:t skulle bliva lidande, 
om de danska tullbestämmelserna alltjämt skulle gälla tills 
generalguvernören antingen personligen eller genom order 
meddelat honom tillstånd att uppbära tullen efter de svenska 
föreskrifterna. Bergman sökte vidare bevisa för kommissio-
nen att tullkassorna ej fingo de intäkter de borde ha. Han 
hade beräknat att årligen skulle inflyta minst 18000 daler 
smt., men enligt de beräkningar han gjort komme icke ens 
5000 att inflyta, så som tullverket nu sköttes. Att Bergman 
efter endast några dagars vistelse i Malmö kunde komma till 
ett sådant resultat, får nog tillskrivas hans sätt att se för-
hållandena uteslutande från sin egen synvinkel. 

Bergman fann sig dock i kommissionens vägran att låta 
honom övertaga ledningen av tullverket i Malmö och över-
lämnade därför till kommissionens tjänstemän de medförda 
tullförfattningarna, men skriver med anledning härav: "Hvar-
efter Deras Exellenser nu vilja ge danska tullnärerna Ludvig 
Lorentz och Nils Pedersen här på toldboden practicera låta." 
Han förmenar emellertid att tullförfattningarna inte lärer 
komma längre än till sekreterare Taubenfelt. Vidare fruktar 
han, att tull icke skall komma att utgå för de åtta skutor, 
som ligga lastade med spannmål, färdiga att avgå, och så-
lunda skulle den svenske konungen gå miste om det honom 
rätteligen tillkom. I ett brev till generalguvernören, som vid 
denna tid var uppe i Göteborg och gifte sig, framlägger 
Bergman sina synpunkter och beklagar sig över att han icke 
kan mot kommissionens uttryckliga vilja övertaga sin tjänst 

• i Malmö. Vidare förklarar han att det ingalunda varit hans 
mening att sätta sig upp mot vare sig kommissionen eller 
generalguvernören och betygar slutligen denne sin hörsamhet 
och lydnad. 

Instruktionen den 21/5 

I kommissionens instruktion av den 21 maj har tullfrågan 
blivit "punctum Saliens". I Roskildefredens 9 § var lovat och 
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tillsagt att alla, såväl adel som oadel, andliga och världsliga, 
borgare och bönder, skulle behålla deras gods och egendom, 
ävensom förbliva vid deras rätt, lag och gamla privilegier, 
såvida de icke "löpa och strida mot leges fundamentales aff 
Sweriges Chrono" (Sveriges grundlagar). Vad nu först adelns 
tullfrihet beträffar, så anser konungen att deras privilegier i 
detta avseendet strider emot rikets grundlagar, och han för-
klarar att adeln måtte hålla sig till det, som är brukligt i 
Sverige, samt att — ehuruväl en och annan kunde något spe-
ciellt privilegie "attendera" — han ingalunda ville tillstädja, 
att adeln toge någon tull i någon av de små klippehamnarna, 
ty tullen förmenade han vore honom och kronan ett förnämt 
regale d. v. s. en sak, över vilken han ensam hade att be-
stämma. Vad gäller lilla tullen och accisen, hade han kort 
innan utfärdat bestämmelser om införandet härav, och att 
dessa intäkter "skulle efter det svenska maneret på banan 
bringas", men hade Kungl. Maj:t nådigt intentionerat, att stä-
erna framdeles uti andra deras contributioner möjligen skulle 
erhålla någon lindring. Stora tullen eller sjötullen skulle in-
föras helt efter den svenska tulltaxan av år 1654, dock utan 
f örhöjningen på järn och koppar (tulltaxan av år 1654 har 
ej kunnat återfinnas; möjligen avses 1648 års taxa). Vidare 
skulle häste- oxe- och hamnetullen av skeppen förbli vid det, 
som vid denna tidpunkt var bestämt. Alla hamnar på Seland 
skulle betraktas som utrikeshamnar, och tullavgifterna utgå 
därefter. Således skulle ej den danska provinstullen mera 
komma till användning. Skulle någon "question moveras" om 
de nu föreslagna tullarna som en besvärlig och "defficille 
saak", så skulle kommissionen för vederbörande framhålla, att 
tullen till de svenska landskapen upphävts, och att städerna 
nu kunde använda sig av de svenska städerna vid Östersjön. 

Under generalguvernörens frånvaro var Ulf elt så gott som 
allenarådande i kommissionen; t. o. m. sekreterare Tauben-
felt, som sedan skulle bli honom en så hätsk motståndare, 
gick hans ärenden, och den närmaste tiden skötes faktiskt 
tullnärstjänsten av Ulf elt ensam, då Sparre, som skulle till-
träda en tjänst i Finland, allt mera drog sig tillbaka från 
kommissionen. 
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Stenbock åter i Malmö och hans båda brev till konungen 

När Stenbock äntligen den 8 juni återkom till Malmö, var 
man synnerligen villrådig, hur tullen skulle förvaltas, och 
generalguvernören avlät därför först den 13 och sedan fyra 
dagar därefter skrivelser till konungen, som nu hade ankom-
mit till Flensburg i Schlesvig, i vilka han utförligt redo-
gjorde för vad som förekommit i Malmö, och hur greve Ulf elt 
sökt omöjliggöra utförandet av konungens föreskrifter om 
tullens upptagande. I den första av dessa skrivelser berättar 
generalguvernören, att adeln är mycket överraskad över att 
behöva betala tull, "och besvära mig", säger han, "dagligen 
med sina klagomål häröver". "Greve Ulf elt har för mig fram-
hållit", skriver han, "att det har blivit så mycket svårare för 
dem utan några underhandlingar", och han fruktar att detta 
kommer att förorsaka konungen stor skada, då adeln sedan 
gammalt är van vid att behandlas med största hänsyn. Han 
önskar fördenskull, att konungen skall försöka vinna sina 
undersåtars tillgivenhet, och påpekar dessutom, att också den 
svenska adeln en gång åtnjutit tullfrihet men själv en gång 
av egen fri vilja avstått härifrån. I den sista traktaten står 
det föreskrivet, att adeln och de andra ständerna skola för-
bliva vid deras vanliga rätt och gamla privilegier och fri-
heter såvida dessa icke strida emot Sveriges grundlagar och, 
skriver han vidare, "greve Ulfelt anser därför, att tullen icke 
kan kallas någon fundamental lag, eftersom den har tillkom-
mit genom en särskild överenskommelse med Sveriges adel".1) 
Men generalguvernören anser själv att trots denna greve Ul-
felts ståndpunkt tullen bör utgå efter de av konungen givna 
orderna. Han hoppas att Christer Bonde snarast möjligt skall 
komma till Malmö och hjälpa till att lösa stridigheterna. 

Det senare brevet av den 17 juni är i huvudsak en fram-
ställning å greve Ulfelts ståndpunkt om adelns tullfrihet. En-
ligt greve Ulfelts åsikt kommer adeln här i provinsen aldrig 
att finna sig i att betala tull och säger han: "Hitintills hava 

1) Greve Ulfelt tänker härvid på, att den svenska adeln år 1634 avstod 
sin frihet från stora sjötullen på två år "for at vise vor retsindige Kaer-
lighet til Hendes Kgl. Maj:t och Fädrelandet". Det blev aldrig sedan 
tal om att åtnjuta någon tullfrihet. 
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de varit ett fritt folk, men nu vill man hava dem till slavar 
och bönder, och de ämna hellre bränna sina gods här i landet 
än de underordna sig ett främmande herrskap och lämna 
gods och gård öde efter sig och dessutom taga de med sig 
sina tjänare och bönder, när de flytta över till Danmark. 
Även de adelsmän, som hade ämnat svära konung Carl tro-
hetsed skulle bliva uppstudsiga och göra liksom Ivan Krabbe, 
som redan sänt över sin familj till Skåne och själv ämnade 
att komma efter, men ändrade sig sedan han hört vad sorts 
tractamente det vankades där. Och det värsta är att den be-
kända desseinen i Danmark härigenom lär helt falla i brun-
nen, och man kan inte mer göra sig något hopp om att de 
danske, som hellre skola slå sig till Holland och förena sig 
med det landet. För sin egen personliga del tänker han aldrig 
bliva en tullare undergiven; vill hellre då bo under turken. 
De vilja gärna hava mig tillbaka till Danmark, som ock 
kungen där har låtit nogsamt förmärka. Men han har varit i 
värden så länge, att han är trött därvid, och lärer han nog få 
ett rum för sig så länge han lever, vilket icke torde bli länge. 
Någonstans vill han likväl slå sig ner och där leva i frihet. 
Om man avskaffade både tull och accis skulle likväl ko-
nungen få dubbelt så stor inkomst genom deras d. v. s. den 
skånska adelns tillit och så få behålla sina undersåtar. Det 
gör honom ont, att Ers Kungl. Maj:t skall handla så, men 
detta beror på onda rådgivare, som icke känna det folket, med 
vilka man kommer mycket längre med foglighet än med 
stränghet. Han, som så länge styrt de skånske, måtte väl 
veta detta, att det inte går att truga dem till något. Adeln 
är mäktig och rik och har stort anhang i Danmark. Det 
såret, de hava fått, är ännu icke läkt, och de förbanna alla 
den fred, som de gärna vill hava ogjort." 

Vidare berättar Stenbock att det blivit beslutat i Köpen-
hamn att anfalla svenskarna och då göra begynnelsen med 
riksamiral Wrangel på Fyn, som de skulle anfalla i hans 
kvarter; detta hade säkert redan utförts, om icke den storm, 
som varit rådande några dagar, hade lagt hinder i vägen. 

Greve Ulf elt har vidare beklagat sig för honom och sagt, 
att om han hade vetat vad som beslutats i Göteborg, skulle 
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han begivit sig dit, fast han var medveten om att vissa per-
soner icke skulle sett honom där med blida ögon. Vidare att 
Ers Kungl. Maj:t åstundar att hava honom hos sig, men han 
undskyller sig med, att han icke vill vara någon kunglig 
minister och inte en gång bära titeln geheime råd utan nöja 
sig med att kallas Ers Kungl. Maj:ts tjänare. Om tullen är 
han öveimåttan upprörd och förmenar, att man inte skall 
komma någonstans vare sig med städerna eller adeln eller 
finna något skäl, som skulle förmå dem till några extra ordi-
narie utskylder för statens räkning. Ej hellre vill han längre 
underhandla med adeln, då han inte har lust att bedraga 
dem, ty han håller före, att man skall hålla vad man lovar. 

Om förhållandena i provinsen skriver Stenbock vidare, att 
även borgerskapet är missnöjt över den förhöjda tullen, och 
anser att den drabbar säljarna mera än köparna. Detta kom-
mer helt säkert att ruinera de skånska stapelstäderna. Den 
del av adeln, som kunde uppträda som köpare och på så sätt 
höja handeln, kommer inte hit, och de som stanna kvar, äro 
för fattiga och kunna ej bidraga till importens höjande. Till 
slut meddelas att det kommit brev från Halmstad, att Chris-
ter Bonde avrest därifrån till Hälsingborg och förväntas nu 
varje dag till Malmö, och generalguvernören hoppas med 
hans hjälp kunna lösa de tvistigheter, som uppkommit genom 
greve Ulfelts handlingssätt. 

Stenbocks chiffer 

Grevarna Stenbock och Ulf elt hade till en början kommit 
ganska bra överens, men när nu Stenbock den 8 juni åter-
kom från Göteborg till Malmö med sin nya gemål, råkade 
snart denna, Ebba Brahes dotter, i konflikt med Christian 
IV:s dotter, Leonora Christina, ty de båda högättade da-
merna synas båda ha velat vara den förnämsta i provinsen. 
Detta framgår också av Stenbocks ovannämnda brev till ko-
nungen, som delvis är skrivet i chiff er. Så här står det näm-
ligen i originalet: "Har 32. 16. 31. 21. 35. 10. 8. 4. 3. 33. 83. 
8. 4. 45. 9. 12. 37. 44. 24. 35. 47. 8. 41. 66. 17. 36. 73. 99. 59. 
31. 34. 78. 102. 29. 8. 42. 32. 102. 26. 42. 17. 36. 23. 31. 33. 6. 
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Christina Catharina De la Gardie, G. 0. Stenbocks maka. Målning av 
D. K. Ehrenstrahl. Copyright: Svenska porträttarkivet. 

37. 10. 70. och medh temblig 18. 99. 6. 80. 17. 32. 36. 26. 37. 
31. 8. 47. 27. 102. 108. 9. 3. 33. 37. 41. 99. 10. 17. 37.," vilket 
uttytt lyder: "Har och gref Ulefeldtz grefvinna haft imot min 
hustru och med temblig passion ther til utfarit" Det chiffer, 
som användes i brevväxlingen mellan konungen och general-
guvernören var av ganska enkel beskaffenhet och tack vare, 
att även vissa koncept finnes bevarade, som till stor del över-
ensstämmer med originalet har det lyckats att utarbeta nyc-
keln till detta chiffer. Varje bokstav motsvaras av en siffra, 
dock så att fyra eller fem siffror utgöra tecken för en bok-
stav och på så sätt äro c:a 80 siffror i bruk. För att beteckna 
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skillnaden mellan de olika orden, men kanske också för att 
vilseleda, har man använt sig av siffror på 20- och 50-talen, 
antingen enstaka eller flera tillsammans. De vanligast före-
kommande bokstäverna e och t betecknas med 8. 45. 82. 107. 
resp. 37. 74. 102 och dessa två bokstäver förekomma så ym-
nigt att de tillsammans utgöra ungefär en fjärdedel av alla 
bokstäverna. Men så har man endast chiffrerat korta ord, 
de långa orden, som skulle vara lättare att dechiffrera har 
man följaktligen föredragit att skriva med vanliga bokstäver. 

Kungl. brev den 25/6 

De båda breven den 13 och 17 juni från generalguvernören 
synes hava upprört konungen på det högsta, och i sin svars-
skrivelse den 25 juni från Flensburg är han synnerligen för-
grymmad på greve Ulf elt, vars hela strävan synes honom gå 
ut på att bibehålla adelns intressen med tullfriheten och 
andra privilegier, som konungen menar icke fingo strida emot 
"de föreskrifter, som över allt i Sveriges land övligt och bruk-
ligt är", skriver han. Och han fortsätter: "Såväl de danska 
kommissarierna som greve Ulf elt, som voro närvarande vid 
själva traktatens fullbordande, torde nogsamt påminna sig, 
vad där var remonterat och i ögonen sagt om tullväsendet. 
Därför bör man i generalgu.vernementet tillse att de en gång 
givna orderna följas; framförallt får man icke där vänta att 
de erövrade provinsernas inbyggare skola njuta större frihe-
ter än övriga svenska undersåtar. Ty vi kunna icke bygga 
vår säkerhet på adelns tillgivenhet, vilket vi hava nogsamt 
förmärkt, då de skulle giva oss sin hyllning." 

Tullnären i Malmö Peter Bergman hade även meddelat ko-
nungen, att han på grund av greve Ulfelts ingripande icke 
kunde förvalta sin tjänst, på vilken han erhållit fullmakt, 
utan de andra kommissarierna hade tillsvidare uppehållit 
hans befattning. Detta var enligt konungens brev så mycket 
betänkligare, som just vid denna tid seglationen var som liv-
ligast (de av B. förut omnämnda spannmålsskutorna), varför 
det var konungens vilja att Bergman omedelbart; om icke 
redan så skett, skulle inställas i sitt ämbete och förvalta det 
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Leonora Christina, Corfitz Ulfelts maka. Målning av Gerhard Honthorst. 

som hans tjänst så fordrar. Slutligen anser konungen att den 
av generalguvernören föreslagna sammankomsten med den 
obeedigade adeln icke kan tjäna något till, "då de icke äro 
våra undersåtar". 

Christer Bonde till Malmö 

Den 22 juni kom äntligen den efterlängtade Christer Bonde 
till Malmö, och strax efter hans ankomst hölls en konferens 
med generalguvernören och de andra kommissarierna, vid 
vilken en del av de brännande tullspörsmålen diskuterades. 
Vid detta tillfälle måtte greve Ulfelt erkänna, att adeln under 
den danska tiden inte varit helt tullfri, utan att den tullfri- 
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het, som de åtnjutit, endast avsåg varor för deras husbehov 
vid deras gårdar i Skåne och sådant, som de sände därifrån 
och till sina gods på Själland, under det att sådant, som de 
köpte för att sälja, såsom oxar, hästar, salt och viktualier, 
belades med den föreskrivna tullen. Man fortsatte de när-
maste dagarna att diskutera, men då man icke kunde komma 
till något avgörande resultat, avsände Christer Bonde sin sek-
reterare Jacob Barchman som kurir till konungen med brev 
dels från generalguvernören dels ock ett från honom själv. 
Konungen vistades vid denna tid på slottet Gottorp, och här-
ifrån utfärdar han den 8 juli utförliga bestämmelser om sin 
syn på adelns förmenta tullfrihet och hur han ansåg att tul-
len skulle ordnas i guvernementet. 

Kungl. brev den 8/7 

Konungen har genom de mottagna breven kommit till in-
sikt om, vilka svårigheter, som uppstått i guvernementet på 
grund av greve Ulfelts uppträdande och då särskilt om tull-
väsendets inrättande. Han skriver därom: "I skolen icke låta 
förhindra Eder genom greve Ulfelts evinnerliga diskussioner 
eller den misstanke, han kan hava att Edert handlingssätt är 
Edert eget verk, utan endast ställa Eder till efterrättelse våra 
order, ty varken greve Ulf elt eller någon annan dansk adels-
man kan ingripa i vårt styrelsesätt. Och detta är icke vår 
ofrihet, utan rikets rättighet, under vilken icke allenast adeln i 
andra riken är underkastad utan även svenska adelsmän. 
Därför kan man inte tillåta att danska adelsmän må njuta 
större rättigheter än jag själv, som å egna vägnar själv er-
lägger tull. Vi kan inte tillåta, att de danske tillvälla sig en 
förmån framför de svenske, helst som de förvärvade provin-
serna icke är en stat söndrat från Sverige utan tillika med 
riksens andra invånare inkorporerade därmed och fördenskull 
skyldiga att underkasta sig samma lagar som landets övriga 
invånare. Skulle nu greve Ulfelt, som han säger, hellre vilja 
leva under turken, så må han göra det, och kunde det vara 
så gott att han vore avlägsnad, helst då han uppför sig så 
som han gjort. Och vill Ni hålla ett gott öga på honom, i syn- 
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nerhet som han har förenat sig med adeln och uppmanat dem 
till opposition mot att erlägga tull. 

Adelns privilegier påstådda och verkliga 

Vad nu särskilt tullens inrättande i Skåne beträffar, så 
måste denna överensstämma med vad som gäller för Sveriges 
övriga invånare och framför allt böra de danska adelsmän, 
som inte svurit trohetseden, icke njuta bättre förmåner än 
det svenska ridderskapet. över ovannämnda adelsmän måste 
man hålla en noggrann uppsikt och framför allt förhindra, 
att de hålla några hemliga sammankomster och tillse, att de 
icke erhålla några särskilda förmåner. Det är ingalunda rätt, 
som greve Ulfelt föregiver, att införandet av de svenska tull-
bestämmelserna är en sak, som strävar emot pakta och se-
naste fördrag, utan bestämmelserna härom överensstämma 
tvärtemot vad som är uttryckt i fördraget, där alla sådana 
högheter tillika med tulldispositionen är överlåten på oss. 
Det kan visserligen hända, att greve Ulfelt vid den del av 
traktatens tilkomst, som gällde tullen, icke var drucken, men 
det berättas likväl, att han var sjuk och icke kunde vara till-
städes den gång, då Bielken och Coyet och sekreterare Ehren-
sten avhyvlade det grovaste i traktaten, vilket skedde hemma 
hos rikshovmästaren Gersdorff, som ock låg på sängen, och 
herr Skeel, då även sekreterarna Lente, Maler och Lerche 
å dansk sida och Hoghusen å svensk sida voro närvarande. 
Något sådant, som greve Ulfelt påstår, står heller icke att 
läsa i protokollet, varom Barchman kan förvissa sig, då han 
på hemresan passerar Köpenhamn. Visserligen hade dans-
karna vid denna konferens begärt att tullbestämmelserna 
skulle få förbliva desamma som förut i Skåne, men svens-
karna hade protesterat häremot och påpekat att det var stor 
skillnad på Skånes förra och nuvarande ställning, sedan det 
blivit inkorporerat med Sverige. Danskarna kunde ej begära 
något dylikt ty härigenom skulle ske intrång i Kungl. Maj:ts 
regalier, och detta skulle strida mot rikets regeringsform. 
I Halland som förut endast varit pantsatt till Sverige, hade 
några sådana bestämmelser icke tillämpats. När adelsmän- 
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nen där en gång hade anhållit, att ved och andra förnöden-
heter, som de behövde för sina hushåll i Skåne eller på Själ-
land, måtte bli fria för utförseltull, hade detta blivit avslagit. 
Man frågade de danska underhandlarna vilka privilegier, de 
åsyftade, och de menade då, att de hade något större friheter 
på deras gods än svenskarna hade."1) 

När kungen reste från Malmö i mars månad, hade han talat 
med Ulfelt om tullintäkterna i Skåne, och denne gick då med 
på, att den svenska tullordningen skulle tillämpas så snart 
som den kunde bli nedskickad. Under tiden kunde man be-
tjäna sig av de danska tullbestämmelserna, eftersom det var 
vinter, och seglationen ännu inte kommit igång. Ulfelt måste 
dessutom ha i färskt minne vad han uttryckligen erhållit be-
fallning om att genomdriva på fredsförhandlingarna, såväl 
vad tullväsendet anginge som andra dylika regalier, som 
gällde regementsformen, och vari icke några adliga privile-
gier skulle få göra intrång. Ty ville adeln förbehålla sig nå-
got, skulle den ock kunna uppvisa föreskrifter härom; den 
hade inte kunnat prestera något annat än de bestämmelser, 
som berörde dess godsfriheter, och detta så tillvida, att de 
icke stredo mot Sveriges grundlagar. Vad greve Ulfelt hade 
anfört om Pommern och Livland enligt Roskildefreden var 
alldeles orimligt. "Vi", för att citera konungen, "hava där vår 
tull och höga regalier, men Skåne,. Halland och Blekinge äro 
inkorporerade med Sveriges krona, och de danske adelsmän-
nen här hava orsak att gratulera sig, då de få njuta samma 
villkor, som andra svenska undersåtar, vilket vi ock ha be- 

1) Denna deras begäran torde framgå av en promemoria, som det 
danska riksrådet hade tillställt under fredsförhandlingarna, men som 
aldrig framkommit förrän freden var sluten. I denna anhålles att 
Kungl. Maj:t ville beordra de danska underhandlarna göra sitt bästa för 
att i traktaten måtte intagas följande: 1) att adeln måtte njuta hals-
och handrätten som tillförne över sina tjänare, 2) att deras veckodags-
bönder måtte vara fria från utskrivning, 3) att de med tull, skatt och 
accis ej skulle vidare betungas än samtliga de svenska städerna, helst 
som konungen av Sverige lovat att de privilegier, som ständerna hit-
intills haft, snarare skulle ökas än förminskas. Det är synbarligen detta, 
som greve Ulfelt haft i tankarna, då han ville genomdriva adelns rät-
tigheter. 
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villat dem, som övergivit Danmark, och dessutom är det icke 
tillbörligt att de, som på grund av jure belle hava blivit över- 
lämnade till vårt rike skulle få bättre ställning än de victo- 
res. Vilja de njuta beneficia och honores så må de också 
underkasta sig onera, som Riksens ständer tåla. Och om så 
är, att de vilja sig till buller skicka, kunna de gärna göra 
det nu som en annan gång. Vi skola nog vara redo att avstyra 
något sådant." 

Vad beträffar landköpet, skall nog tillförseln till städerna 
icke avtaga så snart bönderna bliva vana vid dessa f äre- 
skrifter. Bestämmelserna härom, som konungen även kallar 
detta höga regale, skall omedelbart börja att tillämpas, så att 
ingen inskränkning sker i konungens inkomster. "Intet får 
hindra Eder därför, utan uppmanas Ni i Jesu namn att följa 
de instruktioner, som äro Eder givna" står det i brevet. 

Med accisens inrättande och fördubblingen måste också de 
givna orderna följas, på det att dessa bestämmelser må bli 
lika med dem, som gälla i Sverige, och skola stapelstäderna 
erhålla sin del därav liksom i det övriga riket. 

På den ordinarie contributionen får intet avskrivas förrän 
man ser hur inbyggarna häruti skicka sig, men då det be- 
finnes att de visa villighet till båtsmanshållet och krigshjäl-
pen samt till garnisonens underhåll, skall tillses, att de be-
nådas härifrån eller att den mildras något, dock icke av 
obligo eller contractu utan av gratie. 

Lilla tullen skall omedelbart införas efter lilla tulltaxan, 
men den skall icke sättas istället för den hitintills i provin- 
sen gällande provinstullen, ty denna har inte varit införd i 
Halland, utan denna skall tillkomma för att inbyggarna i de 
nya provinserna skola hava samma avgifter för varor, som 
i det övriga Sverige. 

Med kvarntullen kan det dock än så länge anstå till dess 
man kunnat förlika sig med garnisonens underhåll och man-
talspenningarna. 

Ulfelt utspelad 

Sedan Barchman återkommit till Malmö den 14 juli med 
dessa konungens föreskrifter synes Ulfelt ha helt dragit sig 
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tillbaka, och han träder så helt ut ur Skånes förvaltning. 
Han hade till en början som kommissarie i Skåne och med 
den i Sverige nästan helt obekanta förnäma titeln geheime 
råd njutit Carl X:s fulla förtroende och synes ha stått högt 
i gunst hos honom. Detta framgår av de brev, som konungen 
under denna tid skrev till honom. Ja, så sent som den 27 maj 
får han en synnerligen älskvärd inbjudan att komma till 
konungen i Pommern och där stå honom till tjänst med sina 
råd, och konungen erbjuder honom att ställa ett fartyg till 
hans förfogande. Men då greve Stenbock återkommer från 
överläggningarna i Göteborg, har han och Ulfelt allvarligen 
drabbat samman, att döma av Ulfelts sinnesstämning, dels i 
klagomål inför generalguvernören, som relaterats i ovan-
nämnda brev den 17 juni dels ock i ett personligt brev till 
konungen, som Ulfelt skrev samma dag. Han säger sig för-
märka, att man haft honom här allenast pro forma, ty alla 
hans förslag ha blivit omgjutna i en annan form i Göteborg. 
Man har dessutom genom att göra honom till kommissarie i 
Skåne avkopplat honom från de pågående förhandlingarna i 
Köpenhamn, på vilket konungen i Danmark såväl som en 
del av konungens egna arbetat, eftersom de hava berömt sig 
över att hava skaffat honom undan; han anser slutligen att 
kommissionen, som han tillhört, nu är tillända. Så länge det 
gällde att genomdriva Sveriges och Ulfelts gemensamma in-
tressen hade samarbetet.  gått väl i lås, men när freden var 
sluten och Ulfelt icke som man lovat honom, blivit rikshov-
mästare i Danmark utan endast en vanlig svensk undersåte, 
hade det blivit outhärdligt för honom att icke en gång få 
vara den förnämste i de landskap, vars förening med Sverige 
han nyss beseglat i Roskilde. 

Sammanträde i Landskrona den 22/7 

Den 22 juli håller generalguvernören och Christer Bonde 
en sammankomst med adeln i Landskrona och till deras stora 
och glada överraskning går adeln in på de av konungen före-
skrivna bestämmelserna. Sålunda kunde tullnärerna nu följa 
de givna bestämmelserna om tullens och accisens upptagande 
i Skåne. Det dröjde emellertid inte många dagar härefter 
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innan kriget med Danmark bröt ut på nytt, och som hand-
lingar från den närmaste tiden saknas, vet man ytterst litet 
om hur tullväsendet utföll under denna tid. 

Men fiendskapen mellan adeln och de svenska tulltjänste-
männen var icke slut härmed. Vid ett tidigare tillfälle hade 
greve Ulfelt uttryckt den farhågan, att man vilken dag som 
helst kunde vänta sig att antingen en tullare eller en adels-
man blev buren död från stranden. Dessa hans föraningar 
blevo också snart besannade. I april månad 1659 blev näm-
ligen inspektoren över strandridarna nedskjuten av ett parti 
snapphanar, då han skulle forsla säd till flottans proviante-
ring från en del "caducerade" gårdar. Denne Jens Jensen 
var en dansk man, som fått bibehålla sin befattning vid tul-
len. Malmötullnären Peter Bergmans namn försvinner också 
snart ur tullurkunderna. Huruvida även han blev bragt om 
livet upplysa icke de sparsamt förekommande källorna från 
denna tid. I varje fall var han död redan år 1660, ty i början 
på detta år utbetalas till hans änka genom tullkammaren i 
Ystad 40 Rdl. på anmodan av generalguvernör Stenbock. 

Oresundstullräkenskaperna 

Hur tullväsendet i praktiken utvecklade sig under dessa 
första år under svenskt välde vet man ingenting om, då så 
gott som alla källor saknas. Öresundstullräkenskaperna fin-
nas visserligen bevarade för år 1658 intill augusti månad, 
men då den huvudsakliga Malmötrafiken gick andra vägar 
till Liibeck och den svenska Pommern kan dessa urkunder 
icke lämna något ingående besked. Det enda man kan ut-
läsa av dessa räkenskaper är, att under månaderna maj—
juli år 1658 nio fartyg, lastade med malt, råg och korn och 
kommande från Malmö passerade Hälsingör i nordgående 
riktning. Enligt tullböckerna skola dessa fartyg, som hade 
last för svenska kronans räkning gå till halländska hamnar, 
och då svenska fartyg voro befriade från alla avgifter i Öre-
sund, fingo de passera fritt. 
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«Ra 

Nybyggnader 1810-20. Främst bebyggas nu kvarteren vid infartsvägarna 
i öster och söder. 

"NYA STADEN" och "GAMLA STADEN" 

Av Einar Bager. 

"Gamla staden", beteckningen för stadsdelen "inom bro-
arna", ja, det är ett uttryck som i hög grad skulle överraskat 
malmöborna för hundra år sedan. För dem rymde detta om-
råde såväl "det gamla Malmö" med anor från medeltiden som 
"den nya staden". Med detta namn betecknades all den mark, 
som i seklets början vunnits vid fästningsverkens rasering 
söder och öster om staden innanför den nya vattenlinje, som 
då drogs fram ungefär i nuvarande kanalers sträckning. 

Bebyggelsen av det stora område, som då förenades med den 
äldre staden, skedde ingalunda i ett sammanhang. På samma 
sätt, som årsringarna bildas kring trädstammen i skarpt av-
gränsade lager, särskiljas perioderna i den nya stadsdelens 
bebyggelse. 
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Ruheska huset i kv. 70 Väveriet vid Engelbrektsgatan, uppfört 1827 av 
murmästare Adam Falck, omändrat 1855 till bomullsväveri, rivet 1911, 
Foto Sjöberg. 

Blomstringstiden under Napoleonskrigen i början av seklet 
tog sig uttryck i en mycket livlig verksamhet. Nu är det fram-
för allt infartsvägarna i öster och söder, som lockar. Läget 
här var synnerligen förmånligt för handeln med bönderna 
och vid såväl östra- som Södra Tullgatorna anlägga nu köp-
män, ofta med nyvunnen rikedom, stora förnäma handels-
gårdar. 

De båda nyanlagda torgen synas märkligt nog ha ägt mindre 
dragningskraft. "Stora värdshuset" med tillhörande spek-
takelhus vid Gustaf Adolfs torg ligger länge underligt isolerat 
och stadsfiskalen har ännu långt in på 1820-talet ständig 
sysselsättning med att bötfälla folk, som låtit sina kor eller 
hästar beta på torgen. 

Däremot råder livlig byggverksamhet även i den äldre 
stadsdelen. Rådhuset får ny gestalt, tomter vid Söder- och 
Östergatorna, som sedan länge legat öde, bebyggas och många 
gamla hus få sitt utseende förändrat i enlighet med tidens 
smak. 

Så kommer år 1817 diskontkatastrofen med förlamande 
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Bagerska huset i kv. 3 Lorenz Bager vid Östergatan, uppfört 1832, rivet 
1906. Foto Sjöberg. 

verkan för hela vår stad. Med ett slag avbrytes byggverksam-
heten så gott som fullständigt för lång tid framåt. Som säll-
synta undantag stå färgaren Ruhes ståtliga hus vid Engel-
brektsgatan från 1820-talet och L. I. Bagers herrgårdsliknande 
länga vid Östergatan från 1830-talet. 

Efter nära trettio års stiltje bryter så en ny byggverksamhet 
med kraften av en storm lös år 1847. Den når sin höjdpunkt 
följande år, men även femårsperioden därefter utmärkes av 
stor livaktighet. I motsats till, vad som åstadkoms i seklets 
början, är det emellertid nu framför allt småfolkets behov av 
bostäder, som tillgodoses. Ibland sker detta under former, som 
osökt för i tankarna likartade företeelser i Nya världen under 
den värsta guldfebern. Orsaken är kanske främst att söka i 
den just vid denna tid utvidgade näringsfriheten, som väl 
hade till följd en plötslig uppblomstring av allsköns småhant-
verk. Därtill kom, att uppsvinget i handeln och den begyn-
nande industrialismen hade medfört en överbefolkning, som 
på en gång sprängde den gamla stadskärnan. Nu är det fram-
för allt trakterna kring Norre-, Kvarn-, Trädgårds- och Stora 
Nygatorna, som bebyggas. 
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Nybyggnader  1840-1850-talen. Sydöstra delen av staden, som delvis varit 
träsk, utlägges nu till kvarter för hantverkare och arbetare. Endast längst 
i sydost och sydväst samt i trakten norr och öster om Gustaf Adolfs torg 
finns alltjämt obebyggda områden. 

Men även bakgårdarna mot stadens forna ytterkanter i norr 
och väster tagas vid denna tid i anspråk för dels bostäder, 
dels de stora magasin, som nu göra sitt inträde i stadsbilden. 
Av märkligare anläggningar från denna tid kan nämnas östra 
skolan vid Norregatan, Gasverket vid Stora Nygatan, Sjuk-
huset vid Slottsgatan och Bomullsspinneriet vid Kalendegatan. 

Den sista etappen i "gamla stadens" bebyggelsehistoria in-
faller först på 1860-, 70- och 80-talen. Kvarteren Rostock och 
Stettin i sydöstligaste delen av staden, kvarteret Äpplet i den 
sydvästligaste och områdena öster och norr om Gustaf Adolfs 
torg bebyggas nu och därmed ha de sista vita fläckarna på 
kartan över "staden inom broarna" försvunnit. 

Det är säkert icke blott det större avståndet i tiden, som 
gör att den tidigaste av dessa byggperioder nu fångar in-
tresset i långt högre grad än de senare. Av stor betydelse är 
först och främst, att detta avsnitt är dokumentariskt bättre 
belyst än något annat. Den 27 mars 1813 förnyade magistraten 
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eit tidigare icke så noga efterlevt åläggande av anmälnings-
skyldighet vid husbygge och de följande sju åren har i magi-
stratens protokoll antecknats icke blott dessa ärenden utan 
även namnen på "författarna" av ritningarna. Därtill kommer 
emellertid, att husbyggena från seklets början ofta är ansen-
liga och att för dem svara byggmästare, av vilka åtminstone 
två utmärka sig för mer än vanlig duglighet: Anders Sund-
ström och Anders Lundberg. 

Anders Sundström, son av en byggmästare med samma 
namn, var född i Nyköping 1777 och blev redan 1798 mästare 
i Lidköping. Han erhöll 1799 kungl. maj:ts resolution att i 
likhet med fadern "som mur- och byggmästare i Söderman-
lands län få antaga nödigt antal gesäller" och anställdes 
senare som "hovconductör" vid Stockholms slotts-stat. Den 
1 oktober 1811 förordnades han till länsbyggmästare i Malmö-
hus län. I december 1812 ansökte han om burskap i Malmö 
som mur- och byggmästare. Trots murare- och timmermans-
embetenas motstånd beviljade magistraten hans anhållan 
den 30 jan. 1813. Sundström avled emellertid redan den 24 
oktober s. å. blott 35 år gammal. 

I sin protest mot Sundströms burskapsansökan uttryckte 
murmästareembetet sin förundran över att denne, som i snart 
fem års tid i staden åtagit sig att uppföra såväl privata som 
publika byggnader, utan att därtill äga minsta rättighet, nu 
ville förena sig med ett embete, som genom hans tillskyndan 
lidit "en oräknelig förlust". Sundströms verksamhet här hade 
sålunda börjat redan 1808. Hans anseende som duglig arkitekt 
blev snart så väl befäst, att magistraten underställde hans 
granskning samtliga av andra byggmästare inlämnade rit-
ningar. 

Sundströms namn är främst knutet till "Nya Theater & 
Wärdshusbyggnaden" vid Gustaf Adolfs torg — Stadt Ham-
burg — som uppfördes 1808. Genom senare förändringar har 
denna en gång ovanligt stilrena byggnad förlorat rätt mycket 
av sin ursprungliga karaktär — inte minst genom borttagandet 
av den tidstypiska frontonen. 

Till rådhusets ombyggnad uppgjorde Sundström redan 1809 
ritningar och kostnadsförslag. När arbetet slutligen 1813 sattes 
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Stora värdshuset och teatern — Stadt Hamburg — i kv. 65 Stadt Ham-
burg vid Gustaf Adolfs torg, uppfört 1808 efter ritning av Anders Sund-
ström, "ett prov på S:s konstskicklighet" (Halling). Foto Shårengrad. 

igång, låg emellertid till grund för detsamma en av Kungl. 
t$verintendentsembetet "författad" ritning, som dock i så gott 
som varje detalj följde Sundströms förslag. Sundströms kost-
nadsberäkningar voro vid detta tillfälle också något väl opti-
mistiska och gåvo övriga murmästare ett välkommet tillfälle 
till angrepp, när de å sitt embetes vägnar sökte visa "att de 
icke funnit några konststycken hos Herr Sundström, svarande 
mot den bevågenhet han åtnjutit". 

De av Sundström ritade och uppförda privathusen ha mött 
oblida öden. Det vackra hörnhuset vid Gustaf Adolfs torg 
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Rådhuset, ombyggnadsförslag. överst Sundströms förslag, nederst över-
intendentembetets förslag 1812, som i huvudsak ansluter sig till S:s 
ritning. Vid utförandet har S:s förslag följts t. ex. beträffande botten-
våningens fönster. Byggnadsnämnden. 

och Södra Tullgatan (gl. nr 862), det ståtliga lindencronska 
huset vid Östergatan (gl. nr 213), Apoteket Fläkta Örn vid 
södra sidan av Stortorget (gl. nr 603) och Mathias Flensburgs 
hus vid Södergatan (nuv. Scaniabiografen gl. nr 398) ha alla 
rivits i början av detta sekel. Till våra dagar ha av Sund-
ströms verk bevarats endast norra hörnhuset vid Östra Tull-
gatan och Östra Promenaden (gl. nr 794) samt huset gl. nr 396 
vid Södergatan, vars fasad nyligen undergått en hårdhänt 
behandling, båda väl dömda att snart försvinna. 
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Rådhuset och Åbergska huset. Trädraden på Stortorgets östra sida finns 
alltjämt kvar. Framför Åbergska huset en stor plattform med bänkar, 
en avläggare av forna tiders bislag. Foto. 

En byggnad, som otvivelaktigt haft Sundström till upp-
hovsman, var den s. k. Diskonten i kvarteret med samma 
namn vid Östergatan. Att han jämte ett par medintressenter 
står som köpare av tomten, kan endast motiveras med, att 
han skulle anlitas som arkitekt, eftersom hans ekonomiska 
ställning på intet sätt gav anledning till penningplaceringar 
i fastigheter. När han redan efter något år säljer sin tredjedel 
till kamraterna, sker det också på det uttryckliga villkoret, 
"att byggnaden fullföljes efter den uppgjorda ritningen", 
ett intresse, som i annat sammanhang skulle vara of örklar-
ligt. "Diskonten", som synes ha varit en väl proportionerad 
empirebyggnad, revs 1887, då nuvarande av John Smedberg 
ritade riksbankhus uppfördes. 

I skildringen av striderna kring rådhusombyggnaden skriver 
C. C. Halling: "Allmänheten hade nu några år blivit van att 
se de prov på byggnadsstil, hovkonduktören Sundström an-
vänt på flere nya byggnader i staden". Han understryker 
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Lindencronska huset i kv. 28 Kronan vid Östergatan, uppfört 1814 efter 
ritning av Anders Sundström. Rekonstruktion av förf. 
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Apoteket Fläkta Örn i kv. 48 Oscar vid Stortorget, uppfört 1812. Ritning 
av Anders Sundström. Apotekare Kiellström har gjort följande anteck-
ning på ritningen: Den 1 april 1812 nedtogs gamla huset och den 30 
oktober samma år var nya huset färdigt och vi inflyttade i samma efter 
en tid av 7 månaders frånvaro. Byggmästare var Conducteur Anders 
Sundström, som förstod sin sak; skulle våra hantverkare därmed tagit 
befattning, hade minst 11/2  år åtgått till uppbyggandet. — Byggnads-
nämnden. 
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"Diskonten" i kv. 44 Diskonten vid Östergatan, uppförd 1812 efter ritning 
av Anders Sundström. Rekonstruktion av förf. 

därmed den framträdande roll Sundström spelat för införan-
det av empiren i stadsbilden. 

Det skulle ju ha varit i sin ordning, om den enkle mur-
mästaren Anders Lundberg gjort en tämligen slät figur bred-
vid sin samtida, hovkonduktören och länsbyggmästaren, men 
långt därifrån. De många byggnader, som Anders Lundberg 
uppfört, stå sig förvånansvärt väl vid jämförelse med den 
utbildade arkitektens verk. 

Anders Lundberg var född i Lund den 16 dec. 1769 och 
började redan vid åtta års ålder sin yrkesutbildning hos sin 
fader, även han murmästare. Efter åtta år i dennes tjänst 
blev han gesäll, arbetade sedan ytterligare tre år i Sverige, 
innan han 1788 tog anställning i Köpenhamn. Efter fem år 
där, begärde han 1793 att bli antagen som mästare och borgare 
i Malmö, "då han icke kunde utse ett tjänligare ställe för sin 
framtida lycka eller där han måtte i Herrans välsignade namn 
sätta fötterna under eget bord och fästa sina egna stadiga 
bopålar än i denna stad". Trots denna bevekande formule-
ring blev det emellertid blankt avslag. Lundberg vände sig då 
med bättre framgång till Ystad och blev mästare där den 11 
dec 1794. 

42 



Som skicklig yrkesman fick Lundberg snart mycket att göra 
för ett par skånska storgodsägare och uppförde sålunda på 
de Stjernbladska gårdarna Hyby hela ladugården, en del av 
Torups ladugård och på Markie ett spannmålsmagasin i fyra 
våningar, samt för Tage Thott på Skabersjö "åtskilliga sten-
byggnader så väl Caractairs som andre". År 1804 förnyade 
han sin ansökan att bli borgare i Malmö och trots sedvanligt 
motstånd från embetet hade han nu bättre lycka. 

Lundberg hade valt Malmö som verksamhetsfält i rätta 
ögonblicket. Just nu satte en byggverksamhet av tidigare icke 
sedda mått fart, främst som följd av näringslivets uppsving 
men med nya utvecklingsmöjligheter tack vare tillkomsten 
av "nya staden". 

I förteckningarna på i Lundbergs tjänst mantalsskrivna 
gesäller och lärlingar kan man följa, hur siffrorna stiga från 
anspråkslösa 3 resp. 3 år 1806 till ej mindre än 23 och 14 år 
1810. Fram till 1819 håller sig antalet vid dessa eller ännu 
högre siffror, men därefter återspeglas diskontragediens verk-
ningar även på detta område i kraftig nedgång. 

Själv drabbades också Lundberg vid denna tid av en rad 
olyckor. Hans hem skövlades av elden och när han därefter 
i samband med inköp av en annan gård utfärdade en revers 
på 4.000 rd, råkade han — "efter eldsvådan till en del betagen 
sina sinnens rätta bruk och oförmögen av urskillning" — för-
bise att beloppet utskrivits i banko och icke, som han trodde, 
i riksgäldssedlar, en icke oväsentlig skillnad. Ett auktions-
inrop på en stor handelsgård vid östra Tullgatan — den av 
honom uppförda Berg von Lindeska gården — förmådde han 
ej fullgöra och förlorade en ansenlig summa vid därav föran-
ledd tvångsförsäljning. Ett tornbygge vid Lilla Slågarps 
kyrka, som han åtagit sig, avbröt han, sedan han insett, att 
han missräknat sig på entreprenaden, men dömdes att bekosta 
tornets färdigställande. Till slut nödgades han inställa sina 
betalningar och dog utfattig den 15 mars 1824. 

Knappast någon byggmästare har i så hög grad som Anders 
Lundberg satt sin prägel på vår stad. När man granskar hans 
livsgärning, har man svårt att fatta, att en ensam man hunnit 
uträtta allt detta. 
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Berg von Lindeska huset i kv. 10 Sågen vid östra Tullgatan, uppfört 
1814 efter ritning av Anders Lundberg. Foto Sjöberg. 

I samband med ett entreprenadanbud år 1815 på åtskilliga 
byggnader vid Herrevads kloster, upprättade han för att få 
intyg om sin skicklighet en förteckning på ej mindre än 35 
nybyggnader, som han under de förflutna tio åren uppfört 
i Malmö. Därjämte hade han utfört åtskilliga så genom-
gripande reparationer, att de kunde jämställas med nybyggen 
och i stadens närhet uppfört bl. a. Katrinetorp och Sofielund 
samt byggnader på nuv. Rosengård och Bellevue. 

I förteckningen passerar så gott som samtliga i början av 
1800-talet byggda handelsgårdar revy. Det ståtliga Berg von 
Lindeska huset vid östra Tull- och Stora Trädgårdsgatorna 
presenteras sålunda på följande sätt: För Herr Handelsman 
J. B. Kock en grundmurad byggnad, med 2:ne våningar och 
Sutereng (souterrain) under, 50 alnar lång, 18 alnar bred. 

I kvarteren å ömse sidor om Södra Tullgatan har Lundberg 
haft mer eller mindre att göra med samtliga gårdar. Samma 
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C. P. Möllers hus i kv. 68 Magnus Stenbock vid Gustaf Adolfs torg torg 
och Södra Tullgatan, uppfört 1812 efter ritning av Anders Lundberg: 
Byggnaden överensstämde helt med den på motsatta hörnet, som ritats 
av Anders Sundström. Foto Sjöberg. 

dag som Sundström inlämnar sin ritning till huset på gatans 
nordöstra hörn, presenterar Lundberg sitt förslag till huset 
på motsatta hörnet. Som vanligt överlämnas detta projekt till 
Sundström för granskning, men magistraten passar på att 
understryka, att fasaden borde fullkomligen överensstämma 
med den av Sundström inlämnade ritningen. Redan några 
dagar senare är Lundberg även färdig med förslag på längan 
åt Södra Tullgatan och sedan Sundström gjort några anmärk-
ningar "emot själva decorationerna", blev ritningen i detta 
skick godkänd. Då Sundström insjuknat, övertager Lundberg 
dennes arbete på gården på motsatta hörnet och upprättar 
ritning för huslängan vid Södra Tullgatan även på denna 
sida. 

Ofta översteg det tomtägarens förmåga att på en gång be-
bygga hela sin gård. Det finns flera exempel på, att gatlängan 
byggts i etapper, ja, att ägaren till att börja med fått nöja 
sig med en gårdslänga som bostad. I handlanden Peter Ståhles 
gård vid östra sidan av Södra Tullgatan uppföres först efter 
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Frickska huset i kv. 68 Magnus Stenbock vid Södra Tullgatan, uppfört 
1829. Foto Harald Bager. 

Lundbergs ritningar de stora gårdsbyggnaderna och många 
år senare bygges gatlängan i två omgångar. På samma sätt 
låter handlanden Thomas Frick på motsatta sidan av gatan 
först efter Lundbergs förslag 1811 och 1812 bygga en bostads-
länga vid Södra Vallgatan och i vinkel mot denna en gårds-
länga. De långa envåningslängorna i korsvirke vid Södra 
Vallgatan och Torggatan följa så 1822 och slutligen uppföres 
1829 den ståtliga gatlängan vid Södra Tullgatan. Vi kunna nu 
ej avgöra, om ritningar sedan Lundbergs tid legat till grund 
för sistnämnda byggnad, men den växlande höjden gör det 
mindre troligt. 

Av de många hus, som Lundberg i övrigt uppfört, skall här 
endast ytterligare ett fåtal nämnas. Tomten på norra hörnet 
av Söder- och Per Wejersgatorna (gl. nr 684, nuv. ägare Ohl-
son j:r & Co) hade efter en förödande eldsvåda 1736 legat 
öde. Här uppfördes efter Lundbergs ritning 1811 nuvarande 
byggnad, vars fasad dock fått sin dekoration först 1881. 
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Ohlson j:or & co:s hus i kv. 61 Gyllenstjerna vid Söder- och Per Wejers-
gatorna, uppfört 1811 efter ritning av Anders Lundberg. Uppmätning 
1881, då byggnaden erhöll nuv. renässansdekoration. Byggnadsnämnden. 

För rådmannen Cornelius Faxes räkning uppförde Lund-
berg 1812 det vackra, alltjämt välbevarade huset på hörnet 
av Väster- och Gråbrödersgatorna, ett stilrent exempel på 
malmöempire. 

En av de ståtligaste byggnaderna med Lundbergs signatur 
var handlanden L. P. Hallbergs stora gatlänga vid Östergatan 
(gl. nr 220, nuv. ägare Sydsvenska Dagbladet ab). Efter egen 

Rådman Cornelius Faxes hus i kv. 39 Liljan vid Väster- och Gråbröders-
gatorna, uppfört 1812 efter ritning av Anders Lundberg. Uppmätning. 
Berlin & Hazelius, Skånska gårdar och hem. 
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Hallbergska huset i kv. 45 S:t Peter vid Östergatan, uppfört 1810 av 
Anders Lundberg. Fasadens oregelbundenhet beror på överklädda äldre 
byggnadsdelar. Ritningen är signerad N. H:son Thomson 1821 och torde 
således vara en kopia. Landsarkivet i Lund. 

uppgift hade han "nybyggt en del av byggnaden åt gatan 
av grundmur, givit hela övre våningen ny inredning och för-
ändrat fasaden". Tyvärr kunna vi numera endast på ritningar 
och fotografier stifta bekantskap med denna vackra byggnad, 
som 1880 fick vika platsen för nuvarande av John Smedberg 
ritade hus. Man måste beundra den skicklighet, med vilken 
Lundberg lyckats trolla bort de oregelbundenheter, som de av 
den nya fasaden dolda, äldre byggnadsdelarna orsakade, så 
att man trots allt får intryck av en symmetrisk byggnad. 

Den byggnadsstil, som utmärker Sundströms och Lundbergs 
epok, består alltjämt, när efter ett kvartssekels stiltje verk-
samheten på 1840-talet åter sätter igång. Det är emellertid 
mycket litet, som vi känna till om skaparna av de nu uppförda 
husen och de fullt tillförlitliga uppgifterna hänföra sig så 
gott som alla till en enda man, Carl Gottreich Beijer. 

Beijer, som var son av stadsläkaren i Malmö Gottfried 
Beijer, föddes den 25 januari 1811. Som löjtnant vid Södra 
väg- och vattenbyggnadsdistriktet utnämndes han den 5 mars 
1842 till stadsarkitekt och stadsingenjör i Malmö. Han inlade 
stora förtjänster som planläggare av hamnbyggnadsarbetet 
som han under flera decennier följde, och var vid stambanans 
anläggande en av de drivande krafterna. Beijer, som 1878 er-
höll generaldirektörs namn, avled 1898. 
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Skjutsstallbyggnaden i kv. 63 Spinneriet vid Baltzarsgatan, uppförd 1843 
efter ritning av C. G. Beijer. Bewe foto. 

Som stadsarkitekt fick Beijer i uppdrag att uppgöra rit-
ningar för kommunala byggnader. Den stora skjutsstallbygg-
naden vid Baltzarsgatan — senare bl. a. brandstation — upp-
fördes sålunda efter hans ritning 1843. Ej mindre än tre för-
slag förelågo vid detta tillfälle och då ett av dessa preliminärt 
antagits, betonades, "att fasaden åt gatan i möjeligaste måtto 
samt för prydlighetens skull borde närma sig den ritning, som 
löjtnant Beijer ingivit". Slutligen fick Beijer i uppdrag att 
ensam upprätta ritningen. 

En okänd givare överlämnade år 1846 ett större belopp för 
uppförande av en gymnastikbyggnad på "högre lärdomssko- 
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"Gymnastikbyggnad vid Malmö Högre Lärdomsskola, facade åt Norra 
Vallgatan, med ledning av Capitain Beijers ritning uppgjord av J. F. 
/kbm 1846". Byggnadsstyrelsen. 

lans" tomt i kv. 32 Jörgen Kock vid Norra Vallgatan efter bi-
fogat förslag, upprättat av Beijer. Detta har också med få 
avvikelser följts på den av Kongl. tiverintendentsembetet 
fastställda ritningen. 

När östra folkskolan vid Norregatan skulle byggas 1848, 
uppgjorde Beijer ritningen till densamma, vilken godkändes, 
sedan det anmärkts, att det därå upptagna tvåvåningshuset 
nu ej komme att uppföras, utan endast envåningsbyggnaden. 

Det ligger nära tillhands att förutsätta, att Beijer som stads-
arkitekt även skulle upprättat ritningarna till de 1850 och 
1855 uppförda Josefinas slöjdskola vid Hjorttackegatan och 
Sjukhuset vid Slottsgatan, men uppgifter härom saknas. För 
sistnämnda byggnad med dess specialinredning har man må-
hända anlitat någon med denna uppgift förtrogen kraft utan-
för Malmö. Det är däremot föga troligt, att Beijer gått över 
ån efter vatten, när han 1855 bygger sitt eget boningshus på 
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Sjukhuset i kv. 57 Josephina vid Slottsgatan, uppfört 1855-57. Foto 
Shårengrad. 

hörnet av Adel- och Kansligatorna (gl. nr 324-25, nuv. Tele-
grafverket). 

Att de stora spannmålsmagasin, som omkring 1850 upp-
fördes i Malmö, mer eller mindre direkt kunna förknippas 
med den berömde lundaprofessorn Carl Georg Brunius, är 
påfallande. Brunius var vid denna tid sysselsatt med restau-
reringen av S:t Petri kyrka och malmököpmännen ha förvisso 
icke försummat tillfället att försäkra sig om en sådan för-
mågas medverkan vid sina byggnadsplaner. Något bevis här-
för har visserligen icke påträffats, men i den riktningen pekar 
i varje fall ett brev av den 21 januari 1848, i vilket handlanden 
Gabriel Hedman tackar Brunius för ett utlovat besök. Redan 
månaden därefter börjar så Hedman förhöra sig om materiel-
leveranser till det påtänkta bygget av det stora spannmåls-
magasinet vid Hjulhamnsgatan. 
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C. G. Beijers hus — Telegrafverket — i kv. 30 Skvalperup vid Adel-
och Kansligatorna, uppfört 1855. Foto. 

Av de vid denna tid uppförda magasinen ha vi utom det 
nämnda alltjämt kvar det bagerska vid Norra Vallgatan, de 
diedenska i kv. 7 Carolus, det runnerströmska vid Bruks- och 
Norra Vallgatorna (nuv. Vallgården) och det flensburgska vid 
Kalendegatan. De vid samma tid uppförda, pittoreska riorna 
ha däremot alla skattat åt förgängelsen. 

* 

Ett starkt danskt inslag gör sig gällande under senare hälf-
ten av 1800-talet. William Klein, senare stadsarkitekt, kommer 
hit redan 1851 och skall enligt släkttraditionen ha ritat det 
samma år uppförda s. k. elsnerska huset vid Södergatan (gl. 
nr 374). Klein, som var en synnerligen mångsidigt intresserad 
man, inriktade sig framför allt på konsthantverkets utform-
ning och var en av de ledande krafterna vid 1800-talets indu- 
stri- och slöjdutställningar. 	 • 

Som stadsarkitekt upprättade Klein flera förslag till om-
byggnad av Rådhuset. Det första i tung, "italiensk rund- 
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Magasin i Diedenska gården i kv. 7 Carolus vid öster- och Humlegårds-
gatorna, uppfört 1855. Foto förf. 

bågestil" är tydligtvis påverkat av Brunius, men i det sista i 
holländsk renässans har han nått en lösning, som synes före-
båda Helgo Zettervalls slutligen antagna förslagl). Klein har 
som stadsarkitekt bl. a. ritat det år 1883 uppförda epidemi-
sjukhuset vid Celsiusgatan. 

Den danske arkitekten Carl Ferdinand Rasmussen anlitades 
vid några större husbyggen under 1870- och 80-talen. Främst 
märkes det i fransk slottsstil uppförda Hotell Kramer vid 
Stortorget, vidare beijerska huset, Norra Vallgatan 70, Kansli- 

') Hans Edstrand, Malmö rådhus Malmö fornminnesförenings årsskrift 
1946. 
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William Kleins sista förslag till ombyggnad av rådhuset, Byggnads-
nämnden. 

huset vid Adel- och Kansligatorna i italiensk renässans samt 
Bunths skola vid Slottsgatan, som regementsläkaren August 
Falck år 1878 lät bygga. 

Många Malmöhus från 1870- och 80-talen ha uppförts av 
den danskfödde byggmästaren Christian Mortensen bl. a. så 
gott som samtliga hus mellan Student- och Altonagatorna vid 
Södra Promenaden (kv. 27 Altona nr 8 B, C, D och E) och 
några hus vid norra sidan av Gustav Adolfs torg (kv. 69 
Söderport nr 2 B, 3 A och B). 

Med Salomon Sörensen, som efterträdde Klein såsom stads-
arkitekt, slås bryggan över till vårt eget århundrade. Den 
italienska renässansarkitektur, som i så hög grad sätter sin 
prägel på de kring sekelskiftet bebyggda stadsdelarna, har 
i honom sin entusiastiske förespråkare. Vår stads byggnads-
historia får också med honom fast mark under fötterna, efter-
som först under hans tid de ritningar, som inlämnas till bygg-
nadsnämnden, äro signerade. 

För värdefull hjälp vid samlaridet av materialet till denna 
artikel står förf. såsom ofta tidigare i tacksamhetsskuld till 
stadsarkivarien Leif Ljungberg. 
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DE FÖRSTA UNIVERSITETSUTBILDADE 

MALMÖLÄKARNA. II. 

Ao Otto Grön. 

Den tidigare uppgjorda planen att skildra de första Malmö-
läkarna avsåg att klargöra, vilka som varit de första läkarna 
här i Malmö, när och varför de kommit hit samt vilka tjänste-
ställningar de intagit i samhället. Beskrivningen var avsedd 
att sluta med inrättandet av en fast stadsläkaretjänst och 
skildringen av David Samuel Koulas' verksamhet såsom den 
förste innehavaren av denna befattning. Man kunde nämligen 
ha anledning vänta att, sedan en dylik befattning kommit till 
stånd, skulle man i fortsättningen ha att räkna med en oav-
bruten kontinuitet av väl utbildade läkare. Dessa förvänt-
ningar infriades emellertid icke helt genom den fortsatta ut-
redningen. Ett par decennier senare uppstod nämligen en 
synnerligen häftig strid om tillsättningen av en ny stadsläkare, 
vilken konflikt fortgick i flera år och t. o. m. satte befattning-
ens hela existens på spel. Förr än denna strid kämpats till 
sitt slut, kan man ej anse att stadsläkaretjänstens bestånd här 
i Malmö erhållit tillbörlig stadga och fasthet. Det är därför 
önskvärt att få med även en redogörelse för denna allvar-
liga konflikt. Därigenom har visserligen uppsatsen blivit an-
senligt längre än från början avsetts. Men å andra sidan kan 
dess värde anses ha ökats genom tillkomsten av den berörda 
skildringen. Dessutom har genom denna utökning den be-
handlade tidsperioden blivit utsträckt och kommit att om-
fatta även utvecklingen av provinsialläkareorganisationen i 
Skåne vid denna tid, något som i hög grad berör även Malmö. 

Kilian Stobaeus d. y. 

Omedelbart efter David Samuel Koulas' bortgång uttalade 
magistraten den 7/12 1743, att "angelägenheten fordrar, att en 
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Kilian Stobaeus d. y. Målning av M. D. Roth, Lunds universitet. 

annan habil man utses, som detta Ämbetet wid staden beklä-
der, hvilket Magistraten finner wara af wickt och nödwän-
dighet, att det med skiäl kan anses för en af de nyttigaste 
inrättningar som skiedt här i staden; Fördenskull remitteras 
'detta ärendet till Stadsens Äldsta, som wille forderligt in-
komma med förslag, hwem de till denna lediga beställningen 
willja föreslå." — Anmärkningsvärt nog synes det ej ha före-
kommit något ledigförklarande av tjänsten och några person-
liga ansökningar till sysslan inlämnades icke heller. Den 7/1 

1744 hade emellertid handelsmannen Petter Hegardt i en skri-
velse anmält sin son Cornelius till den lediga beställningen 
som stadsmedicus och den 22 i samma månad hade professor 
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Gustaf Harmens i Lund i brev till magistraten lämnat de 
bästa lovord för medicine licentiaten Kilian Stobaeus "om 
Staden faller med sina tankar på honom, kan herr Profes-
soren eij annat än gratulera Staden till en snabb och hederlig 
Medi cus." 

Magistraten rådgjorde den 11/2 1744 med stadens äldsta i 
denna angelägenhet och dessa lämnade "saken till Magistra-
tens afgörande". Även landshövdingen, som rådfrågades 
skriftligen, uttalade sig i tillstyrkande riktning dels "angående 
nödvändigheten, att Staden med en habil Physicus eller Doc-
tor förses" och dels för medicine licentiaten Kilian Stobaeus' 
"Kallelse dertill". Av societeterna biföll clerecie eller civil 
societeten enhälligt, under det att meningarna bland de övriga 
tre voro delade. En viss opposition kom alltså till synes och 
kan sammanfattas i handelsmannen Thomas Thomassons ytt-
rande: "Att han ingen Doctor ärnar bruka, och will derföre 
ingen Doctor skatt gie". Denna egendomliga och trångsynta 
inställning till stadsläkaretjänsten, som han härmed deklare-
rade, omfattades visserligen av en ringa minoritet denna 
gång och betydde nu ej något vid platsens tillsättande, men 
den citerade parollen föll ej i glömska utan drogs i sinom tid 
fram och den mentalitet, som den ådagalägger, spelade en ej 
oväsentlig roll i den senare uppkommande striden i stads-
läkarefrågan. 

Efter ingående överläggningar beslöt magistraten den 20/2 
1744 att "alldenstund pluraliteten är för herr Kilian Stobaeus" 
utfärda fullmakt för honom på stadsläkaretjänsten. 

Kilian Jönsson Stobaeus föddes i Malmö den 3 januari 1717. 
Hans fader var borgmästaren Jöns Stobaeus och modern hette 
Maria Kröger. Sedan han såväl genom enskild undervisning 
i hemmet som genom den allmänna i Malmö Trivial-skola för-
värvat det kunskapsmått, att han kunde tillgodogöra sig aka-
demiska föreläsningar, antecknades han år 1734 som student 
i Lund, där han följde sin faders kusin Kilian. Stobaeus d. ä. 
och valde de medicinska vetenskaperna. Den 28 mars 1743 
utnämndes han till anatomie prosektor i Lund. 

Sedan Stobaeus den 20/2 1744 utnämnts till stads-medicus i 
Malmö, gav han redan den 28/4 samma år "Magistraten wid 
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handen, att han har nödigt till at resa till Lund på någon tid 
i den tankan, att få råderum till att sammanskrifva sin dis-
putation pro gradu, samt uti denna terminen fullborda hvad 
honom i dij måhl åligger". Magistraten fann häremot ej något 
att påminna, så mycket mindre "som i fall något skulle före-
falla, han då på minsta bud, innan några timmar kan wara 
här". Han använde tydligen tiden väl och effektivt, ty redan 
1745 blev han i Lund promoverad till medicine doktor. 

I augusti månad 1744 var Stobaeus åter i verksamhet i 
Malmö. Han anmäler nämligen den 25/8  för magistraten "att 
han i erfarenhet kommit det rödsoten skall wisa sig här i sta-
den". Han "will, det stadsens Inwånare warnas genom Publi-
cation, att taga sig till wahra i synnerhet för plommon och all 
omogen frucht". Magistraten förordnade att "3 db snts plikt 
utsättias för den som slik frucht försäljer, utom Wahrans 
confiscation". 

I domboken för 1746 den 28/5 omtalas att landshövdingen 
och överkommendanten Siöblad förordnat doktor Stobaeus 
"att upwachta wid Hellsingborgs Surbrun (Ramlösa Brunn) i 
sahl. Archiaterns Stobaei ställe". Samtidigt omnämnes samme 
"högbemelte Herres bref till Herr Doctoren, at här i Lähnet 
förrätta Provincial Doctors Sysslan". Av dessa uppdrag är 
det framför allt det senare som vid närmare eftertanke till-
drar sig uppmärksamhet. En särskild befattning som provin-
sialläkare i Malmöhus län är förut knappast omnämnd. Ori-
ginalhandlingen till detta meddelande har påträffats i lands-
arkivet i Lund. Det utgöres av ett kungligt brev till landshöv-
dingen i Malmöhus län av den 12/4 1746 undertecknat av 
konung Fredrik I. En framställning från landshövdingen 
hade dessförinnan den 13 febr. s. å. gjorts i denna angelägen-
het och nu bifaller Kungl. Maj:t hans önskan i följande ord: 
"Så wele Wij — — — i nåder hafwa tillåtit at merbemälte 
Doctor Stobaeus må till Widare förrätta provincial Medici 
syslan uti Malmöhus Lähn, dock at sådant skier, som förbe-
rördt är, utan ordinarie Provincial Medici förfång samt utan 
Cronans gravation och annan Löhn, än hvad ofta bemälte stads 
Physicus af Malmö stad åtniuter — — —". 

Det rör sig alltså helt enkelt om en brevväxling mellan 
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Kungl. Maj:t och landshövdingen i Malmöhus län. Något råd-
görade i denna fråga synes ej ha ägt rum varken med colle-
gium medicum eller vederbörande provinsialläkare för hela 
Skåne, som då var stationerad i Kristianstad. På våren 1755 
begärde nämligen provinsialläkare dr Nils Retzius handräck-
ning hos konungens befallningshavande i Malmöhus län "at 
efter dess Instruction och Fullmakt få visitera Apotequen här 
i staden". Denna framställning översändes till Kilian Stobaeus 
för yttrande. Det var säkerligen icke utan personlig tillfreds-
ställelse som denne i en diktamen den 9/8 1755 till magistraten 
med all kraft kunde tillbakavisa dessa anspråk från dr Ret-
zius' sida. I denna sin utförliga och mycket klara utredning 
hänvisar S. först till att samme dr Retzius redan år 1743 på 
Koulas' tid gjort ett dylikt försök att få visitera apotek i 
Malmö och att collegium medicum, som då hade fått att av-
göra tvisten, förklarat "at thet åligger Provincial Medicus å 
Embetets wägnar hafwa inseende öfver alla apotequen i Pro-
vincen: ther ingen annan ordinarius medicus är". Efter som 
Malmö stad hade ordinarie stads-physicus sedan 1733 ägde 
denna bestämmelse för provinsialläkaren således där icke till-
lämpning. " Jag undrar altså rätt mycket", fortsätter S. där-
efter, "at H:r Doctor Retzius nu återigen will på detta sättet 
oroa folk, sedan han en gång sett dylikt försök wara honom 
couperat, ännock af dess förmän". — Efter att vidare beträf-
fande sig själv ha åberopat ovannämnda förordnande av 
Kungl. Maj:t att förrätta provinsialläkaresysslan här i länet 
och vad detta innefattar beträffande såväl Malmö stad som 
Malmöhus län i övrigt slutar han med att anhålla "vördsamt 
at Kungl. Collegium Medicum — — — må härom tillskrifwas 
och des sluteliga decision afwachtas". 

Några anmärkningsvärda initiativ till att förbättra sjuk-
vården, vilket var så utmärkande för företrädaren dr Koulas i 
hans verksamhet som stads-medicus, finner man icke att 
Kilian Stobaeus vidtagit under sin Malmötid. Efter 10 års 
praktisk verksamhet här i staden beslöt S. sig för att göra en 
utrikes studieresa. Hans ansökan om tjänstledighet hos magi-
straten är ett ganska intressant dokument, som är daterat d. 
26 mars 1755. Det må här rätt utförligt citeras: "Wid början 

59 



af nu instundande sommar har jag, will Gud, föresatt mig på 
någon tid begifwa mig utrikes, i den tanka at der få förkofra 
mig i de wettenskaper och stycken som til min metier höra. 
Men som jag utom tillhielp af den löhn, jag här af staden 
niuter, icke ser mig i stånd blott af egna medel denna dessein 
kunna utföra: ty har jag härigenom ödmiukeligen och hör-
sammast bordt anholla om gunstigt tillstånd på twänne åhrs 
tid till denna resans fortsättiande, mäd förbehollet få niuta 
den löhn jag innehafwer, mot det att Medicine Licentiaten 
och Philosophiae Magistern herr Johan Borg, som redan förle-
dit åhr undergådt examen medicum rigorosum (med. lic.), så 
länge åtagit sig min syssla wederbörligen bestrida, enligt wår 
härom ingångna skrifteliga förening, hvilken jag så mycket 
mindre tagit i betänkande at sluta, som jag är förwissad, at 
herr Licentiaten och Magistern framför någon annan här å 
orten äger den grundeliga kundskap och skickelighet, som 
härtill kan ärfordras. Till desto större öfwertygelse härom, 
har jag i afskrift härjämte bordt bifoga amplissimae Facul-
tatis Medicae afgifna wittnesbörd. 

Sedan jag nu öfwer Ellofwa åhrs tid haft den ähran tiäna 
Malmö stad som Stads Physicus, fast än mäd knappa wilkor 
och ringa utkomst, och nu igennom denna min resa endast 
söker at giöra mig desto skickeligare till det Allmännas tienst 
och nytta, giör jag mig ock den säkra förhoppning, at min 
begiäran mäd wanlig gunst och bewågenhet tillstädies, och at 
jag i ett så lofwärdt som nyttigt upsåt så mycket mindre 
hindras, som stadsens respective och hederwärde Inwohnare 
under mitt bortowarande aldeles ingen saknad kunna hafwa, 
då jag besörgt om en aldeles swars god och tillförlitelig 
vicarius." 

Sedan stadens äldsta tillstyrkt, beviljade magistraten Sto-
baeus' ansökan den 9/4 1755. Det vill synas som om han 
först på hösten 1755 blivit färdig att anträda sin länge plane-
rade studieresa. Den kom huvudsakligen att ägnas åt förloss-
ningskonsten, som han ingående studerade dels hos Johan 
Georg Röderer (1726-1763) i Göttingen dels hos Johan Jacob 
Fried (1689-1769) i Strassburg. Särskilt synes Röderer hava 
utövat stort inflytande på honom. Röderer var för honom 
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mästaren, vars läror han i sin tur delgav sina egna 
lärjungar. 

Utrikesvistelsen blev emellertid förlängd åtskilligt över den 
beräknade tiden. I juli 1757 anhåller Stobaeus i ett brev till 
rådman Hagström, daterat Göttingen d. 23 juni, om förlängd 
tjänstledighet, enär hans hemresa äventyras "förmedelst de 
där omkring orten warande krig rörelser med des widhängande 
farligheter af Truppers Marche fram- och tillbaka samt åt-
skilliga andra partier av Ströfware eller Stråtröfware". Sta-
dens äldsta medgåvo förlängd "permission till Påsk 1758". I 
själva verket kom Kilian Stobaeus aldrig att vidare tjänstgöra 
som stadsläkare i Malmö. Han utnämndes nämligen d. 23 
augusti 1757 till ordinarie provinsialläkare i Kristianstads län. 
S. kom ej hem från sin utrikesresa förr än i början av år 1759. 
Vistelsen utomlands kom således att sträcka sig över 31/2  år i 
stället för beräknade två. 

Efter hemkomsten från den långa utrikesvistelsen och bo-
sättningen i Kristianstad kom Kilian Stobaeus' läkareverk-
samhet att utmärkas framför allt av hans obstetriska intresse 
och hans nyförvärvade kunskaper inom detta medicinska om-
råde. Detta hans intresse och hans stora omsorg om barn-
morskeutbildningen i Skåne, som "bragt åtskillige Hustruer 
från flere ställen till snälle Jordegummor, hwarmedelst de 
nödlidande wid sovåra tillfälligheter wunnit både räddning 
och lindring", kom att beröra även Malmö stad. Stobaeus 
hade fortfarande det allra bästa anseende och omfattades allt-
jämt med det största förtroende i sin födelsestad. Det var 
sålunda helt naturligt att, då man år 1764 i Malmö ansåg sig 
behöva en ny barnmorska, man vände sig till Stobaeus i 
Kristianstad med begäran om råd och hjälp. 

Det utspann sig hela första halvåret 1764 en mycket lång 
och mycket omfattande brevväxling härom mellan magistra-
ten i Malmö och Stobaeus.Denne ville gärna hjälpa sina vänner 
i Malmö att få en god barnmorska, men det stötte i början på 
stora svårigheter, enär den erbjudna lönen — 30 dlr om året 
— var alldeles otillräcklig. Andra städer i provinsen betalade 
betydligt högre lön, påpekade S. Slutligen skickade Stobaeus 
den 18/7 1764 hit "gästgifware Widerbergs änkia, Madame 
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Anna Lindahl", som han funnit lämplig och som var villig att 
flytta till Malmö. Hon infann sig på rådhuset med sina betyg 
och rekommendationer. Hela hennes uppträdande verkade 
sympatiskt och hon vann allmänt gillande. Stadens äldsta 
erkände med mycken tacksägelse Stobaeus' möda och godhet: 
"Fördenskulld warder hon, Anna Lindahl, härigenom antagen 
och förordnad till Stads Jordegumma härstädes, wid hvilken 
syssla hon åhrligen af Staden har att åtnjuta sextio dahler 
silfwermynts Löhn och Tiugo Fyra dlr s:nts hushyra, hwilket 
skulle nästa Söndag å Praedikestohlarne kundgiöras." 

Det senare tillägget till lönen med hyresbidrag hade icke 
varit på tal i den föregående skriftväxlingen och icke heller 
omnämnts beträffande liknande tjänster annorstädes.. Detta 
tillägg fick hon tydligen för sitt välförhållande och i den all-
männa belåtenheten med det goda intryck, som hon gjort på 
magistraten och stadens äldste. Anmärkningsvärt är att under 
hela tillsättningsproceduren ingenting alls nämndes om något 
rådgörande med dåvarande stads-medicus i Malmö dr Chris-
tian Herbst angående denna angelägenhet. Han synes ha varit 
lämnad helt utanför. 

År 1775 den 29/4 erhöll Kilian Stobaeus professors namn och 
den 27/8 1778 förordnades han av Kungl. Maj:t officiellt att 
jämte sin provinsialläkaretjänst vara lärare i barnmorske-
konsten för rikets södra orter och därför avlönas ur medicinal-
fonden med 166 rdr 32 sk. årligen. Denna barnmorskelärare-
befattning blev beslutad redan vid 1772 års riksdag på grund 
av enskild motion, för vars tillkomst S. ej ansågs stå alldeles 
främmande. Tydligen tillkom denna Kungl. Maj:t utnämning 
utan att collegium medicum förut blivit tillfrågat därom —
således ännu ett exempel från Stobaeus' verksamhet på den 
bristande kontakt och de otillfredsställande kommunikationer 
emellan olika myndigheter, som vid denna tid synas ha varit 
rådande. Hjelt finner det med rätta högst egendomligt att 
collegium medicum visade sig vara i fullkomlig okunnighet 
om denna av konungen åt Stobaeus lämnade rätt att undervisa 
och examinera i barnmorskekonsten. Med anledning av upp-
kommen tvist emellan tvenne barnmorskor avlät nämligen 
collegium den 31/3 1779 till Stobaeus följande skrivelse: 
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"Emedan enligt reglementets 4 och 6 §§ barnmorskor på intet 
annat ställe kunna examineras och gillas än i collegio, har 
collegium pröfvat nödigt härmedelst ålägga Tit. att inför col-
legium de skäl och grunder uppgifva, hvilka kunnat föranlåta 
Tit. till ett företagande, så snörrätt stridande emot H. Kongl. 
Maj:ts för jordegummorna utfärdade reglemente, femte på-
minnelse att med förklaring äfven skyndsamt inkomma, 
rörande den av Tit. till Ystad lika obehörigt examinerade 
barnmorskan, hvarom bref långt före detta afgått, men svar 
allt hitintills uteblifvit." 

Det är karakteristiskt för Stobaeus att han fortfarande läm-
nade collegii skrivelse utan svar, varför denna myndighet den 
1/10 s. å. vände sig till landshövdingen i Kristianstad, Gabriel 
Sparre med följande framställning: "Då enligt barnmorskan 
i Christianstad Christina Mörks uppgift hustru Arentz skall 
twärt emot K. reglementet för Jordegummor vara till kon-
stens utöfvande af prof. Stobaeus auctoriserad, om samman-
hanget hvaraf, samt hvad rättigheter han dertill förmenar sig 
äga, collegium genom tvenne särskilda skrifvelser, men utan 
att något svar allt hitintills erhålla, för detta honom anbefalt 
med berättelse inkomma, har collegium, på det brist af en så 
nödig upplysning icke längre må väcka oskick, härmedelst 
hörsamlingen bordt anhålla, det täcktes Tit. genom sin embets-
åtgärd förekomma, det bemälte professor hädanefter icke 
måtte med barnmorskors auctoriserande sig befatta samt ho-
nom anbefalla att sitt yttrande öfver de till honom i detta 
ämne förut afgångne bref skyndsammast och ofördröjeligen 
till k. collegium insända." 

Slutmålet för Kilian Stobaeus' strävan var emellertid ej 
uppnått med att han blivit barnmorskelärare för Skåne. Efter 
upprepade påstötningar och ansökningar från hans sida om 
ytterligare befordran blev han äntligen den 30 april 1783 vid 
66 års ålder utnämnd till artis obstetriciae professor vid Lunds 
universitetet. Härom och om Stobaeus' verksamhet för övrigt 
hänvisas till Essen-Möllers ingående redogörelse i "Förloss-
ningskonstens och den obstetriska undervisningens Historia 
i Skåne". 

Kilian Stobaeus hade ett kynne, som gjorde det svårt för 
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honom att utan slitningar samarbeta med andra. Han var tyd-
ligen en stridbar natur med en dragning åt kverulans. Även 
om dessa hans karaktärsdrag kunnat spåras hos honom ganska 
tidigt, kommo de särskilt till synes under hans senare verk-
samhetsår i Kristianstad och Lund och vållade honom många 
besvärligheter och motgångar. Trots hans yttre framgångar 
blevo med tiden missräkningarna för honom både stora och 
kännbara. Essen-Möllers utförliga skildringar visa flera exem-
pel härpå. 

Kilian Stobaeus d. y. dog i Lund d. 11 mars 1792 vid nyss 
fyllda 75 år. 

Johan Borg. 

Sedan Kilian Stobaeus under sin utrikesresa utnämnts till 
provinsialläkare i Kristianstads län, begärde hans vikarie här 
i Malmö, medicine doktor Johan Borg "Successionen efter Dr 
Stobaeus" i en skrivelse av den 7 september 1757. Stadens 
äldste yttrade sig härom den 10 sept. och "— wilja enhälleligen 
föreslå och recommendera Hr Dr Johan Borg, som under herr 
Stobaei bortowarande ej allenast wisat wakna prof af dess 
erfarenhet utj Läkare Konsten, utan ock med mycken flit och 
ömhet gådt de siuka till handa och bland dem äfven de fattige 
och oförmögne". 

Magistraten samtyckte och utfärdade den 10 september 
1757 fullmakt för med. dokt. Johan Borg på stads-medicus-
tjänsten i Malmö. I december s. å. uppstod frågan om dr 
Borgs avlöning. Denne ansåg sig nämligen nu berättigad till 
stadsläkarelönen, sedan han den 10/9 erhållit fullmakt på 
tjänsten. Då "Doctor Stobaeus icke niuter någon Lön utj 
Christianstads Län förr än d. 1 Martij 1758", prövade magi-
straten den 21/12 1757, "skiäligt, at Hr Doctoren Johan Borg, 
utaf besparing eller andra Stadens öfwerskåttsniedel bör åt-
niuta Lön för de första femb månaderna af dess tienstetid 
nembl: från den 1 October innewarande år, kommandes ordi-
narie Lönen för Hr Doctor Borg sedan at beräknas ifrån d. 1 
Martij 1758". 

Johan Borg var född i Malmö den 16 mars 1731. Hans fader 
var borgmästare Anton Borg och hans moder hette Christina 
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Lorich. År 1747 blev han student i Lund. År 1752 reste han 
till Greifswald och blev där filosofie magister. Hemkommen 
fortsatte han sina medicinska studier i Lund. Här avlade han 
specimina för doktorsgraden och praktiserade emellanåt i 
Malmö under Kilian Stobaeus' inseende, för hvilken han även 
tidvis vikarierade. Den 17 mars 1756 promoverades Johan 
Borg till medicine doktor i Lund och utnämndes såsom redan 
omtalats i september 1757 till ordinarie stads-medicus i 
Malmö. 

Även under den tid, Johan Borg var verksam som stads-
läkare, uppträdde det rödsot här i staden. Den 20/8 1757 an-
mälde B., som då var vikarie för Kilian Stobaeus, "huruledes 
Rödsoten här i staden börjar sig utbreda — och det högst an-
gelägit är — at Magistraten genom Kundgiörelse å Prädike-
stohlarne wille derom antyda samtelige Stadsens Inwånare, 
då herr Doctoren lofwar att utan betalning betiena de fattiga. 
— Magistraten will herom i morgon låta utgå allmän Kund-
giörelse å Prädikestohlarne och samtycker i öfrigt at om mera 
skulle erfordras utj Medicamenter till de fattiges betiening, 
än efter wanligheten bestås, sådant af staden kommer att 
bekostas". 

Johan Borg blev kvar på stadsläkarebefattningen endast en 
kortare tid. Redan den 1 mars 1759 utnämndes han nämligen 
till provinsialläkare i Malmöhus län, en tjänst som inrättats 
såsom ordinarie år 1755. Borg, som sålunda i sin nya befatt-
ning blev boende kvar i staden, försökte nu att liksom Stobaeus 
gjort före honom förena provinsialläkarebefattningen i Mal-
möhus län med stadsläkaretjänsten i Malmö och insände den 
27/4 1759 till magistraten "en skrift, hwarutj han erbjuder sig 
at, sedan han blifvit Prov-Doctor, lika fult betfäna staden så-
som Stads-Physicus, utan någon wedergällning af den stän-
dige Löhnen, allenast samma löhn må updragas Hr Regements 
Fäldtskiären Gersdorff, som han förmodar däsutan äga 
Stadsens inwånares förtroende, willjandes Hr Doctoren hålla 
sig en adjunct som uti Prov-Doct- sysslan kan gå honom till-
handa, så at ingen Ting skall bli försummat". 

Denna skrivelse tilldrager sig uppmärksamhet först och 
främst därigenom, att Johan Borg erbjuder sig att liksom 
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Kilian Stobaeus före honom samtidigt tjänstgöra både som 
stadsläkare i Malmö och provinsialläkare i Malmöhus län, där 
tjänsten emellertid nu blivit ordinarie och förenad med lön 
från staten. Liksom Stobaeus skulle han endast uppbära lön 
för den ena tjänsten, nämligen den högst avlönade, provin-
sialläkarebefattningen. Stadsläkarelönen ville han avstå ifrån 
och "hålla sig med adjunct" eller underläkare till hjälp med 
det ökade arbetet. Dessutom erbjuder Borgs inlaga ett visst 
intresse därför, att han föreslår att stadsläkarelönen måtte till-
delas stads- och regementsfältskären Gersdorff. Detta visar 
dels att Gersdorff har ett gott anseende för skicklighet och 
duglighet inom sitt yrke även hos medici, dels också att Borg 
anser, att hans egen läkareverksamhet ej är tillräcklig för 
sjukvårdens tillbörliga tillgodoseende utan behöver komplet-
teras av en duglig kirurg. Vid denna tid hade fältskärernas 
anseende och förtroende för övrigt börjat stiga ansenligt på 
grund av att deras hantverksmässiga utbildning mer och mer 
omfattade även teoretiska studier. 

Av dr Borgs hela projekt blev ingenting. Det synes ha fallit 
platt till marken och ingenstädes nämnes något härom i fort-
sättningen. 

Christian Fredrik Herbst. 

Tillsättningen av stadsmedicus-tjänsten efter med. dokt. 
Johan Borg gick mycket raskt och synes ej ha tilldragit 
sig något större allmänt intresse. Sökande voro prosektorn 
och adjunkten i Lund Arvid Faxel, som rekommenderades av 
medicinska fakulteten under betygande att han "genomgått 
Examen rigorosum (med. lic.) och är nu begripen at utgifwa 
sin Gradual disputation" samt medicine doktorn Christian 
Fredrik Herbst, som för tillfället var verksam i Landskrona. 
Sedan stadens äldste den 9/5 förordat Christian Fredrik 
Herbst, beslöt magistraten den 19/5 1759 att "som Stadens 

1) Denne Arvid Faxe var född d. 7/9 1733 i Skabersjö och son till kyrko-
herden, magister Wilhelm Faxe, som var gift med en dotter till prof. 
Arvid Möller i Lund. Arvid Faxe promoverades i Lund d. 22/3 1760 till 
medicine doktor och blev slutligen förste Amiralitets-medicus i Karlskrona. 
Han dog d. 10/5 1793. 
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äldsta:s Wahl fallit på en person, hvilken här i staden är född 
samt äger godt Loford och förtroende hos Borgerskapet" ut-
färda "Fullmacht för herr Doctor Herbst at wara Stads Physi-
cus härstädes". 

Liksom på sin tid utnämningen av David Koulas till stads-
medicus i Malmö förorsakade ingripande av collegium medi-
cum, så beslöt nu denna samma myndighet angående tillsätt-
ningen av Herbst att anmärka på "att Malmö nyligen till 
stadsphysicus därstädes antagit en i Greifswald promoverad 
doctor Christian Fredrik Herbst utan att därom enligt medi-
cinalordningarne hafva rådfört sig med collegium medicum". 
Den 13/6 1759 tillskrevs landshövdingen friherre Georg Bogi-
slaus Stad von Holstein härom och uppmanades att "om det 
befinnes att Magistraten försedt honom med fullmakt" där-
över besvära sig hos Kungl. Maj:t. Resultatet av ingripandet 
denna gång synes endast ha blivit en anhållan från Herbst den 
12/9 1759 att erhålla dispens från den numera föreskrivna 
tjänstgöringen vid Kungl. Serafimerlasarettet. 

Förklaringen till ingripandet mot Christian Herbst:s tillsätt-
ning är utan tvivel att söka däri, att denne hade blivit medi-
cine doktor i Greifswald. Medicine doktorsgraden från G. hade 
nämligen vid denna tidpunkt ett mycket dåligt anseende 
och stod lågt i kurs. Praeses för collegium medicum var 
Abraham Bäck, en nära vän till Carl v. Linne i Uppsala. 
Denne Bäck hade år 1755 funnit sig föranlåten att å collegii 
medici vägnar förehålla medicinska fakulteten vid Greif s-
walds då svenska universitet dess alltför lättvindiga utdelande 
av medicine doktorsgrad, vilket särskilt under Pommerska 
kriget tagit betänkliga proportioner även bland svenska fält-
skärer. Enligt Linne promoverades t. o. m. "gossar som ej ens 
kunde läsa medicinen innantill", varöver han med rätta "his-
nade". Med en dylik uppskattning från collegii medici sida av 
en medicine doktorsgrad, given i Greifswald, är den ovan-
nämnda åtgärden emot Christian Herbst ej helt oförståelig. 

Christian Fredrik Herbst var född i Malmö den 17 sept. 
1721. Hans fader var stads- och artilleri-fältskären Eric Mar-
tin Herbst härstädeS och hans moder Maria Elisabeth von 
Fantern. Efter att ha åtnjutit undervisning i Malmö skola blev 
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han 1739 student i Lund. Här studerade han i början språk och 
filosofi, men övergick sedan till medicin under ledning av J. 
J. von Döbeln och G. Harmens till 1743. Sedan han ett halvår 
bevistat föreläsningar i anatomi och fysiologi i Köpenhamn 
och även en kortare tid övat sig i medicinsk praktik under en 
doktor Meijer i Fredrikshald i Norge, kom Herbst år 1745 till 
Stockholm, där han hade tillfälle att som läkare vårda över-
ståthållaren, baron Rutger Fuchs under dennes långvariga 
sjukdom. Av denne erhöll han ekonomisk hjälp för fortsatta 
studier och utbildning. Han fortsatte emellertid sin kring-
flackande livsföring. Han studerade anatomi och kirurgi i 
Berlin 1747, år 1749 deltog han i kirurgiska operationer som 
medhjälpare hos överdirektör S. Schiitzer i Stockholm. Efter 
ett nytt kortare besök i Lund 1753 kom han i slutet av sist-
nämnda år till Greifswald, vid vars akademi han på våren 
1754 blev filosofie magister. Efter en kortare vistelse i Malmö 
kom han för andra gången till Greifswald, där han efter av-
lagda prov den 24 maj 1757 äntligen uppnådde medicine dok-
torsvärdigheten. Herbst var sedan verksam som lasarettsme-
dicus vid svenska armen i Pommern samt någon kortare tid 
som praktiserande läkare i Landskrona, tills han den 19/5 1759 
utsågs till stads-physicus i Malmö. 

Christian Fredrik Herbst kom sålunda äntligen efter sina 
många oroliga och växlande utbildningsår tillbaka till sin fö-
delsestad som stadsläkare. En liten föreställning om de hygie-
niska förhållandena och huru de ombesörjdes vid denna tid 
låter ett protokoll i domboken den 11/12 1762 oss få. "Stads 
Physicus Christian Herbst ingaf memorial att han påträffat 
många döda As af kreatur bakom Tullhuset wid stranden lig-
gande på marken: enär farliga och smittosamma febrar kunna 
härigenom existera; Anhållandes att sådane As måtte i Jorden 
nedgrefwas. — I anledning häraf lät Magistraten efterskicka 
Nattmannen Per Jönsson, som fick en allfwarlig föreställning 
(och) wid Tiugo dlr s:nts wite förelades, att inom nästa vec-
kas slut nedergrafwa alla de As, som nu finnas liggande 
öfwer Jorden utom staden. — Per Jönsson undandrog sig icke 
detta gjöromål, men påpekade att han i anseende till dessas 
talrikhet finge ha hjelp därwid af några arrestanter ifrån 
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Slottet, hwilka han sielf med betalning därf öre will försörja. 
Magistraten föranstaltade härom". 

Endast en kortare tidsperiod kom emellertid Christian 
Herbst att fortsätta sin verksamhet här i Malmö. Han dog 
redan den 23 april 1767 i fläckfeber . 

Striden om stadsläkaretjänsten och dess 

tillsättande åren 1 7 6 7 — 1 7 7 3. 

Genom ett förbiseende vid stadsläkaretjänstens inrättande 
här i Malmö blev det icke samtidigt stipulerat, huru till-
sättningen av befattningen skulle tillgå i fortsättningen. Man 
nöjde sig, såsom i det föregående blivit skildrat, med att nog-
grannt bestämma, huru avlöningen skulle åstadkommas, men 
uraktlät att fastställa vem eller vilka som skulle välja och 
utse innehavare av tjänsten i framtiden. Detta blev upphovet 
till den konflikt, som uppkom, då det gällde att utse efter-
trädare till Christian Fredrik Herbst. 

Vid liknande tillfällen förut hade man ej handlat konse-
kvent. Sålunda hade David Koulas valts av hela borgerskapet 
och enhälligt utsetts till stadsmedicus. När tjänsten på nytt 
skulle tillsättas 1744, var enigheten ej lika stor. De äldste, 
som först fingo ärendet till behandling, remitterade det vidare 
till societeterna, men lämnade samtidigt sakens vidare avgö-
rande till magistraten. Av societeterna hade handelsmännen 
sinsemellan mycket delade meningar, en del ville avskaffa 
tjänsten helt — jfr den redan omnämnda Thomas Thomas-
sonska parollen — en del åter ville låta läkaren praktisera en-
dast mot det arvode, som de enskilda rådfrågande var för sig 
hade att erlägga, en del slutligen ville bibehålla allt vid den 
1733 upprättade ordningen. Hantverkarna förkastade helt 
och hållet tanken på en stadsläkare, medan bryggare och civil-
betjänte önskade behålla en avlönad läkare. Magistraten stod 
deciderat på den sistnämnda linfen och sedan den erhållit 
även landshövdingens stöd för denna mening, beslöt den att 
en avlönad stadsphysicustjänst skulle bibehållas och utsåg 
utan vidare hörande av borgerskapet Kilian Stobaeus till dess 
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innehavare den 20/2 1744. Oppositionens indignation stannade 
den gången vid ett outfört hot att ej erlägga doktorsskatt. 

Vid de båda nästa tillsättningarna av stadsmedicus, då det 
gällde Johan Borg och Christian Herbst, tillämpades den för 
stadens betjänte vanliga valmetoden, som var stipulerad i § 18 
i den för stadens äldste den 3/2 1726 fastställda arbetsord-
ningen. Stadens äldste föreslogo således respektive inneha-
vare och magistraten följde dem utan att vidare höra borger-
skapet. Någon opposition häremot kom i dessa båda fall ej 
öppet till synes. 
• Missnöje med stadsläkaretillsättningarna fanns således på 
ett mycket tidigt stadium av institutionens bestånd. Men så 
långt som till överklagande av utnämningarna hade det ald-
rig kommit. Man hade nöjt sig med att uttala hot om aldrig 
verkställda åtgärder. Möjligen kan denna återhållsamhet hos 
oppositionen hitintills åtminstone delvis förklaras av de rå-
dande släktskapsförhållandena. De tre närmaste innehavarna 
av stadsmedicustjänsten efter Koulas hade nämligen ett ge-
mensamt drag: de voro alla tre födda i Malmö och ledde sitt 
ursprung från Malmöfamiljer: Kilian Stobaeus var son till 
justitieborgmästaren Jöns Stobaeus, Johan Borgs fader, Anton 
Borg var likaledes justitieborgmästare i Malmö och Christian 
Fredrik Herbst var son till den gott ansedde stads- och rege-
mentsfältskären Erik Martin Herbst och broder till stads-
fiskalen Johan Hindric Herbst härstädes. Att dessa förhållan-
den med därav följande nära vänskapsförbindelser inom 
inflytelserika kretsar i staden haft ett icke obetydligt infly-
tande vid vederbörandes befordran till stadsmedicus, ligger 
nära till hands att antaga och skymtar för övrigt här och var 
i handlingarna. Att de också verkat hämmande på opposi-
tionens handlande förefaller ingalunda osannolikt. 

Då doktor Christian Herbst den 22/4 1767 hade avlidit och 
efterträdare efter honom skulle utses, blevo förhållandena 
helt olika mot föregående gånger. Det hittills mer eller mindre 
latenta missnöjet framträdde nu öppet på ett mycket tidigt 
stadium och några återhållande moment synas ej till. En 
djupgående konflikt angående stadsläkaretjänsten och dess 
tillsättande uppkom. Man var oense ej endast om tillväga- 
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gångssättet att utse stadsläkare utan även om befattningens 
behövlighet överhuvudtaget. Oenigheten sträckte sig ej blott 
mellan stadens äldste och societeterna utan också mellan dessa 
senare inbördes. Striden blev mycket hård och elakartad 
samt upprörde hela samhället under den långa tid av sex år 
som den pågick. Att i detalj följa striden skulle föra för långt 
och bli alltför enformigt. Det må därför räcka att i korthet 
angiva huvudmomenten i tvistens utveckling och förlopp. 

Oenigheten började redan, när stadens äldste på sommaren 
1767 togo upp frågan om stadsläkaretillsättningen till behand-
ling med den motiveringen att de enligt § 18 i instruktionen 
"från långliga tider av sina principaler varit betrodde att jäm-
te flera betydande sysslor" föreslå även läkare. En minoritet 
på 10 ledamöter, samtliga köpmän, ansågo emellertid att val 
av stadsphysicus ej borde äga rum, förr än societeterna yttrat 
sig om lönen. Då man ej kunde komma överens, lämnade 
oppositionen sammanträdeslokalen. De kvarblivande 13 leda-
möterna, som alltså utgjorde en synnerligen knapp majo-
ritet av de inalles 24 äldste, utsågo då medicine doktor Chris-
tian Herman Carger till stadsmedicus. När detta deras ytt-
rande inlämnades till magistraten, beledsagades det av hot 
om att vägra erlägga doktorsskatt, om deras förslag ej god-
togs. Magistraten förvisade genast ärendet den 2/9 1767 till 
societeterna med begäran att dessa därjämte skulle yttra sig 
om de äldstes "uppförande och förhållande". 

Handelssocieteten och civilsocieteten ansågo att § 18 ej med 
rätta och utan vidare kunde äga tillämpning på stadsphysi-
custjänsten, som tillkommit efter 1726 — årtalet för arbets-
ordningens tillkomst — utan här borde användas samma me-
tod som vid prästval, "eftersom En försvarlig Medicus är 
Societeten icke mindre angelägen för hälsan och lifwet skull, 
än En Prästemann för själavården skull". — Prästvalsmeto-
den innebar att varje societet för sig utsåg ett visst bestämt 
antal elektorer, som tillsammans med magistraten utgjorde en 
valkorporation. — För övrigt upptogo båda societeterna med 
största missnöje att de äldste "emot befallning därutinnan 
ingått uti sine Principalers och Societeters rättighet, som dem 
tvärtom ålegat att wårda". Hantverkare- och bryggare- 
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sociteterna, som vid prästval hade att utse mindre antal elek-
torer än de andra societeterna, ansågo däremot de äldstes till-
vägagångssätt lagligt och funno att societeterna ej behövde 
höras, förrän valet skett. Magistraten konstaterade nu att 
handelsmännens och civilbetjäntes mening måste vara utslags-
givande, eftersom de ägde flest röster vid prästval och beslöt 
den 28/9 1767 "att med Electorer kalla Stads-Physicus på 
samma sätt, som när Präster föreslås". Detta magistratens be-
slut stadfästes till yttermera visso av landshövdingeämbetet 
den 10 oktober s. å. 

Hantverkare och bryggare visade sig emellertid ej ha lust 
att utan vidare giva tappt. De vägrade utse elektorer. Han-
delsmännen utsågo däremot enligt bestämmelserna 9 elektorer 
inom och 15 utom stadens äldste och civilsocieteten utsåg 8 
elektorer. Dessa 32 utvalda, som under alla förhållanden, även 
om hantverkare och bryggare skulle ha utsett sin elektorer, 
voro i majoritet, begärde val omedelbart och fingo medhåll av 
magistratens flertal — även inom denna myndighet voro me-
ningarna delade. Den sålunda utsedda valkorporationen utsåg 
enhälligt provinsialläkaren i Malmöhus län doktor Peter Unge 
till stadsmedicus i Malmö den 24/10 1767. De äldste, som före-
slagit dr Carger till stadsphysicus, besvärade sig nu och över-
klagade den gjorda tillsättningen hos Kungl. Maj:t D e n 5/7 
1768 förklarade Kungl. Maj:t båda valen 
— såväl elektorernas som de äldstes eget — olaglig a. Nytt 
val skulle anställas. 

Handels- och civil-societeterna utsågo till detta nya val 
samma elektorer som förra gången, men hantverkare och bryg-
gare vägrade som förut att deltaga. Valförrättningen av-
stannade tillsvidare, enär under tiden det lägre borgerskapet 
(hantverkare och bryggare) ånyo vändt sig till. Kungl. Maj:t, 
denna gång för att få bort magistratens av landshövdingen 
godkända resolution om stadsläkaretillsättningen genom elek-
torer, vilken aldrig formellt upphävts. D en 10 f e b r u a r i 
1769 föll utslaget i denna angelägenhet på 
högsta or t. Med hänsyn till att läkarna liksom präster-
skapet lönades av samtliga societeter och att tjänsten inrättats 
efter det de äldstes arbetsordning fastställts den 3/2 1726, resol- 
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verade Kungl. Maj:t att alla societeterna skulle deltaga i 
valet med elektorer och således prästvalsmetoden tillämpas 
även vid stadsläkaretillsättningen och "pröfwar Kungl. Maj:t 
det wara med Lag och billighet öfwerensstämmande at berörde 
Societeter äfwen böra deltaga i Stads Physici wahlet, och war-
der i anledning häraf det af Magistraten den 28:de Sept. 1767 
utstakade och sedermera af landshöfdingen i orten d: 10:de 
October derpå fölljande stadfästade wahlsättet gilladt och 
faststäldt". 

Härmed voro klara bestämmelser och riktlinier för tillväga-
gångssättet att utse stadsmedicus i Malmö fixerade. Man 
skulle vänta att frågan om tillsättningen av den för närva-
rande lediga tjänsten ocksä äntligen vore klar. Men den som 
trodde så, räknade icke med den nästan otroliga envisheten 
hos de styvnackade hantverkarna och bryggarna. Dessa 
framhärdade nämligen lika bestämt i sin vägran att befatta 
sig med något läkareval och motiverade denna gång sin 
omedgörlighet med att de ej ämnade bidraga till doktorsskat-
ten — Thomassonska parollen var ej glömd. Följden blev att 
ännu en gång endast handels- och civil-societeterna genom 
sina elektorer tillsammans med magistraten valde stadsphy-
sicus. Varken Carger eller Unge voro längre sökande, varför 
valet föll på medicine doktor Samuel Feuk, som den 23/4 1769 
enhälligt ustågs av valdelegationen. 

Då året därpå indrivningen av doktorsskatten blev aktuell, 
beslöts att den liksom förut skulle tagas ut av alla i staden 
boende. För tredje gången drogs då stadslä-
karefrågan i Malmö inf ör Kungl. Maj:t. Det 
var återigen det lägre borgerskapet, hantverkare och bryg-
gare, som sörjde härför. Man fick vänta på avgörandet 
ända till 1773. När det föll, beseglades än en gång nederlaget 
för hantverkare och bryggare. De ålades att liksom övriga 
husägare deltaga i doktorsskatten. Det heter därom i kungl. 
brevet av den 17/3 1773: "— och pröfwe fördenskull dem så 
mycket mindre kunna befrias från deltagande i Stads Physici 
aflöning, som den samma af äldre tider blifwit af samttelige 
societeterne bewiljad, och genom wår Befallnings hafwandes 
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laga kraftwundne Utslag stadfästad, samt sedan äfwen intill 
Sysslans sidsta ledighet år 1767 utan gensägelse utgjord." 

Förloppet av stadsläkarestriden blev också ett nederlag för 
de äldste. Deras organ hade sprängts och skjutits helt åt sidan 
av de stridiga viljorna. Handelsmännen och civilbetjänte hade 
med magistratens, landshövdingens och i sista hand Kungl. 
Maj:t stöd triumferat. 

Striden hade åtminstone tidvis förts med den allra största 
förbittring, särskilt från hantverkarnas och bryggarnas sida. 
Så berättar t. ex. domboken den 6/5 1769 att, då dessa båda 
societeter i en allt annat än lämpligt formulerad skrivelse i 7 
olika punkter utbett sig förklaring angående magistratens 
givna förslag, denna myndighet sade sig "intet afseende kunna 
Biöra uppå en sådan utan laglig anledning gjord begjäran; och 
hade wäl Magistraten i öfrigt — — — alt fog, at för them, på 
mindre anständigt wis begjärte förklaring och uti skriften 
brukade anstötelige och sidwördande utlåtelser, pliktfälla 
både them som förklaringen önskat och then som skriften för-
fattadt; men will för thenne gången låta bero med en warning, 
at hädanefter till undvikande af then olägenhet, lag i sådant 
fall medgifwer, bättre iakttaga then heder och wördnad, the 
äro domstolen skyldige". 

Det lägre borgerskapet stod emellertid ej helt isolerat i sin 
kamp. En hel del av handelsmännen sympatiserade med deras 
inställning och uppfattning i läkarefrågan. Detta finner man 
bestyrkt i en skrivelse till magistraten den 17/4 1769 (Nytt val 
var bestämt till den 22/4), som var undertecknad av handels-
männen Biörn Berckhan, Thomas Thomasson, Niclas Thomas-
son, Hans Naehring och Christian Liebman. I anledning av 
det förestående nya stadsläkarevalet förklara de sig hava 
"tagit sig anledning at för sine dehlar, i tide anmäla, det wi 
icke mindre än Bryggare- och Handtwärks-societeterne un-
dandraga oss ärlägga någon Doctors skatt, eller at därf öre 
warda Taxerade. — Wi wörde i djupaste underdånighet 
H. K. Maj:ts allernådigste Förordnande, om sättet huru en 
Stads Physicus wid förefallande händelse kommer at wäljas 
och föreslås; Och wi förmoda derjemte det Wällofl. Magistra-
ten drager deraf ej den fölgd, at ett Borgerskap twärt emot 
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deras förunte allmänna Privilegier skola wälja och Löna en 
Person, som Pluraliteten tror sig kunna wara för utan och dem 
icke påtwingas kan; Ty annat är at befalla, det en Stads Phy-
sicus n,olens volens antagas bör och annat, at endast förordna 
om sättet till en sådan persons `väljande, då förut ej därom 
öfwerenskommit blifwit. — Om högtärade Magistraten för 
egen räkning, eller med andra Privata personer will hålla en 
läkare, det bör och kan icke angå oss — — — etc". 

En dylik inlaga behöver inga kommentarer. Den är en pro-
dukt av sin tid. Majoriteten inom handelsocieteten hade emel-
lertid en helt annan inställning, som tydligt framgår av ett 
protokoll den 7/11 1771 då elektorer utsågos för att med magi-
straten m. fl. besvara klagomålen i den pågående tvisten. Det 
heter där bland annat. "— — — at wärlden snart nog skulle 
försättas i dess första naturliga tillstånd, om sielfrådande 
menniskior fingo tillåtas undandraga sig den andel, de contri-
buera till lön för högre och lägre ämbetsmän, som till beva-
kande af allmän säkerhet och nytta äro insatta till förekom-
mande af en så widt utseende tillställning, som ögonskenligen 
härrörer derifrån, at wissa Personer icke wunnit sine afsikter, 
eller kunnat få den till Stads Physicus, som de åstundat. 
— — — I öfrigt och då Societeten förer sig till minnes den 
olägenhet, hwaruti denna staden hela 2:ne Åhren sig befant, 
under hwilken långwariga tid förmedelst mellankommande 
klagomål ingen Physicus warit at tillgå och mången nyttig In-
wånare, till och med detta Länets Priswärde Höfdinge, af 
wanskiötsel gått för bittida utur wärlden, och tillika finner, 
att Handtwärks och Bryggare societeterne genom nya Beswär 
åter äro sinnade till at försättia sig sielfwa femte flera uti 
samma farliga tillstånd, kan denna Societeten ei döllgia sitt 
bekymmerfulla missnöje deröfwer, ei heller igienkänna de 
Med Borgare som medelst kiärlek och samdräcktighet woro 
snart af alla städer, såsom efterdöme ansedde. — — —" 

Anmärkningsvärt är påpekandet att Malmö stad under 2 års 
tid helt skulle saknat läkare dvs. under tiden från dr Herbsts 
bortgång till dr Feuks val till stadsmedicus. Detta överens-
stämmer emellertid icke med vad som omtalas i det följande 
under provinsialläkarefrågan. Av detta framgår nämligen att 
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med. dr Peter Unge under hela denna tid var provinsialläkare 
i Malmöhus län och mantalsskrivningarna från dessa åren. 
visa också att denne då varit bosatt och verksam i Malmö stad. 

Samuel Feuk. 

Efterträdare till Christian Fredrik Herbst, som avlidit den 
23/4 1767, blev sålunda först utsedd genom valet den 23/4 
1769. Det hade alltså rått ett interregnum på jämnt 2 år. Den 
valde var medicine doktor Samuel Feuk. Fullmakten är date-
rad den 23 april 1769. Det kan i detta sammanhang förtjäna 
att påpekas att magistraten den 28/1 1771 gjorde framställning 
till konungens befallningshavande i Malmö att doktor Feuk 
på grund av sin skicklighet och sina personliga förtjänster 
"blefwe benådad med förmohnen att uppå Stads Physici 
tjensten undfå Kungl. Maj:ts allernådigste fullmagt". Något 
resultat av denna anhållan om utmärkelse åt stadsläkaren av-
hördes aldrig. 

Samuel Feuk var född i Kristianstad den 8/6 1740. Fadern 
var mantalskommissarie och modern rådmansdottern Anna 
Christina Weibull därstädes. Efter undervisning i Kristianstads 
skola inskrivs F. som student i Lund 1754. Han hade först 
tänkt uppnå filosofiska graden och avlade därför fil. kand.-
examen, men ändrade sig sedan och övergick till medicinska 
studier. Åren 1766-67 besökte han i detta syfte Köpenhamn 
och tjänstgjorde där bland annat på Fredriks Hospital. I bör-
jan av år 1768 var han åter i Lund och avlade med. lic.-
examen samt förordnades till lasarettsläkare därstädes. Den 
28 juni 1768 promoverades han till medicine doktor vid aka-
demiens jubelfest detta år. Följande år finna vi honom som 
stads-physicus i Malmö. 

Samuel Feuk var således 29 år gammal, när han kom hit som 
stadsläkare. Han var verksam i denna tjänst till 1807, då han 
på egen begäran erhöll avsked. Sedan 1790 var han gift med 
Christina Morling, dotter till handelsman Mathias Morling, 
och änka efter handelsman P. Dahl i Malmö. Feuk dog först 
den 24/6 1827, 87 år gammal i Malmö. Han var barnlös. 
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Provinsialläkarefrågan i Malmöhus län. 

Då det gäller skildringen av de första Malmöläkarna och 
deras tjänsteställningar, är det slutligen ytterligare ett förhål-
lande, som behöver närmare klargöras. Det rör sig om det 
första inrättandet av en provinsialläkaretjänst i Malmöhus län. 
Det har redan förut påpekats huru benämningen provinsial-
läkare ofta användes i stället för guvernementsläkare. Det 
förefaller dessutom som om beteckningen provinsialläkare 
ibland använts även om enskilt i provinsen praktiserande lä-
kare, som där utövat verksamhet utan att ha innehaft någon 
tjänst eller haft förordnande för annan tjänsteinnehavare. 
Samma förhållande kan också konstateras beträffande be-
nämningen stadsläkare, ett uttryck som ej sällan förekommer 
på en läkare med verksamhet i någon stad, där stadsläkare-
tjänst ännu ej blivit inrättad. 

I Sverige förutsatte medicinalordningarna av den 30/10 1688 
anställandet av såväl provinsial- som stadsläkare samt före-
skrevo vissa vilkor för deras kompetens. Några direktiv för 
deras åligganden nämnas ej. Anställandet gick helt naturligt 
trögt och långsamt den första tiden. Kring sekelskiftet 1700 
räknar Hjelt med 8 provinsialläkare i hela riket, nämligen för 
Skåne (guvernementsläkare) samt för Jönköpings-, Söderman-
lands-, Västmanlands-, Gottlands-, Skaraborgs-, Östergöt-
lands-, och Närikes län. Först den 12/4  1744 utfärdades: "In-
struction för provincialdoctorer, som af Cronan eller på 
städernas stater njuta någon viss och ständig lön." Den egent-
liga regleringen av hithörande förhållanden kom dock ej till 
stånd förr än den 29/7 1774 genom då utfärdade medicinalför-
fattningar. Antalet provinsialläkaretjänster skall vid denna 
tidpunkt ha varit 32, alla med station för läkaren i stads-
samhälle. 

Av vad förut skildrats beträffande läkare i Malmö och 
Skåne kunna vi sammanfattningsvis fastställa följande trenne 
punkter: 1. Under Skånes danska tid funnos läkare i detta 
landskap, som betecknades som provinsialläkare och hade sin 
station i Lund. 2. Efter. Roskildefreden förordnades 1658-
1719 guvernementsläkare med huvudort i Lund eller Malmö. 
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3. År 1720 förordnades provinsialläkare för hela Skåne (Hans 
Roslin), som i början bodde i Malmö och 1724 flyttade till 
Kristianstad. 

När tillkom då en särskild provinsialläkaretjänst för Mal-
möhus län? Det första omnämnande av denna angelägenhet, 
som påträffats, är Kungl. Maj:ts resolution av den 14 mars 
1741. Det heter däri: "— — — hwad Stadens underdåniga 
föreställning angår om en särskillt Provincials Doctors förord-
nande där i Lähnet — — — så håller Kungl. Maj:t betänke-
ligit att efterlåta, det 2:ne Provincial Medici i Skåne skohla 
antagas, och att Löhnen dem emellan dehlas, hälst sådant wore 
emot Staben, utan kommer en Provincial Medicus hädanefter, 
som tillförene, då en Gouverneur war öfwer hela Skåne, att 
betfena begge Lähnen." 

Således hade frågan först varit på tal 1740-41, men utan 
något positivt resultat. Nästa fas i utvecklingen var lands-
hövding Siöblads redan omnämnda skrivelse till Kungl. 
Maj:t den 13/2 1746, som hade till följd att Kilian Stobaeus 
d. y. av konung Fredrik I den 12/4  1746 förordnades "att för-
rätta Provincial Medici sysslan här i Länet, utan annan Löhn 
än hwad bemälte Stads Physicus af Malmö stad åtnjuter". 
Kilian Stobaeus d. y. blev således därigenom den förste funge-
rande provinsialläkaren i Malmöhus län. 

Enligt Sacklen inrättades den ordinarie befattningen som 
provinsialläkare i Malmöhus län år 1755. Det synes ha skett 
vid den tidpunkt, då Stobaeus i slutet av året begav sig ut 
på sin fleråriga utomlandsresa. Den förste innehavaren av 
befattningen var 

Johan L in dhul t. Denne var född 1718 i Örebro, där 
fadern var rådman. Efter skolstudier i Örebro och vid Sträng-
näs' gymnasium blev han 1741 student i Uppsala. Han full-
bordade sina medicinska studier med gradualdisputation un-
der archiater v. Linne och promoverades den 3 juni 1752 till 
medicine doktor i Uppsala. Åren 1752-53 var han verksam 
som praktiserande läkare i Stockholm. År 1754 besökte han 
Paris, där han dels på anmodan av Kungl. Vet. Akademien 
studerade fabrikationen av bråckband och deras användning, 
dels förvärvade övning i barnförlossningskonsten samt besökte 
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de förnämsta sjukhusen. År 1755 kom. han åter till Stockholm 
och förordnades samma år till provincial-medicus i Malmö-
hus län. 

Denna befattning innehade Johan Lindhult endast några 
få år och flyttade 1759 tillbaka till Stockholm. Under hela sin 
tjänstetid i Malmöhus län var han tillika intendent vid Ram-
lösa Brunn. Huruvida Lindhult under sin provinsialläkaretid 
varit bosatt i Malmö, är osäkert. Några bevis härpå har i varje 
fall, trots ihärdigt sökande, icke påträffats. Han synes för 
övrigt ha varit tjänstledig långa perioder och vistats utom 
länet. Efter sin återkomst till Stockholm 1759 fick Lindhult 
där läkaretillsynen vid Danviks hospital och Allmänna Barn-
huset. Den 6 maj 1762 förordnades han till andre stadsphysi-
cus i Stockholm. Lindhult tillvann sig där vidsträckt förtro-
ende som en kunnig och skicklig läkare. Han avled den 13 
februari 1770, 52 år gammal. Han var ogift. 

Johan Borg blev såsom redan ovan omtalats Lindhults 
efterträdare och utnämndes den 1/3 1759 till provinsial-medi-
ens i Malmöhus län. Vid sin utnämning var Borg stads-phy-
sicus i Malmö och har som sådan redan här ovan blivit skild-
rad. Han var i motsats till sin företrädare genuin Malmöbo 
och förblev med säkerhet även som provinsialläkare boende 
kvar i Malmö, där han ägde gården n:r 399 vid Södergatan. 
Johan Borgs verksamhet på sin nya plats blev emellertid helt 
kortvarig. Han dog efter blott ett par år den 7/12 1763 vid 
endast 32 års ålder, "saknad som en kunnig och oförtruten 
Läkare". 

Pet er (P e h r) Unge kom närmast efter Johan Borg 
och utnämndes år 1764 till provinsial-medicus i Malmöhus län. 

Peter Unge var född i Bjettlunda nära Ulricehamn den 15 
februari 1734. Hans fader, inspektoren över Vadstena Krigs-
manshus Jacob Unge dog, då sonen endast var 4 år gammal. 
Hans moder Brita Rosen, som var syster till archiater Nils 
Rosen von Rosenstein i Uppsala och professor Eberhard Rosen-
Rosenblad i Lund, ingick då nytt äktenskap med borgmästare 
Johan Stenström i Ulricehamn. Efter skolgång i Ulricehamn 
Och vid Skara gymnasium kom Unge år 1752 till akademien 
i Lund. I början idkade han här filosofiska och teologiska 

79 



Peter Unge. Målning av M. D. Roth. Linköpings museum. 

studier, tills han 1754 övergick till medicinen, varuti han 
handleddes av sin morbror professor Eberhard Rosenblad. 
År 1760 for han till Stockholm, där han dels tjänstgjorde 
vid Serafimerlasarettet dels studerade anatomi och barnför-
lossningskonst. År 1762 avlade han i Lund medicine licentiat-
examen och disputerade för graden på en avhandling "de 
Hydrope". Samma år blev han tillförordnad prosektor i 
Lund. Slutligen utnämndes han år 1764 till provinsial-medicus 
i Malmöhus län. 

I denna befattning var Peter Unge sedan verksam i 32 år 
med största nit och intresse. Han satte medicinalverket i länet 
i ett förbättrat skick och arbetade med stor iver för kopp- 
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ympningens införande i Skåne.1) Peter Unge synes hela sin 
tjänstetid ha varit bofast i Malmö. I varje fall är han med 
säkerhet upptagen i mantalslängderna för åren 1766-1770, 
just de åren då man enligt handelssocietetens protokoll den 
7/11 1771, såsom förut nämnts, skulle ha varit utan medicus i 
Malmö, en uppgift som således icke kan vara riktig. 

År 1796 erhöll Peter Unge på egen begäran avsked från pro-
vinsialläkaretjänsten och blev intendent vid Ramlösa Brunn, 
där han uppgjorde planer till omfattande byggnadsarbeten för 
brunnsgästernas större bekvämlighet och trevnad och även 
påbörjade de uppgjorda projektens utförande. Den 13/5 1808 
erhöll han avsked även som intendent. 

Peter Unge kallades den 16 maj 1811 av K. collegium me-
dicum till dess hedersledamot, en på sin tid säkerligen upp-
märksammad och högt skattad utmärkelse. Han dog på 
Bjellerups sätesgård i Skåne den 7/10 1812 vid 79 års ålder. 
Han var ogift. 

Som avslutning på detta kapitel har det synts lämpligt att 
lämna några orienterande upplysningar om 

Owenius (Owe) Leopold. 

Detta har ansetts särskilt påkallat, enär det i Sacklens läkare-
matrikel uppgives att "Doktor Owe Leopold var Prov.-Medicus 
i Skåne emellan 1710 och 1720". Det har icke varit möjligt att 
finna någon bekräftelse härpå. Några bevis för att L. varit 
bosatt eller verksam i Malmö ha icke påträffats. Någon 
tjänst som provinsialläkare, vilken han kunnat inneha vid 
denna tid, finns ej heller någonstädes omnämnd. Befintliga 
läkarebefattningar och deras innehavare hava redan skildrats. 
Några vakanser i dessa eller lediga förordnanden ha ej heller 

1) Den första vaccinationen i Sverige utfördes av Lundaprofessorn Eber-
hard Zacharias Munck af Rosenschöld (1775-1836) den 23 oktober 1801 
här i Malmö. Han medförde från Köpenhamn frisk vaccin och ympade 
därmed stadsfältskären med. doktor Gottfried Beiler d. y.:s tvenne barn. 
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funnits vid denna tid. Vad tillförlitliga källor upplyser an-
gående Ove Leopold är för övrigt följande: 

Han var född den 27/5 1685 i Snäckestad av Vånga socken 
och var son till läkaren Sigfrid Leopold (11722) och Helena 
Broome (11725). Han blev student i Lund den 4/7 1702. Efter 
att någon tid hava tjänstgjort som läkare vid flottan under 
krig, inskrevs han som medicine kandidat vid Harderwijks 
akademi den 1/7 1720. Här försvarade han s. å. sin doktors-
avhandling och blev utan föregående examen promoverad 
till medicine doktor. 

Ove Leopold ägde en tid Västanå säteri i Näsums socken i 
Kristianstads län samt dessutom Snäckestad, vilket senare han 
löst sig till från sina medarvingar. Kanske har han här även 
någon tid varit verksam som läkare och därför tillagts benäm-
ningen "Prov.-Medicus". Men detta kan i så fall knappast ha 
varit förr än efter 1720, alltså ej "emellan 1710 och 1720" som 
Sacklen uppgiver. 

Leopold fick en våldsam död. Han blev den 30/10 1726 
skjuten av sin dräng John Nilsson. Detta påstods ha skett på 
tillskyndan av Leopolds hustru. Han avled några dagar 
senare den 5/11 1726 på Snäckestad. 

TILLÄGG. 

Kilian S t o b a e u s d. ä:s brev till magistraten i Malmö 
angående inrättande av en ordinarie stadsmedicustjänst i 

staden. 

Edle, Högaktade, Wijse ock Wällagfarne Herrar, 

H:ar Borgmästare och Samtel: Rådmän. 

Emedan iag haft den ähran at tillförene några åhr tiäna den 
ädle högt:de Magistraten, och Lofl: Borgerskapet såsom ordi-
narius Medicus, tycker iag äfwen nu wara min Skyldighet, att 
unna dem de bästa Förmohner, som en sådan Profession kan 
af sig föda, och såsom dett är Sohlklart, att en sådan ort på 
det högsta är att beklaga, som wid alla påkommande tillfäl- 
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len i brist af andre måste förtro sig olärde, oförfarne ock der-
före willrådde, obetänksamme ock öfwerdådige Läkare, ja 
ock ganska ofta aldeles bedräglige Matliugare, som dem till 
Medel, Lijf ock Hälsa oförswarligen medfara; Altså är ock 
icke annat att förmoda, än att den ädle högtährade Magistra-
ten förmedelst sin wisa ock ömma Wårdnad om Stadens bästa 
lärer giärna finna Råd en så skadelig Fahr Soot att förekomma, 
ock tillika en så förnäm Stadz allmänna Nytta, Heder ock an-
seende förfrämja. Fördenskull har iag icke kunnat underlåta, 
att härmed på dett tiänligaste till Stadz Medicum ordinarium 
uti Malmö hos den Ädle Högt:de Magistraten anmäla ock re-
commendera Ädle, Höglärde ock Högtförfarne H:r Medicinae 
Doctoren David Samuel Koulas, som i sanning äger en så 
ogemen Kundskap, att han i sielfwa wärket nogsamt, så wida 
Menniskligt wett ock Konst det kan tillåta, kan sig sielf till 
allas Nöije recommendera. Det lärer ock icke wara mångom 
okunnogt, att bemälte Doctor först wid denna Academien, ock 
sedan jemwäl uti Upsala ock Stockholm några åhr bortåt lagt 
en god ock berömmelig Grundwal till Läkekonsten, ock äfwen 
deraf bewist hos många så wäl Högre som lägre, af detta Lan-
dets Adel Prästerskap, ock äfwenwäl Malmös högt:de Borger-
skap ogemena Prof af sin Konst ock Skickelighet därutj; 
äfwenwäl sedermera på sina resor utom Landz med all Flit 
sökt att sig än widare perfectionera, såsom han ock haft den 
lyckan, att uti Leipzig, Jena, Halle, Berlin, Greifswald ock 
många flere namnkunnoge Orter ock Academier sina Medi-
cinska Studier fortsättia, ock af de berömdaste Medicis, som 
nu för tiden uti Europa äro, denna ädla Konsten grundel:n 
lära, såsom han ock efter med heder utstånden Examen, ock 
sedan han under den store ock i hela Werlden widtberömde 
Medici D: D: Fridrici Hoffmanni Präsidio förswarat sin lärde 
gradual Disputation De cura partus modo enixi et lactentis 
blifwit uti Halle d: 18 Maij 1731 med tillbörlig Solennitet cre-
erad till Doctor Medicinae. Detta alt är nogsamt bekant, hans 
älliest fromma ock beskiedeliga Lefwerne är ock nog kunnigt, 
men detta finner jag wara min skyldighet att lägga dertill, och 
på det högsta derom den Ädle Högt:de Magistraten samt Lof-
lige Borgerskapet försäkra, att der dem skulle behaga med nå- 
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gorlunda tillräcklig Förmon antaga honom H:r Doctor Koulas 
till sin Stadz Physicum, att de då så mycket mera blifwa wäi 
belåtne, som han icke allenast är en lärd ock förfaren, utan 
ock Christelig, hederlig ock oförtruten Läkare, som på alt sätt 
lärer dem gagna, och för dem Fattiga icke mindre, än rijka 
hafwa all trogen Möda ock Flit ospard, ock de wärkel:n finna 
sig så wäl i detta Målet försedde, som någon ort i hela rijket. 
Skulle de ock detta mitt wälmenta Råd icke agreera, så är 
iag ock wiss på att deras egen Förlust, fast de till äfwentyrs 
den icke alla lika wähl strax kunna betänka, blifwer den 
störste; Men Doctor Koulas får wäl snart Råd, fast än han icke 
skulle finna å propos att emottaga de fördelaktige Förslag, 
som honom redan äro gjorde. Jag har aldramäst härmed 
welat öfwertyga den ädle, högtährade Magistraten ock Lof-
lige Borgerskapet om den uppriktige Kiärlek ock Högaktning 
iag efter min Skyldighet för dem drager, förblifwandes städse 
Den Ädle, högtährade Magistratens 

hörsamme T:re 

Kilian Stobaeus 
Lund d. 11 febr. 1733. 
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1) Enligt detta meddelande, som förf. först i maj 1953 erhöll kännedom 
om och därför ej kunde omtala i uppsatsens förra del, utdelades den första 
Medicine Doktors-värdigheten i Sverige vid Uppsala universitet den 16 
september 1681 åt Johan Rothman. Denne erhöll emellertid sitt doktors-
diplom, som det heter i uppsatsen," som universitetskanslerns skyddling" 
samt "frånvarande och utan några praetentioner". Det synes alltså ha 
varit fråga om en doktorsutnämning honoris causa dvs. hedersdoktor. 
Någon promotionsakt ägde ej rum. — Annerstedt omnämner i Upsala 
universitets Historia att Johan Rothorans doktorsutnämning skett på 
"Universitetskanslerns befallning" och "sine praemisso examine publico 
vel privatel' dvs. utan föregående offentlig eller enskild prövning. Seder-
mera beskriver A. medicine doktorspromotionen den 12 maj 1738 såsom 
den första promotion av detta slag vid Uppsala universitet. 
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Vignettbilden: N. G. Bruzelius' teckning av Hohögarna i beskrivningen 
över Oxie härad, 1864. 

HOHÖGARNA 

Av Helge Andersson. 

I nordvästra hörnet av östra Skrävlinge by i Husie socken 
inom Malmö stads område löper utmed norra sidan av Salle-
rupsvägen en höjdsträckning, som benämnes H o h ö g a r n a 
eller Hoh ö g s backar. Av dessa båda namn är Hohög-
arna det äldsta. Namnet Hohögs backar synes ha uppkommit 
först i början av 1920-talet. 

Det äldsta skriftliga belägget är Ha ah ö y en e i Lunds 
stifts landebog 1569. I förteckningen över klockarebolets i 
Husie egendom upptages här "en Eng liggendis wdj östre 
skreblinge wong y suduest op nest diigit wid haahöyene." 
Tvenne namnformer från 1600-talet äro H å h ö g a r (1677)1) 
och Hååh ö ger n a (1678)2). En karta från 1850$) upptager 

') Geometrisk delineation af Malmö castell och stadh 1677. Kungl.  
Krigsarkivet. 

2) Stads- och fästningsplaner. Sverige. Malmö nr 266. Planer 1678. 
Kungl. Krigsarkivet. 

3) Karta öfver alla ägorna till Malmö stad av A. G. Rosengren. Lant-
mäterikontoret, Malmö. 

87 



beteckningen H åh ö g a r n e. På en karta från 18534) möter 
den nuvarande formen Ho hö garn e. Ett äldre ännu under 
1800-talet förekommande uttal är "Håhöjene", alltså praktiskt 
taget samma form som under 1500-talet. 

Språkligt sett kan namnets första led antagas innehålla det 
gammalnordiska adjektivet h å r = hög, vilket i slutet av 
medeltiden utvecklats till h å. Detta ingår bl. a. också i 
sockennamnet Håstad i Torna härad. Namnet skulle således 
helt enkelt betyda "de höga högarna." I senare tid har första 
leden h å av någon oklar anledning omvandlats till h o.5) 

Hohögarna ha gett namn åt det nuvarande tättbebyggda 
samhället Hohög inom stadsdelen Husie med Hohögs järn-
vägsstation (nedlagd sedan 1948, då Malmö—Genarps järnväg 
upphörde med driften) och Hohögs poststation. I äldre tider 
bestod bebyggelsen vid Hohögarna endast av den ännu kvar-
liggande Bödkaregården5) och ett litet numera försvunnet 
hus, som i mantalslängder från 1700-talet benämnes H o - 
högshuset. 

Hohögarna äro numera till största delen utjämnade och ha 
helt förlorat sitt gamla utseende. Ursprungligen synas Ho-
högarna ha bestått av fyra kullar. Dessa vilade på den mäk-
tiga ås, som i sydväst — nordostlig riktning sträcker sig från 
Håkanstorp utmed Bulltofta flygfälts sydgräns till trakten 
av Stora Bernstorp i Burlövs socken och erbjödo en ståtlig 
anblick i terrängen. En större och en mindre kulle lågo på 
åsen i höjd med Bödkaregården. Ungefär 200 meter öster om 
dessa lågo på åsen vid banvaktsstugan vid numera upprivna 
Malmö—Genarps järnvägen likaså en större och en mindre 
kulle. Av de fyra ursprungliga kullarna är endast den större 
på åsen vid Bödkaregården bevarad. Den runda kullen vid 
Bödkaregården mäter c:a 40 meter i diameter och reser sig 
med sin toppyta c:a 15 meter över havet. Den mindre kullen 

4) Karta öfver staden Malmö med därtill lydande ägor av C. Liung-
gren. Tryck. 

5) Den språkvetenskapliga tolkningen av namnet Hohög har benäget 
lämnats av arkivarien vid Landsmålsarkivet i Lund, fil, dr Ingemar 
Ingers. 

6) Om Bödkaregården se vidare Helge Andersson: Gamla gårdar i 
Husie (Malmö Fornminnesförenings årsskrift 1950). 
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vid Bödkaregården är sedan länge försvunnen. Redan i slutet 
av 1800-talet var den kraftigt hopsjunken genom kringplöj-
ning. 

Vid 1800-talets mitt skadades de båda östra kullarna svårt 
genom grustäkt, varvid djupa ingrävningar gjordes. På som-
maren 1939 bortschaktades de båda östra kullarna helt, då de 
ansågos utgöra ett allvarligt hot mot flygtrafiksäkerheten. 
Av de båda östra kullarna på åsen vid banvaktsstugan mätte 
den större (den östligaste) c:a 40 meter i diameter. Toppytans 
höjd över havet var c:a 20 meter. På den spetsformiga toppen 
stod en flygfyr. Den mindre kullen mätte c:a 30 meter i dia-
meter. Toppytans höjd över havet var c:a 15 meter. På top-
pen stod en T-formad vindriktningsvisare för flygtrafiken. 
Avståndet mellan de båda kullarna var c:a 40 meter. 

Själva den mäktiga grusåsen, varpå de fyra kullarna vi-
lade, är på tvenne ställen genomskuren. Intill Bödkaregården 
finnes sedan gammalt en skärning, varigenom Sallerupsvägen 
passerar åsen. Denna skärning har i samband med omläggning 
och breddning av Sallerupsvägen utvidgats 1927 och 1938. 
Skärningens nordsida iakttages norr om Sallerupsvägen mitt 
emot ingången till östra kyrkogården. Sydsidan, som faller 
inom kyrkogårdsområdet, har planerats och besåtts med gräs. 
Den sydvästra randsluttningen av åsen faller likaså inom 
kyrkogårdsområdet. Vid foten av åsens västra del ligger 
Villa Hohög, där Kyrkogårdsförvaltningens i Malmö expe-
dition är inrymd. Vid byggandet av Malmö—Genarps järn-
väg 1893-1894 genomskars åsen mellan de båda västra och 
östra kullarna. De bortschaktade grusmassorna användes till 
fyllning i järnvägsbanken, som upplades på det flacka och 
sanka området väster om åsen. Järnvägsskärningens längd 
som sammanfaller med grusåsens bas är c:a 160 meter. Höj-
den i skärningen är c:a 6 meter. I samband med utvidg-
ningen av Bulltofta flygfält ha Hohögarnas östra partier 
ytterligare avplanats under sommaren 1953. Åsens sydslutt-
ning vid banvaktsstugan har samtidigt starkt deformerats 
genom anläggande av ett flertal pistolskjutbanor. 

I samband med upprättandet av ett geologiskt kartblad 
över malmötrakten blevo Hohögarna i början. på 1880-talet 
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föremål för en undersökning av geologen J. Jönsson. Resul-
taten redovisas i en till kartbladet hörande beskrivning.7) 
Bohögarna hänföras här till de glaciala bildningarna och 
anses vara ändmoräner. I beskrivningen heter det om änd-
moränerna: "Bildningar af detta slag hafva blifvit iakttagna 
på följande ställen: OSO. om  Malmö i de s. k. Hohögarne, S. 
om Malmö i Fosiehögar eller Fosieborrör, V. om Klagstorp 
på lika afstånd mellan kyrkan och kusten." De uppräknade 
med kullar krönta åsarna i malmötrakten uppvisa stor lik-
het med rullstensåsar, men ett närmare studium av deras inre 
byggnad visar, att de i stället äro att betrakta som ändmo-
räner. Beskrivningen anför härom följande: "En avvikelse 
från krosstenslerans och diluvialsandens vanliga förekomst-
sätt finnes i de vackert formade åsar eller rader af runda 
kullar, som ligga på spridda ställen inom kartbladsområdet 
i huvudsakligen nordost—sydvestlig riktning. De likna till 
sitt yttre rullstensåsar, men kunna icke anses såsom sådana 
på grund af det sätt, varpå materialet vid deras byggnad 
blifvit ordnat. På kartan ha de blifvit särskilt utmärkta under 
namn af jökelgärden eller ändmoräner." Vid de geologiska 
undersökningarna iakttogs ett visst samband mellan åsarna 
i malmötrakten. I beskrivningen läses sålunda: "Mellan 
dessa bildningars läge finnes det ett visst sammanhang. Ho-
högarne, Fosiehögar och kullarne V. om Klagstorp synas 
nemligen ligga i en rät linfe, liksom om de tillsammans ut-
gjorde e n stor ändmorän." Om Hohögarna säger geologen 
J. Jönson vidare i sin beskrivning: "Den yttre formen är 
äfven här till en del en tydlig ås, som mot NO. öfvergår i kul-
lar. Partier af krosstenslera och skiktad sand eller grus finnas 
liksom i Fosiehögar fogade intill eller öfeer hvarandra utan 
någon lagbundenhet eller ordning." I den geologiska beskriv-
ningen från 1884 omnämnes också ett vattendrag, som rann 
upp på Hohögarna. Det heter härom: "Vid Hohögarne, Ö. 
om Malmö, upprinner en bäck, som inom kartområdet har 
sydlig rigtning till Rosengård, men sedan rinner först mot ö. 
och slutligen mot N. till Segeå." Detta vattendrag är nu till 

7) Sveriges geologiska undersökning. Ser. Aa Nr 91. Beskrifning till 
Kartbladet Malmö af J. Jönsson. Stockholm 1884. 
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större delen uttorkat eller avlett genom dräneringsrör. En 
del flyter emellertid ännu i sin gamla fåra utmed vägen vid 
Rosengård. 

Grustäkterna i östra delen av Hohögarna blevo i början på 
1900-talet föremål för undersökning av geologen N. 0. Holst 
i samband med upprättandet av ett geologiskt kartblad för 
områdena öster om Malmö. Resultatet av undersökningen 
redovisas i en till kartbladet hörande beskrivnings). Om grus-
täkterna i Hohögarna vid Husie sockens norra gräns heter det 
här: "Gruset är vid den nämnda sockengränsen blottadt 
genom tvenne större grustäkter till 6-7 m. djup. Morän träf-
fas dels inuti gruset såsom en metertjock, ej horisontell, mer 
än 20 m. lång bank, dels ofvanpå gruset såsom ett omkring 
0,5 — mer än 2 m. mäktigt täcke, hoars kontakt emot gruset 
i aflagringens längdriktning är alldeles horisontell, medan 
däremot i grustäktens norra del på tvären emot längdrikt-
ningen kontakten bildar smärre trappformiga afsatser, som 
gruset motsvaras af förkastningar. Gruset innehåller bitar 
af brunkol eller halft kolade trästycken, som antagligen ur-
sprungligen härröra från preglacial tid. H. Conwentz9) har 
undersökt ett af dessa kolstycken men icke om detsamma 
vågat säga mera, än att det tillhört ett barrträd." 

Bohögarnas fyra kullar ha stundom ansetts vara gravhögar 
från forntiden. Arkeologen N. G. Bruzelius, som inventerat 
fornminnen i malmötrakten upptager högarna i sin beskriv-
ning över Oxie härad år 1864 (manuskript i Lunds universi-
tetsbibliotek). I beskrivningen heter det om Hohögarna: "På 
'östra Skreflinge (öster Skaepaelinge, Skraeplinge, Scraep-
lingi, af allmogen Skreuvlinge kalladt) mark, men ganska 
när Malmö stads gräns, till venster om vägen, som leder från 
nämnde stad till Thorup, äro de så kallade "Hohögarne" be-
lägna. Dessa hafva troligen ursprungligen varit fyra, ehuru 

8) Sveriges geologiska undersökning. Ser. Aa Nr 138. Beskrifning till 
Kartbladet Börringe Kloster af N. 0. Holst. Stockholm 1911. 

9) Hugo Wilhelm Conwentz, f. 1855, d. 1922. Tysk naturforskare, torv-
mossespecialist, föreståndare för västpreussiska provinsmuseet i Danzig, 
den moderna naturskyddsrörelsens upphovsman, som genom besök och 
föredrag i Sverige kraftigt bidragit till denna frågas upptagande i vårt 
land. 
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Bronsåldersurna, påträffad i Hohögarna. Malmö museum (inv. n:r 2042). • 
Foto: Greve Sten Kalling. 

tvenne äro mycket skadade, ja den ene nästan alldeles för-
störd genom plöjning och grustägt. De äro belägna på tvenne 
större sandåsar, hvilka utgöra fortsättningen af den landt-
höjd, som går genom midten af Skåne och som i flera grenar 
sänker sig mot hafvet i närheten af Malmö. Då, såsom förut 
nämndt blif vit, dessa högar äro mycket skadade genom grus-
tägt och plöjning, är det ej möjligt att uppgifva några höjd-
eller periferimått. I den störste högen anträffades för några 
år sedan en lerurna, hvilken förvaras på Malmö museum." 
I beskrivningen finns också en pennteckning av Hohögarna. 
Den av Bruzelius omnämnda lerurnan, som förvaras på 
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Den västra kullen vid Bödkaregården från söder. Foto: Landsantikvarien 
Harald Olsson. 

Malmö museum (inventarienr F. 2042) påträffades av lektor 
M. Eurenius i den störste högen, d. v. s. den östligaste, enligt 
uppgift" ovan i högen utan stenkista." Urnan anses av musei-
amanuensen, greve Sten Kalling tillhöra bronsåldern och 
dateras till tiden omkring 600 f. Kr. 

I den tidigare omnämnda geologiska beskrivningen från 
1884 betraktas endast en av de fyra Hohögarna som forn-
lämning och betecknas ättehög. 

Inför den förestående utvidgningen av Bulltofta flygfält 
1939 anhöll Kungliga Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen hos 
Riksantikvarieämbetet om tillstånd att få borttaga de båda 
östra kullarna, då de utgjorde ett menligt hinder för flyg-
trafiken. På uppdrag av riksantikvarie S. Curman företog 
professor J. E. Forssander i Lund på våren 1939 en under-
sökning av de båda östra kullarna. De förmodade grav-
högarna befunnos då vara naturbildningar, och inga som 
helst fynd påträffades. Som redan omtalats bortschaktades 
de båda östra kullarna på sommaren 1939. Då det genom 
professor J. E. Forssanders grävningar till fullo blivit klarlagt, 
att kullarna inte äro att betrakta som gravhögar, får den i 
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Hohögarna under 1800-talet påträffade bronsåldersurnan 
anses hänföra sig till en enstaka gravgömma. Sådana grav-
gömmor från bronsåldern äro icke ovanliga i denna trakt av 
Skåne. 

Den på fortsättningen av grusåsen öster om Hohögarna 
belägna Kung Karls hög, som bortschaktades på våren 1949 
i samband med en utvidgning av Bulltofta flygfält, var emel-
lertid en gravhög från bronsåldern. Vid den arkeologiska 
undersökningen av högen gjordes talrika fynd.") 

Ännu i början av 1900-talet voro de båda östra kullarna 
vid banvaktsstugan bevuxna med tät, risig granskog, där 
både rävar och ugglor höllo till. Omkring 1920 voro emellertid 
kullarna kala. Ett flertal stubbar i marken kunde iakttagas 
ännu under 1930-talet. Åsens östra partier voro gräsbevuxna 
och användes som betesmark för kor och får. Den västra 
kullen vid Bödkaregården bar ett flertal högresta almar och 
lägre buskvegetation, främst bestående av hagtorn och nypon 
Träden fälldes 1939, då de ansågos utgöra en allvarlig fara 
för flygtrafiken. Kullen utmärktes samtidigt med rött var-
ningsljus, som monterades på en hög mast. Åsens västra par-
tier ingingo fram till början av 1930-talet i Ulricedahlsgår-
dens11) jordbruksareal. På åsens sluttningar odlades potatis 
och sockerbetor. Sedan början av 1930-talet har odlingen 
upphört, och åsens västra partier äro liksom de östra gräs- 
bevuxna. 

Hohögarna ägde förr en rik flora. Så var särskilt fallet med 
de aldrig uppodlade östra partierna, som ofta besöktes av 
botanister. På åsens branta sydsluttning mot banvaktsstugan 
och Sallerupsvägen växte: 

Blåeld (Echium vulgare), Oxtunga (Anchusa of ficinalis), V i t-
m år a (Galium boreale), Gulmåra (Galium verum), S n är jmår a 
(Galium aparine), Vägvårda (Cichorium intybus), Vä g t is tel (Cir-
sium lanceolatum), R ödbink a (Erigeron acris), R ev f i b b 1 a (Hiera- 

10) Om utgrävningen av Kung Karls hög och därvid gjorda fynd se: 
Sten Kalling, Kung Karls hög, Malmö Fornminnesförenings årsskrift 
1950 och Mats Petersson, A Bronze Age Barrow at Bulltofta, Malmö. 
Meddelanden från Lunds Universitets Historiska Museum 1950. 

11) Om Ulricedahlsgården se Helge Andersson: Gamla gårdar i Husie 
(Malmö Fornminnesförenings årsskrift 1950). 
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cium auricula), Gulsporre (Linaria vulgaris), Vit b l ä r a (Lychnis 
alba), Morot (Danens carota), Åkervinda (Convolvulus arvensis). 

På åsens nordsluttning mot Bulltofta flygfält växte: 

Brudbröd (Filipendula hexapetala), Puktörne (Ononis repens), 
Gulvial (Lathyrus pratensis), Vitklöver (Trifolium repens), R ö d-
k l ö v er (Trifolium pratense). 

På den östligaste och högsta kullens branta nordsida mot 
Bulltofta flygfält växte: 

Grässtjärnblomma (Stellaria graminea), Mandelblomma 
(Saxifraga granulata) Blodrot (Potentilla erecta). 

På den mindre av de båda östra kullarna växte på toppen: 

Styvmorsviol (Viola tricolor), Busk viol (Viola hirta), B 1 å-
k 1 ock a (Campanula rotundifolia). 

På den mindre kullens sydsluttning växte: 
Vårlök (Gagea lutea), Gullviva (Primula veris), Smörblomma 
(Ranunculus acris), Teärepris (Veronica chamaedrys, Rölleka 
(Achillea millefolium). 

Mellan de båda östra kullarna utbredde sig en platå. Här 
var marken täckt av en tät matta, som bestod av: 

Groblad (Plantago Major), Rödkämpar (Plantago media), Svar t-
k ä m p a r (Plantago lanceolata), Darrgräs (Briza media). 

På den ännu bevarade kullen vid Bödkaregården påträffas 
förutom en lägre buskvegetation, främst bestående av alm, 
hagtorn och nypon, följande örter: 

Blåeld (Echium vulgare), Gul vial (Lathyrus pratensis), Rölleka 
(Achillea millefolium), Tusensköna (Bellis perennis). 

På järnvägsskärningens branta sidor utbreder sig en ymnig 
buskvegetation, främst bestående av alm, hagtorn och nypon. 
Av örter påträffas här: 

Harm y n t a (Clinopodium acinos), J or dreva (Glechoma hederacea), 
Brunört (Prunella vulgaris), Sminkrot (Lithospermum arvense), 
Humleblomster (Geum rivale), Nejlikrot (Geum urbanum). 

Hohögarna voro förr ett omtyckt mål för malmöbornas 
söndagspromenader. Från de höga kullarna erbjöds en vid-
sträckt utsikt. Åt norr och nordost utbredde sig slätterna 
mot Lund med byar och gårdar strödda över det rutiga lapp- 
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täcket. Flera kyrkor kunde åt detta håll räknas från Ho-
högarnas kullar. Bland dessa voro kyrkorna i Burlöv, Tottarp 
och Uppåkra. Ett dominerande inslag i utsikten åt detta håll 
utgjorde den högt belägna väderkvarnen vid Kronetorp i 
Burlöv. Vid synranden skymtade Lund med domkyrkan, 
Allhelgonakyrkan och vattentornet. Åt öster reste sig höj-
derna kring Dalby och ännu längre bort den blånande Rome-
leåsen. I detta blickfält lågo kyrkorna i Görslöv, Särslöv, 
Bjärshög och Bara. Bortom det tättbebyggda Hohög—Viren-
toftaområdet syntes i sydost Husie kyrka höja sig över hus-
taken. Vid synranden böljade skogarna kring Torup och 
Skabersjö. I söder och sydväst utbredde sig ägorna till Rosen-
gård och Ulricedahl med pilevallar och alleer. Här syntes 
kyrkorna i Västra Skrävlinge, Fosie, Lockarp, Bunkeflo och 
Hyllie. I väster låg staden med sina husmassor och tornspiror, 
fabriksskorstenar och lyftkranar. Rakt i nordväst skymtade 
en blå flik av Lommabukten. 

Det var emellertid inte bara utsikten, som förr lockade 
malmöborna ut till Hohögarna utan också flygmaskinerna, 
som gingo upp och ned på Bulltofta flygfält. över flygfältet 
hade man en god utsikt från Hohögarna. Vid flygdagar på 
Bulltofta voro också de förnämsta åskådarplatserna på Ho-
högarna, där det då myllrade av tiotusentals människor. På 
flygdagarna erbjödo Hohögarna en färgrik och festlig an-
blick. Runt kullarna hade rests hundratals vita flaggstänger 
med de deltagande ländernas flaggor fladdrande för vinden. 
På kullarna rådde ett brokigt folkliv med korvstånd, glace-
vagnar och karamellkiosker som på en stormarknad. Från 
i träden uppmonterade högtalare spelades i pauserna under-
hållningsmusik. 

Hohögarna voro en av stadsbarnen livligt uppskattad tum-
melplats. Sommartid rasade här vilda indianlekar på höj-
derna. I de branta sluttningarna upplevdes fartens tjusning 
på cykel eller i kärror, som tillverkats av sockerlådor och 
barnvagnshjul. Vintertid utgjorde sluttningarna utmärkta 
skid- och kälkbackar. 

Hohögarnas östra partier utnyttjades också tidvis av 
Kronprinsens Husarregemente som övningsområde för ter- 
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De båda östra kullarna från norr. Foto: Harald Olsson. 

rängridning. Kullarna deformerades något av husarerna, som 
för att erhålla svår ridterräng delvis byggde på topparna och 
utvidgade håligheterna. 

Fram till tiden omkring sekelskiftet hade ungdomen i 
Östra Skrävlinge by en mindre dansbana på platån mellan de 
båda östra kullarna. På sommaren samlades man till dans 
här om lördagskvällarna. För dansmusiken svarade några 
spelkunniga drängar från byn, vilka sutto på den mindre 
kullen och spelade fiol och dragspel. Ingen anlagd dansbana 
fanns, utan man dansade direkt på den tillstampade marken. 

Under krigsrörelserna i trakten av Malmö 1644, då den 
svenske fältmarskalken Gustaf Horn slog sin ring kring 
staden, voro såväl svenska som danska truppavdelningar tid-
vis förlagda intill Hohögarna. En krigskarta från 164412) 
utvisar, att den svenske översten Stake höll kvarter med 
upplänningarna i östra Skrävlinge by i Husie socken. Till 
kvarterets flankskydd hade vid Hohögarnas södra slutt-
ningar uppställts en rytteriavdelning, som på kartan beteck- 

12) Generalfälttygmästaren Olof Hansson t$rnehufvuds plan över 
Malmö och Malmötrakten 1644. Kungl. Krigsarkivet. 
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nas "corde gardt af f 100 hester." En karta från 169713) utvisar, 
att delar av det danska lägret med försvarsställningar under 
kriget 1644 legat vid Hohögarnas norra sluttningar. 

I folktron i Husie socken intogo Hohögarna förr en central 
plats. För Hohögarna hyste man stor respekt och passerade 
dem högst ogärna efter mörkrets inbrott. Hohögarna troddes 
vara ett tillhåll för den s. k. H o h ö ja v är e n, en spök-
gestalt i en vädurs skepnad, som brukade slå sig i sällskap 
med vägfarande nattetid eller hoppa upp i böndernas vagnar 
och ställa till förtret. 

Väduren synes ha varit en i sydskånsk folktro vanligen 
förekommande spökgestalt. Åtskilliga folksägner från Oxie 
och Skytts härader kretsa kring en "vär" eller "väre." Spök-
gestalter i form av en vädur med lokal anknytning äro Stål-
höjsvären i Särslöv, Pulepöls väre i Västra Klagstorp, Tjin-
jelbens väre i Tygelsjö, Giddebjersvären14) i Västra Ingelstad, 
Vattelevären") i Västra Grevie i Södra Åkarp, Ornemosse-
vären") mellan Gessie och Eskilstorp och Rockhöjsvärenu) 
emellan Lilla Slågarp och Västra Alstad. 

Om den fruktade Hohöjavären har gammalt folk i Husie 
haft åtskilligt att förtälja. Förf. har på ortens gamla mål 
upptecknat flera sägner om Hohöjavären, vilka voro gångbara 
i socknen ännu i slutet av 1800-talet. Först återgives en sägen 
som skildrar hur Hohöjavären hoppade upp i en vagn: 

En bone if rå Kvarnby hadde vad tjöranes i stan. Når hann 
va po väj himmad å komm ude ve Hohöjana, så va darr nåd 
såmm håppa åpp i vöjnen, å lassed ble så besynnorlet tongt. 

Claus Bödkers karta över Malmö 1697. 13) Fortifikationslöjtnanten 
Lantmäterikontoret Malmö. 

14) Ett gammalt rim om Giddebjersvären 
Svenskt Dialektlexikon, spalt 825 B. 

15) Om Vattelevären se Eva Wigström, 
stycke 559. 

16) Om Ornemossevären se Eva Wigström 
stycke 558. 

17) Om Rockhöjsvären se Eva Wigström, 
stycke. 557 och Olof Christoffersson, Sagor 
sid. 41. 

är upptecknat i J. E. Rietz, 

Svenska Landsmål VIII: 3, 

, Svenska Landsmål VIII: 3, 

Svenska Landsmål VIII: 3, 
och Sägner i Skytts härad, 
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Bonen stanna å to hoestolen18) åu hästen å titta ijinnom denn. 
Då så hann ad de va Hohöjavären, såmm hadde håppad åpp 
å satt si po lassed. Å hann konne ente ble åu me vären po 
villkor. Ti sist skrua hann de ena baghjuled åu å la åpp i 
vöjnen, å så fortsatte hann himmad po tre hjul. Då va vären 
tvongen ti å håppa nårr å springa ve sian å stö vöjnen i denn 
sian darr de åuskruade hjuled hadde sodded. Menn de ble 
vären fort tje åu, så hann fårrsvant. Då skrua bonen po bag-
hjuled ijenn å tjörde himm såmm vanlet. 

En annan sägen skildrar hur Hohöjavären hoppade upp på 
ryggen på en dräng, som varit i Malmö: 

De va en dräng, såmm tjente hänne ti Annors Jipps i Skräv-
linge. Hann hadde vad tjöranes inge i Malme. Når hann va 
po väj himmad å komm ve Hohöjana så ble lassed så tongt 
så hästarna konne ente dra. De va Hohöjavären, såmm hadde 
håppad åpp å satt si po lassed. Menn di konne jo ente stå så 
hela dan på väjen, så drängen spände ifrå hästana å jick 
himmad. Menn då håppa vären åpp po ryggen po drängen, 
å vären va så tong, så drängen motte asa si fram po väjen. 
Når hann komm fram ti gåren så fårrsvant vären. Menn då 
va drängen rent svitt å så fårrtån å ånafårrtrydden så hann 
sjånk rätt nårr po golled å konne ente si itt or po en lång taga. 
Hohöjavären va farli rent. 

Så återgives en sägen om hur en häst tvärstannade vid 
Hohögarna till följd av det spel Hohöjavären drev: 

Pär Nelson ude i Skrävlinge hadde vad tjöranes inge i Malme. 
Å når hann va po väj imod himmed å komm ti vridded ve 
Hohöjana så stanna hästen tvarrt, å hann konne ente po vill-
kor få denn åu fläcken. Denn Me rent svitt å sto bårra å 
rysstes. De va rent himskt å se. Menn ettor en liden taga satte 
denn i väj imod himmed me en farli fart. De va nåck Hohöja-
vären denn hadde kommed ud fårr. 

18) Hoestolen= huvudstolen, detsamma som träns, d. v. s. de remtyg 
och bett, som erfordras för hästens styrande. Om man tittade genom den 
kunde man enligt folktron se övernaturliga makter, som gjort sig osyn-
liga. 
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Den östligaste kullen från nordväst. Foto: Harald Olsson. 

Till sist återgives en liten sägen om en piga, som varit i 
Malmö och på hemvägen råkade ut för Hohöjavären: 

Hans Påls' Tjarsti har hatt i fylle me Hohöjavären. De va 
når honn tjente pia i Skrävlinge hos Annors Lars po nommer 
fira. Honn hadde vad inge i Malme po jille, å de ble jo sent. 
Når honn va po väj himmad å komm ve Byckaregåren, så 
komm Hohöjavären nårr ifrå backen å fick bagetter na po 
väjen. Honn va så rädd så honn tore ente vänna si åmm, 
menu honn hörde ad de tratt å de tratt. Når honn komm ing 
po gåren så fårrsvant vären. 

Dessa och många andra liknande sägner"), som med allvar 
i rösten berättades av trovärdigt folk i trakten höllo tron på 
Hohöjavären vid liv och jagade upp fantasin hos såväl gam-
mal som ung. Några pigor från Husie, som voro på hemväg 
från Malinö en månljus sommarkväll i slutet av 1870-talet 
höllo på att bliva alldeles vettskrämda. När de kornmo fram 

19) Tvenne till Hohögarna knutna sägner ha upptecknats av fil. dr 
Ingemar Ingers och anföras som språkprov från Husie socken i upp-
satsen Gammalt Malmöspråk av Ingemar Ingers i Malmö Fornminnes-
förenings årsskrift 1938, sid. 27 och 28. 
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till Hohögarna, fingo de se en trebent tingest stå mitt på 
vägen. Hjärtat hoppade upp i halsgropen, och blodet stelnade 
i ådrorna. Det var ju Hohöjavären livs levande. De väntade 
både länge och väl. Men det förmenta spöket rörde sig inte 
ur fläcken. Omsider kommo några drängar, också de på 
hemväg från staden. De voro emellertid inte stort modigare 
än pigorna. Först sedan de i den närliggande Bödkaregården 
beväpnat sig med hötjugor och liar, vågade de försiktigt 
smyga sig fram för att mota undan Hohöjavären. Men den 
väpnade expeditionen fick ett snöpligt slut. Hohöjavären 
var ingenting annat än ett ofarligt s. k. bankebord av det 
slag, som tvättgummor förr brukade använda. Det hade 
ramlat av ett flyttlass och kommit ned på benen och blivit 
stående. 

ORDLISTA 

till de på landsmål upptecknade sägnerna om Hohöjavären. 

fylle följe 

fårrtån medtagen 

når när 

narr ner 

sjånk sjönk 

svitt svettig 

taga stund 

tje åu ledsen av, led vid 

tore tordes 

tratt traskade 

vridded kröken 

vöjn vagn 

ånafårrtrydden andtruten 
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ARKEOLOGISKA OCH BYGGNADS-

HISTORISKA FÄLTARBETEN 1953 

MEDDELANDE FRÅN MALMÖ MUSEUM 

Till allmänhetens kännedom kommer mera sällan några 

uppgifter om de fynd och iakttagelser, som göras inom stads-

området dels i samband med grund- och gatugrävningar dels 

i samband med husrivningar och ombyggnader. Det kan där-

för vara lämpligt att i form av en kortfattad årsrapport om-

nämna några väsentliga iakttagelser och fynd från dessa 

arbetsfält. — Det är här fråga om ett material av stort värde 

för den stadshistoriska forskningen, i all synnerhet om detta 

anknyter till den äldsta stadsbebyggelsen. Men även fynd och 

iakttagelser, som beröra senare tidsskeden kan ofta på ett ut-
märkt sätt komplettera de historiska källorna. Härtill kommer 

materialets värde ur allmän kulturhistorisk- och konsthistorisk 

synpunkt. En grupp för sig utgöra de förhistoriska fynden. 

Under 1953 har emellertid inga särskilt märkliga fynd av 
detta slag blivit gjorda inom stadsområdet varför det inte före-
ligger någon iinledning att omnämna dem i denna årsrapport. 
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Gamla staden. Kvarteret n:r 33 Skepparen, tomt n:r 

19. Norra Vallgatan 90. 

Pålverk vid Norra 

Vallgatan. 

Foto Malmö museum. 

Invid östra tomtgränsen påträffades några skelettgravar i 

sådant läge och av sådan karaktär, att dessa kunna sättas i 

direkt samband med den tidigare undersökta, sannolikt sen-

medeltida gravplatsen inom samma kvarter, tomt n:r 17. (Se 

Malmö Fornminnesförenings årsskrift 1936, sid. 5.) Gravplat-

sens gränslinje västerut vid Norra Vallgatan kunde fastställas 
till omkring 17 meter väster om nuvarande Gråbrödersgatan. 

Omedelbart väster om detta gravområde och något innanför 
gatulinjen vid Norra Vallgatan påträffades även pålverk, be- 
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stående av grovt tillhuggna fyrsidiga och runda ekpålar av 

växlande storlek, något oregelbundet ställda i dubbla rader. 

Den yttre radens pålverk voro försedda med snedsträvor. 

Pålarnas toppar voro avbrända. — Pålverkets läge i förhål-

lande till den ursprungliga strandslänten och den medeltida 

strandmuren, vars rester finnas under Norra Vallgatan, visar, 

att detta pålverk har samband med den äldsta strandbe-

byggelsen, vilket ytterligare bestyrkes genom fynd av båt-

fragment samt medeltida kärlfragment av svartgods och sten-

gods. De iakttagelser av lagerföljden som blivit gjorda inom 

denna tomt kompletterar tidigare gjorda iakttagelser beträf-

fande den äldsta strandlinjens sträckning. 
S. K. 

Slottsstaden. Kvarteret n:r 78 Vittsjöborg, tomt n:r 3. 

Parti av massgrav. Foto Malmö Museum. 
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Gravfynd: Sölja, danskt mynt [1 shilling 1621] knapp, rembeslag. Foto 

Malmö Museum. 

Fragment av kanon. Kal. 15,3 cm. Uppmätt och ritat av B. Deibitsch. 
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I nordöstra hörnet av tomten påträffades en massgrav av 

omkring 10 meters längd och 3 meters bredd. På grund av för-

hållandena på arbetsplatsen kunde endast ett mindre parti av 

denna massgrav systematiskt framgrävas. Denna undersök-

ning är ännu ej slutförd. 

Endast obetydliga fynd av annat slag än skelettdelar har 

hittills tillvaratagits. Bland dessa märkas ett danskt skilling-
mynt från år 1621, ett fragment av remsölja samt en brons-

knapp. Att döma av gjorda iakttagelser torde massgraven ha 

samband med danskarnas belägring av Malmö år 1677. —

I närheten har dessutom påträffats spridda rester av skelett-

gravar samt ett rembeslag. — Malmö museum har tillvaratagit 

skelettdelarna i så stor utsträckning som möjligt och komma 

dessa efter vetenskaplig undersökning att åter jordas, sanno-
likt å östra kyrkogården. 

Inom tomtområdets norra del har även tillvaratagits ett 

antal delar av kanonrör. Enligt utförd måttbestämning här-

röra dessa kanonfragment sannolikt från det tunga beläg-

ringsartilleriet. 

Det finns anledning tro, att ytterligare iakttagelser och fynd 

kommer att göras i samband med grundgrävning för nästa 

höghusbyggnad, som skall uppföras öster om denna tomt, in-
vid Roslins väg. 

S. K. 
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Gamla staden: kv. 48 Claus Mortensen nr 1 — Bei-

jerska huset — vid Kalendegatan. 

(Se Einar Bager: Konserverade medeltidsnischer, SDS 26/4  
1953 och samme förf.: Nyfunnet medeltidshus vid Kalende-
gatan, SDS 8/2 1953). 

Framtagna väggnischer i södra gavelmuren. Foto Svenskt Pressfoto, 
Malmö. 
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Nisch i gatmuren med "Drättmålning" från slutet av 1500-talet. 

Foto Svenskt Pressfoto, Malmö. 

Vid omändringsarbete i stadsveterinärens lokaler i det s. k. 

Beijerska huset vid Kalendegatan visade sig, att sydligaste 

delen av gatlängan utgjordes av ett litet medeltida tvåvånings-

hus av storlek 8,5 x 5,5 meter, med murar i munkförband, skal-
mur åt gatan och minst fem nischer i bottenvåningen. Vid 

omändringen har tre nischer samt en del av södra gavelmuren 

lämnats synliga. 

EB. 
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Sofielund. Sofielundsgården. 

(Se Janne Agri: Västra Skrävlinge i gamla dagar. Malmö 

Fornminnesförenings årsskrift 1940, sid 76.) 

Huvudbyggnadens södra fasad. Foto Malmö museum. 

Vid rivning av Sofielundsgårdens gamla huvudbyggnad har 

museet tillvaratagit en del inredningsdetaljer av intresse så-

som panelverk, ett trappräcke, fönsterbågar, kiamar och fo-

der, dörrar, beslag samt brandförsäkringsmärke. Redan 1925 
erhöll museet från gården tvenne runda sengustavianska 

fajanskakelugnar samt en minnestavla. — Av intresse var 

även iakttagelser beträffande ytter- och innerväggarnas kon-
struktion, vilket för övrigt framgår av följande utdrag ur ett 

värderingsinstrument från år 1816: 
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Huvudbyggnadens takresning. Foto Malmö museum. 

"En Twå wånings byggnad, uppförd år 1795 af Ekekors-

werk, i yttre wäggarna, utom gaflarne, inmurade med 

brändt tegel och reveteradt utwändigt med half alns tjock 

mur af brändt Tegel, inre wäggar af furutimmer med 

brändt tegel emellan timmret." ... (Allmänna brandför-

säkringsverket för byggnader å landet.) En av And. 

Lundberg utförd planritning av Sofielundsgården finns 

som bilaga till denna handling. 

S. K. 

110 



ANTECKNINGAR TILL EN MALMÖ-

BIBLIOGRAFI FÖR ÅR 1953 

Av Ingeborg Heintze. 

Adamsson, Erik, Gas- eller elspis i modernt bostadsområde. 
Augustenborgsområdet. [Ill.] 
Svenska gasverksföreningens månadsblad. Arg. 20 (1953), s. 158-163. 

Aindersson], 'Helge], Anrika Böckaregården firar 25-årsjubi-
leum som värdshus. [Ill.] 
SkD 28/4. 

— Från Kvarnbys historia. 
SkD 16/10. 

— Kvarnbytrakten rik på bronsåldershögar. [Ill.] 
SkD 23/10. 

— Många folksägner från Kvarnbytrakten. 
SkD 23/10. 

— Möllaregården gav det gamla Hohög en särprägel. [Ill.] 
SkD 18/12. 

— Postexpeditör gav Virentofta dess namn. [Ill.] 
SkD 18/12. 

— Ryske tsarens kupoler putsades med krita från Kvarnby. 
[Ill.] 
SkD 18/12. 

Andersson, Ingvar, Om skånsk historia. [Portr.] 
Malmö nations skriftserie. IX. Malmö, s. 45-53. 

Arbetsvården 10 år. En översikt. 
Arbetsmarknaden. Arg. 1 (1953), nr 6, s. 7, 16. 

Bager, Einar, Konserverade medeltidsnischer. [Ill.] 
SDS 26/4. 

— Kring två malmöguldsmeder. [Niels Jeppesön, Hans 011-
sen. Ill.] 
Malmö fornminnesförening. Årsskrift. Arg. 21 (1953), s. 57-67. 

— Malmö äldsta rådhus och "Diskonten". [Ill.] 
SDS 6/12. 
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— Nyfunnet medeltidshus vid Kalendegatan. [Ill.] 
SDS 8/2. 

Bodman, Erik, Nordens näktergal, könets centralsol. [Hans 
Nicolaus Ris. Ill.] 
KvP 2/11. 

Bodman, Gösta, Rosen, Thomson och den "ordningssamma" 
gumman. [Emilie Flygare-CarMn. Portr.] 
SDS 26/4. 

Danmarks riges breve. Udg. af Det danske sprog- og littera-
turselskab under ledelse af Franz Blatt. REekke 2: Bd 8 
(1318-1322). Udarb. af A. Afzelius, G. Hermansen, K. 
Olsen. Kbh. 4:0. Orts- & personreg. 

Diplomatarium danicum. Udg. af Det danske sprog- & litte-
raturselskab. Reekke 2: Bd 8 (1318-1322). Udg. af A. Af-
zelius [m. fl.]. Kbh. 4:o. Orts- & personreg. 

Ekman, Ernst L., Skolgossarnas prästesedlar. [Portr.] 
Malmö fornminnesförening. Årsskrift. Arg. 21 (1953), s. 68-70. 

Elliot, Karin, Också ett kvinnohus. [Kollektivhuset, Tessins 
väg. III. portr.] 
Idun. Arg. 66 (1953), nr 8, s. 19, 29. 

Er din g, Harr y, 19 0 3 —. Fleege, [Hartoig], Samlarprofi-
ler 38. [Portr.] 
Samlarnytt. Arg. 7 (1953), nr 2, s. 11-12. 

Erik av Pommern, 1381 —1459. Carlsson, Gottfrid, 
Erik av Pommern. [Litt.] 
Svenskt biografiskt lexikon. Bd 14. Sthlm, s. 267-282. 

Eurenius, Malte Carl Joseph, 1821-1901. Hilde-
brand, Bengt, M. C. J. Eurenius. [Portr. litt.] 
Svenskt biografiskt lexikon. Bd 14. Sthlm s. 689-691. 

Finnström, Karl E., Fem decenniers verksamhet. Minnesskrift. 
Svenska järnvägsmannaförbundets avdelning 27. Malmö. 
140 s. Ill. portr. 

— Lockouternas epok. [Ill. portr.] 
Svensk hotell-revy. Arg. 36 (1953), nr 12, s. 24-26. 

Fischer, Ernst, Sanerande och bevarande. [Ill.] 
Arbetet 29/10. 
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Forsberg, B[erntj, Gas i nytt bostadsområde i Malmö. [Kirse-
bergsstaden. Ill.] 
Svenska gasverksföreningens månadsblad. Arg. 20 (1953), s. 70-73. 

Forsgsbyggeriei i Malmö. Huset som bygges af ufaglxrte. Av 
-n [sign.]. 
Byggeindustrien. Arg. 4 (1953), s. 121-124. 

Fosie — 25 år. [Fosie socialdemokratiska ungdomsklubb. IN 
Kamraten. Ärg. 22 (1953), nr. 3, s. 4. 

Föreningar och ordenssällskap: 

Bergh, Ebbe, Några minnen från mitt 23-åriga ordförandeskap 
i Dövstumföreningen Svenske. [Ill. portr.] 
Jultecken. Utg. av Skånes dövstumförbund. 1953, s. 10-11. 

Bodman, Erik, Polisföreningen Kamraten 1903-1953. En histo-
rik. Malmö. 4:o. 111 s. Ill. portr. 

Lindskoug, Ossian, Amarantordens malmögala — folkfest 
som återuppstår. Av S. Olgu. [pseud. Ill.] 
KvP 4/1. 

Malmö damsällskap 1903-1953. Jämte medlemsförteckning. 
Malmö. 12 s. 

Malmö handelsklubb 1874-1954. Malmö. 79 s. Ill. portr. 
Månsson, Emil, Ett tjugoårsjubileum. [Malmö handelsgymna-

siums kamratförbund. Portr.] 
Handels. Ärg. 21 (1953), nr 1, s. 1-2. 

Skåneföreningen 1903 års män. Porträttmatrikel. Malmö. 39 s. 

Förteckning över statliga utredningar 1904-1945. Utg. av 
Riksdagsbiblioteket. [Utarb. av Ivar Beskow och Anders 
Lindberger.] [Sthlm.] 1404 s. Person- & sakreg. 

Gillners, S 'Pen], Malmö Låne Contoir och dess föregångare —
ett 150-årsjubileum. 
Bancoposten. Ärg. 38 (1953), s. 10-13. 

Gobom, Nils, Malmöhus fästning år 1832. [Ill.] 
SDS 26/4. 

Handel, industri och hantverk: 

Ejder, B., Orter med cementindustri. Några namnstudier. 
Kring roterugnen. Ärg. 3 (1953), nr 3, s. 8-9, 22. 
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Emilson, Hälge, Sillen gav Malmö mynt och makt. Av Crain-
quebille. [pseud. Ill.] 
SDS 29/8. 

Fredriksson, G[östa], Från fiskeläge till exporthamn.. [Lim-
hamn. Ill.] 
Kring roterugnen. Ärg. 3 (1953), nr 2, s. 16-17. 

Handelskalendern för sydvästra Skåne, f. d. Malmö—Lunds 
handelskalender, grundad 1928. Malmö. 131 s. 

Jobs, Anders, Gamla hantverksminnen talar om sol och sång. 
[I11.] 
SDS 6/12. 

Liion, H., Svensk möbeltillverkning genom tvåhundra år. [Ill.] 
Svensk snickeritidskrift. Ärg. 36 (1953), s. 200-204. 

J e r n d e 11 A B. Jerndells nyheter. [Ärg. 1] (1953.) Malmö. 
AB Järnmontering. Davidsson, Gunnar, I skånsk 

storsmedja. [Ill. portr.] 
Metallarbetaren. Ärg. 64 (1953), nr. 37, s. 1, 6-7. 

Kockums mekaniska verkstads AB. Lönegren, 
Gunnar, Sveriges sjöfart och skeppsbyggeri genom tiderna. 
Sthlm. 124 s. Ill. 

— Våra skeppsvarv i täten. [Ill.] 
Sveriges flotta. Ärg. 49 (1953), s. 45-46. 

Köpmannainstitutet i Malmö i vår ... 
Företagens marknad. Arg. 10 (1953), nr 21-22, s. 7. 

Köpmannainstitutet i Malmö nu även ekonomiskt säkrat ... 
[Portr.] 
Skånes köpmannablad. Ärg. 34 (1953), nr 38, 40, 48. 

AB Limhamns aduceringsverk. Meehanite. Malmö. 64 s. Ill. 
Malmö köpmannaförening. Reglemente med däri t. o. m. den 

12 mars 1953 beslutade ändringar. Malmö. 4 s. 
Malmö läderfabriks AB. "Halvskyddad" verksam-

het inom industrin ger sysselsättning åt partiellt arbets-
föra. [Ill.] 
Arbetsmarknaden. Arg. 1 (1953), nr 6, s. 10-12, 16. 

— Henrikson, Arne, Företagsanalysen: Malmö Läderfabriks 
AB. 
Beklädnadsfolket. Arg. 10 (1953), nr 7, s. 6. 
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AB Malmö Strumpfabrik. [Lundberg, Willy] Maria, 
Där flickan blir farlig. [Ill. portr.] 
Folket i bild. Årg. 20 (1953), nr 8, s. 20-22, 31. 

Malmö tobakshandlareförening. Minnesteckning. 1893-1953. 
Omsl. Malmö. 63 s. Ill. portr. 

Saluhallen, Lilla Torg. ILijn[dskoug, Ossian], Strids-
äpplet fyller 50 år. [Ill.] 
SkD 1/3. 

AB Skandinaviska Etuif abriken. Skandinaviska 
Etuifabriken Aktiebolag, Malmö. [Ill. portr.] 

Bokbinderiarbetaren. Årg. 60 (1953), s. 222-223. 

Skånsk byggtjänst Å.B. [Katalog över verksamheten.] Malmö. 
[16 s.] Ill. 

Skånska cement A B. Håkanson, Ner], Cement- och 
betonglaboratoriet och dess verksamhet. [Portr.] 
Kring roterugnen. Årg. 3 (1953), nr 2, s. 1. 

— Selander, Annadsa, Industribibliotek och litteraturtjänst. 
[Portr.] 
Kring roterugnen. Ärg. 3 (1953), nr 3, s. 1. 

— T jerneld, Staffan, Cement. [Ill.] 
Expressen 27/3. 

AB Streiif f ert & Hö eg h. Aktuella hemtextilier. 
[Ärg. 1] (1953.) Malmö. 4:o. Ill. 

Svenska cementförsäljnings AB Cementa. 
Carlsson, Torsten, Cementa 1893-1953. 
Cement och betong. Årg. 28 (1953), s. 6-17. 

AB Svenska Urdepote n. A S U säkrar goda tider. 
.[Portr.] 
Handelstjänstemannen. Ärg. 24 (1953), nr 1-2, s. 4-7. 

Sydsvenska Kraft AB. Månsson, Stig, Ny ångcentral 
för Sydkraft. 	riortr.] 
Elektrikern. Årg. 46 (1953), nr 4, s. 5. 

Zadig, Viggo, Kring en gammal firma. [Ill. portr.] 
Malmö fornminnesförmiing. Årsskrift. Årg. 21 (1953), s. 98-122. 
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Hasselrot, Torsten] E dvard], Nordliga lavar i Syd- och Mel-
lansverige. Upps. 4:o. 200 s. Kart. litt. 
(Acta phytogeographica Suecica. 33.) 

Helander, 011e, I Malmö stads tjänst. [1700-talet.] 
SkD 13/9. 

— Mordet på Kirseberg. [Matts Månsson 1720.] 
SkD 30/12. 

Hälso- och sjukvård: 

[Beh]ring, [Annmari], Att få slösa med ömhet ... [Spädbarns-
hemmet Bohus. Ill. portr.] 
Kommunalarbetaren. Årg. 43 (1953), nr 6, s. 10-11. 

Grön6 Otto, De första universitetsutbildade malmöläkarna. 1. 
[Ill. portr.] 
Malmö fornminnesförening. Årsskrift. Årg. 21 (1953), s. 5-56. 

Hellsten, Hans, Från Malmö epidemisjukhus. Lundiarespira-
torn. [Ill.] 
Svenska läkartidningen. Årg. 50 (1953), s. 1512-1524. 

Huss, Ragnar, Hemvården av kroniskt sjuka i Malmö. 
Folkpensionären. Årg. 13 (1953), [nr 5], s. 15-16. 

Hörnelius, Oscar, Städernas bidrag till de erkända sjukkas-
sorna. 
Svensk sjukkasse-tidning. Ärg. 46 (1953), s. 126-129. 

Lindau, Arvid, Är Öresund i fara? [Ill. kart.] 
Hygienisk revy. Årg. 42 (1953), s. 295-305. 

Läkarutbildningskommitt6 1948 års. Läkarutbildningen. Be-
tänkande. Sthlm. 394 s. 
(Statens offentliga utredningar. 1953: 7.) 

Nordens första romerska badhus byggdes i — Malmö. [Ill.] 
KvP 13/7. 

Selander, Ner] & Syrrist, Alrvid], Tröstnapp och tandkaries. 
[Ill. litt.] 
Nordisk medicin. Bd 50 (1953), s. 1003-1008. 

Sjöhagen, Axel, Alkoholistvård i frihet. 
Socialmedicinsk tidskrift. Årg. 30 (1953), s. 15-19. 

Sydsvenska tandläkare-sällskapet. Stadgar för Sydsvenska 
tandläkare-sällskapet och dess fonder samt Etiska regler. 
Malmö. 20 s. 
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Wiberg, Gunnar, Landstingens nya vårdavgifter för utom-
länspatienter. [Föredrag ...] 
Svenska läkartidningen. Årg. 50 (1953), s. 2181-2189. 

Willert, Bengt & Winblad, Sten, Serologiska resultat och erfa-
renheter av Svenska röda korsets blodgivarkampanj i 
Malmöhus län år 1952. 
Svenska läkartidningen. Årg. 50 (1953), s. 862-868. 

Ökad examination av tandläkare. Betänkande avgivet av 1951 
års tandläkarkommitte. Sthlm. 174 s. 
(Statens offentliga utredningar. 1953: 36.) 

Idrott, gymnastik, sport, lek och spel: 

Holmberg, Oswald, Om gymnastikens införande i Skåne. [Ill.] 
SDS 7/7. 

Lokstationens idrottsklubbs årsbok. Årg. 2 (1953). Malmö. 

Malmö Fotbollf örening. Sandell, Kaj, Vad kostar 
guldmedaljerna? [111. portr.] 
Folket i bild. Ärg. 20 (1953), nr 24, s. 8-10, 39-40. 

Malmö gymnastikförbund. Malmöförbundet jubi-
lerade med tre dagars uppvisningar. Av A. M. [sign.] 
Gymnastikbladet. Ärg. 32 (1953), s. 150-153. 

Nya idrottsplatsen. [Kart.] 
MFF:aren. Årg. 36 (1952): jan. 

Talröret. Tillfällighetstidning för Sjöbefälsskolans kamrat- & 
idrottsförening, Malmö. Jubileumsskrift läsåren 1932/33-
1952/53. Malmö. 4:o. 54 s. Ill. 

Jacobsson, Mejse & Hellsten, Göran, Arbetstider på trestads-
husen Stockholm—Göteborg—Malmö. Sthlm. 56 s. Ill. 
(Byggnadsindustrins småskrifter. 4.) 

Provhusen i Malmö först färdiga. [Ill.] 
Murarnas fackblad. Ärg. 42 (1953), s. 64-67. 

— Provhusen i Stockholm, Göteborg och Malmö. 4. Arbets-
tidens fördelning. [Ill.] 
Byggnadsindustrin. Ärg. 23 (1953), s. 8-13. 
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Jaenecke, Fritz & Samuelsson, Sten, Sorgenfri i Malmö. [Ill.] 
Byggforum. Ärg. 3 (1953), nr 1, s. 7, 9. 

Jobs, Anders, Då Malmö var centrum för illegala nyheter. 
[Portr.] 
Butiksronden. Årg. 6 (1953), Uppl. A., nr 4, s. 5, 10. 

Jönsson, Einar, Några minnen från Malmö bostadsförmedlings 
första år. [Portr.] 
Arbetet 5/11. 

Klinteberg, Vilhelm, 1759-1829. Siandberg], R., 
Prästsonen som blev landshövding. [Portr.] 
SDS 30/8. 

Kolhammar, Olov, Verksamheten vid Statens hantverksinsti-
tuts skånekontor. [Ill.] 
Hantverk och kultur. Ärg. 9 (1951-52), Sthlm, s. 178-181. 

Kommunikationer : 

Arild, Arnulf, Bro- og tunnelforbindelse over Oresund. [Ill.] 
Teknisk ukeblad. Ärg. 100 (1953), s. 623-630. 

Bulltofta 30-årsjubilerar. Husarernas övningsfält blev modern 
flygplats. [Kart.] 
SDS 17/12. 

Engström, Per, Första flygningen med Passagerare i Malmö. 
SDS 17/12. 

Erlitz, P., Jernbane- og velforbindelse mellem Sverige og Dan-
mark. [Kart.] 
Ingenioren. Årg. 62 (1953), s. 576-577. 

15.000 kronor metern. [Motorvägen Malmö—Lund. Ill.] 
Veckojournalen. Årg. 44 (1953), nr 38, s. 28-29, 42. 

Hojgaard, Knud, En bro- og tunnelforbindelse over Oresund. 
[ Jämte inledn. och diskussionsinlägg. Ill. kart.] 
Ingenis ren. Ärg. 62 (1953), s. 286-308. 

— Forslag fil en Oresundsforbindelse. [Ill.] 
Teknisk tidskrift. Årg. 83 (1953), s. 229-236. 

Johansson, Albin, tiresundsbron. [Portr. kart.] 
Industritidningen Norden. Årg. 81 (1953), s. 120-121. 

Klindt-Jensen, J., Dansk landsdelstrafik på Oresundsbroen. 
[Kart.] 
Ingenioren. Ärg. 62 (1953), s. 378. 
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Lindman, Gunnar, Barnolyckor i trafiken. 
Plan. Årg. 7 (1953), s. 66-71. 

— Trafiksäkerheten — polisiära åtgärder eller framsynt sam-
hällsplanering. [Ill. kart.] 
Plan. Årg. 7 (1953), s. 171-179. 

"Lundavägsbygget". [Ill.] 
Kring roterugnen. Årg. 3 (1953),'nr 2, s. 21. 

Malmöhus (tankfartyg). 
Svensk sjöfartstidning. Årg. 49 (1953), s. 1336. 

Malmö stads spårvägar. Instruktion för trafikpersonalen (tra-
fikinstruktion). [Med] Bilagor. Rev. uppl. Malmö. 240 s. Ill. 
sakreg. 

[Moberg, Ivan], Godsspårvagnen saknas. Av Ego [pseud. 
Portr.] 
Arbetet 20/10. 

Motorvägen Malmö—Lund. [Ill.] 
Byggnadsindustrin. Årg. 23 (1953), s. 360-361. 

Motorvägen Malmö—Lund — ett stort steg framåt. [Ill.] 
Svenska vägföreningens tidskrift. Årg. 40 (1953), s. 329-332. 

[Nilsson-Leissner, Torsten], Idyllen får vika där flygplanen 
far fram. Av Leison [pseud. Ill.] 
SDS 30/10. 

Nordendahl, Einar, thesundsbron. 
Svenska vägföreningens tidskrift. Årg. 40 (1953), s. 285-288. 

Nordiska parlamentariska kommittén för friare samfärdsel 
ni. in. Betänkande nr 5. Lättnader i fråga om tullbehand-
ling ni. m. av motorfordon ... Sthlm. 45 s. 
(Statens offentliga utredningar. 1953: 5.) 

Svenska telegrafverket. Historisk framställning. Bd. 4. Tele-
fon, telegraf och radio 1903-1920. Av Hans Heimbiirger. 
Gbg. 642 s. Ill. portr. personreg. 

Sverige kom forst! Nordens forste autostrada åbnet mellem 
Malmes og Lund. 
Auto. Aarg. 59 (1953), s. 461-463. 

Telespel i Malmö. [Portr.] 
Verket och vi. Årg. 12 (1953), nr 3, s. 2. 
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Åström, Torsten R[ima], Lidt om trafikforhold og trafikprog-
noser med henblik på den planlagte faste Oresundsforbin-
delse. [Kart. litt.] 
Ingenioren. Arg. 62 (1953), s. 616-624. 

— Trafikens lagar och trafikprognoser med tillämpning på 
öresundsprojektet. [Kart. litt.] 
Teknisk tidskrift. Ärg. 83 (1953), s. 441-449. 

övergaard, Thomas], Elmqvist, G. och Lauhr&t, S[ture], Den 
civila luftfartens kommunikationssystem för telefoni i 
Sverige. [Ill.] 
Tele. Arg. 5 (1953), s. 205-213. 

Konst (med musik, teater och nöjesliv): 

Berner, Rudolf, Folkets Park — Europas största teater. 
Metallarbetaren. Ärg. 64 (1953), nr 9, s. 10-12. 

Beronius, Boel-Marie, De leker på vinden. [Hans Ripa. Ill. 
portr.] 
Husmodern. Ärg. 37 (1953), nr 23, s. 20. 

Cardel 1, Helg e, 19 0 2 —. Skogh, Sigfrid, Helge Cardell. 
[Ill. portr.] 
Skåneland. Ärg. 9 (1953), julnr, s. 20-24. 

Claudius, Carl, 1855-1931. Skjerne, Godtfred, Carl 
Claudius og hans instrumentsamling. [Ill. portr.] 
Ord och bild. Arg. 62 (1953), s. 19-25. 

Cronquist, Axel, Till en gammal målning från Malmö Stor-
torg. [Ill.] 
Malmö fornminnesförening. Årsskrift. Arg. 21 (1953), s. 123-126. 

Groothoff, Otto, Landsortsteatern — "den goda skolan." 
SDS 21/7. 

— Malmö teaterfråga — ett halvsekelminne. 
SDS 1/10. 

— När "Sköna Helena" chockerade den glade Karl XV:s 
huvudstad. [Ill.] 
SDS 20/12. 

— Också ett titelproblem. [Ill.] 
-SDS 19/7. 

— Tanten som erövrade världen. [Charleys tant. Portr.] 
SDS 25/10. 
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Jönsson, Anders, 19 0 7—. Skogh, Sigfrid, Konstnären 
Anders Jönsson. [Ill. portr.] 
Skåneland. Ärg. 9 (1953), nr 3-4, s. 12-15. 

Malmö Stadsteater. Beyer, Nils, Teaterkvällar. 1940-
1953. Sthlm. 261 s. Ill. person- & sakreg. 

— Hilleström, Gustaf, Theatre and ballet in Sweden. Trans-
lation by Anne Bibby. Sthlm. 88 s. Ill. portr. 

Vad publiken inte ser. [Belysning. Ill portr.] 
Butiksronden. Ärg. 6 (1953): Uppl. A. nr 1. 

Nanne-Bråhammar, Marianne, Imaginism — bild och fantasi. 
[Ill.] 
Konstrevy. Arg. 29 (1953), s. 127-129. 

— Keramiker i Friluftstaden. Hos konstnär Signe Persson. 
Svenska hem. Ärg. 41 (1953), s. 40-41. 

[Ill. portr.] 

— Malmöperspektiv. [Ill.] 
Svenska hem. Ärg. 41 (1953), s. 65-66, 119-120, 233, 259. 

— Musik och mattor. Hilda Waldeland. Ill. portr. 
Svenska hem. Ärg. 41 (1953), s. 38-39. 

Ralf, Oscar, Tenoren han går i ringen. Minnen. Sthlm. 214 s. 
Ill. portr. 

Samarbetsnämnden för konstföreningar i Malmö. 10 år. En 
redogörelse för verksamheten under åren 1944-1953. 
Malmö. 16 s. Ill. portr. 

Schiller, Harald, Hem för skånsk konst. [Ivar Dom. Ill.] 
Svenska hem. Ärg. 41 (1953), s. 73-75. 

S c h y 1, J u 1 e s, 18 9 3—. Nilsson, Frans, Jules Schyl i bild 
och ord. [Ill. portr.] 
Byahornet. Ärg. 12 (1953), s. 44-48. 

Svanberg, Max Walter, 191 2—. Söderberg, Lasse, 
Människa och mineral. [Ill.] 
Folklig kultur. Ärg. 18 (1953), s. 101-102. 

Kyrko- och religionsväsen: 

Areskog, Carl]- Alec], Några glimtar från de dövas kyrkoliv. 
[Ill. portr.] 
Jultecken. Utg. av Skånes Dövstumförbund, 1953, s. 8-9. 
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Bager, Einar, 300-årigt nytt i S:t Petri kyrka. [Peder Bunde-
sens och Hans Svendsen Rogges epitafie-inskrifter. Ill.] 
SDS 13/12. 

BrinOus, Nils-Arvid, Benhus i Lundastiftet. [Ill.] 
SkD 19/11. 

— Benhus i Lunds stift. [Med Engl. summary. Ill. kart.] 
Rig. Årg. 36 (1953), s. 59-69. 

Dahlström, Gustaf, Malmö stadsmission. 
Malmö S:t Petri församlingsblad 1953: nr 113, s. 2, 4. 

Ekberg, F., S:t Petri julkrubba 25 år. [I11.] 
SDS 24/12. 

Engström, Börje, Mellanheden. 
Slottsstadens församlingsblad. Årg. 5 (1952): påsken. 

Lindskoug, Ossian, Caroli gamla kyrka. [Ill.] 
SkD 11/10. 

— Muren kring S:t Petri. [Ill.] 
SkD 3/12. 

Nivenius, 011e, Fem år. [Slottsstadens församling. Ill.] 
Slottsstadens församlingsblad. Årg. 5 (1953), julnr, s. 1-2. 

Pastoratsindelningssakkunniga. Betänkande med förslag till 
allmänna riktlinjer för den territoriella pastoratsindel-
ningen och församlingsprästerliga organisationer m. 
Sthlm. 350 s. 
(Statens offentliga utredningar. 1953: 11.) 

Landelius, Otto Rob., Skånsk-amerikan är världens äldste 
apotekare. [Victor Bergwall. Ill.] 
SkD 6/12. 

Larsson, Algot, Studiearbete bland fångar. 
ABF. Ärg. 29 (1953), s. 60-61. 

— & Wallander, Sven, ABF och HSB. 
ABF. Årg. 30 (1953), s. 197-198. 

[Limhamns SDUK.] Ungdomsklubben i Limhamn 30 år. [Ill.] 
Arbetet 6/11. 

Lindahl, Ivar, "Flamman" i den "gröna säcken". August 
Strindberg och Axel Danielsson. [Portr.] 
Beklädnadsfolket. Arg. 10 (1953), nr 4, s. 22-23. 

Lindman, Gunnar, Aktuella saneringsfrågor i Malmö. [Ill.] 
Arbetet. Bostadsbil. 29/10. 
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— Ett nytt försök till bostadsbehovsprognoser. [Ill.] 
Att bo. Ärg. 3 (1953), nr 1, s. 13-20. 

Lindskoug, Ossian, Knutsgillets gamla hus — ett femtioårs-
minne. Av A. N-n. [sign. Ill.] 
SkD 27/1. 

Malmökarolin räddade Stockholm. [Rutger Fuchs. Portr.] 
SkD 11/4. 

Malmö stads ålder. 
SkD 30/5. 

Napoleonkrigen fyllde första malmötidningen. Av S. 
Malm. [pseud. Ill.] 
KvP 11/7. 

— Nattväktarna i Malmö. [Ill.] 
SkD 7/5. 

— Nådatiden för Djäknegatans äldsta hus har nu utlupit. Av 
S. M. [sign. IN 
SkD 14/10. 

— Pantsättningen av Wismar i Malmö. Av E-ck. [sign. Portr.] 
SDS 26/7. 

Ljungberg, Leif, Magnus Eriksson och hans privilegiebrev för 
Malmö. [Ill.] 
SDS 20/12. 

— Se Malmö i hävd och handling. 

Lundström, David, Manderström och emigranterna i Sverige 
1863. 
Historisk tidskrift. Ärg. 16 (1953), s. 1-33. 

Läning, Nils, Polisens tekniska hjälpmedel. [IN 
Skolexpressen. Ärg. 2 (1953), nr 1, s. 3-4. 

Lörve, Arthur, Vad är sanningen om provhusbyggena? 
Byggforum. Ärg. 3 (1953), nr 4, s. 11-23, 25. 

Malmö bygger billigast. 
Våra fastigheter. Ärg. 11 (1953), nr 9, s. 5. 

Malmö i hävd och handling. Stadsarkivets jubileumsutställ-
ning. Minnesskrift och katalog. [Red. av Leif Ljungberg.] 
Malmö.  120 s. Ill. kart. 

Malmöhögern 50 år. Utg.: Sten Sterning. 
Medlemsblad för Malmö-högern. Ärg. 5 (1953), nr 2-3. 

123 



Malmöidyll som försvinner. Mariedalsgården rivs ... [Ill.] 
SDS 16/12. 

Malmö Musen m. Månadsblad. 156-164. Malmö. 
156. Jan. Utställning av Evert Lundquist. 
157. Mars. Utställning av Gustav Rudberg. 
158. April. Utställning av Inga Palmgren. 
159. Maj. Utställning av broderier från 1700-talet. 
160. Juni. Johan Johansson. Minnesutställning. 
161. Juni—sept. Utställning av masker. Benkt-Åke Benktssons sam-

ling. 
162. Sept. Utställning av Gerhard Nordström, 
163. Okt. Utställning av Elvin Larsson. 
164. Dec. Utställning av Ejnar Eising. 

Vägledning genom Malmöhistoriska samlingarna 1953. 
Malmö. 64 s. 

Malmö nations skriftserie. IX. Red. av Olof Wahlgren. Malmö. 
62 s. Ill. portr. 
Ur innehållet: Weibull, M., Sven Larsson, nationens inspektor 1940-
1952. Ruin, H., Värdighet och behag bland akademiskt folk. Anders-
son, I., Om skånsk historia. 

Malm ö s t ad s a r k i v. Ljungberg, Leif, Stadsarkivet i 
Malmö 50 år. [Ill.] 
SDS 2/4. 

— Stadsarkivet i Malmö under 50 år. [Ill. portr. litt.] 
Malmö i hävd och handling. Malmö, s. 25-56. 

Malmö stadsbibliotek. Hoffmeyer, Astrid, Indtryk 
fra kontaktarbejdet i svenske biblioteker. 
Bibliotekaren. Årg. 15 (1953), s. 61-67. 

— Jacobson, Helja, En pionjär ser tillbaka. 
Biblioteksbladet. Ärg. 38 (1953), s. 7-14. 

Mannerhult, Ed[vard], Så var det då ... "Den gamla goda 
tiden" — var den så god? [Ill.] 
Folkpensionären. Årg. 13 (1953) julnr, s. 37-39. 

Mölleryd, Anders W., Öresund porten till Norden — ett om-
stritt vatten. [Ill. kart.] 
Jorden runt. Årg. 25 (1953), s. 142-154. 

Norman, Birger, Svenskarnas samvaro. [Fritidsverksamhet.] 
Vi. Ärg. 40 (1953), nr 20, s. 28. 

Nyström, Sture, Har vi råd att slösa? [Smalhus ... Ill.] 
Byggform. Ärg. 3 (1953), nr 2, s. 19-21. 
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[Ohlson, Karin], 42 familjers hus uppfördes utan murare. Av 
Karzo [pseud. I11.1. 
Medborgaren. Årg. 39 (1953), nr 46, s. 3. 

Pfannenstill, Bertil, Sociologisk undersökning av Augusten-
borgsområdet i Malmö. Utförd på uppdrag av Malmö kom-
munala bostadsaktiebolag. Malmö. 94 s. 

Preutz, Gottfrid, 1880—. Tidman, Yngve, Vittberest 
pensionär i Malmö bygger kvarnar och karuseller som 
hobby. [Portr.] 
Folkpensionären. Årg. 13 (1953), julnr, s. 23-24. 

Proctor, George L., The young traveller in Sweden. London. 
160 s. Ill. 

Provhusbyggen i Stockholm, Göteborg och Malmö. 
Teknisk tidskrift. Årg. 83 (1953), s. 920-922. 

Ra di o t j ä n s t. Ericsson, Arne, Att jobba i radion. [Ill. 
portr.] 
Korrespondens. Årg. 52 (1953), s. 178-179. 

Rosengren, Edvard, Limhamniana. [Ill.] 
Ljungmans tjänstemannablad. Årg. 14 (1953), nr 1, s. 11-15. 

Rosengren, Edward, 18 8 7—. Bergquist, Eric, Sam-
larprofiler. 39. [Ill. portr.] 
Samlarnytt. Årg. 7 (1953), nr 3, s. 14-15. 

— [Moberg, Ivan], Storsamlare i Limhamn äger tidningsrari-
teter. Av Ego. [pseud. Ill. portr.] 
Arbetet 14/12. 

— Ossiannilsson, Sölve, Specialist på Limhamn. [Ill.] 
Bokvännen. Årg. 8 (1953), s. 43-44. 

De röde pimperneller i Malmö. 
Medlemsblad för Kungl. skånska luftvärnskårens kamratförening. 
Årg. 5 (1953), nr 1, s. 5-6. 

Rönnmark, Lennart, Experimenthuset vid Köpenhamnsvägen 
i Malmö. [Ill.] 
Byggnadsindustrin. Årg. 23 (1953), s. 133-136, 163-166, 193-196. 

Saneringen av gamla Malmö ... [Kart.] 
Arbetet. Bostadsbil. 29/10. 

Schroeden. Karlsruhe. 117 s. Kart. 
(Nagels Reisefiihrer. Unter Leitung von G. R. Martineau.) 
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Sjögren, Henrik, Malmö — en kulturstad? [Ill.] 
Medborgaren. Årg. 39 (1953), nr 46, s. 4. 

Sjöhagen, Axel, Brottslighetsproblemet. 
Arbetet 23/11. 

— How a Swedish temperance board works. 
Quarterly journal of studies on alcohol. Vol. 14 (1953), s. 69-77. 

Skolor: 

Apollonia. Organ för studentkåren vid Tandläkarhögskolan i 
Malmö. Årg. 1 (1953). Malmö. 

Benzoro, Kristofer, I kamp för en livsåskådning. Upps. 180 s. 

Bergman, Fritz, Hemligt sällskap i borgarskolan. [Ill.] 
Arbetet 8/11. 

Filellandefr, Axkl], Rosengårdsskolan i Malmö. [Ill.] 
Kommunal skoltidning. Årg. 22 (1953), nr 3. 

Holmberg, Oswald, Malmö läroverks gymnastiklärare under 
1800-talet. [Portr.] 
SDS 27/9. 

[Kjellman, Lars], Borgarskolan som den är och som vi vill ha 
den. [Ill. portr.] 
Skolexpressen. Årg. 2 (1953), nr 2, s. 1, 6, 10-11. 

Lärarinnor berättar: Matilda Holmgren har ordet. [Portr.] 
Sveriges folkskollärarinnors tidning. Årg. 40. (1953), nr 51-52, s. 33. 

Malmöbarnen får fler skollovskolonier. 
Svensk skoltidning. Årg. 10 (1953), nr 46, s. 21. 

Mont&t, Fritz, Högre tekniska läroverket i Malmö 1853-
1953. Malmö. 4:o 108 s. Ill. portr. 

Möller, Karl, Vår gamla latinskola på 1860-talet och dess poj-
kar. "Pojkminnen" upptecknade 1927. [Ill. portr.] 
Malmö fornminnesförening. Årsskrift. Årg. 21 (1953), s. 73-97. 

Nanne-Brähammar, Marianne, Framgångsrik experiment-
skola. [Slottsstadens samrealskola. Ill.] 
Arbetet 3/12. 

Sjögren, Axel, Redogörelse för skolsparverksamheten i Malmö: 
Aktuellt från Skolöverstyrelsen. Årg. 6 (1953), s. 111-112. 

Sroensson, Inge, Folkskolans och realskolans betygssättning. 
Pedagogisk debatt. Årg. 1 (1953), s. 104-110. 
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Vanäs, Erik, Räknefärdigheten i klass I5  i några städer. 
Aktuellt från Skolöverstyrelsen. Arg. 6 (1953), s. 311-318. 

Skånsk tidskriftsförteckning för företagsbibliotek. 2 uppl. 
1952-53. Utg. av Samarbetsnämnden för teknisk och eko-
nomisk litteratur i Malmö. Sammanställd av Einar Selan-
der och Inga Paulsson. Duplic. Malmö. 4:o 24 bl. 

Smala eller breda, höga eller låga hus. [Diskussionsinledning 
av Jan Wallinder, Mejse Jacobsson, Sven Dahlberg ... Ill.] 
Plan. Arg. 7 (1953), s. 97-135. 

En sociologisk undersökning i Malmö. [Augustenborg. Ill.] 
Byggforum. Arg. 3 (1953), nr 4, s. 3-11, 24. 

Steen, Åke, Balkongen — det trivsamma uterummet. Utg. av 
Malmö förskönings- och planteringsförening. Malmö. 24 s. 
Ill. 
Med historik över Malmö förskönings- och planteringsförenings verk-
samhet. 

Stor saneringsundersökning i Malmö. [Ill.] 
Bostaden. Arg. 21 (1953), nr 10, s. 8-9. 

Strokirk, Evert, "Byggnadskostnadsanalys från Stockholm, 
Göteborg och Malmö." 
Byggforum. Arg. 3 (1953), nr 10, s. 3-9. 

Sundbärg, Gunnar, Heleneholmstävlingen i Malmö. [III 
Byggmästaren. Arg. 32 (1953): A, s. 29--37. 

[Svenska eldbegängelseföreningens Malmöavdelning] sextio 
år. [Portr.] 
SDS 6/12. 

Tham, Harry, Fakta och synpunkter beträffande fjärrvärme-
anläggningen vid Malmö stads elverk. 
Bostaden. Arg. 21 (1953), nr 11, s. 1, 9-11. 

T h o m a e u s. Släkten Thomaeus Thomee och Thome. Ny 
följd. Utg. av släktföreningen Thomaeus—Thomee, Djurs-
holm. Sthlm. 

Tomner, Lennart, Malmö och dess 600-åriga privilegiebrev. 
[Ill.] 
Malmö i hävd och handling. Malmö, s. 7-24. 
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— Malmö privilegium 1353. [Ill.] 
SkD 18/12. 

Truedsson, Hans, Blad ur arbetarrörelsens historia. 9, 12. [Ill. 
portr.] 
9. August Palm och socialismen. 12. Politiska strömningar. 
Humanitet. Ärg. 42 (1953), nr 3, s. 8-9, nr 10, s. 8-9. 

Ur Malmö historia. Av 0. S. M. [sign.] 
Skåneland. Arg. 9 (1953), nr 5-6, s. 23. 

Utställningar: 

Frimärksutställning i Malmö. [Ill.] 
Sveriges filatelistförenings ungdomsblad. Ärg. 6 (1952), nr 1-2. 

Svenska Dahliesällskapet. Utställning. Dahliaprakt. 4-6 sept. 
Malmö. 31 s. 

Westlund, Henrik, Gasilluminerat konstverk i Malmö. [Tragos. 
Ill.] 
Svenska gasverksföreningens månadsblad. Ärg. 20 (1953), s. 19-21. 

Wittrock, Jan, Byggnadsmarknaden. 
Byggforum. Ärg. 3 (1953), nr 3, s. 21-23. 

Wollter, Magda, Kellers. [Roman.] Malmö. 227 s. 

Tillägg till 1950 —1952 : 

Bager, Einar, Jesuiterna i Malmö. 
SDS 16/3 1952. 

Muirhead, Lfitellus] Russell [utg.], Sweden. London 1952. 350, 
32 s. Kart. reg. 
(The blue guides.) 

Nilsson, Martin P fersson], Mårtens gås i Sverige. 
Arv. Ärg. 6 (1950), s. 62--89. 

'Skolexpressen. [Malmö borgarskola.] Ärg. [1] (1952). Malmö. 
4:o. 

Widerberg, Bo, Hösttermin. Roman. Sthlm 1952. 198 s. 
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REGISTER TILL MALMÖBIBLIOGRAFIN 

1949-1953 

Upprättat av C. G. Hellström. 

ABF 

pseud. 
ASU säkrar goda tider 
Aborter 
Adamsson, E. 
Addos IK 
Adelgatan 

Aeroklubben i Malmö 
Afzelius, A. 
-ag, sign. 
se Lindskoug, 0. 
Agenturbladet 
Ahlborg, 0. 
Ahlgren, M. 
Ahlgren, S. 
— Ett segslitet rökärende 
Ahlgren, S., Bendz, B. & 
Huss, R. 
Ahola-Valo, A. 
Ahrenberg, S. & 
Bernhardsson, C. 0. 	51 : 127 
Den aktive handelsresanden 50 : 163 
Alexandersson, Aron Martin 50 : 160 
Alkoholistvård 	 49 : 84 

52 : 141 
53 : 116 

Allhems typografers per- 
sonalklubb 25 år 
	52 : 130 

Allmänna arbetsgivare- 
föreningen 1902-1952 
	

52 : 127 
Allmänna sjukhuset 
	

49 : 75 
50 : 163 
51 : 132 

Almquist, B. I. 
se Idestam-Almquist, B. 
Alsmark, Eric 
	 51 : 137 

52 : 136 
Alternativ (tidskrift) 
	

49 : 86 
Alwan, M. 	 52 : 127 
Amalthea-attentatet 
	

51 : 127 
Amaranterorden 	 53 : 113 
Ambrosius Bogbinder 
	50 : 165  

Amiralen under ett 
decennium 	 50 : 156 
Anderberg, B. 

Experimentbygge 	52 : 127 
— Vindslägenheten 	52 : 127 
Anderberg, T. 	 50 : 156 
Andersson, G. 	 49 : 77 
Andersson, H. 
—- Anrika Böckaregården 53 : 111 
— Ett byalag 	 51 : 127 
— Bödkaregården får unik 

tavla 	 50 : 152 
— Bödkaregården före bran- 

den 	 50 : 152 
— Falsterboklockan 	50 : 152 
— Från flintgruvor till 

kritbruk 	 52 : 129 
— Från Kvarnbys historia 53 : 111 
— Gamla gårdar 	50 : 152 
— En gammal by 	50 : 152 
— En gammal gård 	52 : 127 
— En gammal klocka 	51 : 127 
— En gammal malmögård 50 : 152 
— Ett gammalt värdshus 49 : 68 
— Hohögs backar 	52 : 127 
— Hohöjavären 	 51 : 127 
— Husie — en by i staden 49 : 68 
- Husie kyrka 	 52 : 136 
— Husie skola 	 49 : 84 
— Husie socken föregångare 

på folkbildningens om- 
råde 	 50 : 152 

— Husiebonden 	 49 : 68 
— Kantorsängen i Husie 50 : 152 
— Klerk och jorddrott 	51 : 135 
— Kvarnbytrakten 	53 : 111 
— Kyrkoherdeinstallation 50 : 152 
— Kyrkojord 	 51 : 135 
— Landets äldsta industri i 

S. Sallerup 	 52 : 129 
— Landsvägskrogar 	52 : 127 
— Malmögårdar i farozonen 50 : 152 
— Många folksägner 	53 : 111 
— Möllaregården 	53 : 111 

49 : 69 
53 : 122 
53 : 117 
53 : 115 
52 : 132 
53 : 111 
53 : 132 
50 : 147 
51 : 128 
49 : 77 
53 : 112 

52 : 142 
49 : 68 
49 : 78 

51 : 131 

49 : 75 
49 : 82 
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Postexpeditör gav Viren- 
tofta dess namn 	53 : Ill 

— Ryska tsarens kupoler 53 : 111 
— Skånebonden som blev 

kungafadder 	 50 : 152 
Skånsk bonde blev 
kungafadder 	 50 : 152 

— Skånska landsvägskrogar 52 : 127 
— Socken blir stadsdel 	51 : 127 
-- Södra Sallerup har varit 

stenålderns vapensmedja 52 : 127 
— Virentoftagården 	50 : 153 
— Västra Skrävlinge 	50: 153 
— Ägonamn i Malmötrakten 52 : 127 
— Ättehögarna i Malmö 	52 : 127 
Andersson, I. 	53 : 111, 124 
Andersson, J. 
- - De praktiska mellan- 

skolorna 	 49 : 85 
- - Teknisk linje vid 

Malmö borgarskola 	49 : 85 
Andersson, 0. 	 51 : 127 
Andreasson, A. 	 51 : 133 
Angelin, E. 	 50: 150 
Antonsson, M. 	 49 : 85 
Antonsson, S. 	 49 : 74 
Apollonia 	 53 : 126 
Aquilonius, Bertel Knudsen 49 : 68 
Arbetarnas bildningsförbund 49 : 69 

93 	 99 	 53 : 122 
Arbetarrörelsen 	49 : 70, 83 

„ 50 : 148, 149, 152, 161, 165 
51 : 121, 137, 139 

Tf 	 52 : 139 
53 : 128 

Arbetet" 	 50 : 148 
93 	 52 : 142 

Arbetsgivareföreningar 	52 : 127 
Arbetskonflikter 	 51 : 133 
Arbetsvården 10 år 	53 : 111 
Areskog, C.-Å. 	 53 : 121 
Arild, A. 	 53 : 118 
Arkitekttävlingar 	49 : 87 

51 : 135 
Arle, Asm und 	 49 : 78 
Arlöv 	 50 : 155 
Armfelt-Hansell, Ö. 	49 : 68 
Arwastsson, H. E. 	50 : 147 
Arvidsson, K. A. 	 49 : 68 
Ascheberg, Rutger Don 	50 : 147 
Asp, Hjalmar 	 49 : 78 
Asp, Rudolf 	 51 : 134 
AB. Astra 	 52 : 130 
Attman, A. 	 51 : 131 
Augustenborg 	 49 : 71 

„ 	 50: 159, 164 
51 : 127, 129 

Augustenborg 	 52 : 132 
53 : 111, 125, 127 

Autostradan 	 52 : 134 
53 : 118, 119 

Avrättningar 	 50 : 148 
51 : 139 

Axeff,"pseud. 
se Fjellander, A. 
Axelman, A. 	 49 : 83  
Axelsson, K. H. 
— 50 år i mölla och magasin 51 : 127 
— Rosor åt Malmö nation 50 : 147 

BGB 	 50 : 150 
Backarna 
se Kirsebergs backar 
Backman, H. 
— Brandmännens vardag 52 : 127 
— Skånsk rapsodi 	49 : 68 
Badhus 	 53 : 116 
Badstränderna upprustas 50 : 153 
Bagare 	 49 : 72, 74 
Bager (släkten) 	 49 : 70 
Bager, E. 

Epitafierna i S:t Petri 
kyrka 	 50 : 158 
1537 år kalk 	 51 : 135 
"Friska tiggare ...', 52 : 127 
Fynd från Malmö äldsta 
kyrka? 	 52 : 136 

höje kledeboder 	50 : 147 
— Jesuiterna 	 53 : 128 

Konserverade medeltids- 
nischer 	 53 : 111 

— Kring två malmöguld- 
smeder 	 53 : 111 

— Källare från medeltiden 49 : 68 
— Lembkeska gården 	49 : 68 
— Malmö äldsta rådhus 	53 : 111 
— En medeltida källare vid 

Östergatan 	 52 : 127 
— Nyfunnet medeltidshus 

vid Kalendegatan 	53 : 112 
— Predikstolen i Petri kyrka 48 : 80 
— Rosenvingeska huset 	51 : 127 

> 	 52 : 128 
— - De Rosenvingeska tape- 

terna 	 51 : 127 
— "En sten i upphögdt 

arbete" 	 50 : 147 
— 300-årigt nytt i S:t Petri 

kyrka 	 53 : 122 
— Ett unikt Malmöfynd 	51 : 127 
— Votivskeppet 	 49 : 80 

49 : 71 
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— 50 : 160 Bergman, A. 
Bager, Erland 49 : 68 — The development 	49 : 77 
Balett 51 : 135 — Malmö nya motorvagn 	50 : 155 

53 : 121 — Några nyheter 	51 : 133 
Balkonger 53 : 127 — Spårvägsstrejken 	51 : 133 
Baltiskans ryggåsstugor 51 : 127 Bergman, F. 	 53 : 126 
Banker 49 : 70 Bergman, P. 	 52 : 135 

gg 50 : 147 AB. C. J. Bergmans Eftr. 	52 : 130 
gg 53 : 113 Bergquist, E. 	 53 : 125 

"Barn i lek och verksamhet" 52 : 143 Bergquist, Erik 	 52 : 135 
Barnavård 50 : 154 Bergqvist, Karin 	 49 : 78 

,, 52 : 132 Bergrahm, H. 	 52 : 136 
Barndaghem 49 : 75 Bergström, K. 	 50 : 155 
Barnförlamning 49 : 75 Bergvall, E. 	 49 : 87 

52 : 141 Bergmall, Victor 	 53 : 122 
Barnhel 49 : 69 Bergwik, G. 	 51 : 128 

77 52 : 132 Berner, R. 	 53 : 120 
53 : 116 Berner, Rudolf 	 50 : 159 

Barnmorskor 49 : 75 Bernhardsson, C. 0. 	51 : 127 
Barnsjukhuset 50 : 153 Beronius, Boel-Marie 
Barnträdgårdar 49 : 84 — Bro över sundet? 	52 : 134 
Bastienne, pseud. 52 : 139 — De leker på vinden 	53 : 120 
Beer, Dick 50: 160 — Prästfrun och ängla- 
Bef olkningspolitik 50 : 150 makerskan 	 52 : 133 
Behring, Annmari Beskow, I. 	 53 : 113 
— Att få slösa med ömhet 53 : 116 Betlehemsförsamlingen 	52 : 136 
— Malmö har donationer 49 : 69 Betänkande angående Sta- 
Belysning 52 : 138 tens järnvägars organisation 49 : 77 
Bendz, B. 49 : 75 Beyer, N. 	 53 : 121 
Benechinus Henrici 51 : 135 Beyronds AB 	 51 : 130 
Benedictsson, Victoria 50: 157 „ 	gg 	 52 : 130 
Bengtsson, C. 51 : 135 Bilboquet, pseud. 	52 : 134 
Benhus 53 : 122 Biografer 	 50 : 156 
Benktsson, Bengt-Åke 53 : 124 51 : 135 
AB Alfred Benzon & C:o 50 : 150 Birch Iensen, C. 	 51 : 128 
Benzon, K. 53 : 126 Birde, P. E. 	 50: 153 
Berg von Linde, A. 50 : 154 Bivrast 	 50 : 149 
Berget barnhem 49 : 69 Bjerre, A. 	 50: 162 
Berger, Margareta Bjurhagens fabrikers 
— Koloniträdgårdar 49 : 69 aktiebolag 	 51 : 130 
— "De kvinnliga på stans Bjurling, 0. 	 50: 155 

tidningar" 52 : 142 Björck, H. 	 49 : 77 
— Malmö äldsta kemiska Björgerd, T. 	 49 : 87 

tvätt 50 : 151 Björklund, Richard 	50 : 156 
Berggren, K. 50: 156 Björkman, S. 	 49 : 79 
Bergh, A. Björkman, U. 	 49 : 80 
— Nya fraktboken 51 : 133 Björkman, V. 
Bergh, A. & Ahls&i, E. 49 : 77 — Hänt och sant 	51 : 128 
Bergh, E.

''  
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— Några minnen 53 : 113 '' 	
52 : 

Bladh, E. 	 49 : 69 
— Tjugotre år i dövstums- 

föreningen Svenskes 
Blanck, N. A. 
— Något om efterkrigstidens 

tjänst 52 : 132 byggnadsverksamhet 	52 : 128 
Bergh, K.-G. 51 : 140 — Tävlingen om försam- 
Bergh, Svante 51 : 134 lingsbyggnad ... 	52 : 136 
Bergh, T. C. 50 : 151 Blixt, P. G. 	 51 : 135 
Berglin, C. 49: 72 Blodgivarekampanjen 1952 53 : 117 
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Blomberg, S. 	 49 : 78 
Bobeck, Frithiof 	 50 : 159 
Bodman, E. 
- Allmänna rådstugorna 50 : 147 
— Anatomisk dissektion i 

Malmö 1699 	 49 : 75 
— Borgmästare med stora 

gåvor 	 51 : 130 
— Det Malmö som 

försvinner 	 51 : 128 
— Då malmöborna rökte 

Redbart och godt 	51 :128 
- 1500-talssvärd 	51 : 128 
—. Forna kvarnplatser 	50 : 147 
- •Från nöjestempel till 

lådupplag 	 50 : 156 
— Första malmöbilen 	51 : 133 
— Händelser 	 50 : 147 
-, I det gamla Malmö 	49 : 69 
— Jacob Kistner 	52 : 134 
— Konrektorer 	 50 : 162 
— Konstfärdigheter på 

cirkus 	 50 : 157 
Liibeck teg med koleran 50 : 153 

-- Majoren som satte pli på 
Malmö garnison 	50 : 148 

— Malmö första konstut- 
utställning i 	 51 : 142 
Malmöpolisen 75 år 	49 : 69 

— Nordens näktergal 	53 : 112 
— Plock bland nyförvärv i 

stor exlibrissamling 	50 : 148 
— Plommonen 	 50 : 153 

Polisföreningen Kam- 
raten 	 53 : 113 

— En sekelgammal häls-
ningsfråga 

-- Sista avrättningen 
— "Skräddarhuset" 
— Stortorgets ordnande 
— Utställningsvilla 
— Vad spelades från tornet 
— Wieselgren 
Bodman, G. 
Bohman, C. 
Bohus (spädbarnshem) 
Boktryckare 
Boktryckerihistoria 

Boligbygg"eri i Malma og 
Kobenhavn 
Boligbyggeriets udstyrs-
standard 
Bonzo, pseud. 
se Palmqvist, C. E. 
Borelius, A. 

Borgarskolan 	 49 : 85 
99 
	 52 : 141 

53 : 126, 128 
Bostadsförmedlingen 	53 : 118 
Bostadsfrågan 	 50 : 163 

Bostadsproduktion 	49 : 69, 72 
52 : 127, 137 

50 : 155, 163, 164 
52 : 128, 131 

53 : 113, 117, 118 
53 : 123, 124, 125 
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Bostadsproduktionen i 
Malmö 1928-1948 
Bostadsrättsföreningen 
Hilleröd 
Bostadsrättsföreningen 
Uddeh olm 	 51 : 128 
Bostadssanering 	53 : 122, 125, 127 
Bostäder 	 49 : 87 

52 : 133 
Boulogner, C. G. 	52 : 143 
Braconier, Jean 	 50 : 148 
Brandkåren 	 49 : 81 

51 : 141, 142 99 

52 : 127 
49 : 69 
51 : 129 
51 : 142 
51 : 129 

55 

39 

50 : 148 

52 : 136 

Brandordning 
Brandskydd 
Brask, Hans 
Breithel, Arla 
BrinOus, N. A. 
— Benhus i Lundastiftet 	53 : 122 
— Benhus i Lunds stift 	53 : 122 
Bringmark, G. 
— Från Fårabäcks skolhus 49: 83 
— Tekniken och kulturen 52 : 134 

50 : 148 Broman, S. 
50 : 148 — Musiklivet 	 49 : 78 
51 : 128 — Musiksällskapets jubi- 
51 : 128 	leum 	 51 : 135 
50 : 148 Bronsåldersfynd 	50 : 161 
50 : 148 Bronsåldershögar 	53 : 111 
50 : 158 Brorsson, E. 
53 : 112 — Malmö akvarieförening 51 : 129 
49 : 72 	— Skolakvarier 	 50 : 162 
53 : 116 Brugge, E. 
51 : 132 — Lågtyska inskrifter 	51 : 128 
49 : 81 	— Skriften på väster 	51 : 128 
51 : 142 Bråhammar, Marianne Nanne- 
52 : 137 se Nanne-Bråhammar, Marianne 

Brandsted, J. 	 52 : 128 
50 : 164 Buhrman, Gerhard von 	51 : 128 

Bulltofta 	 49 : 77 
52 : 128 	 50 : 156 

Bulltofta flygfält 	51 : 135 
39 	 53 : 118-119 

50 : 157 Bulltofta: fornfynd 	50 : 161 
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Bulltofta 30-årsjubileum 53 : 118 Carnsten, G. 
Bundesen, Peder 53 : 122 — Där de små alltid står 
Burggrevar 51 : 129 och klappar på porten 49 : 84 
Burlöv 	 49 : 82, 86 -- Där slarv och fusk ej 

51 : 142 får komma i fråga 49 : 84 
Baris-Me 	H. & — Sysselsättningsterapi 49.: 75 jer, 
Cole, E. C. 49 : 78 Caroli församling 51 : 136 
Bussar 49 : 77 52 : 137 
Busslinjer 50 : 155 Caroli kyrka 49 : 80 

52 : 135 53': 122 
Byggmästares gemensamma Carpelan, W. 50 : 148 
byggnadsförening 50 : 150 Cedrup, L. & Skäre, S. 51 : 134 
Byggnadsinspektion 52 : 131 Cementa 53 : 115 
Byggnadskostnader 51 : 133 Cementindustri 50 : 150 

9, 52 : 142 53 : 113, 115 
„ 	53 : 123, 125, 127 Cementröken 51 : 131 

Byggnadsnämnden 	52 : 131, 139 Centervall, Senta 
Byggnytt 52 : 143 — Några fångster i ett 
Bylander, Ä. genealogiskt nät 49 : 70 
— Berga barnhem 49 : 69 — Vad stunden brutit 50 : 148 
— Frågan om fosterlöner- Centervallska gården 49 : 69 

nas storlek 49 : 69 Centralstationen 51 : 133 
Biilow-Hiibe, E. 51 : 134 52 : 135 
Billom-Hilbe, Erik 50 : 161 Christensen, K. 52 : 143 
Det bästa i Malmö 49 : 69 Cin, pseud. 52 : 140 
Bödkaregården 50 : 152 Cirkus 50 : 157 

52 : 139 51 : 134 
99 53 : 111 Une cig d'habitation 50 : 148 

Böiers, H. Civilförsvar 49 : 86 
— Olycksfallsstatistiken 49 : 71 Claudius, Carl 53 : 120 
— Ny verkstadsbyggnad 52 : 129 Colding, S. 50 :157 
Bönnelyche & Thuröe AB 49 : 72 Cole, E. C. 49 : 78 
Bönnelycke, E. 49 : 69 College 52 : 141 
Börjesson, H. 50 : 155 Collin, Johannes 52:: 136 
Börjesson, S. 50 : 154 Crainquebille, pseud. 

se  Emilson, H. 
Cronholm, Bernhard 50 : 164 
Cronquist, A. 

C., sign. 
se Lindskoug, 0. 

— Från Ångbåtsbron 
— Modern och gammal 

50 : 148 

C. W:son, sign. 
se  Lindskoug, 0. 

ekipagekultur 
— Till en gammal målning 

52 : 134 

Calen, pseud. 
se  Bodman, E. 

från Malmö Stortorg 53 : 120 

C'ardell, Helge 52 : 138 
53 : 120 Dagen 50 : 163 

Carling, Ingeborg 52 : 141 Dahl, E. 50 : 148 
Carlquist, G. 51 : 135 Dahlberg, Knut 49 : 70 
Carlsson, Axel 50 : 157 Dahlberg, S. 53 : 127 
Carlsson, G. Dahlbom, Johan Christian 52 : 132 
— Erik av Pommern 51 : 128 Dahlgren, L. 52 : 139 
Carlsson, G. Dahlgren, T. 52 : 139 
— Erik av Pommern 53 : 112 Dahlkvist, R. 50 :.162 
— När blev Erik av Pom- Dahlstrand, R. 49 : 84 

mern myndig? 51 : 128 Dahlström, G. 53 : 122 
Carlson, S. 52 : 135 Dahr, Elisabeht & 
Carlsson, T. 53 : 115 Dahlkvist, R. 51 : 139 
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Damm, Johan 
Danielsson, Axel 

ff 	 tf 

Danmarks gamle person-
navne 

Danmarks viges breve 

Danske bibefa'rbeider fra 
reformationstiden 
Blomsterhandeln Darwin 
Davidsson, G. 
— I skånsk storsmedja 
— Vi jobbar på kvalitet 
Dawson, pseud. 
se  Davidsson, G. 
De la Rose (släkten) 
Dhejne, H. 
— Jullovet 
— Malmöperspektiv 
— Vintermotiv 
Dieden & Co, AB Herbert 
Diedenska huset 	49 
Diplomatarium danicum 

ft 
	

tf 

"Diskonten" 	 53 : 111 
Djurklou, Nils 	 52 : 128 
Djäknegatan 	 53 : 123 
Dorn, Ivar 	 53 : 121 
Döbelius, J. J. 	 49 : 75 
Dödsstraff 	 50 : 148 

„ 	 51 : 139 
Dövstumsföreningen Svenske 52 : 132 

53 : 113 ft 

E. F'., sign. 	 52 : 138 
E-ck, sign. 
se Lindskoug, 0. 
Edebrand, K. E. 
— Enmansdrift på spår- 

vagnar 	 50 : 155 
— Vagnfördelningstavla 	49 : 77 
Edlund, G. 	 49 : 77 

mon Edström AB 	51 : 130 Simon 
stöd åt hem- 

sjukvård i Malmö 	50 : 153 
Efo, pseud. 
se Gedda, E. 
Ego, pseud. 
se Moberg, I. 
Eising, Einar 	 53 : 124 
Ejder, B. 
— Orter med cementindustri 53 : 113 
Ejder, B. 	 50 : 160 

Ekberg, F. 
Ekedahl, W. 

53 : 
50: 

Ekegårdh, Hans 50 : 
Ekipager 52 : 
Ekman, E. L. 53 : 
Ekman, Otto Christian 49 : 

ff 53 : 
Eks"trand,: venivar 49 : 
Eldsvådor 51 : 
Elektricitetsverket 49 : 70, 

51 : 128, 139 

Elestam, E. 
	 53 : 127 

49 : 87 
Elgqvist, E. 	 49 : 70 
Elimförsamlingen 	49 : 81 

50 : 158, 159 
52 : 137 

Elliot, G. 	 50 : 160 
Elliot, Karin 
	

53 : 112 
Elmquist, Ida 
	 49 : 71 

Elmqvist, G. 	 53 : 120 
Elransonering 
	

49 : 87 
Embenius, N. 	 49 : 87 
Emilson, H. 
— Gamla gatunamn 
	

51 : 128 
— Kring Malmöpoesier 

	
50 : 149 

— Sillen gav Malmö mynt 53 : 114 
Eneborg, H. 	 52 : 134 
Engeström, Edward 
	

50 : 149 
Engström, B. 	

tidnings- — Förbrytare och 
50 : 148 man 

Engström, Bengt 
	

50 : 149 
Engström, Börje 
	

53 : 122 
Engström, P. 	 53 : 118 
Engström, Sally 
	 52 : 132 

Ennermark, S., pseud. 
se  Lindskoug, 0. 
Epitafier 

Erding, Harry 
Ergo, pseud. 
se Meldal, Elsa 
Ericsson, A. 
Erik av Pommern 

Eriksson, Jakob 
33 

Erlitz, P. 
Ersgård, H. 
— Karl XI:s intåg 	52 : 128 
— Kommunala mellanskolan 50 : 162 
— Kring ett rådmansval 51 : 129 
— Malmö stads burggrevar 51 : 129 
-- Malmö under dansktiden 51 : 129 
Ess., pseud. 
se Swensson, Sven 
Eurenius, M. C. J. 	53 : 112 

50 : 148 
49 : 70 
50 : 148 
53 : 122 

49 : 70 
52 : 128 
50 : 148 
53 : 112 

50 : 158 
49 : 72 

53 : 114 
51 : 131 

50 : 149 

49 : 85 
49 : 78 
52 : 128 
50 : 150 

: 69, 83 
50 : 149 
53 : 112 

122 
162 
160 
134 
112 
70 
112 
79 
136 
87 

50 : 158 
53 : 122 
53 : 112 

53 : 125 
51 : 128 
53 : 112 
52 : 128 
53 : 118 

134 



Evans, C. M. 
Experimenthuset 

Fabricius, K. 
Fabrik i låda 
Fabriksgatan 5 
Fack f öreningar 	49 

49 
53 

52 
50 
51 

: 72, 

: 82 
: 125 

: 128 
: 151 
: 141 

73 

Flygare-CarlM, Emilie 
Fogelström, P. A. 
Folkets park 

99 	 99 

	

Folkskolo; 	 49 
99 

99 	 51 : 

53 : 112 
50 : 157 
51 : 134 
52 : 140 
53 : 120 

: 84, 85 
50 : 162 

139-140 
99 	50 : 150, 153, 156, 159, 165 52 : 141 
99 	 51 : 127, 141 53 : 126 
99 	 52 : 131, 142 Folksägner 53 : 111 
99 53 : 112 Folkteatern har blivit 

Facklan (förening) 48 : 86 verklighet 50 : 157 
Familjedaghem 49 : 71 Fornmark, E. 
Fastighetsomkostnader 50 : 163 — Malmöutställningen 49 : 71 
Fattigvård 51 : 141 — Vårutställning 52 : 143 
Faxeska huset 49 : 69 Forsberg, B. 
561 160 kr. i donationer vid — Gas i nytt bostadsområde 53 : 113 
Malmö gossläroverk 50 : 162 — Gasinstallationer ... 	51 : 129 
15.000 kronor metern 53 : 118 — Malmö största åkeri ... 52 : 130 
Fernström, K. 50 : 149 Forssander, J. E. 52 : 135 
Ferrosan 51 : 131 Forsegsbyggeriet i Malmö 53 : 113 
Ficks hotell 49 : 69 Fosie socialdemokratiska 
Finnström, K. E. ungdomsklubb 53 : 113 
— Fem decenniers verk- Fossenius, Mai 51 : 129 

samhet 53 : 112 Fotboll 50 : 154 
— Genom fem decennier 52 : 131 Fougstedtska gården 49 : 69 
— Lockouternas epok 53 : 112 Frakttariffer 49 : 77 
Fiolbyggare 51 : 131 51 : 133 
Fischer, E. 52 : 135 
— Malmö som kulturstad 51 : 129 Frans"Henriksgatan 51 : 131 
-- Sanerande och bevarande 53 : 112 Frans Suellsgatan 52 : 138 
Fischerström, Edith 50 : 160 Fraser, M. 50 : 164 
Fjellander, A. Fredricsson, L. 52 : 128 
— Fullt utbyggt 49 : 71 Fredriksson, G. 
— I dag för 45 år sedan 51 : 133 — Från fiskeläge 53 : 114 

Kommunalpolitisk åter- — Kalkbrytning 51 : 133 
blick 49 : 71 Fredriksson, V. 50 : 162 

— Malmö av idag 51 : 129 FriUn, E. 52 : 129 
Malmö stad övertar på Friis, N. 49 : 71 
nyåret 	August 	Palms Friluftsstaden 49 : 83 
gamla skola 51 :139 50 : 148, 161 

— Mellersta förstadsskolan 51 : 139 Friluftsteater 51 : 135 
Rosengårdsskolan 53 : 126 52 : 135 
Skolpolitik för 25 år Friman, N. 51 : 129 
sedan 51 : 139 Frimärksutställning i Malmö 53 : 128 

— Skånes reformator 50 : 153 Fritidslokaler 	 52 : 136 
Sorgenfriskolan 51 :140 Fritidssysselsättning 	49 : 84, 85 

— Vattenverket ... 52 : 128 99 	 53 : 124 
Fjelner, L. 53 : 130 FrälsningsarnAn 	 51 : 135 
Fjärrvärmeanläggningen 53 : 127 52 : 137 
Fleege, H. 53 : 112 Fuchs, Rutger 	 53 : 123 
Flensburg, P. 49 : 71 Fågeldammar 	 52 : 129 
Flensburgska barnsjukhuset 50 : 163 Fåglar 	 49 : 83, 86, 87 
Flensburgska huset 	49 : 69 Fåglar 52 : 129, 139, 140, 142,143, 144 
Flinck, H. 51 : 140 Fångvård 	 52 : 140 
Florateatern 50 : 156 99 53 : 122 

135 



Fårabäcks skola 	 51 : 139 Genell, S. 	 50 : 160, 162 
Fängelser 	 50: 161 Generalplan för Malmö 	52 : 129 

51 : 139 Gerhard, K. 	 52 : 129 
Färjetrafik 	 51 :134 Aktiebolaget Carl Gerner 49 : 73 
Förenade bil AB 	 51 : 131 Geyer, G., & 
Föreningar 	 49 : 71, 76 	Landsberg, Erika 	51 : 138 

55 	 50 : 148, 149 Gierow, K. R. 	 51 : 142 
55 	 51 : 129-130 GilMn, C. W. 	 52 : 137 
55 	 52 : 131, 144 Gillners, S. 	 53 : 113 
„ 	 53 : 113 Gjutare 	 49 : 72 

Föreningen för barnsjuk- 	 Glöerfeldts vinstuga 	49 : 69 
vård i Malmö 	 50 : 153 Gobom, N. 	 53 : 113 
Föreningen Malmöpojkarna 51 : 140 Godlund, S. 	 51 : 134 
Föreningen 1945 års räd- 	 Godtemplarorden 	51 :129 
dade judar i Malmö 	51 : 129 Gordon, Willy 	 50 : 157 
Föreningen Värnet 	49 : 71 	Grandjean, P. B. 	50 : 150 
Förteckning över statliga 	 Gravstenar 	 52 : 127 
utredningar 	 53 : 113 Grevefejder 	 52 : 137 
Förlossningar 	 49 : 75 	Grevenius, H. 	 51 : 135 
Försäkringsaktiebolaget 	 Grimlund, E. 	 52 : 129 
Skåne—Malmö 	 49 : 86 Groothoff, 0. 
Försäkringsbolag 	49 : 86 	— Aktören 	 52 : 135 
Förteckning över löpande 	 — Ernst Ahlgrens bästa 
tekniska och ekonomiska 	 enaktare 	 50 : 157 
tidskrifter 	 50 : 149 -- En generös direktör 	52 : 135 

— I väntan på en stads- 
teater 	 52 : 143 

-g, sign. 	 Landsortsteatern 	53 : 120 
se Lindskoug, 0. 	 Malmö teaterfråga 	53 : 120 
Gagner, E. 	 50 : 157 — Malmö-Thalia i faro- 
Gamla Malmö genom 	 zonen 	 52 : 135 
konstnärsögon 	 49 : 71 	Med "Kronbruden" på 
Gamla tullhuset i Malmö 	 Tespiskärran 	 52 : 135 
skattar åt förgängelsen 	51 : 141 — Medan stadsteatern ... 52 : 135 
Det gamla öster 	50 : 149 — Molierekomedin 	52 : 135 
Gammalt slagverk åter 	 — När "Sköna Helena" 
till heders 	 51 : 133 	chockerade ... 	53 : 120 
Garnisoner 	 52 : 133 	När slutade Malmö 
Garverier 	 49 : 69 	gamla teater? 	 49 : 78 
Gasverket 	 49 : 71 	— Också ett titelproblem 53 : 120 

55 	 51 : 129 — Tanten som erövrade 
55 	 52 : 129, 138 	världen 	 53 : 120 

53 : 112 — Thalia i Rörsjöladan 	51 : 135 
Gator 	 50 : 155 Grundström, S. 	 51 : 134 

52 : 138 Gråbrödersgatan 	 53 : 123 
Gatubelysning 	 51 : 137 GröiA, 0. 
Gatuförteckning med karta 	— De första universitets- 
över Malmö 	 50: 155 	utbildade malmöläkarna 53 : 116 
Gatunamn 	 51 : 128 — Malmö barnsjukhus 	50 : 153 
En gatustump i gamla 	 — Något om barnmorskorna 49 : 75 
Malmö som förvinner 	51 : 130 — Om läkare- och sjukhus- 
Gedda, E. 	 förhållanden 	 52 : 132 
— Ett jubileum 	 49 : 84 	AB Grönsakscentralen 	52 : 130 
— Skolungdomens fritids- 	 Grönsakstransporter 	50 : 156 

arbete 	 49 : 84 	Gubb- och änkehuset 	51 : 128 
Gemeindeblatt der deut- 	 Gudmundson, S. 	 51 : 133 
schen ev. Gemeinde 	51 : 136 Guldsmeder 	 53 : 111 
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Gullberg, E. 51 : 140 Hamnen 50 : 156 
Gullberg, Margaretha Sophia 49 : 71 51 : 134 

SY 	52 : 129 
Gustafsson, B. " 

52 : 
Hamnutredning, 1944 års 

134, 143 
49 : 77 

— Kyrkoliv 50 : 158 Hamrin-Thorell, Ruth 49 : 76 
— Möteslokaler på 80-talet 52 : 129 Handbok i samfärdselteknik 50 : 155 
Gyllin, Y. Handel 	 49 : 72-74 
— Allmänna sjukhuset 51 : 132 93, 	 50 : 150-151 
— Bistra tider ... 52 : 129 51 : 130-132 
— Bland gjutare 49 : 72 59 	 52 : 129-131 
— Hur stort skall Malmö 53 : 113-115 

bli? 50 : 150 Handelsgymnasiet 51 : 140 
— I stadens tjänst 50: 150 53 : 113 
— Malmö som rederistad 51 : 130 Handelshögskolor 51 : 141 
— Visit hos avdelning 57 49 : 72 Handelskalendern för syd- 
— Vår avdelning 127 50 : 153 västra Skåne 53 : 114 
Gyllin, V. & Lindskog, A. 49 : 72 Handelsklubben 49 : 73 
Gymnastik 	 49 : 75-76 53 : 113 

50 : 154 Handelsresande 50 : 165 
51 : 132-133 Handelsundervisning 50 : 162 
52 : 132-133 51 : 140-141 

53 : 117 52 : 141 
Gymnastikföreningen 53 : 114 
"Ringen" 49 : 75 Hansell, 6. A. 
Gymnastikföreningen Svea 52 : 132 se Armfelt-Hansell, Ö. 
Gymnastiklärare 53 : 126 Hansen, R. 49 : 74 
Gårdar 50 : 152 Hansson, K. F. 

53 : 124 — Biskop Peder Winstrup 52 : 137 
Gästgivaregårdar 	48 : 68, 69 — Lundabiskopen Peder 

99 52 : 127 Winstrup 50 : 159 
Gästgiveri 52 : 138 Hansson, Per Albin 50 : 152 
Görslöv: inkorporering 51 : 142 Hansson, S. 
Göteborgs eskader och — Malmö har producreat 
örlogsstation 1523-1870 51 : 142 40 000 lägenheter 52 : 131 

— Något om byggförhål- 
landen ... 52 : 131 

HSB 49 : 69 Hantverk 	 49 : 72-74 
„ 53 : 122 50 : 150-151, 164 

Hafström, G. 50 : 155 51 : 130-132 
Hagelberg, T. 49 : 72 52 : 129-131 
Hagerf, L. 53 : 113-115 
— Med intresse för konst 49 : 78 Hantverkarnas gille 51 : 130 
— Strövtåg bland konstverk 50 : 157 Hantverkarnas i Malmö 
Hagerf, L. 50 : 160 läse- & klubbsällskap 50 : 149 
Hahn, Canutus 50 : 158 Hantverksinstitutet 50 : 151 
Hald, A. 49 : 79 Hantverkutställningar 51 : 142 
Hallands ångbåts aktiebolag 50 : 155 Hasselrot, T. E. 53 : 116 
Hallenberg, Henrik 	50 : 159 "Hatt-icke-avtagningssäll- 
Halling, Carl Christian 51 : 130 skap" 50 : 148 
Hallingska gården 49 : 69 Hatz, Felix 51 : 137 
AB Oscar Hallqvist 49 : 73 Havets söner 50 : 149 
"Halvskyddad" verksamhet Hedman, Gabriel 50 : 153 
inom industrin 53 : 114 Hedmanska gården 49 : 69 
Hammarlund, K. 0. 51 : 141 Heimbtirger, H. 53 : 119 
Hammarskiöld, S. L. 52 : 139 Heimdall 51 : 129 
Hammer, Elof 50 : 148 AB Nils Heime 52 : 143 
Hamnen 	 49 : 77-78 Heijkenskjöld, Annika 49 : 79 
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Heinerborg, K.-E. 
Heintze, Ingeborg 
— Filmverksamhet 
— Interurban låneverk-

samhet 
Helander, 0. 
— I Malmö stads tjänst 
— Köpmansexamen 
— Magistratsvalen 
— Mordet på Kirseberg 
Heleneholmsområdet 

Hellsten, G. 

Hellsten, H. 
— Från Malmö epidemi- 

sjukhus 
Hellström, B. & 
Rundgren, L. 
Hem 49 — 4 åldrar 
Hemgården 
Heminredning 

tf 

Hertzman-Ericson, B. 
Hildebrand, B. 
— M. C. J. Eurenius 
— Otto Christian Ekman 
Hill, Carl Fredrik 
Hillerström, R. 
Hilleröd (bostadsrätts-
förening) 
Hilleström, G. 
Hippodromen 
Hippodromen blir 
Hof f meyer, Astrid 
Hohög 

Hohögs backar 

Hollertz, M. 
En "så kallad holländsk 
väderkvarn" i Malmö 
Holm, P. 

50 : 158 Holm, W. & Nordström, N. 52 : 132 
Holmberg, 0. 

50 : 161 — Malmö läroverks 
gymnastiklärare 	53 : 126 

51 : 138 — Om gymnastikens in- 
förande i Skåne 	53 : 117 

53 : 116 Holmberg-Jacobsson, Eva 52: 138 
52 : 141 Holmgren, Matilda 	53 : 126 
51 : 132 Holmqvist, E. 
53 : 116 — Kommunen och för- 
51:135 	eningslivet 
53 : 127 Holmqvist, E. 
52 : 133 Holmstrand, J. 
53 : 117 Holmström, R. 

— Konstverk 
— Malmö östra sjukhus 

53 : 116 Hommerberg, C. 
— Christian Wesche 
— Leonard De la Rose 
— Några runstenar 
Hornborg, E., Bjurling, 0. 
& Börjesson, H. 
Hornby, R. 
Hos en urmakare från 
gamla Malmö 
Houle, C. 0. 
Hulten, Carl-Otto 
Hulting, H. 
Hultkrantz, A. 
Hundra fartyg från 
Kockums till Norge 
Hundutställningar 

97 

49 : 84 	Husie " 
50 : 162 
51 : 140 	„ : kyrkan 
51 : 132 

„ : kyrkoherdar 
„ : skolor 

stadsplaneförslag 
Huss, R. 
— Hemvården 
— Koleraepidemien 
Huss, R. 
Hvordan man löser bolig-
problemet hinsidan 
Hygieniska förhållanden 
Hygieniska förhållanden i 
samband med mjölkdistri-
butionen 
Hillphers, T. 
Hyrenius, H. 
Hyresgästernas sparkasse-
och byggnadsförening 

Håkansson, P. 

Hendef;erg, H. 
Henrikson, Alf & 
Lundquist, B. 
Henrikson, Arne 
— Företagsanalysen 
— Malmö Läderfabriks AB 
Hermansen, G. 
Hermods korrespondens-
institut 

52 : 136 
53 : 121 
49 : 81 

bönehus 50 : 152 
53 : 124 
51 : 127 
53 : 111 
50 : 155 
52 : 127 
49 : 75 

52 : 143 
49 : 79 
51 : 129 

49 : 78-79 
50 : 157 
51 : 134 
52 : 143 
53 : 121 
49 : 70 

49 : 74 

53 : 114 
52 : 130 
53 : 112 

53 : 112 
49 : 70 
49 : 82 
52 : 132 

49 : 82 
52 : 129 

50 : 152 
51 : 137 
50 : 152 

51 : 132 
49 : 75 

51 : 142 
50 : 149 
50 : 152 

50 : 155 
49 : 70 

50 : 151 
51 : 138 
52 : 135 
50 : 156 
49 : 75 

51 : 131 
49 : 71 
51 : 142 
52 : 143 
49 : 68 

50 : 152-153 
51 : 127 
52 : 136 
50 : 153 
49 : 84 
50 : 152 

53 : 116 
50 : 153 
49 : 75 

52 : 132 
50 : 154 

50 : 153 
49 : 84 
51 : 132 

49 : 75 
50 : 153 
53 : 115 
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Bägglund, Johan Henrik 51 : 136 
Hälso- och sjukvård 	49 : 75 

99 
	

99 
	 50 : 153-154 

99 	 99 
	 51 : 132 

99 	 99 
	

99 
	 52 : 132 

53 : 116-117 
Hälsovårdsnämnden 	50 : 154 
Höglund, Z. 	 51 :132 
Högre allmänna läroverket 
för gossar 	 50 : 162 

51 : 140-141 
52 : 144 
53 : 126 

Högre tekniska läroverket 53 : 126 
De höfe kledeboder 	50 : 147 
Ilejgaard, K. 
— En bro- og tunnelfor- 

bindelse over Öresund 53 : 118 
— Forslag till en Oresunds- 

f orbindelse 
	

53 : 118 
Hördahl, K. 	 49 : 72 
Hörnelius, 0. 	 53 : 116 
Höst, H. 	 49 : 81 
Höstutställningen av bi- 
näringarna 
	

52 : 143 

52 : 133 

B. 	51 : 135 
49 : 75-76 

50 : 154 
51 : 132-133 
52 : 132-133 

53 : 117 
49 : 87 
51 : 132 
53 : 117 

Igrell;h. C. 	 52 : 133 
I magin isterna 	52 : 135, 138 

99 	 53 : 121 
Industri 	 49 : 72-74 

50 : 150-151 
51 : 130-132 
52 : 129-131 
53 : 113-115 

53 : 115 
51 : 129 
51 : 138 
50 : 148 

Invalidlägenheter i Malmö 52 : 133 
Isak Slaktaregatan 	49 : 69 
Isberg, Anna 	 52 : 133 
Isberg, B. H. 	 50 : 155 
Isberg, H. 
— Hur den landsomfattande 

upprensningen ... 	52 : 132 
— En tillbakablick 	52 : 137 
Ivre, K. D. 	 52 : 142 

Jacobsen, J. ö. 
se Orgreen-Jacobsen, J. 
— Jacobson, F. 
— Hästutställningen ... 	52 : 133 
- Jägersros nya sommar- 

bana 	 52 : 133 
— Vad felas Jägersrotravet? 52 : 133 

51 : 134 
53 : 124 

50 : 155 
Jacobsson, M. 	 53 : 127 
Jacobsson, M. & Hellsten, G. 
—• Arbetstider 	 53 : 117 
— Provhusen i Malmö 

först färdiga 	 53 : 117 
— Provhusen i Stockholm 53 : 117 
Jacobsson, M., Hellsten, G. 
& Vinberg, H. A. 	 52 : 133 
Jacobsson, M. & 
Thornmark, T. 	 51 : 133 
Jaenecke, F. 	 52 : 134 
Jaenecke, F. & 
Samuelsson, S. 	 53 : 118 
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Mellanheden 	 53 : 122 Möller, K. 53 : 126 
Mellersta förstadsskolan 	51 : 139 Mölleryd, A. W. 
Mellgren, C. E. 	 49 : 83 — Ung man finner sig väg 49 : 78 
Metz61, Eskil, Nya AB 	50 : 151 — Öresund 	 53 : 124 
Meyer, H. B. Möllevångens församlings- 
se Burris-Meyer, H. blad 49 : 80 
Minnesfonden i Malmö 	50: 161 Möteslokaler 52 : 129 
Mjölkdistribution 	50 : 153 
Moberg, I. 
— Dramatisk limhamnsjul 52 : 139 -n, sign. 53 : 113 
— Godsspårvagnen saknas 	53 : 119 
— Jubilerande Unga Örnar 51 : 129 

-n, sign. 
se Lindskoug, 0. 

— Limhamn 	 49 : 83 Navigationsskolan 49 : 69 
— Limhamnsbarnens 

skolluncher 	 52 : 141 
Nanne-Bråhammar, Marianne 
— Framgångsrik experi- 

— Storsamlare 	 53 : 125 mentskola 53 : 126 
Moderna bekvämligheter 	51 : 139 —• Imaginism 53 : 121 
Mohab-fabrikerna 	52 : 131 — Keramiker i Frilufts- 
Molde, B. staden 53 : 121 
— Skånes bibel 	 50 : 159 — Malmöperspektiv 53 : 121 
Molde, B. 	 50 : 158 -- Musik och mattor 53 : 121 
Molin, H. M. 	 51 : 139 Nattväktare 53 : 123 
Molland, E. 	 51 : 136 Nehrman, David 49 :83 
Mont61, F. 	 53 : 126 Nettelbladt, E. 49 : 79 
Mortensen, Claus 	 50 : 153 Netz&t, G. 51 : 137 

52 : 137 NihMn, N. 49 : 83 
"stubbepil" "Mossros och 	 52 : 139 Nilsson, E. 49 : 71 

Motorvägen 	 52 : 134 Nilsson, F. 53 : 121 
53 : 118 Nilsson, K. 52 : 140 

Motorvägen Malmö—Lund 	53 : 119 Nilsson, M. P. 53: 128 
Muirhead, L. R. 	 53 : 128 Nilsson, Nils 51 : 137 
Murbeck, E. 	 50: 160 Nilsson, R. 52 : 136 
Murray, Hans 	 49 : 80 Nilsson, T. 50 : 160 
Museet 	 49 : 82 Nilsson-Leissner, T. 

50 : 160 — Idyllen får vika 53 : 119 
99 	 51 : 137 — Ny restaurang 52 : 140 

52 : 138 Nilssons musikinstrument- 
53 : 124 handel 51 : 131 

MUSik 	 49 : 78-80 1903 års män 53 : 113 
50 : 156-158 Nivenius, 0. 53 : 122 
51 : 134-135 
52 : 135-136 

N-n, sign. 
se Lindskoug, 0. 

53 : 120-121 Nordborg, Gunnar 51 : 137 
Musikhögskolor 	 50 : 158 Nordendahl, E. 53 : 119 
Musikinstrument 	 51 : 131 Nordens första romerska 
Myllenberg, B. 	 51 : 139 badhus byggdes i — Malmö 53 : 116 
Munters, Lorents 	 52 : 127 Nordenskiöld, T. & 
Målarmästarnas riksförening 49 : 74 Svensson, A. S. 	 52 : 131 
Månsson, E. Nordholm, R. 50 : 159 
— Borgarskolelever 	49 : 85 Nordin, S.-E. 49 : 77 
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Nordisk arkitektur 
1946-1949 	 50 : 161 
Nordisk passfrihet 	52 : 140 
Nordiska parlamentariska 
kommittén 	 53 : 119 
Nordling, Adolf 	 52 : 136 
Nordling, N. 	 49 : 83 
Nordstrandh, 0. 	 50 : 160 
Nordström, E. 
— Biskopar i Sverige 	51 : 136 
— Manlig junior- 

avdelningen 	 49 : 81 
— S:t Petri för 50 år sedan 50 : 159 
Nordström, Gerhard 	53 : 124 
Nordström, N. 	 52 : 132 
Noreen, Erik 	 50: 160 
Noran, N. 

52 : 140 — Ringduvan 
— Turkduva 
	

52 : 140 
Norgren, Ida 
	

49 : 85 
Norling, N. S. 	 51 : 129 
Norman, B. 	 53 : 124 
Note sur le theatre de 
Malmoe 	 51 : 143 
Ny busslinje Malmö—Oslo 52 : 135 
Nya asfalt aktiebolaget 	50 : 150 
Nya fraktboken 	 52 : 135 
Nya idrottsplatsen 	53 : 117 
Nydahl, G. 	 52 : 130 
Nykterhetsfrågan 	49 : 84, 86 

50 : 161 
52 : 132 

91 	 52 : 141 
Nykterhetsnämnden 	53 : 126 
Nyström, 5. 
— Beställare contra entre- 

prenörer 	 51 : 139 
— Har vi råd att slösa? 53 : 124 
Nytt larmsystem 	 52 : 140 
Nytt vid Västkustvägen 	49 : 74 
Något om Bulltoftas historia 50 : 156 
Nära 3000 malmöbor med 
i gymnastiken 	 49 : 76 
Näringar: lokalisering 	52 : 129 
Nöjesliv 	 49 : 78-80 

,, 	 50 : 156-158 
51 : 134-135 
52 : 135-136 

99 
	 53 : 120-121 

OK fem år 
	

51 : 132 
0. S. M., pseud. 	 53 : 128 
Odd Fellow Orden 
	

51 : 130 
Ohlmarks, Å. 
— Minnen från 20-talet 

	
51 : 140 

— Studentlivet i Lund 
	

51 : 140  

Ohlson, Karin 
— 42 familjers hus uppför- 

des utan murare 	53 : 125 
— Fångar begärde ... 	52 : 140 
— Den resande nationen 	49 : 85 
Olgu, S., pseud. 
se  Lindskoug, 0. 
011sen, Hans 	 53 : 111 
Olsen, K. 	 53 : 112 
Olsson, Bror 	 51 : 141 
Olsson, Börje 	 50: 159 
Olsson, E. 	 52 : 140 
Ordenssällskap 	 49 : 71 

50 : 149 
51 : 129-130 

52 : 131 
53 : 113 

Ordenssällskapet Bivrast 	50 : 149 
Organister 	 49 : 69, 80 
Orglar 	 49 : 71 

51 : 125 
Ossiannilsson, S. 	 53 : 125 
Ostindiefararegatan 	52 : 128 
Osvald, 0. 	 49 : 85 
Otterström, Edith 
— Om miljöskadade barn 50: 154 
— Den sociala prognosen 51 : 139 

P. II., sign. 
Palm, August 

99 	 99 

Parmgren,'B. 
Palmgren, Inga 
Palmqvist, C. E. 
Paltgillet 
Parker 
Parkering 
Partiellt arbetsföra 
Pastoratsindelningssak-
kunniga. Betänkande 
Paulsson, Inga 
Per Plex, pseud. 
se  Wadål, G. 
Personalföreningar 
Personaltidning för Skånska 
cementaktiebol. anställda 
Personaltidningar 
Personnamn 

Perspektivfönster 
Persson, A. 
Persson, Edvard 
Persson, Eric 
Persson, Erik Sigfrid 
Persson, F. 

99 

99 

99 

99 

99 

49 : 77 
49 : 83 
50 : 161 
53 : 128 
49 : 83 
53 : 124 
49 : 79 
50 : 149 
52 : 138 
49 : 81 
53 : 114 

53 : 122 
53 : 127 

49 : 73 

51 : 131 
50 : 150 
49 : 70 
52 : 128 
51 : 128 
50 : 159 
51 : 135 
51 : 132 
51 : 128 
49 : 83 
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Persson, G. 
Persson, Harry 
Persson, Herved 
Persson, Ragnar 
Persson, Signe 
Petersborg 
Petersson, M. 
Pettersson, Magnus 
Pfannenstill, B. 
Pierre, Majolin 
Planell, G. 
Platen, D. J. G. v. 
Polisföreningen Kamraten 
Polisväsen 	 49 

99 

99 

99 	 53 : 
Poppe, Nils 
Portföljen (tidskrift) 
Postverket 	50 : 154, 
Pottinger, M. C. 
Praesto, 0. L. 
Praktisk mellanskolelinje 
för huslig utbildning 
Presfotografernas klubb 
Preutz, Gottfrid 
Privilegiebrev 

99 	 53 : 123, 
Proctor, G. 
Program för arkitekttävlan 
om ett centrum för offent-
liga byggnader ... 
Programhandlingar för de- 
korativ 	målning 	i 	entre- 
hallen 
Provhus 	53 : 117, 
Provhusbyggen i Stock-
holm, Göteborg och Malmö 
Prygelstraff 
Präster 	 50 : 

99 	 51 : 
P-zon, pseud. 
Påhlsson, Thor 
Pålsson, B. 
Päls varuhandlare 

Quensel, C.-E. 

Radiotjänst 
Raffn, Hans 
Ralf, 0. 
Ramqvist, Ingrid 
— Malmö stadsbiblioteks 

tekniska facksal 

49 : 87 
49 : 79 
50 : 161 
52 : 138 
53 : 121 
49 : 68 
50 : 161 
49 : 69 
53 : 125 
49 : 79 
50 : 161 
52 : 128 
53 : 113 

: 69, 74 
50 : 160 
52 : 134 

113, 123 
50 : 157 
51 : 141 

155, 156 
51 : 138 
50 : 156 

52 : 141 
49 : 87 
53 : 125 
51 : 138 

127, 128 
53 : 125 

51 : 135 

51 : 138 
123, 125 

53 : 125 
51 : 139 

158-159 
135, 136 
52 : 133 
49 : 79 
52 : 140 
52 : 131 

49 : 85 

53 : 125 
52 : 140 
53 : 121 

52 : 139 

Ramqvist, Ingrid 
AB Rascos nya fabriks-
och kontorsbyggnad 
"Raska flickor" 
Rasmussen, S. E. 
Realskolan 
Realskolelinje folkskolan 
Rederier 
Regementen 
Rehnberg, M. 
Reis, Leo 
Rektorer 

	

Religion 	 49 
99 	 50 : 
99 	 51 : 
99 	 52 : 

53 : 
Renhållningsverket 

Rening av avloppsvattnet 
Reservisten (förening) 
Residenset 
Rimgir, 0. 
Ring, pseud. 
se Behring, Annmari 
"Ringen" (gymn.-förening) 
Ripa, Hans 
Ris, Hans N. 
Riseberga 
Rogge, Hans Svendsen 
Rogmark, S. 
Roland, Carin 
Romare, K. 
— Malmöperspektiv 

99 

Roos, Johan Petter 
Roos, T. 
Roos, Thorsten 
Rosen, C. v. 
Rosen, S. v. 
Rosengren, E. 
Rosengren, Edward 
Rosengård 
Rosengårdsskolan 
Rosenkilde, V. 
Rosenkvist, P. E. 
Rosenquist, Hans 
Rosenvingeska huset 

99 	 51 : 

	

99 	 99 

Rudberg, Gustav 
Ruin, H. 
— Drömskepp 
— Värdighet och behag 
Rundan 
Rundgren, L. 
Runstenar 

50 : 149 

52 : 131 
51 : 133 
50 : 161 
49 : 69 
52 : 141 
51 : 130 
49 : 83 
52 : 135 
51 : 137 
50 : 161 

: 80-81 
158-159 
135-136 
136-137 
121-122 

49 : 83 
52 : 139 
52 : 140 
49 : 87 
49 : 69 
50 : 151 

49 : 75 
53 : 120 
53 : 112 
50 : 152 
53 : 122 
52 : 133 
49 : 85 

50 : 157 
51 : 135 
52 : 135 
49 : 79 
49 : 78 
50 : 154 
49 : 75 
53 : 125 
53 : 125 
49 : 77 
53 : 126 
50 : 158 
52 : 140 
51 : 137 
50 : 147 

127, 128 
52 : 128 
53 : 124 

51 : 139 
53 : 124 
49 : 83 
52 : 145 
50 : 152 
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Rydberg, Erik 	 51 : 137 S:t Petri kyrka: inventarier 49 : 80 
Ryggen, H. 	 51 :137 	gg 	99 	„ : 	 „ 	50 : 158 
Ryttare och hästar 	52 : 133 	99 	 gg : 	 „ 51 : 135, 136 
Rådhuset 	 53 : 111 	99 	95 	 59 • 	 „ 	53 : 122 
Rådhuset: inredning 	51 : 128 	g, 	gg tegelgård 	51 : 127 
Rådmän 	 51 : 129 Sc, sign. 
Råttor: utrotning 	49 : 75 	se Lindskoug, 0. 
Räjongplan för fångvård 52 : 140 Scania, Logen 	 51 : 130 
Röda korset 	 50 : 153 Schiller, H. 	 53 : 121 
De röde pimperneller i 	 Schmid, H. 	 49 : 83 
Malmö 	 53 : 125 Schmitzska palatset 	52 : 140 
Rönneholmsgården 	51 :139 Schubert-Ström, Agda 	49 : 76 
Rönneholmsvägen 	50 : 163 Schweden 	 52 : 141 
Rönnmark, L. 	 53 : 125 	 53 : 125 
Rörsjögården 	 50 : 161 Schwerin, H. H. v. 	49 : 84 

Schyl, Jules 	 53 : 121 
Schönkopf, L. & 

SDS-utställningen Barn i 	 Kristofferson, K. G. 	51 : 138 
lek och verksamhet 	52 : 143 Scoutrörelsen 	 50 : 154 
S. L., sign. 	 99 	 52 :133 
se Lindskoug, 0. 	 Selander, Annalisa 	53 : 115 
S. M., sign. 	 Selander, E. 
se Lindskoug, 0. 	 — Biblioteksteknisk studie- 
S. kurs W., sign. 	 52 : 143 
se Lindskoug, 0. 	 Selander, E. 	 53 : 127 
Sachs, J. 	 49 : 83 	Selander, P. & Syrrist, A. 53 : 116 
Sagn&, A. 	 49 : 81 	Sellman, S. 	 50 : 160, 162 
En sagogrotta finns i 	 Sigfridsson, L. 	 49 : 79 
Malmö 	 52 : 159 Sigill 	 50 : 150 
Salomon, Axel E. 	 50 : 159 Sillfiske 	 53 : 114 
Salomonsson, K. 	 49 : 83 	Silversmide 	 51 : 135 
Saluhallen, Lilla Torg 	53 : 115 52 : 136 
Samarbetsnämnden för 	 Simklubben Ran 	 52 : 133 
konstföreningar 	 49 : 79 	Simning 	 49 : 87 

99 	 53 : 121 	99 	 50 : 154 
Samlare 	 49 : 81 	Simundervisning 	 52 : 141 

53 : 125 Sinnessjukvård 	 51 : 132 
Samuelsson, S. 	 53 : 118 Sjukhus 	 50: 154 
Sandberg, Gotthard 	50 : 160 Sjukkassor 	 49 : 82 
Sandberg, R. 	 53 : 118 	59 	 52 : 143 
Sandblad, N. G. 	 99 	 53 : 116 
-- Skånsk stadsplanekonst 49 : 83 	Sjukvård 
Sandblad, N. G. 	 50: 160 se Hälso- och sjukvård 
Sandblad, N. G. & Tuulse, A. 52 : 140 Sjukvårdspersonal 	50 : 153 
Sandegren, Ch. W. 	51 : 143 Sjöbefälsskolans kamrat- 
Sandell, K. 	 53 : 117 & idrottsförening, Malmö 53 : 117 
Sandström, S. 	 52 : 136 Fredr. Sjöberg & Dahl AB 49 : 74 
Saneringen av gamla Malmö 53 : 125 Sjöberg, S. 	 49 : 84 
S:t Johannes kyrka 	51 : 136 Sjöfart 	 50 : 155 
S:t Knuts gille 	 52 : 138 	 51 : 134 

53 : 123 Sjöfolksförbundet 	52 : 129 
S;t Marcusförsamlingen 	50 : 164 Sjöförsäkringsaktiebolaget 
S:t Pauli församling, 	51 : 136 Öresund 	 50 : 155 
S:t Petri kyrka 	50 : 158, 159 Sjögren, A. 	 53 : 126 

„ 	gg 	 yg 	 52 : 136 Sjögren, H. 	 53 : 126 
g y 	yg 	 gg 	 53 : 122 	Sjöhagen, A. 

„ 	55 : benhus 	53 : 122 — Alkoholistvård i frihet 49 : 84 
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— Alkoholistvård i frihet 53 : 116 AB Skåneimporten Kolkoks 49 : 74 
— Brottslighetsproblemet 53 : 126 Skåneland 	 51 : 141 
— Erfarenheter 52 : 141 Skånemässan 49 : 72 
— How a Swedish temper- Skånes bageriidkareförening 49 : 74 

ance board works 53 : 126 Skånes gymnastikförbund 	50 : 154 
— När prygelstraffet var Skånes handelskammare 52 : 131 

normalt 51 : 139 Skånes köpmannaförbund 51 : 131 
— Sista avrättningen 51 : 139 Skånes stadshyp.-förening 49 : 70 
-- Sällskapet Länkarna 49 :84 Skånsk avantgardeskonst 50 : 164 
Sjöholm, L. G. 49 : 85 Skånsk byggtjänst AB 53 : 115 
Sjölander, G. 	50 : 153, 156 Skånsk tidskriftsförteck- 

51 : 137 ning för företagsbibliotek 53 : 127 
Sjölin, W. 49 : 73 Skånska aftonbladet 49 : 86 
Sjölunda 52 : 139 Skånska automobilklubben 51 : 134 
Sjövall, E. 49 : 70 Skånska barnavårds- 
AB Skandinaviska Etui- förbundet 52 : 132 
fabriken 53 : 115 Skånska cementaktiebolaget 49 : 74 
Skantz, A. 49 : 84 50 : 150 
SkD Nytt 52 : 142 tf 51 : 131 
Skeppsvarv 53 : 114 53 : 115 
Skilsmässobarn 51 : 139 AB Skånska cementgjuteriet 51 : 131 
Skjerne, G. 53 : 120 Skånska kolonialvaru AB 	51 : 131 
Skogh, S. Skånska lantmännens 
— Helge Cardell 53 : 120 centralförening 49 : 74 
— Konstnären Anders Skånska luftvärnskårens 

Jönsson 53 : 121 kamrat förening 51 : 138 
— Konstnären C. 0. Larsson 50 : 157 52 : 131, 144 
— Malmökonstnären Erik Skäre, S. 51 : 134 

Sundblad 49 : 80 Slottsstaden 49 : 82 
Skolexpressen 53 : 128 Slottsstadens automatstation 50 : 156 
Skolhem 49 : 84 Slottsstadens församling 51 : 135 
Skolhemman 50 : 162 53 : 122 
Skolkommission, 1946 års 49 : 85 Slottsstadens församl.-blad 49 : 81 
Skollovskolonier 53 : 126 Slottsstadens samrealskola 53 : 126 
Skolor 	 49 : 84-85 Smala eller breda, höga 

50 : 162 eller låga hus 53 : 127 
51 : 139-141 Smalhus 	 53 : 124, 127 

39 	 52 : 141, 144 Smith, G. E. K. 50 : 162 
53 : 126-127 Smith, G. H. 49 : 72 

Skolöverstyrelsen utlåtande Socialdemokrati 49 : 81 
över vissa av 1940 års skol- 51 : 127 
utrednings betänkanden 49 : 85 Socialdemokratiska 	ung- 
Skomakaregatan 52 : 129 domsrörelsen 	51 : 129, 132 
Skråväsen 

99 

49 :72 
50 : 150 

53 : 
Socialvård 

113, 
50 : 

122 
163 

"Skräddarhuset" 51 : 128 En 	sociologisk 	undersök- 
Skulptur 50 : 157 ning i Malmö 53 : 127 

51 : 143 Sofielundsskolan 49 : 85 
50 : 161, 162 

Skådespelare 49 : 79 
52 : 136

" Solidar 49 : 73 
50 : 157 51 : 141 
52 : 135 Solidars "Miniatyrlingiad" 49 : 76 

Skåneföreningen 1892 års Son&n, T. 
män 52 : 144 — Psykiatrin 50 : 154 
Skåneföreningen 1903 års -- Det rättspsykiatriska un- 
män 53 : 113 dersökningsförfarandet 50 : 154 
Skånegripen 49 : 86 Sopor 49 : 83 
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Sorgenfri 	 53 : 118 
Sorgenfriskolan 	 51 : 140 
Sport 	 49 : 75-76 

50 : 154 
51 : 132-133 
52 : 132-133 

f f 	 53 : 117 
Sprinchorn, E. 	 51 : 140 
Spårvägar 	 49 : 78 

50 : 155, 156 
51 : 133-134 

52 : 134 
53 : 119 

Spårvägsstrejken 	 51 : 133 
Spöken 	 49 : 69 
Stadsarkivet 	 49 : 76 

50 : 162 
51 : 137 
52 : 139 
53 : 124 

Stadsbiblioteket 	 50 : 161 
51 : 137 59 

52 : 139 
53 : 124 

Stadskällaren 	 50 : 164 
Stadsmissionen 	 53 : 122 
Stadsplanering 	 49 : 83 

50 : 161 
52 : 137 99 

53 : 119, 125 
Stadsteatern 	 49 : 79 

50 : 157 tf 

51 : 143 
52 : 135-136, 143 

53 : 121 
Stadt Hamburg 	 51 : 136 
Stangerup, H. 	 49 : 86 
Statens hantverksinstitut 	53 : 118 
Statens järnvägars idrotts- 
förening 	 49 : 87 
Statistiska uppgifter rörande 
beståndet av bostadshus 	50 : 163 
Steen, Å. 	 53:127 
Sten, A. 	 51 : 140 
Stenindustri 	 52 : 130 
Sterning, S. 	 53 : 123 
Sterregaard, Leonard 	50 : 151 
Stiftelsen Malmö konsert- 
hus 	 50 : 156, 157 
Stiftelser 	 51 : 141 
Stipendiefonder 	 50 : 162 
Stjernfeldt, T. 	 49 : 86 
Stobieus, Jöns 	 52 : 134 
Stoltz, C. A. 
— Kvinnokliniken 	50 : 163 
— Lungkliniken 	 50 : 163  

— Nybyggnad vid Flens- 
burgska barnsjukhuset 50 : 162 

Stoltz, G. 	 49 : 74 
Stor saneringsundersök- 
ning i Malmö 	 53 : 127 
Stormen 1902 	 52 : 139 
Storstrejken 1909 	49 : 84 
Stortorget 	 49 : 69 

55 
	 51 : 128, 132 

53 : 120 
Strand, Lennart 
	

50 : 154 
Strandh, T. 	 49 : 87 
AB Streijffert & Höegh 

	
53 : 115 

Strindberg, August 
	

53 : 122 
Strode, H. 	 49 : 86 
Strokirk, E. 	 53 : 127 
Ström, Agda Schubert 
se Schubert-Ström, Agda 
Ström, Sixten 
	

49 : 80 
Studenter vid Malmö h. 
allm. läroverk 
	

52 : 144 
Sturge, Anne 
	

51 : 138 
Sundblad, Erik 
	

49 : 80 
Sundbärg, G. 	 53 : 127 
Svanberg, Max Walter 

	
50 : 157 

f f 
	 53 : 121 

Svarslund, 011e 
	

49 : 80, 82 
Svedberg, S. 	 51 : 141 
Swedmark, E. 	 50 : 163 
Svenburg, E. 	 49 : 71 
Svensk industriell upp- 
slagsbok 
	

50 : 150 
Svenska armen genom 
tiderna 
	

50 : 164 
Svenska badmintonförb un- 
det, SJ-sektionen 
	

49 : 76 
Svenska boktiyckareför- 
eningens södra krets 	51 : 132 
Svenska byggnadsarbetare- 
förbundet 	 52 : 142 
Svenska cementförsäljnings 
AB Cementa 	 53: 115 
Svenska Dahliesällskapet 53 : 128 
Svenska eldbegängelseför- 
eningens Malmöavdelning 53 : 127 
Svenska folkskolans historia 50 : 162 
Svenska gjutaref örbundet 
Avd. 57 	 51 : 141 
Svenska handelsarbetareför- 
bundets avd. nr  1 	52 : 131 
Svenska Icopal & Takpix- 
fabriken 	 50 : 161 
Svenska Järnvägsmannaför- 
bundets avd. 27 	 53 : 112 
Svenska kommunalarbetare- 
förbundet Avd. 13 	50 : 150 

55 

55 

95 

77 

f f 
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Svenska kommunalarbetare- 
förbundet Avd. 26 	50 : 156 
Svenska kommunalarbetare- 
förbundet Avd. 127 	50 : 153 
Svenska kommu nal tekniska 
föreningen 	 52 : 127 
Svenska livsmedelsarbetare- 
förbundet Avd. 67 	51 : 127 
Svenska livsmedelsarbetare- 
förbundet Avd. 69 	52 : 131 
Svenska sjukhus 	 50 : 154 
Svenska socialvårdsförbun- 
dets kalender 	 50 : 163 
Svenska telegraf verket 	53 : 119 
Svenska textilarbetaref ör- 
bundet. Avd. 15 	 49 : 72 
Svenska turistföreningen 	49 : 86 
AB Svenska Urdepoten 	53 : 115 
Svensk-danska föreningen 51 : 130 
Svensson, A. S. 	 52 : 131 
Svensson, B. 	 50 : 154 
Swensson, I. 
— Folkskolans och real- 

skolans betygsättning 	53 : 126 
— Hantverkarna i Malmö 51 : 130 
Svensson, Sigfrid 
— Bengt Arvid Engström 50 : 149 
— Sydsvenska silver- 

smycken 	 52 : 136 
Swensson, Sven 
— Musiksällskapets amatör- 

orkester 	 51 : 135 
Sverige kom forst! 	53 : 119 
Sveriges allmänna tull- 
tjänstemannaförening 	50 : 163 
Sveriges allmännyttiga bo-
stadsföretags konferens i 
Malmö 	 51 : 139 
Sveriges godtemplares ung- 
domsförbund 	 49 : 86 
Sveriges hotell- och restau- 
rangpersonal. Avd. 5 	50 : 159 
Sveriges kommunaltjänste-
Sveriges kommunaltjänste-
mannaförbunds Malmöav- 
delning 	 49 : 86 
Sveriges oljekonsumenters 
riksförbund 	 51 : 132 
Sverre, pseud. 	 49 : 86 
Sydkraft 	 49 : 74, 87 

tt 

	 50 : 151 
53 : 115 

Sydsvenska Dagbladets 
aktiebolag 
	

49 : 86 
Sydsv. Dagbl. Snällp. 49 : 81, 86 

ft 
	

tf 
	

tt 

	 50 : 163 
tt 	 99 

	 52 : 142  

Sydsvenska Filharmoniska 
Föreningen 	 52 : 136 
Sydsv. kraftaktiebolaget 49 : 74, 87 

„ 	 53 : 115 
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FÖRTECKNING 

över årligen betalande medlemmar av 

MALMÖ FORNMINNESFÖRENING, 

vilka inträtt under tiden mars 1953—februari 1954. 

Am&n, Gunnar, Civilingenjör 
Bergström, Gunnar, Tullförvaltare, 

Lund 
Borgström, Lennart, Ingenjör 
Bredford, Lena, Fru 
Dahl, Emil, f. Banktjänsteman 
Dahl, Rickard, Fil. mag. 
Dahlquist, Alma, Fröken 
Dieden, Gotthard, f. Hamndirektör, 

Lerum 
Ekberg, Folke, Kyrkovaktm. 
Ekenberg, E., Fru 
Ekenberg, Gottfrid, Direktör 
Gylling, Birgitta, Operasångerska 

Hain, John, Direktör 

Hansson, Oscar, Avdelningschef 

Jönsson, Eric, Banktjänsteman 

Landby, Kurt, Boktryckare 

Lindstrand, Otto, Herr 

Mohlin, Stig, Redaktör 

Nordqvist, Nils, Bankdirektör 

Remfors, Gösta, Bokhandlare 

Sahlström, Anna, Fröken 
Stjernström, Signe, Fru 
Ström, Emma, Fru 
Svensson, Wilhelm, Guldsmed 
Wåhlin, Thyra, Fru, Fil. Kand. 

Styrelse: 

Ordförande: Th. Munck af Rosenschöld, borgmästare 

v. Ordförande: Einar Bager, konstnär 

Kassaförvaltare: Armin Hattendorff, fabrikör 

Sekreterare: Leif Ljungberg, stadsarkivarie 

Ledamot: Th. C. Bergh, konsul 

Suppleanter: Ester Hallberg, fröken och 

Sten Kalling, greve, museiamanuens 
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MEKANISKA VERKSTADS AB 

MALMÖ • GRUNDAT 1840 

III 



A.-B. 

Bröderna Olofson 

1 

TEXTILVAROR 

EN-GROS 

IV 



För 

värdeförvaring . . 

anlita vår notariatavdelning, som under 

bankens garanti mottager värdehand-

lingar till förvaring och förvaltning 

samt i god tid före deklarationen läm-

nar redovisning över deponerade vär-

depapper och avkastningen därav 

IKDINÅVEOECA 

BANK= 

0. NORMANNS BLOMSTERHANDEL 
MALMÖ 	 D)ÄKNEGATAN 7 

Filial: LILLA FISKAREGATAN 15, LUND 

BLOMSTERHALLEN 

Skomakaregatan 4, Malmö 

EGNA ODLINGAR 

Firman grundad 1885 

v 



pris' 
FOTOGRAF 	

ly 
AT EL IER 

lee44arn - eL. 9riåu_s4i6o6o9.a.6etin.9 

Stortorget 29 	MALMO 	Tel. 1 8 2 46 

ShANShA BRAND HERNIES 

LUND 

Fastighets-, företags- och motorfordonsförsäkringar 

samt alla andra slag av sakförsäkringar 

Kontor i MALMÖ 

Stortorget 25. Tel. 71605 

VI 



Anlita 

hemortens 

sparbanker 

Oxie Härads Sparbank 

Malmö Sparbank 

Sparbanken Bikupan i Malmö 
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=Z2,-)_11)D)M 
den svenska T eses kr i vm slaven mod 
en stor maskins skr iregenskaper 

ÅTVIDABERGS 
MA( MO OST ERGATAN 1 

TEL. 70980 

TAPETER 
FÄRGER 

WIXELL 
MALMÖ 

VIII 



4 IR IL E EIR U IPS 
PAPPERSHANDELS AB. 

Mest sorterade inköpskälla i allt som till-

hör pappers- och kontorsmaterialbranschen 

Adel4atan 21 

Tel. 72570 Växel 

Skånes Stadshypoteksfiirening 

utlämnar bundna lån mot säkerhet av 

inteckningar i fastigheter i Skånes stä-

der och vissa stadsliknande samhällen 

Expedition: Västergatan 58, Malmö 

Tel. 2 0 4 5 7 

IX 



Aktiebolaget 

M. FLENSBURGS SÖNER 
Södergatan 9 	 Malmö 

Tel. 2 1 2 6 1 

Specialaffär för hemgifter och bo- 

sättning 

Affären grundlagd 1805 



Wingårds Färghandel 
Etabl 1889 

Affärer över hela sta'n 

Telefon: 70490 

.Allt io to y ra i i s ii 1 

STÖLTENS 
MALMÖ 	 LUND 

XI 



För varje slag av reproduktion äro våra 

firmor inrättade, för konstnärliga, veten-

skapliga och kommersiella ändamål. Sär-

skilt vilja vi framhålla faksimilreproduk-

tion såväl i färgtryck som i svarttryck av 

gamla handteckningar, handskrifter och 

kartor, som gjort våra firmor kända långt 

utom landets gränser. Av särskilt intresse 

är faksimileditionen av Malmö medeltida 

minnesbok, Registrum Ville Malmrayghe, 

samt nytrycken av Thet Nyia Testamentit 

på Swensko av 1526, Gustav Vasas Bibel 

av 1540-1541, Linnås Skånska Resa av 

1751, Missale Lundense av 1514, Dutch 

Corantus 1618-1650 samt facksimiltrycken 

av Olaus Magnus mycket beryktade Carta 

Marina av 1539, Thersners "Skånska Ut-

sigter" från 1820 och Magnus Erikssons 

privilegiebrev för Malmö av 1353. 

Rådgör med oss om allt ifråga om repro-

duktion. 

AB. Malmö Grafiska Anstalt & 

AB. Malmö Ljustrycksanstalt 

Malmö 

Grand Prix 

å konstindustriutställningen i Paris 1925 
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BYGGNADSKREDITIV 
och INTECKNINGSLÅN 

lämnas på fördelaktiga villkor inom Skånes 

städer och stadsliknande samhällen av 

SKÅNSKA INTECKNINGSAKTIEBOLAGET 

1 MALMÖ 

Södergatan 10 	 Tel. 20152, 22453 och 21526 

När det gäller böcker och 

inbindning 

för 

biblioteket, 
för 

kontoret ... 

IVAR IVERSON & C:o A.B. — MALMÖ 
BOKBINDERI & KONTORSBOKFABRIK 

Gråbrödersgatan 8 	 Telefon 7 1 8 3 5 

XIII 



- naturligtvis 
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G. & L. BEIJER AB 
MALMÖ 

FIRMAN GRUNDAD 1866 

• 

KOL KOKS OLJA 

JÄRN TRÄ 

BYGGNADSMATERIAL 

• 

IMPORT 	EXPORT 

SJÖFART 
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BLIV MEDLEM I 

MALMÖ FORNMINNESFÖRENING 

Varje medlem erhåller årsskriften gratis. 

Äldre årsskrifter kunna förvärvas genom sekr. i stadsarki-
vet till ett pris av kr. 5: — pr årgång. 

Minnesskriften 1909-1919,. pris 10: — kr. 

"Malmö fornminnesförenings årsskrift har blivit den mo-
derna Malmöforskningens förnämsta forum och serien utgör 
en av de främsta och rikaste källorna till kännedom om sta-
den under flydda tider." 

(Bengt Engström i Sydsvenska Dagbladet). 

Två arbeten, vilka säljas för att främja Malmö Fornminnes-
förenings syften, äro: 

Einar Bager: Med penna och ritstift, Malmö 1947. Pris 
15: - - kr. 

"En strålande bok om det gamla Malmö" 

(Bengt Engström i Sydsvenska Dagbladet) 

och Leif Ljungberg: Ur djupa källarvalven, Malmö 1950. 
Pris 10: — kr. 

"En volym till glädje och gagn för alla dem, som ha intresse 
för gammalt och fornt". 

(Erik Bodman i Kvällsposten) 

Malmö 1954. Lundgrens Söners boktr. 
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