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MALMÖ FORNMINNESFÖRENINGS 

VERKSAMHET 195'? 

Föreningens ol'dinarie Yårsammanträde iigde rum å Malmö 
~f u.seum den 1 mars, vai·vid arkivarien, fil. doktor Ingemar 
T ngers, Lund, höll föredrag över ämnet: Ortnamnen i Malmö 
och Malmöfrak ten. Föredraget ingår i årsskriften: första 
d e len di:irav publicerades 195?. 

Föreningens vår utt'icird skedde söndagen den 19 maj i ett 
strålande försommarväder och 11nder stor anslutning. Kosan 
sfalldes i bussar först till Södra Lindveds herregård, diir bl. a. 
den dyrbara boksamlingen och konstsaker demonstrerades aY 
fil. doktor Jörgen Weibull. Diirifrån promenerade man till 
Lindholmens slot tsruin, vars minnen från drottning· Marga
retas dagar doktor Weibull belyste. Färden gick sedan till 
\lorra Lindveds nyrestaurerade herregård, förevisad av am
bassadören, friherre Hans Beck-Friis. Ni:ista anhalt vai· Bör
r·inge ståtliga s lott, va rs innehav<ue, greve Corfitz Beck-Friis, 
demonstrerade detta både ut- och invi:indigt. - Efter kaffe
f rnkost på Anders lövs gi:istginuegård begav sig sä llskapet till 
Fru A lstads kyrka, där Södersli:ittsbygdens kiinnare, musei
intendent Harnkl Lindal. Trelleborg, övertog ciceronskapet. 
ÖYer S lågarp, F ugli e, Bodarp med dess ek från Roskildefre
clens dagar fortsatte man ti Il Rengs kyrka, di:ir herr Lindal 
skildrade "Nicolovius" (prnsten Ni ls Lovens) levnadsöden och 
beri:ittacle om typerna i '"Folkli vet i Skytts hi:irad" eller med 
andra ord gjorde en kavalkad av Rengs persongalleri för 160 
.:1r seda n. Stora Hammars i v t'1ra dagar restaurerade kyrka 
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.\l a I 111 ii Fo l'l1111 i11 11 l's riirl'11 i ng ,·id Hiini 11µ·t·kloskr. 111aj 195? . C n· n · lkck -
1: ri is d l' lll Ol lSI l't'nl I' s i Il a d o 111 ii ll l'r. Voto I .l' i r 1.j 11 11 ;d1 r rµ-. 

, ·isa d es a y kyl'kcl\·iircl c n Joh a n c\.nclcrsson. D e n s ista etapp;_·n 
liirc el en g-c 111 e nsa mm a micld ag;c n ;, Skaniirs giistg iYarcgJ 1rd 
nu Sk a nii rs 1·i.'1dl111 s. diir lö rc nin g cns orclriinindl'. borgmiislHr ~· 

Tltonrn s _\I 11nck af Rosc nschö ld. n n c iccrn n . 
P <°i h iiste ns prngrnm stod e n cftenniddagst11r i bt1 ssa r i 

.\L1lmii o m g i,·nin ga r li ird age n d e n 2S sc pl e 1nbe r. F' ö rsta a n
ha lt e n Yar Bulltoflagt1rd e n. Ull' .~ iiden sk ildrnd es a\· fiire nin g
c ns o rdfiil'and c . som sa mtidigt h ii lsad e clc 12? d e lt aga rn a i 111-
fordcn Yiilkomn a. Ture n g ic k Yiclare till Kn1rnbY. diir k 9 ns l
n iir I len nin g· Ma lrn ström ii ppn at s ill n w kra he m med fiir1~ii111a 
samlin g«u · for f<'on1minncsliircningen. °\led sk rifl s tii ll a rcn 
Helge A nd e rsso n so m c- iccrn n lor s ~i ll s kapcl ge nom Hi se h e rg·a
omrt1d et till \'iird s l111 sel U lri ccd a l och d e d iir d11kacl c k a ff e
bord en. 2\liista anltall va r \ .iist l'a Skriiflinge kyrka. d iir l ii r
sa mlin ge ns kyrkoh e rd e Einar \\'i c-bt r ii m och h ans son. fil. 
st ud . Jn gc ma r Wick s tr<i111. g/tn> cLt fu n g; intressa nl a 11 0L i s ~· 1 · 

om k y rka oc h kyrkogJ 1rd. l-'orn111i11n esfo re ni11 g:e n aYslt1tack 
s in rundtur i Yiistra Sk riiflin g·e fiirsamling:sht1s. so m for eYi
sad es aY k \Tk o h e rd e n Wi c k strii111 . 
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S tyrelsen h a r a vg iv it yttrand e (),·e r e t t fr~rn Skå nes l-l em
bygd s födrnncl inkomm et "'Förs lag. avg ivet aY k ommit ten for 
u tredand e a y d e sk å nska h embyg·d sforenin g·arnas organi
sa t ion··. 

Arsskrif te n ntkom de n 27 m a.1: d en h a r liksom ti-cli ga re 
tryck ts t'1 Lundg l'e ns Söne rs boktryck eri. Yilke t ~iY e n d etta i11· 
bev iljat ra ba tt å trycknin ge n. Frå n jur. cl oktor· E bbe Kocks 
st ift-e lse har· bidrag e rh å lli ts för tryckn ing a Y cl:r Einar Bagers 
a diklar i t'n·cts skrif t. 

Nlecllcm santa let h a c· und er i1ret utgjort 5 h ede rsledam ö ter. 
12 stä ndiga och '595 b eta la nd e elle r till sa rnrnun s 61 2. vilket ut
gör e n ökning· med 2 1. 

F öreninge ns utg·t'1ende bala11 sko11to d en )l dece mber· l9'5 Z 
ntgjorde : 

' 
T illgånga r: 

Ak t ie r: 
23 ak t ie r i ASEA 
35 .. Sv. Sock ed'abriks AB. 

2.820: -
2.7'0: -

20 ,, Sv. Hand elsba nk ens. s ta m 4.) 60: - 9.9 10: -
1 s t. premi eobliga tion av 194) 

Banktillgocloha rnnd en 
Pos tg iro 

Skulder : 

Berghsk a f onde n 
Le if L j u ngh ergs Fond 
Kap i ta lbehi1 I In i ng 

50 : -
10.027 : ; 2 

) 5 : 8 1 

S u rn ma kronor 20.02): l' 

1.)5 ) : t; ) 

1. 592 : 36 
17.076: 7-1-
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"1815-1820 ARS MÄN" 

Minnen från min morfars hem 

Av Gunnar Löroegren. 

Jag ser fyra äldre herrar sitta kring ett spelbord. På bordet 
brinner två vaxljus i långa ljusstakar av mässing med 

översta partiet format likt en smärt blomkalk. Vid var och 
ens plats ligger på en liten silvertallrik jetoner, röda, gröna, 
gula, vita och därbredvid står ett långsmalt askfat i vitt pors
lin, med ena smalsidan urholkad för att ge plats åt en cigarr. 

Spelbordet är av mörk mahogny och på innersidan som det 
sig bör klätt med grönt kläde. 

Samtliga herrar i:iro klädda i svarta livrockar, ha hel stärkta 
vita skjortor och två av dem höga upprättstående stärkkragar: 
en har efter gammaldags sed en svart långhalsduk virad ett 
fl e rtal varv om kragen. 

Herrarna utgöras av tre av min morfars närmaste vänner, 
den fjärde är han sji:i lv ·- k y rkoinspektor And. P. Pettersson 
- och spelbordet står i skrivrummet i det hem han låtit upp
föra h elt ni:ira S:t Petri pastorsexpedition, vilken på elen tiden 
Uig i skjntsstallsstationens li:inga mot Djäknegatan. 

Lugnt och fridfullt li:igga de sina kort, ta in spelet, dela ut 
koden p å nytt och räkna Yid omgångens slut ut hur myck et 
de i:iro skyldiga varandra och skjuta de erforderl•iga jetonerna 
iiver till den vinnande. Det spelas preferance eller vira 1ocb 
satsen i:ir minimal. 

En av de fyra spelarna har ett friskt och blomstrande ut
seende. Det i:ir gat·vare Edward Lembke. född 1819 och först 
1842 inflyttad till Malmö från Ystad, elit hans s läkt kommit 
frå n Rostack. en hind borgarsl i:ikt, som i Rostack plägade m ed 
stolthet b~ira bagarskråets baner . 

. i.\ven en annan i laget. en smal, liten he rre. Thomas Anton 
Thomson, iir inflyttad till Malmö från Karstorp i Mellan
grevie socken , men iir av en mycket gammal och talrik Malmö-
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Spel part id. Sil ta 11dc f' n'111 , . : i·:rhL I .e111 likt· oc-h Oscu r J 1111 g·be c- k. St <ll't1d1 ·: 
.\11d. I' . l'<·tt1 ·1-,;so11 oc-h Th . . \ . Tlw111 so11. l·: f'tl'I' 1'0111. tillhiiri g- 1 f'iirf'. 

sliikL .J ydc-Tlwmson. 

fr·iimsla rniibclsnic-knrc. 
111iihler 11t111iirka s1µ· l'iir 

I Ian <11· stadens oc-h en a , . landets 

en Yl'l'k I ig m~ista rc i ~it t Yrk e. vars 
l'l'llH och harmoniska prnportioner. 
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D en tredje i:ir en barnclorn sviin och skolkamrat till mm 
morfar, O scar Jung·beck . Han i:ir smed so m hans far har· 
,-arit. m en har p å de sista i'1ren övergått t ill vag nmaker i. Han 
i:ir född 1815 och ett å r i:ilclre i:in min morfar. Bägge ha bör.fat 
skolan, då el en Ya1.' beli:igen p i'1 S:[i:ilboclgatan , sydöst om Petri 
kyrkogå rd. och bi:igge hade varit med om att, då skolan 182? 
fl yttades till ett hu s vid nuvarand e Frans S uell s- och hister
gata n, dra Lirror, fullastad e m ed skolbänkar och bord m. rn., 
som från den gamla sko lan m ed togos till d en nya. 

Alla hinna de sig som hantverkare och ha p å elen t iden sta
d ens burskapsägande borga re vo ro uppde la de på tre societe
ter - handla nclenas, hantverk arnas och bryggarnas - varit 
medl emmar· av hantverkssocieteten , i:iven om min morfar som 
kyrkoinspektor senare t illhiirt clerici- och civilsocieteten. 
D ess u tom hade J ungbeck s far varit å lderman föL' smed ernas 
skrå. min morfars för tunnbindarnas och bägge haft s ina g·å r
dar vid Acle lgatan- Ostergatan. Bi:igges tomter hade gått ri:itt 
ig·enom kva rteret m ed infart i:iven från Norra Vallgatan. 
J ungbeck s fast,ighet lt'1g mittemot Tunneln, min morfars fars 
iir d elvis bebyggd av Wiens och Sederholms hus, d els av Jrn~et 
(iste r därnrn. 

D eras fad·er had e icke lå ng vi.ig att gå för att besök a var
andra. Men vi:ig·en tycktes besvi:irlig nog, så oji:imn och gropig 
som trottoaren var på den tiden, m ed undantag för kantste
na rna endast bestående av hoptrampacl jord med grus över. 
och Yicl regn- och smälttid hade smuts ma·ssvis saml at sig i de 
djupa ri.innstenarna, p å sina s föllen fulla av allt slags aY
skri:ide. D et var ick e alla gt'1rdsi:igare som pliktenlig t sk5>tte 
renhå llningen framför sin gård. Littast g·ick man v intert id , 
d t'1 d et frusit några grader och el en skottade gi'1ngst ige n 1m·llan 
snödrivorna lt'1g fast. 

Bt'1cle Lembke och Thomson hade t illhört stadens äld ste och 
nll'it stacl sfullm i:i kti ge till den å lder, då de ansågo att plik ten 
fordrad e att de hirnnade s ina pla tser för y ngre krafter. 

L ugnt o<'h sak ta skrid er tiden fram. Fåmi:ilt taga d e spe
lande upp sina kort och sp ela vidare, medan man hör väg·g·
klockan t icka inne i d et bredvidliggande förmaket. vars 
d euxbatta nt e r till ni:ista rum stt't sfä ngcla. E ndas t då de s p ~ -
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!ande ti ll slut heriikna Yem som nrnnit eJle r förlorat. disku
teras de kod Yar oeh en f i'itt. 

Efter fe111 e ll er sex kvarts spel missfanker min morfar. att 
k,·iillsvarden iir fardig att serve rn.s. tar upp s in klocka ur d en 
syarla sammetsv~isten och konstaterar. att det iir tid att aY
bryta spelet. Kort d~ir e ft e r s lå r· min 111or111or 11pp dörrnnta 
mellan förmaket och siingka111111aren och b er he1Tar·ru1 s tiga in 
oc h ta sig· " en e nkeJ s111örgi1s' '. 

Man stiger upp , bugar och tackar och gin· Yia for111aket och 
siing·kam111aren in i matsalen. dtir en enkel 111i'dtid stin upp
dukad p å matsalsbmdet och ett sm å bord m ed kuYed står upp
sfallt niist intill d et, m edan öl och brtinn\in sh''1 för s ig pit ett 
li tet bord fra111111 e i fönstret. 

:~ t'1gon gi'.'1ng händer d et att d et 1·inger· pi'1 tamburklockan 
oc'h g·tisternas anlaJ utökas m ed en e ll e r två herrar. Meren
del s iir den ene, som tir handland e. en bror till min morfar. 
medan den andre. en fi'1rad oc h viiderbiten man m ed Yag
gande g t'rng, tidigare har nuit skeppare. E n skeppare ja. me n 
e n miirkesman inom elen ·svenska sjöfartens historia. 

Det iir Malmöpojken N ils W e rngren, p i1 d en t id en sedan 
liing:e med sjti lvtigand es hus p å hörne t av Västerg·atans södra 
sida och Grå brödersgatan. viJken varit kapten ombord p å elen 
brigg, som först av alla svenska fartyg seg la t viirlden runt. 
En av sin tids mest må ng·sidigt före tagsamma affärsmän, Carl 
Fredrik Lil .[ewal c h, hade fr t'rn Malmö flyttat 11pp till Norr
bot te n och i Lulet'1 och Pitei1 an lagt sågverk oc h YarY. Han 
nu sannolikt sedan s in Malmötid bekant med sjiikaptens
familj en Werng-re n och ntsåg den d t1 endast tj ugofyra t'1rigc 
Nils \Verngren till kapten på den brigg Mary-Ann om 1'50 ton. 
Yilke n h an med en last av järn. sttd . trti, tjiira 1839 ltit avgi1 
fr~1n Pitet'1 ti ll Sydney i Australien. IXirifri1n tog·s iderforclen 
runt Kap Horn och först i maj 1841 ankrade Mary-Ann p i1 
Stock ho I ms ström. 

Werngren var ordförande i sjömanshernmets direktion och 
den drivande kraften vid uppförandet aY d ess nya hu s vid 
'.'Jorra Va llgatan , ej ltrngt fr i'.'111 bron till viistra ha111nomt·i1cl et. 

Om Wc rngrens familj ii r mig ej me r bekant än att en dotter 
ti ll honom ble,· gift med postrniistaren i Simrishamn Johan 
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Wilhelm Trotzig och att målarinnan EJlen Trotzig sålunda var 
en dotterdotter till honom. 

Gentemot så typiska Malmöbor som \.Verngren och Oscar 
J ungbeck och i viss mån även min morfar, representerade min 
mormor en helt annan typ. Såväl hennes far som hennes mor
far hade fått sin verksamhet förlagd til l Eksjö, morfadern som 
borgmästare där under mer än femtio år, fadern under senare 
de len av sin t_järrstgöring som ryttmästare vid Smålands ryt
tare alias husarer. Men biigge liksom hennes farfar och fal"
mor - hennes farmor för övrigt av släkten Helleday, som på 
1580-talet flytt över till Stockholm från Skottland - stammade 
från Uppland. Ty hennes farfar , Erik Segerroth, hade varii 
kyrkoherde i Holm och Ku lla församlingar, där Sjös slott är 
beliiget, samt prost i Lagunda kontrakt. Före honom hade i 
tre g·enerationer sliikten innehaft liknande ämbeten i syd
vi.istra delen av Uppland med Viister Lövstad och Hedeby som 
släktens ursprungliga säte, där den förste av prästerna varii 
en yngre son till överstelöjtnanten v id Bergslagens regemente 
under trettioåriga kriget Erik Johansson , sannolikt av gam
mal frälseätt, som bar en orre i sitt sköldmi.irke. 

På samma sätt kom morfadern, Per Zellinger, från Giivle. 
diir hans far Yarit rådman med fövfader som sannolikt kom mo 
från Dannemora. 

Allt hos henne var sålunda uppsvenskt och skarpt skiljde 
hon sig från sin tolerante och dogmfrie. men varmt troende 
man genom sitt voltaireianska åskådningssätt. Dessutom var 
hon som hennes far , farfar och morfar varit en trofast gus
tavian, för v ilken Lovisa Ulrikas och Gustaf JJl:s tid bil,dat 
toppunkten i svenskt kulturliv. · 

Hennes minne var osedvanligt, hennes beriittarkonst med
ryckande, hennes åsikter klara och besfomda. Och hon hade 
mycket att berätta om vad hon hört om livet i Stockholm av 
sin far och iin mer sin morfar, som varit medlem av borgar
ståndet vid Gustaf lll:s senare riksdagar·. Hon kunde i.innu 
vid 85 års ålder deklamera Gustaf IH :s och Kellgrens prolog 
i skådespelet Gustav Vasa. vars första uppförande på Stock
holms opera hennes movfar övervarit. 

Men vad litteratur betriiffar var hennes person liga smak 
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förankrad kring· sådana romaner som Emilie Flygare-Carlens 
"Rosen på Tistelön" och "Ett köpmanshus i skä rg·ården" samt 
vad sång och musik beträffar till Lindblads sånger, "En 
Jungfrus bön" och "Napoleons marsch över Alperna". 

E.j underligt om hon blev medelpunkten i samtalet även i 
en krets, som i övrigt endast utg_jordes av herrar och att mor
fars många studiekamrater från Lundatiden, vordna kyrko
herdar och prostar lite varstädes i Skåne, vid besök hos min 
morfar aldrig försummade att få ett längre samtal med henne. 

Efter sin morfars och fars död hade hon på 1830-talet kom
mit till Malmö som gäst hos sin morbror, Johan M. Zellinger. 
vilken på den tiden var tullfiskal för Södra distriktet och 
bodde på nedre botten i sedermera Cronholmska huset vid 
Stortorget. Hennes tidigaste Malmövänner hade varit de två 
f afnil_jerna Barkman, med vilka hon hade förbindelser från 
Jönköping och Eksjö, dessutom fru Ström, som bodde i vå
ningen över hennes morbrnrs och va r maka till kommendan
ten, överste Ström. 

Eftersom handlanden Barkman var i:ig·are till "Lyckan" i 
Möllevå ngen och ett rum i Barkmans hem var inrett ti ll kapell 
för drottning J osephine under hovets vistande i Malmö 1848 
och med en över Kansligatan slagen passage förenad med 
residenset, hade hon varit i t illfälle att på nära håll föl.ja de 
kungligas liv under deras vistelse i Malmö, då Möllevången 
var en av samlingsplatserna för societetslivet och drottning 
Josephi ne var morgon bevistade mässan i kapellet i Barkrnans 

0 • 

van mg. 
Hm hon hade blivit bekant med min morfar, har .jag· d~ir

ernot a ldrig hört talas om. Han bör vid den tiden nyligen ha 
varit utskriven från Kong Fredriks hospital i Köpenhamn. 
cl~ir han efter en plötsligt påkommen blindhet inlagts i mörk
rn m i två år och utskrivits med tillsägelse att avbryta sina 
stud ier i Lund, därest han ville undvika ett återfall. 

Nå v~il. för att å terg·å till den enkla kvi:illsvarden, varade den 
icke !~inge och efter den drack man kaffe i förmaket. Wern
gren satt kvar och konverserade min monnor och gick då och 
då med ljudlig·t knarrande skor in för att se hur kortspe
let artade sig. Ty de fyra andra herrarna hade. sedan cognac 
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oC'h rom ji1111te en bring<-ue kokande va tte n burits in i 1·u111-
met. p i1 nytt slagit. sig· n ed vid spelbordet m ed var s in tocldy. 

Frc'in sina resor had e Werngren hemfor t en m å ngfald natu
rnlier dess utom allehanda etnografiska forem i1l. l n edre 
,·t1ningen i s itt Jrns had e han senare anordnat et t na t urhisto
riskt oC'h etnogra fi skt ··kabin etC - som det kallades iinn11 p å 
de n tiden - med sk i'tp och liigre 111ontrar runt Yiiggarna oC'h 
i mi tte n ay rnmmcn och systematiskt oC'h fint ordnad e före
mål i de olika montrarna. 

I-Ian rnr beriittigat stolt iiYer sitt kabin ett och visade det 
d i1 och d i1 for fr~i111lin gar. }d F redrik Trntzig - en brorson 
till W erngrens måg och d ess lik es till Fredrik Trotzig i firma 
Trn tz ig och Pamp - nC'h mig liimnad e han frih et , att niir vi 
,·i li e ge mensam t komma och studera de t. \'i behövd e endas t 
för den som iippnad e dörre n s~iga vi'1ra namn. 

Yid den tid en hade han tydligen hunnit förlåta mig att :jag 
som en h elt liten pys kommit att djup t förarga honom. 

\\' e rngren talade långsamt, m en mycket - for övrigt pi1 en 
miirkv~irclig dialekt, san nolikt ett slags genom 11rng~1nget med 
olika folk avfilat Malmöspråk - och på s.töm ii ns vis bredde 
han v~il starkt p i1 sina histori e r. 

Högtidlig som alltid kom han var n yårsdag pi't visit till min 
mm·mor och morfar, serverades p å den tidens sed hembakta 
kl enette r och mande lmu sslor sa mt sherry. Från sina må ng
i1riga och vidstr~ickta seglatser hade han sj~ilvfallet mycket 
a tt förfälja och gjorde det g~irna. U nder senare delen av sitt 
liv had e han cföremot endast gått p å Li.ibeck e ller Lubeck. 
som han alltid uttalade d et m ed krafti g accent p i'1 u-et. / 

E n nyårsdag satt han och talade om sina Liibecksresor och 
om alla de prese nter han tagit hem till "Mutter" och barn en 
diirifri'111 . 

.Jag kan ~innu i denna dag se synen för mig. Min mormor 
satt som vanligt i gungstolen på den breda ma tta som gick 
tviirs över rumm et frim dörrarna till min morfars skrivrnm 
till sängkammaren. Min morfar vandrade sin vana trogen 
lå ngsamt fram och tillbaka samma str~icka . .Jag satt på min 
vanliga plats mitt i den långa tremannasoffan av mahogny , 
som stod p i'1 bredY~iggen mitt emot fön stren. ~Min mor satt i 
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soffhörnet till Yiinster om mig och rak och styY med iitskilda 
kniin och biiggc fött er på goh et satt något fram å tlutad gub
ben ·werngren , medan d et stora ovala sa longsbordet. p å vilket 
b rickan med vin och kakor , .- at· placerad. stod framför oss. 

På tal om s ina presenter till '"M ut ter"' kom han så sm ii
nin gom in på d em han pliigad e ta m ed sig t ill jul en. Det var 
ett större antal och bland dem kom t ill s lut. \ad han tydli gen 
ansåg vara den fr iimsta , - marsipantårtan (LiibeC'k var hin l 
för s ina utmiirk ta arbeten i marsipan). Han had e just hilH 
orden - " en stor, mycket stor marsipa n tå rta" . d ti jag i lllin 
nyfik enh et föll in: '" Hur stor?' ' \Ve rngren dröjd e en st und. 
besinnade s ig och sade så m ed kliim , siittande pekfin ge rn pii 
bord et : "Ah, SO lll bord et hiir: ·. - D et var för mycket för mi g 
och jag brast ut i ett h ejdlöst skratt. - D et driijd e en st und. 
Wdngren b etrak ta de mig skarpt och sade till s lu t : '"Vet Du 
inte h11L pojke!" 

Det iir hi.ir t idigare sagt. a tt de fyra herrarna hinde sig som 
hantverkare, trots att min morfar endast e n kor t tid varit d eL 
I nuj e fall utgjorde d e en god illustration p å vad hantverkar

_-; ocieteten hade som biist att bjuda på och ti Il hopa m ed sk ep
paren Werngren representerad e d e just y rkesklasser som bland 
d et burskapsi:igande borger skapet skiljde s ig frim d en ta lri
kaste och främsta "societeten" . handlandens. Det had e endast 
behövts att en bryg·g·are t. ex. Er ik Svensson som iigde den 
stora gården v id Södergatan , om ed elbart norr om F lens
burgska hu set och diirtill varit bryggarnas idderman , niirvari t 
för att alla ·de korporat ioner, som skilde sig från handlande
nas. skull e varit representerade. 

Det hade funnits en annan fyramannagrupp, som ock så 
kommit samman för att spe la. Men den utgjord es av hand
land e och spelet var ick e kor t u tan striin gaspel. Det utgjordes 
av Carl Göran Kock, Johan Petter Baget', Gabriel Hed man 
och N ils Rosq uist och till den g rnppen sällad e sig stundtals 
0l"ils Åberg·. 

Sloge man samman de tre g rupperna, hade man haft repre
sentanter för alla det äldre M"almös bnrskapsägande borgare, 
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i var.je fall de som genom av de olika societeterna utsedda 
elektorer hade att väl.ja s tadens äldste. Även läget på deras 
hem var betecknande för 1830- 1860-talens Malmö, ty d e lågo 
vid cen t ralpunkter för handeln i Malmö och genomfarts
ga torna till d em. 

Lembkes hus låg vid södra hörnet av Baltzarsgatan och 
Söd ergatan. Rosquists tvärs över p å hörnet av Skomakare
gatan och Södergatan, bägge så lunda vid den östra av d e två 
genomfartsg·atorna söder ifrån. Gabriel H edmans gå rd låg 
omedelbart t ill centralpunkten Lilla Torg och v id d en väst-
1 iga inkörs leden söderifrå n till S tortorget, n~irmare bes täm t 
utmed Larochegatan och hörnet m ellan den och H.iulhamns
ga tan. 

Nils Åberg· bodde vid Stortorget. han ägd e hörn tom ten vid 
S tortorget-Kompanigatan. 

O scar Jungbeck bodde vid Ad elgatan snett över mot nuva
rande Tunneln , medan Carl G öran Kock och Johan P etter 
Bager bodde på Oste rga tans norra s ida, sträckan ös ter om 
C aroli k y rka, alltså h elt nära inkörsv~igen ös terifrån. 

Men d e fy ra h errar som efter kvällsvarden å nyo sutto v id 
:s pelbordet i stearinljusens svaga b elysnin g och vid skenet från 
en flammand e brasa i min morfars rum, representerade även 
e n historisk epok på bortå t f em tio å r, frå n mi tten av 1830-
talet, d å d e vari t un g·a, oförviigna tju goå rin gar, till mitten aY 
1880-tal et. 

P å samma siitt som se na re för min egen generation det 
fö r·sta vä rldskrig·et blivit den stora hiindelsen och vändpunk
ten, fransk-tyska kriget 1870-71 och r ysk- turki ska k viget 
va rit för min fa r och min mor. had e för dem 1848 å rs revolu
tioner , skandinavismen, a ndra fran sk a k e.jsardömet och Krim
kriget betecknat milstolpar i d eras t illvaro. O ch a v de f yra 
svenska konungar under vars regerin g·s tid d e leva t, var 
O scar I d en som stått deras hjä rta n n~irmas t. 

D e hade upplevat sarndsrepresenta tionens och skråviisen
dets avskaffande, närings frihetens genomförand e, de gamla 
kommunala soc ieteternas a vskaffande och stad ens iildstes för
samlings ersii t tande av d en ge ntemot mag istra ten allt från 
början ganska fri sH'1ende stad s fullm~ikti geins titutionen . O ch 
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framför allt hade de levat under en tid. då invånarantalet i 
deras stad vuxit frå n c:a 6.700 mantalsskrivna invå nare 1815 
ti ll 8.665 år 1830. 10.203 tll' 1840, t3.08? å r 1850, 18.919 å r 1860, 
25.593 år 1870. 38.054 å r 1880 och c :a 44.000 år 1885, det tll' som 
v~i l n~irrna st min tidsbi ld anknyter till. 

Bakom denna utveckling gömmer sig ett segt och ihärdigt 
arbete, ty u ngefar vid den tiden , ,då J ungbeck , WerngTen och 
min morfar föddes, tog den penning·flödet s och festernas tid , 
som borgmästare Nordlindhs period betecknade, ett brått s lu t. 
Va rgaår följde och mödosamt ,fi ck efter konkurse rna bmgarna 
i Malmö arbeta sig upp till v~i l stå nd på nytt. 

D e kunde d et tack vare att hamnanläggningen i dess första 
sk ede s lutförts och i samband d~i rmed sk eppsfarten kunde 
ökas, kansk e främst elen import och export, som vissa år sta
dens större handlande hedrevo p i1 eg na skutor. Vidare genom 
att de efter fortifikationernas nedrivande nylagda kvarterens 
tomter utgjot'de goda speknlationsobjek t samt genom att det 
sk ånska jordbrukets växande avkastn ing möjliggjorde dels 
att handlandena i Malmö i ökad omfattning blevo ex portörer 
av spannmå l, dels att hand elsbodarna i Malmö fin go en sta rkt 
utökad och köpstarkare publik ~in tidigar·e uti de godsägare 
och bönder som för'så lde s in spannmå l i Malmö ell er via hand
landen därstädes. Som lanthandel var förbjuden inköpte ek 
under sina besök i Malmö allehanda kolonial- och speceri
varor portugis iskt sa lt , kryddm. sydfrukter, norsk si ll o. s. v. 

Kom därtill handeln med vin och brännvin. öl. tobak , och 
sock er. 

D å man g·e nomgå r li stan över tomtägare, få i· man nästan 
det intrycket att utmed genomfadsgatorna som inne i staden 
anknöto såvä l till elen södra som östra infartsleden. cl. v. s. dels 
Södergatans södra del, dels Södra Tullgatan-Engelbrekts
gatan med Laroche- och Hjulhamnsgatorna samt dels ock 
Ostra Tullgatan och Ostergatan , en spece riaffär· li1g· i vartan
nat hus. O ch samma intryck få r man bet räffande hu se n runt 
Lilla Torg. 

År efter å r hade handlandena lagt riksdal er ti ll riksdaler 
och efter en tid fingo vissa av dem råd att inköpa bättre ma
skiner sa mt rationalisera ti llve rkningen de fabriker. de el lei' 
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deras fader tidigare drivit eller som de inköpt av någon an
nan handlande-fabriksidkare, tills bortåt mitten av sekl et ett 
omfattande grnnclande av nya fabriker, gjuterier, mekani sk 
veL'k stad. varv m. rn. tagit en allt vidare omfattning. fr~irnst 
aY allt genom F. H. Kockums banbrytande giirning. 

U nder tiden had e ång-bcHa r börjat anlöpa Malmö och J856 
hade Malmö blivit el en södra slutstat ionen för det svenska 
j ii rn ba nenä teL 

Befolkningssiffran hade stigit snabbt i hiijd en. Man g ick 
fram emot 1890-talets alls idiga och kraftiga 11 tYec:kling. 

Då man hunnit fram till 1890-talcts senal'e nr var· redan 
vii ngrn ppen kring spe lbordet brn ten. 1886 hade Lem bkc a Y
l id it och O sC'a r Ju ngbeck vid samma t id flytta t fr im staden. 
Min mod'ar ha de avlidit 1895, 189? korn turen till vVerngren 
och sisl bland dem alla slu tade 189? Thomson sina da giu. ~\1 e 11 
pi1 den tiden flammad e inga bob·edsbrasor liingTe i kakel
ugnarna i Malmö och inga satt längre och spe lad e kod vid 
n1xlju ssken. 

H ela tid slii gct had e foriindrats och for min ege n ge neration 
hade de fyra miinn en övergå tt t ill ni1got fornt och lib·iil i 
minnet levande. levande som ett koncentrat av en H'rn g och 
hedrand e tid speriod i "\falmö hi s toria. 

18 



HENRIK SMITH OCH HANS 

LÄKAREBÖCKER 

Ett 400-årsininne 

A v Olto Gröne. 

''Sc rd fui t i Malm0 ele n 22 Dag Aprili s som e r S : G r egorij 
Dag· Anno M.D.LYij ( l55?).,. si.'1 ly d er dateringen aY för·

ord et t ill H enrik S mith s '"F fi erd e Urtegaard"' . Det i.ir s<l luncl a 
j iimn t 400 <°Il' seda n d ess. Överhuvudtaget i.ir å ret 1557 det å r·. 
dt11 d e vi.iscn t li gaste delarna aY H enrik Smiths 1äkareh öck er 
ble nJ t ryck ta och k ommo u t. D e t i.it· detta , som utgör a nl ed 
ninge n t ill a t t v i nu Yilja rik ta 11pp 111 iirksamh cten p å d essa 
hik a reböckc r och d en stora betyd else. som de 11nder en ltrn g 
t idsp eriod h a ft inom sjukv <°1rden. H enrik Smi th Ya r en i hög 
g rad m i.irklig m a n och en kulturpersonlighet a v ovanliga m<°itt 
för sin t id. Han ä r k iind för eftervi.irlden först och fri:in1 st 
gen om s ina m edi cinsk a kunskaper och genom s ina läkare
biiek e r , som haf t stor b etydelse sä rskilt i D anmark i.inda i n i 
Yå r t å rhundrad e. H enrik Smith var Malmöbo under stör sta 
d elen av sitt liv. Vi ha dessu tom i vå r stad en clag· li g påmin
nelse om honom och hans verk samhet i ett g·a tunamn, H enrik 
S mithsgatan , m en d et to rde vara få av stadens inneYånarc. 
som i.i ga kiinn edom om . Yem H en rik S mi th var ell e r Yacl han 
11 t ri.i ttat. 

l-Tenrik Smith föddes i Malmö omkring å r 1495. Exak t 
födelsedatum i.ir ej k i.int. F öräldrarna voro P eder W eiger och 
hans hustru Ben th e. Namnet W·eiger anty der a tt fadern var 
Yi.igare eller vågmi.i stare i stad en. P eder W e ige r, som var en 
burgen borgare, ~i gd e och bebodde gå 1·den. glt nr 33?, behigen 

l ~ ft e r ett för r dra g d e 11 10/4 195? Yid Malmö Lä k arcföre11ings sa mm an
tr iide i La ndst in gssa len på Ma lmö R ådhu s till samm a ns med D a nsk Medi 
c insk-his torisk Selsk a h, D a 11 sk Farmace11tforening, Dansk B iuliofilkl11b 
sam t S k1111 ska Sek tione n a 1- Fa rm aceuti ska Förenin gen. 
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D. ERASMI 
R.OTER. O OAM / AD VER.SVl: 

~IE N D A C IVM Ei OU • 

rn-a-•• ,,,,,.,.,.""°"""· 

ANNO M. !). 

XXX. 

1-:tt 11,- L ra s m11 s Rottcrdam11 s a rbe ten. 
, ilkl'I tillhört Henrik S mith ("He11-
ri c 11 s Fa bl'r'"). E ft e r origi11al i Dei 
ko11 g·c l. Bihlioil'k i Kiipenha 11111. 

vid Adelgatan på den plats, där nu Ostra Hamngatan går 
fram. At söde r skild e Helligest-Kirchestrede tomten frå n H el
geandsklostret, so m med s in kyrka låg på Stortorgets nord
viistra de l, 11ngefä r framför nuvarande Hotell Krarner. 

Liksom en y ng re brod er Herman e rhöll Henrik sin första 
bokliga uppfostran i någon av Malmö klosterskolor, möjligen 
i G råbrödraklosfret, som då utgjorde en mycket stor anliigg
ning i ung'efii r den delen av Kungsparken, dät· nu restaurang·
byggnade n ~ir beläge n. A. U. l sberg .i :r uppgiver, tydligtvis 
med u tgi1 ng·sp u n k t frå n ti Il namnet Smi th , att Henrik eft er 
s lu tad skolg·ång ~i g nat s ig åt smedy rket. 1) Denna f sbergs\1pp
g if t har emellertid ej kunna t bekri:iftas frå n andra h itll. 

I början av 1500-ta let var det likso m under senare h~ilften 
av medeltid en bn1klig·t. att un gdom en i ekonomiskt väl situ
erade familjet' från den skandinav iska Nord en drog till främ
mand e land och diir fullföljde och avslutade sina studier. 1 

' ) Hc11rik S miths efternamn !'inner m a n starnt o lika vid olika tillfällen. 
ä n S mith än Smed , S mid e ll e r S midt. D å d et förra skriYsättet ä r d et i 
d e n se 11 a r e littrrat 11re n rnnligast förekomma11de och h a 11 sj ä h - b evisligen å r 
1555 skrev sig " h e11ric k s m vt h" , har forme11 S mith kon sek,·ent blivit anYänd . 
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i:·\'erenssfamrnelse med d enna tradition oC'h dri\' en a\' sitt kun
skapsbegiir for H enrik Smith söderut OC'h vi finna honom d en 
1'5 juni 1314. vid ungefiir 19 i1rs <°tid er , inskriven Yid Rostock s 
uni ·vers itet. Han li:ir Yara inskriYen und er namnet 1-fenrik 
Smed , la t ini sera t He!11'icu s Fab er. 1) P å. höste n 1315 bleY han 
likaled es i Rostock promoverad t ill baca laureus. Sedermera 
begav han sig ti ll Leipzig och Wittenberg för a tt forts iit ta sina 
s tudier. Hi:ir st iftade han b ekantskap OC'h hlev viin med sin 
landsman Chr·isti e rn Torkelsen Morsing (Morsianus). seder
m era professor i medicin vid Köpenhamns rn1iversitet och en 
for sin tid fram stående hikare. Även med tve nn e andra lancl s
mi:in , bröderna I van och Anthoniu s Bryske, sam man tri:if fade 
han hiir och förviirvacle dem tilJ s ina vi:inner för framtiden. I 
Wjttenberg råkade han också och var samtidi g· med Martin 
Luther, Philip Me lanch ton m. fl. .~ven brodern l~ erman iig
nade sig en tid åt studi er v id tyska univers itet och inskrevs 
d en 18 september 1518 v id Rostock s universitet. 

D å fadern år 1519 dog, återvi:ind e d e bi1da b1,öclerna till 
Malmö. Herman blev inom kort faderns eftertri:idare som 
stadsvågmästare och kall as därför i allmi:inhet Herman Wei
ger. Han blev sedermera rådman i Malmö 1527-1539 och 
fl yttad e i början av år 1539 till Köpenhamn, di:ir han dog 1557. 
Und er s in Köpenhamnstid uppgi ves han dels ha i:ignat s ig· iit 
giistgiveri dels sysse lsatt s ig med författarskap. Bland annat 
utgav han en fördanskning av "Reinick e Fuchs". ett sat iri skt 
d.rnrepos som på sin tid var mycket omtalat. Henrik Smith 
bodde efter sin h emkomst alltjämt kvar hos sin moder , som 
omedelbart efter makens död 1519 flyttat till gården, g lt nr 
-;30. v id Fergestredet, nuvarande F rans Su ellsgatan. Han 
fortsatte på egen hand sina studier och sysslade även med 
skriftstii ll er i. Ar 1520 utgav han en latinsk skolbok, Hortulu s 
synonymorum. ett lex ikon insett att b egagnas i skol t'tldern. 
Han blev snart 11ppmi:irksarnmad av stadens vid synte och li t
ter·i:irt in tresserad e borgm i:istare, Hans .l'vfiche lsen. Han kom i 
hans tji:inst som "svend" eller '"dreng", d. v . s. Lie" hans skri-

' ) I Kgl. Bibliotek et i Köpenhumn finnu s enli gt E . Snonason t venne 
böcke r, som Henrik S mith ägt och brnk nt. I ckssa ha r han skriYit s itt 
11u111n "Henric11 s Faber ... (Jfr bild!) 
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vare och sekreterare. Genom denne sin husbondes förmedling 
kom han så i beröring· med konung· Christian JI. D å konungen 
d en l3 april 1523 såg sig nödsakad gå i landsflykt till Holland, 
hörde också Hans Michelsen och med honom hans "svend" 
Henrik Smith till konunge ns följe. H e nrik Smith kom nu att 
stanna i utlandet omkl·ing· 10 å r. 

I s lutet av år 1523 vistades Hemik Smith i Hans Michel
sens s~i.llskap i Wittenberg, där konung Christians sekreterare, 
den lärde Christ iern Winther tillsammans m ed dessa båda 
översatte ya Testamentet t ill danska. Denna översättning 
blev tryckt i Wi ttenberg 1524 under Henrik Smiths tillsyn. 
De n~irmaste å ren uppehöll han sig vid den lands flyktige 
konungens hov i de n lilla staden Liei· i Ned erländerna. Han 
stod d å högt i gunst hos Hans Michelsen. T Lier ingi ck han ~1r 
1530 iiktenskap med holl ~i ndskan Barabra Ananiasdotter 
Sasse, vilken genom s in begåv nin g och duglighet blev för sin 
make en god husfr u och hjälparinna. U nder året 1528 satt 
Henrik Sm ith jämte Hans Michelsen någon tid i holl~indskt 
föng·else, anklagade " fore at the skulle waere Lutheraner", en 
anklagelse som vid den tiden i Holland ansågs varn av allvar
lig och graverande innebörd. Genom konun gens perso nliga 
in gripande blevo båda inom kort åter frigivna. 

Nya politiska hiindelse r gjorde sig emellert id snart g~illande. 
Konung Chri stian II:s expedition till Norge 1531. hans fongs
lande på sommaren 1532 m. m. öppnade elt tillfälle för Chri s
tia n II :s anhii ngare att återv~inda till foderneslandet. D etta 
blev avgörande för Hemik Smiths framtid. Han viind c nu 
he m ige n och slog sig· med sin famil.i ned i födelsestatl en 
Ma lmö. 

Vid åte rkom sten t ill Malmö, som torde ha inb-iiffa t i slu tet 
aY å r 1332 ell e r i början av Z1r 1533. fann J-{emik Smi th sin 
födelsestad ha unde rgått synn erli ge n genom g ripande föriind
ring·m., sedan han l ~imnade den 1323. Hi sto riska hiindelsc r1) 

hade under t ide n utspelat s ig h~ir. R efo rmationen hade inför ts 
i Malmö 1529. föi·st i. Danmatk. So m en följd h iirav hade 
Helgeandsklostret (på nuv. Stortorgets nmdviistra d el) , G rå -

') Dessa händelser samt Ma lmö Hospitals tillkomst harn av förf. ut
fö rli ga re skildrat s i Fornm innes förening-cns <'1rsskrif t 11r 19'52. 
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brödraklostret (i nuv. Kungsparken} och S:t Jörgens Hospital 
(i hörnet av nuY. Södergatan och Baltzarsgatan} såsom ka
to lska inr~ittningar samtl iga upphört med sin verksamh et. T 
sfä llet hade ett nytt Hospital (sjukhus} en ligt Fredrik T :s 
brev den JO oktober 1528 imiittats i Grubrödraklostret Hnder 
ledning av Claues Denne som hospitalsföreståndare och bard
shiren C hris toffer Nielsen som läkare. Det forna Helg·eancls
klostret var för tillfallet stadens rådhus och betr~iffand e elen 
vi:irlds liga makten i samhället utövades den med dominerande 
inflytande aY den energiske Jörgen Kock. I kyrkligt avse
ende var Claus Mortensen, som nu var kyrkoherde i S:t Petri 
kyrka, en av de mera framträdande bland reformatorerna. 
Bland dessa märktes for övrigt Oluf Chrysostomus, Frans 
vV~ll'lllOl'clsen och Peder Laurensen, vi lka alla voro hirare vid 
elen evang·el iska pri:istskolan , som 11ppri:ittats i Malmö en li gt 
Frecl1·ik I:s brev den 5/6 J'529. Aven inom sjukd'trdens omrt'1-
den hade djupt ingripande för~indringar intr~itt. Icke endast 
ett nytt sjukhus, Malmö Hospital , hade uppstått. Samtidigt 
hade de medicinskt kunnige munkarna försvunnit från staden 
och en helt ny grnndval för läkekonstens utövande bland all
m~inheten hade börjat göra sig gä llande. Tvenne helt nya 
sidor komrno i framtiden att utmärkta de nu inträdcla föränd
ringarna. Den ena var bardshirernas roll och den andra 
liikareböckernas ökade betydelse. 

B ar cl sk i:i r er n as ve r k sam h e t i Danmark kan spi'1-
ras sedan slutet av 1400-talet. De vorn hantvc1·kare med rent 
praktisk utbildning utan någoL slags teoretiska eller veten
skapliga studier. Ar 1517 funnos 6 barclshirer i Malmö. J518 
4 oC'h 1519 likaledes-!. Efter reformationens införande ökades 
deras betydelse som utövare av hikekonsten och iiven deras 
anta l. Deras första skråordning i Malmö utfärdades t'1r 1544 
aY borgmi:istare och råd. Den upptager 9 barclskiir-mi:istarc 
i Ma lmö vid denna tid. Beträffa n cl e läkar e b ö e
kern a torde handskrivna dylika ha funnits sedan lång t id. 
men g·enom uppfinningen av boktryckerikonsten vid sh1tet av 
medeltiden fingo dessa skrif ter då en betydligt ökad sprid
ning· och kommo d~irigenom att betyda mycket mera för sjuk
d 'nden. Den första tryckta liikareboken p å nugot nordiskt 
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språk iir utgiven p å danska h~ir i Malmö. D et ~ir "Een rn~ ttelig 
Laegebog faar fattige og Ri ge" av Christiern P edersen, å r 1533 
"Sat i Maln10" p å hans eget tryckeri. Följande år utkom av 
sam me författare en ny skri.ft '" Om Urte Yand till ath Laege 
alle honde Sotter etc:·. D essa båda läka1'eböck e1· av Christiern 
Pedersen. som då var kanik i Lund, synes dock e.i ha haft 
nc01gon stö rre betydelse. D e kommo i var,je fall aldri g ut i nya 
upplagor. 

Detta är sålunda i mycket korta drag den miljö. som H en
rik Smith mötte och fann s ig omg·iven av hiir i Malmö v id sin 
.lte rkomst i början av 1530-ta let. Han hade från början om
fattat r eformationen m ed sympati och , som ovan niimn ts, redan 
gjort en positiv insats för de ny a ideerna genom sitt arbete 
me<j översättningen av Nya Testamentet till danska. Han ha de 
diirför inga svårigheter att finna s ig till riitta med de föränd
rade religiösa och andra förh å llandena , som nu mötte honom 
i hans födelsestad. Med Henrik Smiths bosiittning i Malmö 
vidtog e tt nytt sk ede i hans (i,·. Han forbl eY sedan Malmöbo 
i h ela s itt liY. 

Kort tid efter sin hemkomst blev Henrik Smith av borg·mii s
tare och r å d utsedd till innehavare av befattnin gen som stads
·n''ig·mästare, vilken brodern Herman, som redan n iimnts, inn e
haft före sin utniimning till rådman. Henrik Smith innehade 
denna b efattning ända till s in bortgång. Han fönärvade strax 
efter sin återkom st en egen fastig·het, glt nr 330 och 331. be
fögen v id Fergestredet, nuvarand e Frans Su ellsgatan. I denna 
g·å rd , som låg inom samma kvarte r, chir num era bland andra 
byggnader Gleerupska fastigheten (med lejonet p å fa saden) 
vid Adelgatan rese r sig, bodd e H enrik Smith kYar till sin död. 
Ar 1546 uppfördes det nu varande rå dhuset p å den plats. d ii r 
det fortfarande ligge r. Det stora torget hade då också till
skapats och tagit form. D et fullbordad es niimligen samma in· 
(1546) och samt liga Helgeandsklosfrets byggnader had e då 
också nedrivits. T ill utrymme för stadsv c"1gen inköptes och 
inrii ttades två öster om rådhuset vid Kyrkogatan belägna 
mindre hus elle1' bodar, g1t nr 35?. Vi kiinner således v~il till. 
bå de var Henrik Smith bodde och var han hade s in arbetsplats 
vid 1500-talets mitt. 
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En vågmästarn eller fö1·es tå ndare föi· stadsvttgen med H en
l'ik Smiths kvalifikationer torde i:iven för elen tiden ha varit en 
egendom li g· företeelse. Henrik Smith var en bildad och hird 
man, en pol yhi sto r. Han behi:irskacl e icke blott fl era av d e 
moderna spri1ken. han skrev ocksi1 utm~irkt latin och var fram
föl' a ll t synn erli ge n förfaren i medi c in och hi sto ria. Mecl sina 
stora boklig·a kunskaper stod han högt över a ll a d em, som hans 
syss la v id stadsvågen förde :honom tillsammans med. Han van
trivdes dock inga lunda med sitt umg~in ge med köpstadsfolk. 
a llm oge oC' h resande hande l sm ~in. Han nu i myck et som en 
av dem. Han Yar en g lad och godmodi g mi:inni ska, so m tyckte 
0111 ett gott sk i:im t och roade sig i1t en k v iC'k och puts lu st ig 
histo r·ia. Tack va re s in praktiska hi gg nin g fann han s ig· snart 
,·i:ll ti ll ri:itta med sina nya uppg ifter. Han Yar emellert id en 
synn erli ge n a rbetsam na tur med stor birl ek ti ll bokli gt 
vetande. I-Ja n s log sig di:irför icke ti ll ro med de kunskap er. 
han redan ~igde , uta n sök te sfa ndigt iika dessa. ofta med till
hji:ilp i:iven av nattens timmar. U nd er det han skötte s in vi1g-
111ii sta rcbcfattnin g. förviirvadc ha n sig så lunda alltjiimt ytter
li ga re kl1n skaper s~irskil t in om medi c inen och botaniken. Han 
upplriidd c ti ll och med sjiil v un der nc°1go n tid som praktise-

[n gTl'Ss1· 11 till I lc 11rik S mith s n°1g mäs tarniikc11 skape r. Efl!' r o ri g inal 

s tud sa rkin·t i ,\l a l111 ii. 
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" . .\.ffärsbrey" fr [111 Henrik S mith l'i5'5. F.fter original i Det ko11g·I. B ihlio tf'k 
i Kiipf'nha11111. 

rand c läkare i s in hemstad , me n verksamhete n bl e ,· aldrig a ,. 
11<

01gon stö rre omfattning och upphör·d e inom kort helt. 
I stadsarkivet i Ma lmö har Einar Bagcr helt n yli ge n pa

t1·ii ffat en <l el räk enskaper frirn H emik Smiths vågmiistareticl. 
De utgöras bl. a. av ett " R eg iste r paa Malnrns stadz s isze'' 
(accis) under januari miinad J353. Synnerli gen intressant iir 
d et. att en j iimföre lse mell an handstilen i dokum e nt et och pik
ture n i ett p i1 det Kg-I. Bibliotek i Köpenhamn forrnrat affors
brev frå n Henrik Sm ith "Til Ped er Tve rse n" . vilket iir u11d e1·
tecknat : · · ~\lalnrn el en 22 dag Martij MDLv (1"555) Henrik 
Srnyth we iere i Malmo", fullt klart i1dagali:igger. att 1-fenrik 
Smith sji:ilv skrivit arkivhancl lingen i fr i1ga . (Jfr bild erna.) 

H enrik ~mith visste att siisom författare anYiinda sina 0111-

fattancl e kunskape r inom vitt ski lda iimncn. Han bl ev en 
m å ngskr·ivande man. Men hans läkarebiicker e ll er ''Urtc
gaanler" . som han sjiilv b eni:imncl c dem. intaga bland han s 
publikationer den mest fram skjutna platsen. D et iir dessa. 
som framfiir hans övriga skrifter fort hans namn till efter
'" ii rid en. 
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Tiic lhl a dct till J le n rik S mi t hs 'Trcdi e Urt Pg-aa rd " . 

U nde,. å rens lopp 11 iga'" ll e nrik S mith sexa sj11 lii k arcbiic
kc r·. Den första "'Ecn bog o m pcsl ilc n lzis aar·sagc. fornarin g 
og la egcdom deremod·· ii r skri Ye n 1535 oeh 11 I korn 1516. Origi
na I 11 pplaga n iir seda n liinge fö rlorad. m e n i'11· l'J5 ? u lkom den 
i en ny. uliika d 11pplaga. ,\r 1:546 u lkom "'Een shm. locst ig nv 
trd cg·aard ... e n l111 v11clsak li gen botanisk framsliillning. cbr h an 
noggrn n l 0111iala1" en m iin gd inhemska mcdi c in a lviixtc r. aY
ha ndlaf' d c 111 iirl fiir öd sn 111 t bcskf'i\'l'I'. lrnnr de b~i st och 
liimplig·ast biirn b ruk as. l)cn iir lryck i i Ma lm ii p å Oluf Ul
f'ik scns lr\'(·k c r·i. I 111iil e n a \· 1550-ta let f11llbordad es e 111 e ll er-
1id d e viisc ntliga s lc bland liika ,.ebfickc rn a. 1-li l hiira "H enrik 
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S mid s tredj e U rtegaarcl'". "E en shm n y tte li g Laegebog.- ·. 
" Henrik Smids ffierd e U rtegaarcl", som avhandlar kvinno
s.iukclornar och barnsjukdomar, sam t "Een lid en bog om m en
niskens Vand" . D essa fyra arbeten .i iimte andra upplag·an aY 
boken om " pest ilentze" bä ra alla fem å rtal et 153? som t1t g· iv
ningså r och iirn tryckta hos bokfry cka re Hans Wing·aard i 
Köpenha mn . l-l iiri genom blir så lunda å r tal et 155?, såsom för
ut på pekats. så betyde lse fullt med hän syn till H enrik Smith s 
li.ikareböck er. 

Liksom C hrist iern Ped ersens ovanniimnda medicinska skrif
ter iiro ick e h eller H enrik Smiths hikareböck er originalarbeten. 
De iiro h iimtacle ur skilda källor och ii ro som han sjiilv säger 
" fordansk ede, sammendragne ell er samled e fra laerd e Laegers 
B0ger" . D en f.järd e u rtegå rclen iir t i Il stora delar öve1·sa tt ur 
Euchariu s Roes lins "Rosegarten '', som i:ir tryck t 1513, liksom 
"Een lid en bog om menniskens Vand" iir en direk t översätt
nin g frå n ett arbe te a v en tysk li:ikare, Johannes Frisius. F rån 
språklig synpunkt iir det av stod intresse, att samtli ga böck er 
iiro skri vna på skå nsk dial ek t, alltså på skå nsk-dan ska. v il
k et H enrik Smith s.jälv antyder. d1'1 han siiger. att han niimnt 
örterna även v id deras latinska namn "for el en sky ld , at 
somme Urter kallcli s e ll er neffni s ick e saa i Skaane som i 
S ieland " . Avsikten med liikareböck ernas fördanskning upp
g ive r H enrik S mith vara , för att "d en menige siug is forclerf
fuelse maa tte affleggis oc borttag is och de fa tt ige siuge, som 
met s iugdom ere beladne, kund e hi elpis udi deris n0cl og 
trang, om d e ingen god retfors tancli g Laege kunde bekomm e, 
men der som hand kanel b ekommis, da raader ieg· all e oc hu er 
serd eli s, ath d e ingenlund e foracte hannem." 

D e ås ikte r i medi c inska spörsmå l, som Henrik S mith i sina 
läkareböcke r v isa r sig dela, äro renaissansens eller härstamm a 
frå n iinnu iildre tid. Hippokrates och G a lenu s iirn fodfarandl' 
de stora auktoriteterna och humoralpa tolog ien spelar all t.iiimt 
en s tor roll. Bland hikarens und ersökningsme toder iirn urin
skåclningen och pulspalpationen n iistan d e enda ell e r· i var.i e 
fall de v iktigaste. som förekomma. Någ«m intriing·and e kun
skap om sjukdomarnas hinne teck en och väse n har H enrik 
S mith så lunda ick e att meddela. Diirnm v isste man v id d enna 
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tid just ingenting. D et ~ir huvudsakligen sjnkdomssympto-
111 en. som han nppriiknar och r åder bot emot. I m edicin skt 
avseende i:iro hikareböcke rna numera så gott som fullständigt 
,·iird e lösa. m en utgöra däremot dokumen t av b etydand e kul
turhistorisk t Yiird e och intresse . 

Den "'Tredi e Urt egaard en" utgör elen viise ntliga ste stommen 
bland liikareböckerna. Den iir till omU'tnget nii stan lika s tor 
.som alla de andra ti ll sammantagna. Sjukdomarna avhandlas 
diir en f'iir en. förs t lmv11cl ets och stt i lur och ordning· den 
iiHiga kroppens. l s in ··Fi e rd e U rtegaard"' ge r He nrik Smith 
1·i1rl för ··Förlselshja<'lp··. Den kan anses som d e n forsta 
tryckta barnmorskeboken e ll e r liiroboken i kvinnosjukdomar 
JW n i'1gol nordiskt spri'1k . I de fö lj ande uppla gorna försvinner 
d en e mell ert id som en siirski ld bok. För barnmorskan s (jord e
moderns) utrust ning framh ttll e r han si.irskilt d et nöcls~incli ga 
bchoYe t av förlossningsstolen: .. Oc naar som Poclselns Tid 
ko111111c1·. skal Jorcl emocl ere n vere t ill stedc m et hu es hun ska l 
paa hold e. oc besynd erli ge m et den S tol. paa l111ikken den 
s i11ge li ge Quincl e skal saetLis. som der til se rdclis skall verf' 
giod. h11n skal oc- haff11e t il Stccl e m e t sig S 11amp. Sax. ~aa l oc 
Traad . disli g ist e de Oli e r e ll e r f et ··. som ~irn nöchi.inclig·a. Det 
iir intressant att l'inna. att man redan d t1 t illri1dde att sy upp
komna bristninga r i förloss ningwi.i gen. "S id en skal Saaret 

hirloss11in gssto l. 
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med fire ell er fem s ting effler som b ehoff gu-ms. tillsyis oc 
hectis met en slerck Silketraad' '. 

En p å fallande stor del aY utrymmet i l~ikareböckema 11pp
tages ay uppgif tema om be h an cl I in g och o r cl in a
t i o n c r. Särski l t icir ti llredningen av de olika hik cmedlen 
noggrant beskriven. eni.ir den i.ir avsedd att 11tföras aY den 
s.iuke sji.i h · e ll er hans omgiYnin g. Ofla Yar det vid denna tid 
li.ikama själYa. som i.iven lagade ti ll den behöYliga m edicinen. 
Henrik Smith ta lar sc°tlunda sji.ih· om, hur han beredde liike
medel t'it s ina patienter p i\ d en t id. d å han utövade liikarc
praktik. ~i1 got ordnal apoteksvi.isen fanns ni.imligen ej i 
Malmii Yid d enna tid . Det Yar Christian IL som å r 1514 ut
fiirdade del första apoleksprivilegiet i Danmark för ·· 1~f ans 
Apothcker" i Köpenhamn. Yarigenom denne till e rkiindes 
··sa9danne Fr iheder og PriYil eg ier, som framfarne Apotheke1· 
for hannem nyclt og brugt haffne" '. H~inn· framgå r sZiledes 
att d et redan fornt f11nnits ensk ilda apotekare i land e t. fö 1· 
~1almö stacl u tfordades det rörs ta apotekspri,·il egiet genom 
ett kungligt hre,· den 4/4 1'57 1 för· Erasm us rnn cl er Broucke. 
förmodligen en holli.indare. Denne e r·höll t ill åtelse att i Mal
mö inri.it ta och h å lla apotek samt tillerkiind es som särskilcl 
förrn i111 att vara " friforskat og borgerlig Tynge" i sin livstid , 
varji.imte det s tipulerades. '"at intet ancl et Apothek i Skaane 
maatte oprettes" . ~i\.Yen hi.ir i Malmö har cl et med si.ikerhet 
f nnnits apotekare med enskild verksamhet före van der 
Brouckes tid. Kyrkoböckerna upplysa att i1r 1334 begrovs hi.ir 
i Malmö hustrun ti ll Rasrnus apotekare, kanske samm e man 
som nyssni.imnde Erasmus (Rasmus) van der Broucke. vi lken 
i så fall fär antagas ha drivit ensk ild apoteks rörelse h ~i rsfä

des, innan han erhö ll pri ·vil egium. En ~innn intressantare 
uppgift , so m h ~irrör frå n Einar Bager, i.ir att gården m ed glt 
nr 336, som var granngå rd till Peder Weigers för11t omn~imnda 
fastighet med g lt nr 33? vid Ade lgatan. under tiden kring å r 
131? beboddes och i.ig·des av en apotekare, Henrik Gottschalk. 
Detta iir den förste till namnet kiinde apotekaren , som funnits 
i vår stad. Föi· i1r 151? ~ir " Henrick Abetek iere" upptagen i 
stadsricikenskapernas skattehingd med en skatt av "XXviij s 
for i.i aar" (28 sk illing för 2 in'). Följand e 1'lr bosatte Henrik 
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Cottschalk s ig· i Köpenh a mn som ' 'Yor naadige heeri s abe teki
e r' ' (kungens a po tekare). T d etta samma nha ng· bör y tte rli gare 
en a p otek suppg i f t frt'rn d enna t idspe1·iod bringas i erinran. I 
stadsbok en om tal as, a tt d åvarande förestå nd a re n för Malmö 
Hos pi tal C lau es D enne å r 1531 k ö pt " noget redskab som h ö rer 
til en abe ti ck e aff Willom Raff n" . D enne Willom Ra.ffn ~i gd e 

v id d en tiden samma g·å rd , glt nr 136, som Henrik G ottschalk 
föru t b ebott, varfö r d et ligger n tira t ill h a nds at t framkasta 
d en g iss nin gen. a tt d et inköpta apotek sredskapet haf t nt'1got 
at t göra m ed Malmö s tads förs ta apotekare. 

Ing redi e nse rna i läka 1·eböck ernas läkem edel äro merend els 
tagna frå n Ytixtriket. H enrik Smi th s intresse för örte r och 
botanik ti r t ydlig t framträdande. D et ti r en ofantligt stor 
samling· a v örte r, som han k tinne r och närmare omtalar och 
a ng· ive r för fl ertale t ä ven d e pla tse r, diir de pl tig·a väx a . Han 
talar ock så om , vad verkan d eras å tnjutande m edför p å ho
nom sjtilv e ller p å andra människor· liksom p å d _jur. Han inför 
pt't d etta sätt ett empiriskt eleme nt i sin framsfällnin g-. D tir
jämte ing·å r i hans läk em ed elsfö1·eskrifter åtskilli ga tillsatser 
frå n djurrike t, som förefalla oss fullkomligt främmande, t. ex . 
kvinnom_jölk. get mjölk, hjärtan frå n djur (va rg, sv in etc.) , 
riiv lunga , harnjure, skinn frå n hare eller t. o. m . en h el li ten 
harunge ingå i hans ordina t ioner. Även så osmakliga ~imnen 
som exkrem enter frå n svin, get, hä st, duvor m. fl. tillhöra hans 
föreskrifter. Teriak eJle r Theragelse Galeni e ll e r Andromachi 
nä mnas några gå nger , men synas knappas t h a s pela t n t'1gon 
stör-re roll i H enrik Smiths läk em eddsarsenal. 1

) 

I H enrik S miths framstä llning påt rä ffar man of t a t i cl s
m t'1 land e cl r a g. Så omtalar han t. ex. a tt tattar~ och 
landsknektar, som stryka fram längs vägarna, göra allm~inn e 
li gen gä rna. " naar de vill s tje le F _je rkrae". eld a v bolmörtsfrö 
und er höns, som sitta hög t uppflug na, för att dessa . mistande 
medvetandet. skola falla ned och med hi tthet få ngas. Ä ven 

1 T e riak Ya r en myck e t k ompli ce rad medikam entsbl a ndnin g, som Yäx lad r 
någo t till s in sa mm a nsä ttnin g oc h kund e i1111 ehå lla ä nd a upp till 71 olika 
bestå ndsd e la r. L i ke medl e t, som sä rskilt und e r medeltiden a nsågs sy 1111 e r
li ge n Yiirde f11ll t i all a a llrnrliga och kriti ~ ka s itu a tione r. a rl\·ä nd es lti ng- t 
fram på 1800-t a le t. 
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hans föreskrifter ~iro ofta karakfäri st iska för tiden. N~ir 

någon är i badstuga, hör han sätta fötter och ben uti vatten , 
vari "ca millehlommer" iiro kokta, " da styrk is forsagde lem
mer saare wel" . - - - "Hoff ued et ska l thoes den stund 
mand e i· fastend is, e ll er oc en god st und effter maaltidet, och 
det skal sk e hu er femte nd e dag en gang· ell er i d et laengste 
hu er t iuffu ende dag" . - - - Skull e man bli " L0st ig t il Vene
ris spil oc leg·", d å ha r man att förförn niiss lor, so m li gga i 
vin: och är d et så, att det giill er att bota någo n, so m blivit 
vans innig av sorg, " da skal mand ta le oc ha ndl e wenli ge o<· 
kiaerli ge met hannem, glaede ha nncm oc loff ue hann cm meg it 
gaat. E i· det en mandzperso ne. da skal mancl sette hoss han
nem smuck e oc sub ti li ge quinde fol ck og loffu-e han nem it aff 
dem: her aff stellis hand t il fr id z. E r d et it quind ek 011 da skal 
hurl' g· laedis met mend ; rnand skal loff uc hende en aff dem . 
her aff werlcrqu eg is hun og: komm er til Sands og Samling: 
i gien" . 

K 1·in na pi1 förlossn i ngss tol. 
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Ett starkt framträdande drag i Henrik Smiths medicinska 
fram sfällning är vi d ske p e 1 sen, ett viktigt moment som 
han s,jälv tydligen e,j står fr~immande för. Han säger, att det 
vi:il gives somliga, som alldeles förakta den tron, att det fin
n es olycksbringande dagar och tider, m en - tillägger han 
- "somme holle megit her aff" . Han tror fullt och fast 
p å trolldom och övernaturliga ting, p å "Den Onde og 
Dieffuelen'', v ilken potentats stora makt och inflytande han 
giirna talar om. Han tror på det skadliga inflytandet av ed er 
och onda ögon och hänvisar på medel, som bäst förtaga ver
kan härav. Han menar, att en k vinna "med Kaanst'' kan så 
gö ra , att en man icke älskar n ågon annan ~i n h enne, och an
g ive r som bot härför en dryck , bränd av "Hjertens fryd" 
(melissa officinalis), i vilken det blandats perlor och humle, 
som stötts t ill pulver. I fall en person lider av fallandesot och 
det i:ii· en man, skall man g iva honom hjärtat av en varg att 
förföra: iir det e n kvinna, skall hjärtat vara från en vargh ona . 
Om å derlåtning· skall iiga rum eller e,j, b eror på i v ilket k var
ter m im en står. På b estämda t ider av dygnet skall man m er
endels plocka de blom ster, v ilka giva h i:i lsa, som oftast i de n 
arla morgonstunden . Vi k tigt iir också att liike rn ed lc n intagas 
p t1 fastsfällda tider. Askt1dningssii tt sådana so m dessa, vilka 
eftervi:irlden ick e kan underlåta att sm å le (1t, u tövade sin 
sto ra verkan på Henrik Sm ith och h ans samt id . 

Ytterli ga re m å såsom karakfäristiskt för J-1.enrik Smiths 
fram sfä llningssätt framhålles, att han ibl and låte i' e n h i
s t o r i s k h ä n cl e 1 s e, e n a n e k cl o t e I 1 e r e n 1 i t e n 
sa g· o-b er ätt e 1 se åsk ådliggöra vad han v ill tala om ell er 
beskriva. För att bevisa p estens smittosarnh et beriittar Mrn 
sttlunda föl.jande verkligt inträffade hi:ind elseförlopp: "Sali ge 
Lector And ers Ljung, som vaar e n aff de förste h er ndi Ri get 
som for lod Paffuens r eg imente, oc bleff Sogne Herre (kyrko
herd e) udi Landzkrone i Xl (11) Aar. O c bleff siden der fraa 
k a klet til Maln10 at vere der Sugn e Herre, hnor so m hand 
laerd e oc praedi ck ede Guds ord reene oc pure udi X iiij (14) Aar 
oc hand d0de udi samm e Stad Anno MDLv (1555) d en XX iiij 
(24) Dag Novembri s. Hand sagde for mi g oc for mangen e rli g 
Mand, at d en tid h a nd vaar udi Landzkrnne Closter cl0cl e e n 

34 



aff Bmderne i samme Closter aff Pestilentze, it halfft Aar der 
effter kom en Anden Broder i samm e Herberge som d en anden 
vaar ud d@d, oc fandt der inde hengendis it Böste (skinka) 
flesk som var sp ege, det tog hand der ud oc aad de r aff, oc 
bleff strax b efenge m et Pestilentze, oc d@de, saaledis bleffue 
der siu Br0dre d@de, som haffde aedt aff B0stet, om siger 
bleff mand d et vaar, at de som haff de aedt aff samme B0ste 
bleffue saa befengde, saa kaste d e samme B0ste for en Hund, 
hand aat det, oc d@de der aff." 

D å det gä ller att skildra förhållandet mellan po.jkar och 
fli ckor, ett problem som var l ika aktuellt då som nu, anför h a n 
föl .jande lilla sago-berättelse. D et var en gång en gosse, som 
var m yck et k ä r i en söt fli cka. Han fänkte dag och natt p å, 
hur h a n skulle kunna förm å h enne att t illmötesgå hans liv
ligaste önskningar. Flickan var from och dygdig, men ville 
ej b estämt avspisa honom . D å han blev alltmer efterhängsen, 
b es löt hon att föresl å honom, att han skulle genomgå ett prov 
för att visa allvaret m ed sin kärl ek. Provet skulle bestå däri , 
a tt han skulle bli h ennes fä nge und er 3 d ygn och endast för
tära vatten och bröd. Han tyckte d etta var ett billigt pris att 
nå s it t m å l och svarade Ja. Så kom han och fli ckan låste in 
honom i ett rum och gav honom endast vatten och bröd att 
förfara i 3 dygn . N~ir tiden närmade sig slutet, lät hon i ett 
rnm u tanför iordningställa d els en inbjudande, nybäddad 
s~in g, d els e tt bord , dukat m ed de mest välsmakande rätter och 
d e dy1'baraste dryck er. Så släpptes han fri och hon bad h o
nom nu viilja, v ilketdera av d e framdukade sak erna han öns
kad e. Utan att s~iga ett ord satte han sig t ill bords, åt och drack 
och såg· ej ens å t fli ckan . H enrik Smith avslutar b erättelsen 
sålunda: "Met saa dan Laegedom fordriffui s Wkyskhed best. 
Eller lad dig gi0re til en Capone, da est du oc fri." 

Utom botem edel mot sjukdomar händer det em ellanåt, att 
H enrik S mith ocksi1 beskriver o 1 i k a t i 11 väga gå ng s
s ii. t t a t t s t ii l ] a e n d i a g n o s t. ex. "Huorledis mand 
kanel wide om en Quind e ell er Jomfru e er wfructsommelig 
(steril) . 

Quinden eller Jomfru en skal saettis paa en Stol som haffu er 
it hul mit udi , og skal hun neden ti l taettis w el m et Klaed er , 
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oc skal gi,nis en R0g under op aff gode welluctende ting, w ere 
sig· aff Nelicker, Myrrha, Aloes-Trae, Storax Calamita (ett 
slags gummi), eller oc aff andre saadane. F0ler hun at saadan 
god w elluctendis R0g gaar ud aff hendis Mund och Nese, da 
er hun icke wfructsommelig, men Husbonden" . 

Eller för att få veta, " Om en Quindis Persone Ct' siugelig 
met Foster: De tage Quindens V.and (urin) i it Glas, oc gi0re 
det wel taet til, oc saette det mod Solen i tre dage, der eff ter 
sie (sila, filtrera) de det igiennem en Lin Klud. O c findis der 
da smaa leff uendis ting, lige som der vaare smaa Luns d er 
udi , da skal dette were it wist Tegen der til at hun er siugelig 
rnet Foster, oc ere de samme sma leff uendis Dim· rnde, da e r 
hun m et it Drenge Foster, men ere de huide, da e r hun m et 
Pige Foster". 

F r a m g å n g e n m e tl H e n r i k S m i t h s I ii k a r e
b ö c k e r blev storartad. Åtskilliga orsaker bidrngo härtil l. 
Först och frfönst var b ehovet av en användbar läkarebok p å 
nordiskt språk mycket stor. Tnnehå llet var också sådant, att 
d et helt tillfredsställde tidens fordringar. Detta visas e.i minst 
d~irigenom , att Henrik Smiths läkareböck er, som bekant, ut
gjorde förebild och i stor utstr~i ckning (jiinade som källskrif t 
för Benedictus Olai svenska läkarcbok av Zir 15?8. Vidare var 
den vidskepelse, som talar ur hikareböckerna, h elt i överens
sfommelse med tidens åsk åd ning och bidrog· därför att för
skaffa dem det intresse och den uppskattning, som i verklig
heten kom dem till del under lå ng tid i hela Norden. S lut
ligen förstod Henrik Smith s,jälv att vidtaga vissa lämpliga 
åtg~irder vid deras utgivande för att styrka deras nytta och 
vcderl1iiftighet. Sålunda vände han s ig direkt till konung· 
Christian ITI och fick .ett kunglig·t privilegium föt· fem å r p å 
fryckningen av alla d e fem, år 155? tryckta skrifterna. Han 
1iktad e vidare "Tredie Urtegaat·dens" förord till en i samh~il
let så högt uppsatt person som Danmarks rikskansler , An
thonius Bryske, som tidigare varit Henrik Smiths studiekam
rat i Leipzig och Wittenbe rg-. T-fortill kom att Köpenhamw.; 
uniYersitet p å konungens befallning granskat d en " Tredi e 
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Urtegaarden" och gillat den. Professorn i medicin därstädes, 
hans studentkamrat Christiern Morsing (Morsianus), som av 
s in samtid ansågs "naesten som ett vidunder i Laerdom", och 
som redan 1546 om "Een sk0n loestig ny Urtegaard" yttrat, 
att han icke sett någon dansk bok, som "saa nyttelig kanel 
waere til Laegedoms konst som denne bog oc arbeide'', utta
lade sig niimligen nu också berömmande om elen "Treclie 
Urtegaarden" och rekommenderade den varmt. Allt detta till
sammans satte en officiell priigel på Henrik Smiths läkare
böcker, som alltså utkomma med överhetens gillande och 
rekommendationer. 

Mottagandet av läkareböckerna var sålunda gynnsamt re
dan från början. F ramgången för dem blev emellertid än 
större efter Henrik Sm iths död. D~1 sam lades de till en gemen
sam \ 1pplaga, som första g<°rn gen utkom år 15??, tryckt hos 
boktryckare Andreas Gntterwitz i Köpenhamn. Den andra 
upplagan trycktes 1:598-- 1599 i Rostock och Liibeck och fin
nes i ett exemplar på stadsb iblioteket i Malmö. Vidare är en 
upplaga fr i°m år 1650 kiind och under förra århundradet ut
komrno icke mindre ~in tre olika utgivningar, nämligen från 
åren 1858, 1859 och 186?. Upplagan från 186?, utgiven på 
L. W. Riemenschneiders Forlag i Frederic ia, har under lång 
tid ansetts som den sista. Man har haft anledning att tro, att 
läkareböckernas tid nu vore ett avslutat kapitel inom läke
konsten. Man blir därför lindrigt sagt häpen, då det från 
danskt håll (Dr E . Snorrason) nu meddelas, att flera(!) upp
lagor av Henrik Smiths Laegebog utkommit på danska efter 
186?. Den senaste ~ir utgiven så sent som å r 1923(!) "af skipper 
Chr. Madsen, Kattevad 17, Aalborg". - - - I-farmed bestyr
kes sålunda på ett eklatant s~itt ett uttalande i Dansk Biogra
fisk Leksikon av 1942, att "Henrik Smiths Laegebog har faaet 
en eksempellös Udbredelse og bevaret hans Navn i Folkets 
Bevisthed Slaegtled efter S laegtled li ge till vore Dage." 

Då man n~irmare studerar Henrik Smiths läkareböcker, bör 
man icke gå förbi f ö r o r d e n o c h f ö r e t a 1 en, som 
finnas upptagna i de första upplagorna, men ej äro medtagna 
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i de senare. Genom dem lär man nämligen dels känna någ ra 
av de framstående personer, som Henrik Smith räknade till 
s in bekantskapskrets dels få r man här glimtar från de tids
förhållanden och den mil.rö, i vilka man levde på Henrik 
Smiths tid. Ett mera vidlyftigt ingående på denna intressanta 
del av läkareböckerna medgive r e.i utry mmet, men några ord 
må tilläggas därom. 

Ett framträdande rum inom Henrik Smiths bekantskaps
h ets intag·er famil .ren Claus Urne, som han tilli:ignat trenne 
av sina skrifter. Claus Urne var innehaval'e av h euesäte t 
Bälteberga i Ottal'ps socken. Luggude härad . Han var fil. 
magister och å r 1529 rektol' vid Köpenhamns univers itet. Han 
va r vidare dompl'ost i Lund såvä l föt·e som efte l' r efornrn tio
nen och blev senare landsdomare i Sk å ne och riksråd. Han 
var g·ift tvenne gånger, först med Margarethe Jacobsdotter 
Trolle, dotter t ill Jacob Trolle. Efter hennes bortgång 1551 
gifte sig Claus Urne med Anne Sivertsdot ter G rubbe, dot ter 
ti ll Sivert Grubbe, som var en av de mera berömde stt'tthå llarna 
på Malmöhus. Hon val' före g iftermå let "Een af Drottningens 
Jomfruer" och bröllopet ägde rum den 28/2 1556 på Köpen
hamns slot t. 

"Een skem, loest ig n y U rteg·aard" tillägnades den 8 juni 
1546 Claus Urne och hans första hust ru Margarethe Trolle 
som en uppmun tran åt dessa vi:inner för att de i s in slottsträd
g·ård odlade rikligt med medic inal-. kr ydd- och blomster
vi:ixter och därigenom främ,jande apotek svi:isendet. Förol'Clet 
till "D en ffierde Urtegaard, om Quindefolck s oc un ge Spaede
b0rns Siugdomme'', tillägnades den 22/4 155? "Fru e Ann e 
Claus Urne til Beltebierg". Häri framhå ller H emik Smith 
bl. a. blygheten hos unga kvinnor som ett svå r t hinder för 
deras till fr isknande, " - - ~ saa blue, at de tenTe ick e oben
bal'e cler is Ernst oc Breck faa r nog·en Laege, men g·aa heden 
indt il Siugen bliffu.er stadfest oc tager offuel'hand. oc da nod is 
de til at obenbare den oc da el' det for·silde oc s taar ick e wel 
til at hielpis" . Han överlämnat' och skänker s itt al'bete till 
Anne Urne, "Effterdi at Gud vor himmelske Vader haffuer 
oc begaffuet eders Velbyrdi ghed met Liffsens l' ruct, oc her 
i disse Land oc Riger er stOl' hryst paa ret fol' standige Laeger 
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oc rets indige Jordem0dre, som kunde giffue det Quindfolck 
- - - god e Haad . For den sk y ld haffuer ieg a t ter igiennem 
vandret de laerdiste Laeg·ers U rtegaarde oc haffue r oc der 
opsanck et oc tilsammen les t de baeste U rter, Blomster oc 
G ummer, som quindfolck tiene for deri s a tsk illi ge Soter, brys t 
oc breck , p aa det at eders ve lby rdighed oc a ndre mue nu 
selffue i eders n0d oc tra ng hielpe eder oc eders un ge oc spaede 
b0rn, om mand ick e kanel b ekom me noge n forstandig oc for
faren Laege." 

Andra upplaga n av "Een bog om P cst il en tzi s Aarsage etc.::' 
iir rik tad till C laus U rn e ensam. I-for h ete r det i förord et bl. a.: 
"P estilentze er en ond Kaaldes iuge, som komm er aff ont for
g· iff tige Vaeder oc Luct, a ff huilck et Menni skens nat urc oc 
Blocl forderffuis, oc naat' Menni sk en drage r den ond e forgiff
tige Luft ind udi sig ved sin Aande, da ga a r· h1111 indtil Hiertet, 
det bliffuer saa der aff forgiff uet oc befeng·et, oc naar som it 
Mennisk e er saa hefenget, da forgif fu er siden det ene det an
de t. - - - brug· Laegedom, tag til di g huad di g· hi elpe kanel, 
brent Enebae r oc anche gode ve lluctendis Urter, oc g· i0 re R0g 
a ff dem udi din Stue oc a lle Steder baade i Hu ssene. gaard 
oc Straeder, sk y P ersonen oc Staden som er be feng·et, om din 
Naeste dig ick e behoff haffuer eller du ick e forens hannem 
beplict ig est, ell er hand di g ick e tilliuder, oc gi0r li ge so m den 
de r g ierne ville dernpe voffue Ild, Thi huad er P estil entzc an
det end en Ild , som ick e brende r Halm , Huss eller Straa tag·. 
T rae ell er T0mrn er, men forderff uer Liff oc Krop. - - -" 

I fö rordet t ill den "Tredie Urtega a rd", som ~i r sfäll t t ill riks
kanslern A nthonius Brysk e till Langes0 på Fyen, redogör H en
rik Smi th för den synnerli gen stora roll han a nser, at t k vack
sal vare och charla taner spe la vid denna t id. Han s~i gcr: 
"Chris teli g· 0ffrigh ed , gode Sogneherrer eller Predi ck cre oc 
fromme oc laerd e Scholemestere, ha ffu e v i nu G ud sk e loff, 
meste p arten udi a ll e Steder her udi Ri get, Me n laerd e oc tro
faste Laeger oc Jord en10dre fa tti s her udi rnange Steder', oc udi 
cleris sted haffue w i forl0bne Munck e, Nund er, w laerde Pres
ter, forderff uede Ki0bmend , g·a mle K ierlinger, .ja Sudere oc 
Smede, Traa ldka rle oc Traaldkoner, oc andet saadant 0rkes
l0st Folck , som ick e v ille Arbeyde oc s0ge cleri s fode naering· 

39 



oc binaering met det de aff retle sknlde, m en vilde heller gaa 
0rk esl0se oc fode s ig met det de haff ue icke laert. - - - Saa
dane self f giorde Laeger kunde oc see udi den Siugis Vand, 
huor mange Grise Soen skal faa oc huor mange Kalff ue Koen 
er met. Men huorl ed is mand skal see den Siugis Vand oc der 
om rette lige dmne" förstå de icke. " Naar som Disse Bedra
gere oc forderffuelige Menniske haff ue laest oc laert it styck e 
eller tu udi Laegedoms Konst, met det samme inderstaa de at 
hielpe huer Mand , hnad som heldst Sot oc Siu gdom mand 
haffuer. De handl e oc gi0re lige som den Skornagere, der 
haffue r ick e ud en it par Lester oc vil gi0re Sko offuer dem 
som skull e tiene t il hn ei· rnands fodder . D e stiele Liffuet, Hel
breden, Gods oc Penninge fra mang·en Mand ." 

I sitt företal till samma "Tredie Urteg·aarcl" p åpekar pro
fessor Christiern Morsing (Morsian us) bl. a . : "Her findi s 
mange Raad i denne Bog for atskillige Siuger, huo de kunde 
faa det som der til lrnr. O c effterdi at disse Ri ge rs leylighed 
sig saa b egiff ue, at her kunde ick e mange Doctores i Laege 
konst naere s ig, baade for underholding·s sk y ld oc Laegekons
te ns foractelsis sk y ld , som er stor udi di sse Ri ger. frem for 
andersteds, da e r det vel giort at lade saaclane smaa B0ger 
udgaa paa Danske, som mangen Mand kanel faa hielp aff, 
Om hand dem vil rettelige bruge. Ja det er io t nsindemaa l 
bedre a t haffue oc bruge saadane B0g·er, som ere offuerseet 
aff laerde Mend, end at ti lstecl e hine Empericos, som mand 
saa kalde r, e ll er Bisselaeger at komme udi Riget, som dog tit 
oc offte sk eer met elen Menige mancls skade och forderff uelse." 

Förordet till "Een sk0n n yttelig Laegebog", som avhandlar 
så rbehandling och var avsedd att betjäna bardskärerna i 
deras arbete, ~ir den 6 juni 1557 riktat till "Ridder Her Magens 
Gyld ensti erne ti l Stierneholm", en nu försvunnen h erregård i 
Skurups socken. Henrik Smith betraktar elen tidens bard
shirer närmast som k vack salvare och har tydligen stor t för
akt för deras kunskaper och medicinska verksamhet. "Kiere 
Her Magens" , säger han , " Jeg haffu er kient en Bartskerer, oc 
hiut hannem rose s ig cl er aff, at hand kunde g i0re oc berecle 
en Sm0relse til B0nder som haff de onde Saar, oc naar som de 
ki0bte aff samme Sm0re lse, oc lagd e aff den paa deris Saar, 
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da bleff det saa ont oc forderffuet inden faa dage, saa at ingen 
kunde laege det, for end det kom til hans Haand igien, sa 
fick hand ti eller tolff Marck for it Saar, for huilket hand 
e llers sku lde icke haffue faaet ti eller tolff sk. (skilling). Oc 
li ge som hand handle. saa gick det oc hannem for hand d0de". 

På ett annat ställe i samma förord skildrar Henrik Smith 
förhållandet mellan hikaren och den sjuke på följande sätt: 
"'Naar som nogen er Siug eller Saar giort, da lacler hand kalde 
Doctoren eller Laegen til sig, oc Laegen actis da aff den S in ge 
som en Gud, oc hand holder da Laeg·ens bud oc befalninger 
fast strengere end Guds befalning. - - - Oc naar som den 
Siuge fornemmer lidt bedre, Da acter hand Doctoren ell er 
Laegen for en Engel. Men naar som hand bliff uer aldelis til 
pas~ oc helbrede igien oc Laegen vil da haffue Penninge for 
sin 'bekaastning, konst oc ' vmage, da actis hand n0ye for it 
~1enniske. oc vere end en B0del, ja hand bliffuer da saa gaat 
som en Dieffuel, thi mand skyer oc flyer for hannem , saadan 
tack oc L0n faar hand da for sin bekaastning, konst oc 
wmage. - -- _., Om sin egen verksamhet som läkare tilläg
g·er Henrik Smith : "Kiere Her Mogens, Lige saaclan tack oc 
Lim haffuer ieg offte anammet, den tid ieg bmgecle den dyr
bare Laegekaanst, i saa maacle, at naar som ieg haffde kostet 
iii.r (4) eller vi (6) mark paa Laegedom til nogen , oc den Siuge 
vaar vorden helbrede igien, da fick ieg n0ffue helff ten igien 
aff det som ieg haff de kaastet paa den Siuge, for hues skyld 
ieg· denne ko(n)stis rette grunduol som er Theorica aldelis for 
loci, for ret wtacknemmeligheds skyld" . 

Aret 155? utgör a lltså höjdpunkten av Henrik Smiths för
fattarskap. Med detta år avslutas hans läkareböcker. Dock 
voro de år, som återstoclo av hans liv, även arbetsfyllda. Un
der dessa delades hans tid mellan teologiska, språkliga och 
hi storiska arbeten. Hans sista skrift var en dansk historisk 
krönikebok, som emellertid ej blev avslutad. Beträffande 
denna anmärker man på, att den blottar en påfallande brist 
på kritisk inställning. Det skrivna eller tryckta ordet tager 
Henrik Smith för gott, oberoende av elen källa, varifrån upp-
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g iften utgå tt. E n viss ovederhäftighet vidlå der dä rför denna 
skrift. Krönikan fullföljd es av H enrik S mith t. o. m. å r 1561. 
D en fortsattes sedermera med kompletterande anteckningar 
t. o. m. å r 158? av en sonson och efterträdare som vågmästare, 
Hans Mattsen W eiger. 

Henrik S mith avled ~1r 1563 som offer för den då grasse
rand e p esten. H a n dog på hösten nämnda in omkring 68 å r 
g·ammal och b egTovs i S :t P etri k y rka . Om H enrik Smiths 
familj eförh å llanden ~ir endast föga hin t. Hans mod er Benthe 
P eder W eigers av led å r 1559 omkring 85 å 1· g·ammal. En rät t 
talrik barnskara synes ha v uxi t upp i hans hus; en del av 
ba rnen skördades dock av gängse epide mier i t idig å lder. I 
ekonomiskt avseende va1· famil.i ens ställning god. Malmö stads 
ha nd el och sjöfart vid denna tid voro betydande, så att arbe
tet vid stad svågen d i.i rigenom blev tillr i.ickligt inbringande för 
a tt våg mästaren och hans famil .r skulle kunna föra ett i eko
nomisk t hi.inseende fullt sorgfri tt li v . H enrik S miths hustru 
Ba rabra av led först i början av in 1584, över 80 å r gammal. 
E ft.er H enrik Smith s bortgång ha de ha ns ä nka en ingalunda 
föraktli g inko~nst genom försäljnin g av h a ns omfattande litte
rii ra kvarlåtenskap. 

Vid m it ten av 1930-talet har 0. W alde (Uppsala) i Kungl. 
Bibliotek et påtriiffa t en bok, som t illhört H enrik Smith 
(Faber). P å bakre bokpärmens insida har H enrik Smith "med 
eg·en hand inskrivit trenne familj eanteckningar", som i detta 
sammanhang ingalunda sakna intresse. D essa i.iro : 

"Anno 152? prima decembris bleff Priss illis min dotte r fod 
rn ellem ? och 8 om a ff tenen u cli A nd rop (An twe rpen) - _!__ -

Anno 1530 den 23 Januari .i stod mid t b n,llop udi - - -
(skada t stä lle i orig inalet) - - - meth myn elsk eli ge huu s
fru e Barba ra Sass i8. 

Anno 1530 den 21 october om natthen mellom 12 oc 1 bleff 
rnyn dotter U rsu la fod och dagen der nest var Sancte U rseles 
dag· som w a r paa en fredag - - - ." 

D etta m edd elande är intressant, enä r det innehå ller be
sfä mda uppgif te r om tidpunkten för H enrik Smiths gifte rmål 
och om hans hustrus famil.j enamn Sasse, om v ilka båda för
hå llanden man fornt ej ägt exakt kunskap. D essutom är det 
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ägnat att tilldrnga sig särskild uppmärksamhet, att Henrik 
S mith här upplyser, att han hade en dotter Pri sillis, som föd
des den 1/12 152?, alltså före hans äktenskap. Walde fram
kastar den hypotesen att den i källorna omtalade fosterdot
terns namn Sill icke skulle vara ett diminitivum till Prisillis 
och att dessa bå da fl ickor sålunda skulle vara identiska. D etta 
antagande synes ha stor sannolikhet för sig. Går man ut 
ifrå n dess riktighet , att alltså Prisillis och Silli ck e äro iden
tiska, så blir genom Henrik Smiths anteckning visserligen 
faderskapet klart för fosterdottern, om vars hiirkomst förut 
ingenting blivit upplyst, och vi få också därigenom en natur
hg förklaring till det i och för sig märkliga förhållandet, att 
en alldeles obekant fosterdotter åtfö ljde den unga fami lj en 
Smi th vid åte rkomsten till hemstaden. Men därmed ~ir e.r hela 
spo'rsmålet om Sillickes hiirkomst klarlagt. Det återstår att 
fastsfölla moderskapet. Ty Waldes uttalande, "att den ur
sprungligen fria förbindelsen (mellan Henrik Smith och Bar
ban1 Sasse) senare bliv it h elgad av k y rkans band", kan ej 
u ta n vidare anses bevisad. Beträffande moderskapet kan in
nehå llet i det kunghga brevet den t5/6 1565 angående arvs
rii tten efter Si Il ick e och hennes famil.f e.f helle~ förbigås . D et 
heter häri: "Barbara, Hendrich Smedz effterleffuerske, haffuer 
b erett for oss, huorledis hun oc h endis hosbunde, for:e H en
dri ch Smed , nogen aar forleden haffue fordt m ed thennom aff 
Holland en liden piige veed naffn Silich e oc opfodde hinde 
udi theris huss ligesom thei·is egit barn, oc ther hun er bleffuen 
manduoxcn, haffue the gifft hinde fran thennom, gjort h en
dis br0llup oc giff uet hinde hiemgifft, gotz och p enninge, li g·e 
som hun haffde werit theris egen doter - - -". D enna for
mulering stöder sig p å uppgifter direkt frå n Barnbra H enrik 
Smiths, som tydligtvis hä r e.j ikläder sig något moderskap åt 
Silli ck e. Frågan om vem som var fosterdotterns moder måste 
alltså fortfarand e anses vara olöst. 

Om vi söka samma n f a t ta våra intr yc k från 
Henrik Smi ths läkareböcker, så kan det väl e .f förnekas, att 
d e i mångt och myck et förefalla oss primitiva och naiva samt 

43 



delvis subjektiva. Man kan därför gott förstå att det ibland 
påståtts, att framställningen verkar kvacksalvaraktig. Men 
vi få ' "id vårt bedömande taga hänsyn till den tidens åskåd
ning och läkarevetenskapJiga ståndpunkt. Väl är det sant, 
att Henrik Smith formeJlt icke var li:ikare, ty han hade aldrig 
avlagt någon läkareexamen. Men realiter äro hans omfat
tande teoretiska medicinska kunskaper jämförliga med vad 
som då fordrades för akademisk läkareexamen, vilken då var 
grundad på endast teoretiska studier vid universiteten utan 
några praktiska tji:instgöringar. Till hans medicinska vetande 
kommer si1, att Henrik Smith ägde karakförens styrka och 
var en etiskt och moraliskt högtstående p ersonlighet. Ligga 
vi så till allt detta elen stora spridning och den enastående 
popularitet som hans läkareböcker haft å rhundraden igenom , 
så synes det vara tillriicklig anledning till, att vi i nutiden och 
ej minst i Malmö högt uppskatta och med respekt erinra oss 
Henrik Smiths livsgiirning och hans stora insatser för läkare
vårdens höjande för 400 år sedan . 

Som slutomdöme vill jag citera den karaktäristik, som en 
dansk historiker, Claus Lyschander (1558-1624), givit av 
Henrik Smith någon tid efter dennes bortg·ång. I översättning 
från latinet ·heter det : "Han var viil förfaren i filosofi , klok 
och nitisk i handhavandet av offentliga värv. framför allt för
faren i medicinen och historien , en skarpsinnig vetenskaplig 
begåvning, oförtruten i tolkandet av de gamles verk, p åpass
lig och framstående i uppspårandet av sjukdomarnas orsaker 
och deras botemedel och i utforskandet av såväl den ena som 
den andra örtens natur." 
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ORDSPRÅK OCH TALESÄTT 

Småplock ur gamla handlingar 

Av Einar Bager. 

V å ra förfäders språk , såsom vi påträffa det i gamla hand
lingar, utmärker ·sig för stor kärvhet i förening med på

fallande ordfattigdom. Domböckerna återgiva stundom hela 
dialoger, g·ivetvis oftast under förhållanden, som senare för
anlett ri.ittsligt efterspel, och dessa "samtal" ~iro som regel av 
stereotyp utformning·, så att t. ex . ett visst sk ymfligt p åstå
end e alltid b emötes i ungefär samma ordalag. .Även breven 
från äldre tider äro avfattade p å samma stelbenta sätt och 
särskilt brevens artiga inledning och avslutning kontrasterar 
mången gå ng p å ett mi:irkligt sätt mo t det övriga inneh ållet. 

För folk med denna knapphet i u ttryck ssi.ittet ha givetvis 
ordspråk och talesätt vari t räddningsplankor, som ofta till
gripits. Ett ick e ringa antal sådana uttryck påträffas också i 
de gamla handlingarna . Atskilliga av dessa mdspråk leva 
kvar i.in i dag, andra ha under ändrad form behå llit sitt inne
hå ll , en del åter äro måhända blott en till fällig tillspetsning 
av ett p åsti1end e. Att draga upp gJ.>i,inslinj erna mellan dessa 
ski lda kategorier avses ej m ed dessa ra der, utan här skall blott 
omni:imnas ett antal ordspråksliknande uttryck och eg·ern;ir
tade tales~itt, som påtrMfats i stadsarkivets handlingar. 

Und er förhöret med häxan Anne D yvilsmod er år 1574 be
rättade en av hennes patienter, att hennes knr bestått i, att hon 
skar öronen av tre levande kattor, lät honom i.ita ett och band 
de övriga om hans hal s, efter vilken krafti ga b ehandling han 
si1 n ~i r blivit "galen" . Anne hade då tröstat honom med det 
vi.i lbekanta: "Med ont skall man ont fördriva". 

Den äventyr liga storskojaren Christoffei· Knock, vars bra 
vader skildrats i denna å rsskrifts första årgång, ansåg sig för
följd av borgmi.istaren Jacob Fectil och gav under en ri:itte-

46 



gång 1594 denna s in mening föl ,jande träffande formulering: 
"D en som vill hänga en hund , finner väl ett rep" . 

Att ge igen med samma mynt uttryckte man å r 1594 p å ett 
sätt, som vä l även anty dde ömsesidig knipslughet: "Haver du 
en revskindskjortel, saa haver jeg to begede bux er" . 

Ett allt.jämt gångbart ordspråk med gamla anor p å träffa vi 
å r 1600: "Man skall icke selge huden, förend mand haver 
skudt björnen" . 

En bitter erfarenhet om den fattiges oförmåga att finna u t
viigar i olycka n har formul era ts i ett par " rnunheld", ord
språk , som använd es av anklagade trolJpackor under häx 
processen 1636: "D en ri ge i t ask en, den fatti ge i a sk en" sa mt 
"D e stock er flu ern e och lader bierne fare". Om svåri gheten 
för d en fa ttige att nedtysta en sak v ittnar ocksit e tt uttryck 
fr iin å r 1639: "Man k a nel ick e stoppe smör i a ll es mund." 

Till formul eringen oty mpliga , men till inneh iillet klara iiro 
e tt par ordstäv från samma å r: "Hvem som slaar bland hun
d ene, d en mand rammer, den skriger" sam t " D en som haver 
en g ry de kaal paa ilden , d en som den t ilhörer, hand rörer 
i el en" . 

Niir elen m y ndi ge borgaren Peder Weij er i'tr 1660 und er s in 
må ltid blev " overfusecl" av en svensk korpral , som t ill och med 
tog sig frih eten a tt dua honom , fra mkall ade d enna oförsyn t 
het det för ett såd an t t ill tag avsedda svaret : " Jeg haver intet 
vogtet svin med dig", ett svar som fl erfaldiga gånger åter
kommer i domböck erna. E n ni1got avv ikand e viird esättning· 
av till talsord et formul eras å r 1693 på detta fänkv~ircla sätt : 
"Ett got t du ~ir bä ttre ii n ett on t J". 

Ett gam malt rim sy nes ligga bakom ett ordsfö v frå n i1 r 1661: 
" Paa hv ilken boe d et gaar paa, da skall jeg have till ett par 
skoe" . 

I-fa r man genomsk i1dat s in rnotsi:i ndares knep, ta r sig tri
umfen ofta följand e uttryck: "Menar du , a tt din riiv biter min 
gås ?" 

Sextonhundratale ts sista d ecennium bjuder på en hd bu
k et t ordspråk e ller likar tad e uttryck: 

" Hu gg ~il' h å ll en vara, den d iir få r dem, han beh i11ler dem" 
(1690). 
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" Man fi'ir ej behå lla freden längre. än ens granne vill" (1691). 
"Den som inte gott vill göra, Hn alltid något att förebtira '' 

(1692). 
"Hött i:ir med intet bött" (1692). 
"Nöd hirer bida" (1694). 
"Den som snackar m yck et, intet stig·er·· (1695). 
'"Man skall icke spänna bågen alltför hå rt" (1699). 
"Man hinner, hur hårt skon kliimmer" ' (1699). 
"Den s is ta villan skulle bliva viitTe iin elen första" (1699). 
"Det är icke gott att plocka kirsebiir med de store"' (1 ?00). 
Sistntim nda ordspråk är tydligtvis en variant på Peder 

Laales: "'Thu sca lt ·e ij aedhe Ki.jrsaebaer met Herrebörn" (Ord
språk sboken) och har så lunda i denna form varit i bruk redan 
pi1 1300-talet. 

Niir r ådmannen David Krögcrs tinka å 1· 1 ?02 hå rt ansat tes 
a,· sina fordringsägare, så att hon fruktade, att hon skull ~ 

nödgas git frå n a ll t sitt goda "som sparv frå n ax··. avslutar 
hon sin bevekande bön om be talningsanstå nd med ett rätt hot
fu 1 lt brummande: " Björnen biter, diir han tii· bunden". 

En lyckad variant på vårt "va1· sak i s in tid" finna v i 1 ?0 I 
i uttryck et: "Det iir tid nog att lyfta p å hatten , niir man ser 
mannen". 

Talesiitt, som inte minst vår tid har shil att b eg runda. iir 
d et hirnfulla: "Här g·ä ller lag och intet s lag .. (1 ?04) liksom d et 
lakoniska: "Mans ord, mans tira" (1?48). 

Att svara för a ndras gärninga1· iir ju sti ll an roligt , m en kan 
ibland inte undvikas att döma av ordsfövet : "Vad soen biter. 
skall grisen betala., ( 1714). 

I arv e fter danska förfäder har David Bager kanske L°itt 
d et av honom å r 1?16 citerade rimmade ordstävet : 

Gu llet utav klang·en. 
fågeln utav så ngen. 
mtinniskan av s itt tal 
kännes kring vtirlden all. 

En verklig liebhaber p å ordspri1k synes den danske proku
ratorn Lauritz Hemmingsen varit. Hans inlag·or i en process 
Z11· 1?28 mot hovrii ttskommissari en Carl H erslow i Malmö vim
lar av lat inska och danska ordspråk. av vilka senare de fles ta 
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haft ooh alltjämt ha hemodsrätt ä ven på d enna s idan S undet: 
" Kruck en gaar aldrig saa lenge till kilden, han kom mer dog 

en gang brodden h.jem" . 
"Han frag·aar selve realiteten i sag·en. lige som katten om 

den hede gröd" . 
"Gamle folk lade i· sig ick e gjerne skremm e". 
"H a n bör tage skade som h.jern gjeld" o. s. v. 
Att den ternperamentsfulle H ers low tog humör e ft er s tudiet 

av den orig inella ordspråk ssamlingen, undrar man inte p tt. 
Redan i unga å r h ys te Haqvin Bager intet som helst tvi vel 

på sin egen överhigsna begåvn ing. D et kommer bl. a. till 
sy nes, när han 24-å ri g i en tvist med en äldre, vördig borgare 
lå te r denne förstå, att " förstå nd et inte s itter i skiigget, u tan i 
hu vudet" (1 730) . Hans uppfa ttnin g i det styck et delades dock 
in te ;helt a v hans sam tid , v ilket fram gt'n· av, a tt sj~ilva stads
fisk a le n M un the - vi sse rli gen lå ng t senar·e - på honom till
liimpacl e det minst sagt sk ymflig·a ord sfäve t: " Kobji.illran 
li'tte r mest och b~i·s t i krumhörndas öron" (1 760). Att Munthes 
ef te rtriidare Ge mzaeus et t tio ta l tll' senare påstod , att Bagers 
högs t okonve ntionella affarsmetocl ei· g ivit upphov " i nejden" 
t ill ord språk et: "Folket dör, men Bager leve r'', har som jag 
hoppas intet annat und erlag, ii n dessa herrars mi ss nöj e med 
d en s tora arbetsbörda, som d en stridba re handelsmannen 
genom sina otaliga processer åsamkad e d em. 

E t t ordsfä v, som på H aqv in Bagers tid var gii ngse i Malmö. 
syntes honom på et t förträffligt s;i tt g iva ut tryck för el en bri st 
på omtanke och förutseend e hos de sty rnnd e. som han Stl ofta 
ptl ta lade : 

"Frukost ha v i fått, middag likaså, a ftonm å ltid en l;ir vi.il 
ock så komma, vad d et lider. u ta n att v i göra oss Stl myck en 
om sorg" . 

Som ordsfä v har d enna tankegå ng· sedan lä nge försv unnit. 
men i t ill iimpninge n ha r d en kanske alltjäm t icke Stl få 
för csprt1kare. 
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HYLLNINGSCEREMONIN I MALMÖ 

DEN 16 APRIL 1658 

Av Hans Ersgård 

Sedan Karl X Gustav efter fredsslutet i Hoskilde den 26 
februari 1658 hade gästat Fredrik III p å Fredriksborgs 

slott 11nder n:1gra dagar, seglade han den 5 mars från Hel
singiir över till Hii lsing·borg för att företaga en rundresa i sina 
n yv unna provinse r. Fr:rn H~ilsingborg gick färden vidare 
söderut över Landskrona till Malmö, dit konungen kom senast 
den 10 mars. Karl X Gustavs ankom st t ill Malmö har inte 
liimnat något annat sp å r efter sig i källorna iin Erik Dahl
bergs fantasifulla teckning, förebild en til l ett ofta reproduce
rat kopparstick i Samuel Pnf endorf s nära fyrtio iir senare u t 
komna arbete D e rebus a Carolo G ustavo ges ti s. D et har 
påvisats att den bild. som den ryktbare generalkvartermiista
ren har gett av stade n Malrnii. bortsett frå n ett par felak t iga 
detaljer, iir ganska verkli ghetstrog·en. Dahlbergs f ramstiill
ning· av den pampi ga mottag ningsc.:eremonin pi1 isen norr 0111 

stranclmuren har man cl ~iremot anledning att betrakta med 
skepsis. Enligt kartuschens text skulle i den månghövdad e 
skaran p it bilden finnas representanter för de sk ånska stän
derna, som skulle ha sammankallats ti ll Malmö vid detta till 
fiill e för att sviira troh etseden. Detta p i1stiiend e saknar varje 
som he lst stöd i kiillorna. För att sprida triumfens glans över 
sin fram ställning av Karl X Gustavs ankomst ti ll Sk irnes för
niim sta stad ·har Erik Dahlberg förknippat denna händel se 
med en ceremoni. som i sj~ilva verket iigde rum omkring en 
mi1nad senare. Först den 16 april 1658 samlades re presentan
te r fiir Skånes sfänder i Malmö för att h ylla Karl X Gustav. 
Den dahlbergska .isgalan utanför Malmöhus hiir endast hemma 
i fantasins v~irlcl . 

Und er uppeh:1llet i Malmii upp togs en stor del av Karl X 
Gu stavs tid av viktiga öve rliiggnin gar med de n~irrnastc råd-
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g·1 varna om de skånska förhållandena. En kommission till
sattes med uppgift att söka komma till rätta med de problem 
av ekonomisk, politisk och administrativ natur, som följde 
med Skånes övergång till Sverige. Den mest betydelsefulla av 
Karl X Gustavs regeringshandlingar, innan han lämnade 
Malmö den 15 mars, var att utfärda en instruktion för denna 
skånska kommission. En av de första åtgärder, som kommis
sarierna ålades att vidtaga, innebar, att de skulle låta Sk.lnes 
befolkning avlägga trohetsed till sin nye konung. Kommis
sarierna grep sig· omedelbart an denna uppgift, och den 24 
mars kunde de rapportera till Karl X Gustav, att hyllnings
ceremonin skulle äga rum i Malmö elen 14 apr il och att de till 
den dagen ämnade "hijt förskriva av clesse 3 provincierne 
Halland, Blecking och Skåne all adelen och prästerskapet, 
men av de andre stänclerne borgmästare och råd med 4 eller 6 
av borgerskapet och av var socken fyra av de förn~imste bön
der med fullmakter av de hemma blevne . . . ". 

Kommissionens kallelsebrev nådde borgmästare och råd i 
Malmö elen 29 mars. Enligt elen praxis, som tillämpades vid 
val till riksclagar i Sverige och ständermöten i Danmark. 
g~illde kallelsen de två dominerande kategorierna av stads
befolkningen : mag·istraten och borgerskapet. Magistraten 
skulle infinna sig in corpore. Borgerskapet sku lle "cleputera 
fyra eller sex beskedlige män och de ypperste av deras medel. 
vilka av dem med nogsamt fullmakt måste vara försedde". 
[ det lokala källmaterialet finns inga upplysningar om vilka 
åtg·ärder kallelsen till edsavläggelsen utlöste. Den fullmakt. 
som stadens deputerade himnade fram vid hyllningen, finns 

( 

emellertid bevarad i skånska kommissionens handlingar i 
Riksarkivet och är så avfattad, att elen ger oss kunskap om 
hur stadsstyrelsen ooh borgerskapet i Malmö gick till v~iga 

för att efterkomma överhetens påbud. 
Under hävdvunna former sammantr~iclcle magistraten med 

borgerskapet, som kallats till rådstugan den 6 april för att 
lyssna till vad de "höye ahnsehnlig deputerede commissari er. 
höywelborne gref fuer och herrer, her Corficlz Ulf eld och her 
Gustaf Otto Stenbock" hade att förm~ila i sin skrivelse. 
"Efter 'vell off uerweyet och betenkende" valde chirefter det 
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församlade borgerskapet ett utskott, bestående av "24 aff de 
beste borgere och handelsmend deriblandt de förnembste 
haandwercker och embedtzmend". Dessa 24 borgare, vilkas 
namn uppräknas i fullmakten, valdes inte, såsom det har upp
getts i äldre litteratur, för att representera stadens borger
skap vid hyllningsceremonin. Deras uppdrag bestod i att 
n åg ra dagar senare p å sedvanligt sätt sammanträda med 
borgmästare och råd för att underteckna fullmakten å borger
skapet v~ignar . De ombud, som bemyndigades att representera 
borgerskapet vid hyllningsmötet och avlägga eden till Sveriges 
konung, kan inte ha varit några andra än de övriga i full
makten namngivna borgarna: Engelbret Bertelsen , Johan 
Schomacher Kremer, Tommis Jyede, Hanns Wullenweber, 
Johan Morbech och Fadder Oluffsen. Dessa sex malmöbor 
tirihörde samtliga det högsta skiktet inom stadens köpmanna
kår och gjorde d~irför - enligt den tidens uppfattning -
verkligen shil för ben~imningen " de ypperste". 

Några dagar senare had e magist raten slutfört arbetet med 
fullmaktens utformning, och den 9 april samlades de 24 bor
garna för att teckna sina namn och fasta sina sigill p å det 
dokument, i vilket borgerskapet i Malmö förklarade, att vad 
ombuden "paa deres egen och det ganske borgerskabs och 
m enigheds vegne med ald huldskab, hörig- och lydighed till 
hö.[oftebemelte vores allernådigste koning och herre och 
Sveriges krone, udlovendes och forpligtendes varder, det ville 
de också med ald oprigtighed for dem och deres ef terkommere, 
borgere och rnenighed , som tro nndersaater uden ald svig eller 
listighed cf terkomme nu oc:h til everdelige tid". Fullmakten 
beseg lades också med stadens s igill. Ingen av stadens då fun
gerande fyra borgmästare och s.ju rådmän undertecknade 
skrivelsen, vilket stod i överenssfämmelse m ed gällande praxis. 

Den 16 april - hyllningsakten framflyttades till detta 
datum - blev Malmö platsen för ett sk ådespel, som nog sent 
glömdes av den då levande generationen malmöbor. Denna 
dag infann s ig nämligen representanter för Skånes adel , bor
gar·e - bland dem alltså den ovann~imnda malmödelega
tionen - och bönder på rådhusets Knutssal för att inför de 
ovan n~imnda kommissarierna sv~im Sveriges konung sin tro-
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Ku rl .\_ C 11 s!a \". S1Zil11i11 g· U \ ' E hrc 11 s ! rn hl. O ri g i11 a lc! r u Ma lm ii 
rn dh11 s. E 11lig ! 11 p pg i l'! i s tacl e 11 s riike nska pe r inrnpad cs po r-
1riittl'I fö r rad s t ugu 11 s riik11in g; pa a 11k t io11 l'i' t('I' () ,·c rs lt•11 Bl'l' 11 -
ha rd ,·0 11 I .il' \\'l' ll ii r 1706. -- B. '\\ '. foto. 

h eL \ 'ad yj vd om d en sol e nna ak te n sU\ r· a lt li:isa i d en 
ra pport. som Skå nes ny utn i:irnnde ge ne ral g u ve l'lliir·, Cusla ,· 
O tto S tenboc k, plik tsk yldigast ins~ind e till Ka rl X C us b.lY. 
Knu tssalen h ad e dage n till ära smyckats med en röd sammels
himmel, och und e r d enna h ade man place rn t en sammcts
kli:idcl s tol som sy mbol fö r den sv ensk a kungam ak ten. P å 
bå da s idor om den tomma tronstolen parnde rad c e n h eders
vak t av bardi sanbärnnd e offi ce rare. F'ramför denna inka r-
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nation av den segerrika sYenska miliförmaktcn knäböjd e d e 
sk ånska adelsmännen, borgarna och bönderna på pallar och 
avlade ed·en, som förestavades av en sekretera re. P å Stodorget 
hade fyra kompanier knektar med tvil kanoner marsc herat 
upp och höll d ~i r i parad , m edan ceremonierna i Knutssalen 
pågick. E fter h y llningsaktens s lut sköts d et svenska maj e
stätets och rik ets lösen av trupperna p il Stortorget. N~i r kanon
d ånet tonat bort och krutrök <:> n · skingrnts över d en gamla 
danska köpstaden, had e rnalmöborna upplevt ett av d (' 111 e::;t 
ski ck elsedigra ögonblicken i stad ens historia. Hundrata ls 
m~inni skor måste h a b ev ittnat det milifära skiid es pelet p i1 
Stortorget för att n11. inte ta la om stad ens bcfullrniiktigade 
ombud, so m svor eden på rå dhu set och chire fter d eltog i fest 
lig);eter i ge nera lg uve rnörens hu s - men med beklagande 
måste vi konstate ra. att inte en enda malmöborgare lämnat 
efter s ig något Yittn eshiircl om sina tankar och kiin s lor i detta 
histori ska ögonbli ck."' 

Fullmakten for Malmii stads ombud vid h y llningsce i'ernonin 
på ritcllrnset i Malmii den 16 ap ril 1658 återg·es här nedan. 
Texten iir bokstavstrog·et återgiven med undantag för s m~irrc 
modifika tion er h etriiffand e skrivteck en och inte rpunktion. 

Wii Borgemestere och Raadmend udi Maln10e giöre witterligt. 
eff tersom wi haffuer bekommit dend stormegtig höyboorne 
hcr Carll Gnstaff, Sweri ges, Gottis och Wendis koning, stoer 
furst t ill Findland, h ertug udj Estland, Cai·elen , Brehmen, 
Veluden, Stetin, Pommeren , C assuben och Wenden, furste till 
Riigen, herre off ue r I ngermandland och Wismar, saa och 
Pfaldzgreff ue ud_j Rhin i Beyeren, till Giilich, C lewe och 
Bergen hertug, wor allernaadigste koning och herre Hans 
Kongl: Maytz: höye ahnsehn eli g d epu tered e commissarier, 
hö yewelborne gref fuer och herrer, h er Corfidz greff aff 
Ulfeld, herre till Gravelitz och Haessmaaintz, ridder, höyest 
bemellte hans Kong·: Maytz: geheime raad och höffuidsmand 
påå Solffsborg s lott, saa ochsaa Kong: May: sampt Sueriges 

* Föreliggande uppsats aYse r endast att be lysa Malmii stads deltagande 
i hy llningsa kten. 
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riges höyhetroede rnand , raad , feltmarschalck , krigsraad , 
generall gouvem eur offu er H alland , Blegind , Skaane och 
Bornholm sampt laugmand udj lngermanland och öffuerste 
till hest och foods, dend höy wellhoerne h erre, h er Gustaff 
O tto Stenboch, greff ue till Bogsund, fr.jherre till Öresteen och 
C rnnebek , h erre till Torpe och Lehna. 

D eri s greff uelig Exellen tzers skriffuelse , daterit Malmöe 
clend 29 marti .1 indverind e aar , indholdende at höybemelte : 
Han s Kong: Ma: h a ffuer committerit at sammenkalde sten
derne udj di sse genom sids te m ed Kon g : Ma: och Danmarkis 
crone oprettede fredsfordrag for höyest hemelte: Hans Kong : 
Ma : och S weriges crone h enfalden provintzier och a ff dem at 
forche hylding och eedspligt och till solenne agt haffuer b e
kommit dend 14 dag april maani t, der ud.j befahli s borgemes
tere och raad ick e all eniste for deris p ersoner till forheneffnte 
tid s ig h et' ud.j Malmöe lade instill e men end ochsaa t illhold e 
det heele horgerschabet och aff dennem deputere fire eller 
sex wellfors tandig och w ellfornehme rn encl, huilch e aff 
clennem m ed nochsorn fu ldrnagt rnaa w ere forsichret, och 
saal·edis effter hruglig t och t illforn öffu elig t set s ig of.fte höy 
bem elte : Su eri ges c rone med h y lding och hornagio forhind e, 
huilke höyb ernelte h efahling wi udj aller lmderdanighet til
hörli gen haffu er eff terkornrnit, derfor ladet paa raadhuset til
samen kalde det h eele horgerscha ff nu forleden dend 6 aprilis 
oc-h saadant for dennem puhlicere och forhold e. 

Saa haff uer det gandsk e ·ho1·gerschabff och rn eni gheden 
samdregteligen , eff ter well offoerweyet och hetenkende, k eiset 
och udkaarit - 24 aff de h es te horgere och handelsmend der 
ihlandt de forn ernbs te haandwerck er och emhedtsmend , som 
ere 
l aurs Jensen ridefouget, Oluf.f Biörnsen , Chresten Nielsen , 
Dirich Albertsen , Hans Liidzen , I-fans P edersen Ihsen , Joest 
H ermandsen Krutrneyer , H endrich Hansen Krutm eyer, Laurs 
H ansen , Hans Jörgensen Holdst, H endrich I-lansen Solther, 
Bent And ersen , Niels Thmese n hager, C laus Rotsach bröger, 
Jens Wilcl g uldsmid , Holger Mad tsen schreder , H enrich Iffuer
sen skomager , S tee n I-lanse n slagter , M. Pouel H ansen hart
scher, Assmund Hansen weff uer, Daniel Kliit maller, Jullius 
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bössemager, Jörgen Simensen bödker, Oluff wognmand orn
bedet och giffuit denem fuldkornen fuldmagt , huis de med 
deri s öffrighed, wellwisse borgemestere och raadmend her
sammesteds sampt efterschreffne borgere, som ere 
Engelbret Bertelsen , Johan Skomacher Kremer, Tommis 
Jyede, Hanns Wullenweber, Johan Morbech och Fadder 
O luffsen , 
paa deri s eg·en och det ganske borgerschabff och meenig
heds wegne m ed ald huld schabff, hörig- och ly di gh ed ti ll 
höy offte bemelte wori s allernaadigste koning och herre 
och Sweri ges c rone udloff ue ndi s och forpli gtendi s warder, 
det wilde de ochsaa m ed ald oprigtighed for denem och der is 
e ff te rkornmere, borgere och menighed, som throe undersaatter 
udep ald suig eller lis tigh et effterkornme nu och till ewe r
delige tid. Thi loffue wi borgern estere och raadrnend for oss 
och woris effterkomme re, borgemestere o~h raadmend, udj li ge 
maade sta ndhafftig at hold e, huor t ill aff dend allerhöyeste 
G ud önskes löch e och welsignelse, att saadant höye fore
tagande werck rnaa schee hans g uddomm elige naffn till lof f, 
priis och aere, höy : offte bemelte hans Kon g: Ma : och 
Sweriges crone till glede och beste, oss fattige und ersaatter 
till gaffn , forbedring och goede, och at hans Kongl : May : wildc 
were och forbliff ue oss en naadig herre och koning och m ed 
a ld kongelig naade och mildhed till alt got b ewogen . 

Att saa ledi s er till gangen, foraffschedigett, oprigtigen , er 
ligen och uröggeligen aff oss sampt li gen ud en nogen imod
sigelse ho Ides och effterkornm is schall saawelsom aff woris 
eff terkomm ere, det b ekrefter wi m ed woris stads sec ret dess
li geste de -24 indbeneffnte borgeris henders underskriffuelse 
och signeters b ekrefftelse. Datum Malmöe dend 9 : aprilis 
Anno 1658. 

Locus sigilli 

Lauritz Jensen Olluff Biörmöen Christen N ielsen Dirich 
A lbretsen Hans Liitzen Freess Hanns Pedersen Jost Krndt
rneyer Hendrich Hansen Hans Jörgensen Holdst Hendrich 
Hansen Solther Bendt Andersen N iels Turesen Laurs Han
sen Clawes Radtsach Jens Wild Hindrich Iff uersen Holger 
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Madtzen Poull Hansen Sten Hansen Assmus Weber Daniel 
Kliiclt Juliu s Giitterbuch 
Jörgen Simensen Olluf Pecle rsen 

Baksidan: Malmoe 
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Blll'gemestere och raadmend sampt 24 borgeri s 
fuldmagt till h yldingen. 



ORTNAMN I MALMÖ 

Il N 

Av Ingemar Ingers. 

D en framställning övel' ortnamnen i Malmö stad, som in
leddes i årsskriften 195? med behandling av namnen inom 

det gamla stadsområdet, forts~ittes häl'med och avser ortnamn 
i med staden inkorporerade f. cl. lantkommun er. Under 1900-
talet ha följande inkorporering·ar ~igt rum: 1911 Viistra Skri.iv
linge socken, 1915 Limhamns köping, motsvarande den forna 
Hyllje socken, 1931 Fos ie socken , 1934 Husie socken och 1952 
Södra Sallerups socken, samt liga ti llhörande Oxie hiirad. De 
namn som denna gång behandlas iiro de som ingå i f. d. Y. 
Skrävlinge socken, alltså den tidigast inkorporerade. För öv
rigt h~invisas till inledningen i fjor·årets framställning betri.if
fande ortnamnens undersökning och insam ling, t illgodog·ö
randet av ~i ldre källm, uppteckning av dialektformer m. m. 
Vid de förnyade undersökningar, som måst företagas speciell t 
för denna avdelning-, ha excei·peringar ur kyrkoböcker od1 
kartor utförts av skriftställaren Helge Andersson ävensom 
komplettering av traditioner angående namns uppkomst och 
folkligt namnskick, varvid även hr Staffan Jönsson, Hohög·, 
varit behjälplig. Utav ofta använda årtal vid datering av 
äldre namnformer beteckna följande respektive kiillor: 1569: 
Lunds stifts Landebok I, utg. av Ljunggren & E.jder· 1950; 
1684: Gerhard Buhrmanns karta över Skåne 1684; 1?6?: G ill
bergs Beskrifning öfver Malmöhus lähn; 1840: andra upp
lagan därav, utg-. af Nils Bruzelius; 18?8: Skånes kalender II, 
utg. af Nils Larsson och J. P. Velander; 1891: Kalender öfver 
Oxie och Skytts härad, utarbetad af 0. L. Hallmer, och 1904: 
Kalender öfver Skåne och Bleking·e, utg. af Fr. och H. Lan
den. För övrigt finnes i ortnamnssamlingarna å Landsmåls
och Ortnamnsarkivet i Lund fö1· varje namnform uppgift på 
vilket dokument den är hämtad ur. - Några sockenhistoriska 
data samt uppgifter om de större gårdarnas historia äro tagna 
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ifrå n J. Agris m yck et läsvärda artikel "Västra Skrävlinge i 
gamla dagar" i MF Å 1940, s. 65- 88. 

Västra Skri.i vlinge sock en m ed läge omed elbart öster om 
Malmö stadsjorda r bestod av två skilda områ den , ett större i 
söder m ed by arna V. Skrävlinge och V. Kattarp och ett mun
m er a v Hindby, och e tt mindre områ d e i norr u tgörande Bull
tofta b y . D essa områ den ~i ro åtskilda av Östra Skrävlinge b y 
i Husie sock en. Av de gamla bysamhä llena (byhemmen) finn s 
ingen samlad bebyggelse k var. D en blev starkt splittrad r edan 
v id enskif tesförrä ttningar i V. Skrävlinge 1805, i V. Kattarp 
1805 och i Bull tofta 1813. V. Skrävlinge b y var före ensk if tet 
b elägen omkring k yrkan, V. Kattarps by söder om Rosengå rd 
och Bulltofta b y v id mtv . Bulltofta gård , som ä r en gammal 
gå rdspla ts . Andra gamla bya1· i Malmö nä rh et ha bättre be
vara t karakfören a v samlad beb yggelse trots de omvälvningar, 
som en skiften och a ndra för~indringar m edfört, såsom Kvarn
b y, S. Sallerup och Hyllie. I Hylli e finn s e n b y, m en ingen 
k y rka, i V. Skr~ivlinge en k y rka, m en ingen b y . D ä r V. Skräv
lin g·e by en gtm g var belägen, finn s i nut id en ingen annan 
beb ygge lse ~in k yrk an (den nuv . b yggd 1864 på platsen för 
de n gamla) och två gamla skolhus. U tvecklingen i bebyggelse
hi s tori en und er 1800- talet liknar d en i and ra stad en om givande 
socknar: i början a v 1800-talet blevo å tskilli ga större egen
dom a r ny bildade genom att bondehemman blevo samman
köpta av borgare i sta den , och i slutet av 1800-talet och unde r 
d en gå ngna delen av 1900-tale t ha p å dessa egendomars mark 
uppstått v illaområ den och stadsb eb yggelse, som i sina namn 
bevarar namnen på dessa lantegend omar. D en förs ta fätort, 
som upps tod i V. Skr~ivlin ge, va r So fi elundshu sen , som bl eY 
sammanhän gande m ed beb y g·gelsen kring Södervi.irns stat ion 
i Ma lmö. Tillkom sten av tätorter och de n fra m trä ngande 
stadsb ebygge lsen h a r förorsakat en kr af ti g ökning av folk
m~ingden . D en var 18?8 : 533, 1880: 63?, 1891: 1198, 1904: 4392. 
1908 : 4,452, 1920: 5,?99, 1926: 16,125 och 1950: 28,265, då lik
v~il BuUtofta och en d el av Sofielundsområd et, som 1949 över
förts t ill Möllevångens församling-, frånräknas. D en 1 jam1-
ari 1958 var folkmä ngden 44,?0?. - Vid inkorporeringen 1911 
fi ck Västra Skrävlinge församling till s v idare beh å lla sina 
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g'amla gränser och utsträckning. Vid ändring av församlings
indelningen i Malmö stad 1949 blev Bulltofta tillagt Kirse
berg·s församling-, och en folkrik , om än till area len ringa del 
av Sofielundsområdet överfördes till Möllevångens försam
ling-. Följande framställning över odnamnen avse1· försam
lingens område sådant det var före nyssnämnda fö1·ändringar 
och som det varit sedan urminnes tid. I vå ra dagar är den 
viistra delen av församlingen upptagen av stadsbebyggelse 
och villabebyggelse eller annan fätbebyggeise, under det att 
den östra, som hai· stora .rordbruks-arealer, ännu bibehå ller 
karaktären av sydskunsk landsbygd med ett någ·ot kuperat 
sl~ittland. 

D en gamla dialekten i Vii.stra Skrävlinge var densamma som 
i Husie, Sallerup, Sä rslöv och den södra delen av Burlöv. D en 
skilde sig från målet i Fosie och ännu m era från må let i Hyllie 
(Limhamnsområdet). Skillnad en emot må len söderut bestå 1· 
d ii. ri. att i Fosie inträd er brytning mellan a-mål och e-mi1l. 
vilken i Hy llie blir ännu större för att i Bunkeflo övergå i ren
odlat e-mål. Vi avse hiir målet i dess mera genuina skick. 
som det var möjligt att avlyssna iinnu omkring 1940. (Jfr 
förf :s framställning i artikeln "Gammalt Malmöspråk" i 
MF A 1938, särskilt s. 19 och 27). Redan på 1920- och 30-talen 
var det av den samlade befo lkningen blott ett fåta l, som talade 
ortens egentliga dialekt ; annars var det vanliga ta lsprå ket 
dels Ma lmöspråk , del s "normalskå nska" . Uppgifter om nam
nens dialektuttal och folkligt namnskick ha erhå llits genom 
lantbr. Anders Månsson, Djurslöv (f. i Bulltofta 1838), kusk en 
Magnus A nd ersson, Knici.storp (f. i Bulltofta 1864), lantbr. 
Olof N ilsson , V. Skrävlinge n:r 13, förvaltaren Arvid Dani els
son. Roseng·å rd, och magasinskarlen Hans Andersson därsfä
des och dessutom genom ni1gTa meddelare bosatta i BurlöY 
och Husie. 

I. B eb y gge lsen a m. 11. 

Hii.r upptagas fö1·st byanamnen inom V. Skrävlinge : 
V. Skrt'iv lin ge, V. Kattarp, del av Hindby och Bulllnfla, so m 
anföras i sa mma ordning de av å ld er haft i kyrkoböck erna. 

61 



Västra Sk1•iivlinge (Vässfra Skrö.vlinje eller blott Skrö.vlinje, 
senare Skrö.vlinge och Skrä.vlinge, den sistnämnda formen 
den numera mest brukliga). Av namnet, som är väl belagt, 
upptag·as följande äldre former: Scrceplingi c :a 1250, Skrcep
linge 1348, Scrceplingce 1350, Screplinge 1358. W esfraskrcl!p
linge början av 1400-t., Skreblinge sogn 1434, Skröblinge 
soghen 1434 (avskr. 1476) , Skrceblinge 1474, Skreblinge sogn 
1502, Skreflinge sogn 1541, Skreblinge Sognn 1569, Wester 
Skreblinnge sogen 1590, Schreblinge (!) 1606, 1627, Skreblinge 
1635. W: Skreflinge 1684, JYiisfra Skriiflinge Sochn och By 
f ?6?, 1V esfra Skräflinge Socken och By 1840, H'. Skräflinge 
1861, V. Skrii/linge 1878, 1Vesira Skriiflinge socken 1881, 
1 'esfra Skreflinge socken 1891 , Westra Skre/linge 1898, Västra 
Skri.i/linge socken 1904, Väslra Skräflinge 1911- 46 (Kh.) och 
Viislra Skräolinge 1947 (Kh.) - I ~ildre skrivningar betecknar 
-/ ett o-ljud: den nuvarande skrivningen med ä, som har 
b~ittre stöd i uttalet , iir att föredraga framför tidigare skriv
ningar med e. 
~yrkhyns namn ~ir tillika namnet p å socknen efter vanlig·

heten i Skåne liksom i Danmark och i södra Sverige: av Skå 
nes niinnare 400 lantsocknar är d et endast 3. som ha andra 
namn iin kyrkbyns namn (Örkened , S:t Olof och S :t Ihb). 
Namnet Y~istrn Skrävlinge hör ses i sammanhang m ed den 
angriinsande byn östra Skrävlinge, som av gammalt ti llhör 
Husie socken (genuint uttal: Y sslra Skrö.vlinje, ibland äldre 
former: in Skrn?plingcl! orienlali 1269, Skrwpplinge östra 1318, 
Osterskrte /Nl!lingce senare hälften av 1300-talet, Osfre Skröb
lin ge f '5?2). D it två byar med samma namn, endast åtskilda 
genom viiderstrecksbeteckninga r eller "stora" och " I Öla" , 
griinsa fött intill varandra (iirn sambelägna) , kan man förut
.-;ii tta. a tl de m·sprungligen ha utgjort en enda by, som seder
mera blivit delad genom utflyttning. (Jfr Norrv idinge och 
:-lödenidinge. Stora och Li lla S li1garp rn. fl.) T detta fall torde 
man med Yisshet burna antag·a, att Östra Skriivlinge ii1· moder
byn och Viistra Skrävlinge en sekundär hybildning i förh ål
lande till denna. Östra Skriivlinge har större areal och gårde
tal (1 8 hemmansnummer emot J4 i Viistra Skriivlinge) och den 
11r<;prungliga byplatsen iir behigen omkr ing en fomligen stor 
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häck, i vår tid kallad Husiehäcken. By anamn med avled
ningsändelserna -inge och -linge (som alltså icke äro särskilda 
ord) höra till de äldsta ortnamnen ; ändelsen iir fogad till för
leder av olika slag, terrängbeteckningar, personnamn m. m. 
Skrävlinge hör till de mera svå rförklarli ga namnen i denna 
grupp. Här skall refereras fre olika tolkningsförslag. I sin 
avhandling " Ortnamnen i S k åne" (1 87?) sammansfälle r F alk
man namnet m ed växtnamnet skrc"ippor, som ur rent sakJi g· 
synpunkt inte ä r förkastligt , men antagand et av skräppor så
som förs ta led motsäges därav, att -pp- i så fall skulle ha 
kva rstå tt såsom sådan t och ick e övergå tt till -b och slutligen 
-D (ifr nedan). I sin förklaring till sock ennamnet Norra Skrii v
linge (som har samma ursprung som V. och ö. Skriiv linge) i 
Sn.nsk Uppslagsbok 2 uppl. hel 21 (fr. 1952) 1) sam mans fall er 
docenten Bertil E jder namnet med ord et skrii p, i vissa dia!. 
med bet. torra kvistar o. d. t ill brfö1sle, beshikta t med skrapa 
och su lunda syftand e p å det rasslande ljud. som ri s g·er ifr<°111 
si g. Fhir föru tsiittes allts<°i at t ord et skräp (skr~ p ) en gill1 g 
funnits men liter försvunnit (det tillhör ick e Sk <1 nemå len. och 
det nutida "skriip" iir lirnat ifrtm svenskt rik sprt1k). - S lut
ligen har mag. art. John Kousgå rd Sörensen, Stednavneud
rnlget i Köbenhavn, i brev medd e lat en tredje möjlighet. D å 
namn som äro a vledda m ed -finge iiro yngre iin d e, som ~iro 
avledda m ed -inge, iir det möjligt a tt l i namnet Skrii.vlin ge 
hör t ill förl ed en. D et iir alltså fänkhar t, att namnet Skriiv
linge, ursprungligen Sknl'plinge, iir bildat till ett vatte ndrags
namn "'Skrapil el. "'Skrcepil, som b etecknat bäck en med det 
rassland e ljudet - i d et ta fall biick en genom ö stra Skriiv
Jin ge. - Att Viistra Skriivlinge, som på ovan an givna grunde r 
antages vara en y ng re h y . tillkomm en ge nom uppdelnin g av 
en urb y, som omfattat båd e Ö. och V. Skriivlin ge, Iik viil iir· en 
by av hög iilder , frarn gi1r av dess r ela t ivt stora areal och 
g<°1rdetal , iive nsom cliirnY. att el en i tidi g mede ltid blivit k y rkby . 
At t ick e Östra Skriidinge bliYi t kyrkby be ror på dess a nslut
ning till Husie soc-k en, diir H 11 sie m ed ett mera centralt lii gc 
blev kyrkby. 

1 St·11 a 1T i\ il'rg iYe 11 i L1111d s s tifts matrike l (J9j5). 
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Utvecklingen av namnets former ifrå n Skrwplinge över 
Skrceblinge till Skrävlinge står i samband med dansk-skånsk 
utvecklin g av -p efter vokaler till -b (da. köbe, skrabe, i östra 
Sk åne tjöba, skraba) , som i vissa dialekter, säi·skilt S.jälland 
och västra Skå ne, utvecklas vidare till -D (S_jäll. köve, skrave, 
i Västskåne tjöva, skrava). Det genuina folkm å lets form , 
Skrö.vlinje, numera stillan hörd, är en sydsk å nsk utveckling 
av e och ii till ö framför -v ; jfr i Baramå l och Oxiemål löva, 
leva , näve, näve och väva, väva. 

[ elen folkliga föresfällningen torde namnet Skrävlinge ha 
associerats med verbet skrävla (.<>kröula). Ett gammalt tale
sii tt ifrå n Giirdslöv i Vemmenhögs härad lyde r: Denn si.s le 
haren ja skc'id , denn si o ja ijiill m e en ri11a, sa }inns i Skrö.v
linje. D å bönderna ifrå n Vemmenhög köl'Cl e till Malmö, had e 
de V. Skriivlinge k y rktorn inom synhå ll. då de n~irmad e sig 
må let för stadsresa n. 

Viish·a Kattarp (V i:iss tra Kcitlt°1rp e ller blott Kcilf l1rp). Katte
mp 1502, Katl erup 1532, 1541 , paa Kalleruppe marck 1569. 
Katforp 1603, k'a fforp W: 1684, Wästra Kallarps by 1?65, Wa 
l\.atlarp 1812, Weslra Kallarps by 1840, IV. Ka.ltarp 1861, V. 
Kalfarp 18?8, Ve.<> lra Kallarp 1891, Viis fra Kaltarp 1900-t. 

Namn et iir av samma ursprnng som Kattarp i Luggude 
h ~iracl , so m iir be lagt lå ngt tidigare och på 1200-talet skrevs 
Kafothorp. Htir ingå r ett gammalt mansnamn /..:ati eller Kal/i 
och thorp i bet. utfl yttareby el. n y bygge. ·- Ett liknande 
namn finn es i S. Sa ll erups socken i Oxie h~irad , Ostra Kattarp 
(Ysslra Kcillt1rp) , b eläget p t't en halv mils avst t'ind ifr t'1n Viistra 
Kattarp, men de stå inte i sa mma inbördes förhållande som 
Ostra och Västra Skrävlinge. D e båda Skr~i v lin ge-byarnh ha 
uppstått ge nom delning av en äldre by, men Ostra och V~istra 
Kattarp li gg·a t'1tskilda ge nom Kvarnby och Hu sie. Av byarna 
Ostra och Västra Kattarp tir end era äldst, men det iir svår t 
att avgöra vilken, och den ena kan ha uppstått genom utfl y tt
ning· frå n den andra, va rvid namnet medföljt. D et ~ir helle r 
inte uteslutet, att båda ha uppstått och blivit namngivna oh2-
roend e av varandra. D et genuina uttalet av de bå da Kattarp 
i O x ie htiracl iir Ktillc'irp m ed akut accent: besfä mningarna 
"östra" och ·· v~i stra" tilläg·ges blott. d t'1 det iir nödv~indig·t att 
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skil.ja dem åt. T nutiden ni:imnes sällan Vi:istra Kattarp, eni:ir 
dels gårdarna ha sina eg·na namn, dels villaområden och egna
hemsområ den med särskilda namn ha uppstått, såsom Egen 
härd , Eget bo och Rosengå rdsstaden. Namnet V. Kattarp fort
lever dock i en av huvudvi.igarna. som fått namnet Vi.istra 
Kattarpsvägen. 

Hindby (F-linnby, Flimmby el. flingby). I-lindby 1346. AY 
denna by hör endast ett hemman, n:L' 8, till V. Skri:ivlinge fors. 
under det att huvuddelen av Hindby tillhör Fosie. Namnet 
i:ir svårförklarligt och i:ir avsett att ni.irmare behandlas und er 
F osie socken. 

Bulltofta (B6Llt/1rola, y ngi·e B6lll<'1/lta: B6llltlrolana, invå
narna i B.: hingre söderut, såsom i 1-f yllie, Bunkeflo och Tyge l
sjö, förekommer uttalet B6/lfcl f /t e) . Booltoftc:e 1346, Bultoftce 
1358', Bultolflcf! och Bulthoffre 1434, Roltoffte 1435, Bulthofte 
1500, Buelto/f t 1514, Bultofla 1677, Bulltofla 1684, Bo!tofie 
1694, Bulliofla 1767 och fram till nutiden (t. ex. 1816, 1840, 
1878, 1891och1904). - Av bol i bet. gård, hemman el. n yb ygge 
el. visst mått jord , och toft, åk erjorden ni:irmast gi1rden och 
byn. 1) J namnet Bulltofta har detta bo/ tidigt blivit förkortat 
i första sammansättningsled framför konsonant, som skris
ningarna med -u- visa, di:ir u betecknar en vokalförkortning. 
Men långt fram i tiden förekomma ocksi1 skrivningar med o. 
t. ex. det ovanni:imnda Boltofle å en i.innu bevarad gravste n 
i V. Skri:ivlinge. Såvi:il skrivningarna m ed u som o angiva e tt 
kort, s lutet o-ljud. - I s lutet av 1700-talet var Bulltofta en 
vanlig· bondby, men vid d enna tid bl evo fl era av gi1rdarna 
sammanköpta av en Malmöb()['gare. rii dmannen Henrik 
Kockum, vari ge nom Bulltofta gi'1rd uppstod. (Se d enna ad.) 
I vi1ra daga r i.ir Bulltofta en ort med europeisk ryktbarh et. 
sedan fl yg fäl tet di.irsfödes öppnades 1924 på mark. som iir 
förvi.irvad ifr.0111 Bulllofta gi1rd. Dl'1 Bulltofta tillika bhit ett 
stod egnahems-samhiill e. ha jordbruksa rcal erna i senare lid 
avsevi.irt förminskats. 

1 gamla talcsi.itt och i YCrsdiktning ingi1r en ges talt. kallad 

') Toft rnr ii111111 på 1800-talC'l dt f11llt lern 11d c ord i fulkrn itle n: ocksa 
i 1900-tale ts tradition var det kiint som IH'!l'cknin g: pi1 td 1 rnarkomri'1dc 11 
i Fos ic bY, Toften oc h Ar!Clloffen. 
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"Bulltofta t.jur'', som fordom synes ha spelat en viss roll i 
folkfantasien. Så t. ex. sade man fordom i Burlöv: Rådda 
såmm B6lltårofa fjur (rådda = böla, råma), och i Bunkeflo: 
Vråle såmm B6lltåffte tjur. I Fru Alstad (Skytts hd) var tale
sättet: Kann du si B6lltc°i/fle tjur ti glinge i itt åne-dra? -
Från Tottarp och Uppåkra (Bara hd) är upptecknad en vari
ant av visan om "Mannen å krågan', där 6:e versen lyder : 

Aw hallsen där .iore di en bya-lur 
hiijj om, fä,jjom falli rallra 
<l dänn vråla varre iin Bolltåwta tjur 
Fclrr tura lura föjj tura lalla la. 

Ovriga bebyggelsenamn. 

Hiir upp tagas namn på gårdar, hus-samlingar m. m., som 
alla ~iro yngre iin byanamnen och i vissa fall äro möjliga att 
d atera. Namnen på dessa bebyggelser äro uppställda efter de 
byar de ursprungligen tillhöra. 

V. Skri:ivlinge : 

Annclund (Annel6nn), utgörande delar av n:r 3 och n:r ?. 
Annelund 1898. Ovisst efter vilken Anna gården är uppkallad. 

Anncxgå1•dcn (Anni:i'kksagilren) = n:r 5. Förut eget jord
bruk, so m 1923 blev tillköpt till Rosengård och brukas diir-
11nder. Namnet stammar ifrå n denna tid. 

Ellenb0t·g (A"llenbå'rrj) el. (A"llenbå'rri) = n:r 5; också namn 
på ett v illaområde, som uppstå tt å gårdens iigor. Ellenbnrg 
1904. Dåvarande ~igaren Anders Persson, hitflyttad 1891, gav 
på 1890-talet gården namnet E llen borg efter dottern Ell en, 
f. i S. Akarp 1888. 

Fridhcm (Fri' dhimm el. Fridhi'mm) = n :r J 0. Fridhem 1878, 
1882. Modenamn under senare hälften av 1800-talet. J fr 
MF Å 1957, s. 16. 

Höja el. Höjagårdcn (Hö.ja el. Höjja, Hö.jagcluren el. Hö}ja
gtl.uren) = n:r 8. Höja 1911. Uppkallad efter en ~ittehög å 
iigorna. 

Klockai·cgårdcn (/dclkkareg c"l uren) med läge nära griinsen av 
l-1 usie, fordom. boställe för kantorn eller klockaren i Husic 
oc:h V. Skriiv linge församlingar. 
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Rosengå rd J86?. Efter teckning ay A. J. Kockum , tillhörig fröken Hilda 
Kock11111 . 

Lessebo, en handel str~idgå rd å n:r ?. Uppkallelse efter 
Lessebo bruk i Småland. 

Länsmannagården, se under art. Sofielund. 
Rosengård (Rosengåur el. Rosengå.r, Rosengli uren el. Rosen

gå.ren). Motsvarade ursprungligen hemmanet n:r 1 & 2, som 
var den största gården i byn och före enskiftet var belägen 
strax väster om kyrkan. Den förvärvades kort efter enskiftet 
1805 av grosshandlaren Svedin Karström, som 1810 flyttade 
ut gården till s in nuvarande plats och gav den namnet Rosen
gå rd. Med Rosengård sammanköptes hemmanen n:r 3, 9 och 
12. Rosengård 1812, 1816 och senare. Namn med förleden 
Rosen- blevo från och m ed 1600-talet brukliga såsom namn 
på slott, herregå rdar och större egendomar : jfr Rosenborg i 
Köbenhavn , Rosendal och Rosenlund i Luggude härad i 
Skåne, också ifrån 1600-talet, och Rosenvång i Hyllie från 
slute t av 1800-talet. - Den förste ~igaren av Rosengå rd, 
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S Ycclin K a rs trö111. b ebodd e egendom e n t ill s in död 1834 och 
li gge r beg rave n <°1 V. Skri:ivlin g·c k y rkogiu·cl v. om k y rkan s in 
g<°111 g· i e n utvid g nin g a v kyrkogå rde n , d ~ir d e n forna g<°1rds
pl a tse n v arit bc l~i gcn. Sedan 1849 ~ir Rose ngå rd i s liik tc n 
i(ockum s bes ittnin g .. frr Ag ri: V ~i s tra S krii v lin gc i gamla 
dagar i MF ;\ 1940. Se v id a re Rosengurdssfaden s . 70. 

Skdivlingc mölla (Skrö.olinje rnylla ). f. cl . viid e rkv arn <°1 
n : r 10 , ·id v ii ge n e mot Hohög . byggd 177 1 oc h rive n om kr. 1930. 

Soficlund (So fi e/611 g cl. S o/ie/6nn cl. So fi elrJnna-gc°tren ) 
urspr. - V . S krii v lin gc n:r 4. e n gård som redan 1786 ge no m 
p a rti e llt e n s kiHe bl ev utbrnte n aY d i1v. ii g ar·e n. land s hö vding 
Ta ge Tho tt oc h 1792 rör viirYad es Cl \ ' hand!. I lan s Ba 11 cd . 80 1ll 

uppka ll a d e d e n cftc .. s in hu st ru Sofi a a r Troll e . Med Sofi e 
l11nd fiil' e na d es s nart d et tillkiipta he mm a net V . Ka ttarp n :r 4 . 
E n rninn es tav la a Y ste n, sorn for11 t s 11Uil it e n a v g i1rd c ns bygg
nad e r oc h num e ra föt·va ra s it Ma lmii 11111 se 11111. ha r d e nna in
s k r ifl: ·· s ophi e luncl. D e nn a gå r·cl iir 11pb yggd ttl' 1793 al· 
I la ncl c ls rn. 11. Ra 11 c rt oc h d cs rnr S. C. ar Tr-oll c:· - Na mn c·t 
s kriY cs sed e l'rn c ra SotJliie/1111d 18 16. So phice /1111d 18'50. Sofie
lund 1833 oc h se nare. En lid anYiind e.<> jiim lc So fi c l1111cl na rn-

So f" ir l1111cl o mkr. 1930. E fl c r folo . 
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net Länsmannagtlrden (Lii'nn:;mannagcl uren) efter kronohins
mannen A. Anderberg, som var ägare 1891 och 1904. - Den 
gam la huvudbyggnaden å Sofielundsgå rden, ett vitt tvåvå 
ningshus av korsv irke, kvarstod länge efter det lantbruket 
var nedlagt och revs 1953. Den kunde gi:irna fött stå kvar; 
gam la g·iirda r, t illika med park och trädgård, som släppt t ill 
mark och givit namn åt h ela stadsdelar, bord e om möj ligt bi
behå ll as av hänsyn t ill 'Samhörigheten med det förflutna. 

I s lu tet av 1870-tailet bör.tade genom avstyckning av tomter 
ifrån Sofielunds gård en hus-samling uppstå, kallad So fie-
1 und eller Sofielundshusen (den senare b eni:imningen i Ka len
der öfver Skå ne 1904 ; u tta l Sofiel6nn e l. Sofiel6nnshusen), som 
1896 blev munic ipalsamh i:ill e och •snart sammanväxte med 
sta

1
dsbebyggelse n i Ma lm ö och i:ir kärnan i den nuvarande 

stadsdelen Sofielund . 
Stenkillan (Sfenfji' llan), n ågra hus 11 n :r 10 ni:ira Husie 

gri:ins : uppkall else efter ängen Stenkill a n. se vidare nedan. 

V. Kalfar p: 

Augustcnborg (Agosslenbtl'rrj el. Agoijij{enbårrj) = n :r 5 & 6. 
Gården blev vi·d enskiftet 180'5 utbruten ur V. Kattarps by 
och blev namngiven 1811 , då elen förvi:irvades av köpmannen 
August Löhr i Ma lmö. (Se vidare artikel av C. G . Weibull i 
Sk å nska Dagbladet 10/7 1955) . A uguslenburg 1841 , 1861, 
1891 , 1904; Auguslenborg 1853, 1882, 1917 och senare. Före
bilden v id namngivningen torde ha varit det danska slottet 
Augustenborg på A ls, an lag·t 1651. Dess namn skrives enl. 
danskt skrivsi:itt A ngu slenborg, enl. tyskt skrivsätt A nguslen
burg. Efter Augustenborg's gård är uppkallad en nyanlagd 
stadsdel Au gustenborg, som började bebyggas efter 1948. 

Bondeslottet (Ronaslclfled) , skiimtsamt vedernamn p it Boti l
denbmg (se nästa art.). Dåvarande ägaren Magnus Andersson 
lät på 1880-talet uppföra ett slotts liknande boningshus med 
torn, varav blev Bonaslli tted. Ett bra exempel p å •sydsk ånsk 
folkhumor med ett litet sfä nk av ironi. 

Botildenborg (Botillenbå'rrj ) = N :r 4 och del av n :r 2. Bot il
denborg 1862, 1883, Bothildenborg 1873, 1878, 1891. - Egen
domen blev namngiven 1862 av dåv. ägaren Jeppa Andersson 
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efter hustrun Boel Månsdotter, f. i V. Kattarp 1817. (I senare 
hälften av 1800-talet förfinade man gärna namnet Boel till 
Botilda) . Namnförändringen blev stadfäst genom kammar
kollegii utslag 13/4 1863. - Jfr Bondeslottet i föreg. art. 

Egen härd, egnahemsområ·de å n:r 4 invid Hindby station. 
Namnet är ett utslag av " poetisk namngivning" och är belag·t 
å A. Nilssons karta 1904. 

Hindby station (Hingby sfasj6n), .i~irnvägsstation sedan 1875 
tl Malmö-Ystad-banan, belägen å V. Kattarp n:r 4 och upp
kallad efter den närbeläg·na Hindby by. - Hindby }ernvägsst. 
1883 . 

.Jägersro (}ägorsr6) = n:r 3. Namnet är första gången belagt 
1891 , då egendomen ti llhörde FL Henriksson; den tidigare be
nämningen var "Per Anderssons i Kattarp' ', Pär Annars' i 
Katlårp. Namn sammansatta med jiiger- ha ursprungligen 
hllkommit _jaktslott, _jägar- och skogvaktareboställen. Till de 
äldsta höra de danska .f ägersborg och .f äg ers pris, båda ifrån 
1670-talet. Under 1800-talet blevo namn av denna typ mode
namn ; ett av de äldsta i Sktme är Jägerslund under Oves
holms gods. Liksom det förut behandlade Bulltofta har 
J~igersro i V. Skrävlinge blivit ett beryktat namn. Egendomen 
inköptes 1907 av A.B. Skånes galopp- och trafbana, som där 
anlade kapp'löpningsbana och stallar m. m. 

Martabo (Martab6) , kvinnligt å J.derdomshem å V. Kattarp 
n:r 5. Det så kallade Martabo 1911, Marfhabo 1917. - Nam
net ~ir ev. givet med tanke på den bibliska g·esta lten Marta. 

Rosengårdsstaden (Rosengåurstaun el. Rosengårstan), vi lla
område, anlagt efter 1910 å V. Kattarp 5 m. fl. n:r och tupp
kallat efter det närbelägna Rosengå rd. Den nuv. norra grän
sen för bebyggelsen i Rosengå rdss taden sammanfaller med 
den gamla gränsl1in_jen mellan V. Kattarps och V. Skr~ivlin ge 
b yar. 

Sofiedal (Sofiedaul el. -dal) = n:r 6, en numera delvis styckad 
egendom. Sofiedal 1857. Uppkallad efter fabrikören Johan 
Daniel Ruhes hustru Sophia Ruhe, f. Kockum. 

Ögål'd (O'gåur), ett 1domkyrkohemman å n:r 7. Ogård 1898. 
Gården var i senare hälften av 1880-talet en längre tid i sam
bruk med det närbelägna Botildenborg och stod då öde. I 
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Sydskåne användes uttrycket slå öe om gårdar. so m av d enna 
eller andra anledningar stå obebodda ell er sakna kreaturs
besättning. 

Hindby: 

Gamlegård (Gammleg c'i. ur) z, n :r 8. Namnet givet på grund 
av byggnadernas å lderdomliga beskaffenhet. Gården är be
lägen å platsen för Hindby gamla by, där V. Skrävlingevägen 
utgå r ifrå n Ystadväg·en . 

. Jägershill (} iigorshi'll) å n :r 8. Kanske uppkallelse efter 
J i:igersro (se ovan) . I namnet ing·å r den engelska i:indelsen 
hill = höjd el. kulle, som fr. o. m. senare hälften av 1800-tale t 
och ett stycke in p å 1800-talet var mod ern vid namngivning 
också i Sverige; numera synes hill åter ige n vara omodernt. 

Bulltofta: 

Bulltofta gård (H6LLLå.mtaglturen, yngre B6Lltå f /tagåuren; 
innehavaren: B6Lltåmfaharren) . Gården bestod , d å den var 
so m störst, av d e sammanköpta hemmanen Bulltofta n :r 1, 2, 
3, 6, 7 & 8, so m redan i bör.fan av 1800-talet voro samlade un
der en äg·are, til'lhörig Malmö-släkten Kockum (Jfr ovan under 
byanamnet Bulltofta). En s tor del av egendomen upptages 
numera av flygfältet, som en tid förut hade t.jänstgjort som 
exerci-sfält för Kronprinsens husarregem ente. 

Mattisagården (Mati' sagåren) , ~ n :r 9 & 10. Efter en f. d. 
ägare Nils Mathiasson (Ne.[.<; Mati'sen) som angives såsom 
ägare 1891 och 1904. Brukas numera under Arlövgården i 
Burlövs s :n. 

Nya Sege ell er Segegården (Nya Sä.je el. Sä.jegåren). Åbygg
naderna till gården äro belägna å gammal stads.jord, och bo
ningishuset och en vinkellänga till detta är f. cl. värdshuset 
Nya Sege med h å llstall, men _jorden är till större delen belägen 
inom Bulltof ta (n:r 3 m. m.). Angående namnet se vidare 
MF Å 195? s. 25. . 

Valdemarsro (Valdemarsr6) = n:r 11, gård och därifrån av
söndrat villaområde. Valdemarsro 191?. 
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B11lltofta 1867. Eftrr teckning av A. J. Kock11111, tillhörig fröken Hil<la 
Kock11m. 

Il. Nalurnmnn och lerri:ingnamn. 

Då V. Skr~ivling·e socken i senare tid i hög grad har ~indrat 
struktut' på grund av närheten till staden, äro de gamla natur
namnen och terr~ingnamnen (marknamnen) inte så v~il beva
rade som i t. ex. Husie och Sallerup, som hingre ha bibehållit 
sin lantliga karakför. Redan omkr. 1800 skedde nya egen
<lomsbildningar genom att bondehemman blevo sammanköpta 
av sitmdspersoner (se ovan) , och emot slutet av 1800-talet upp
stod fätbebyggelse, som fortsattes under 1900-talet. I den 
västra delen av församlingen har rena stadsbebyggelsen ut
brett sig. - Det fåtal av naturnamn m. m., som p å 1920-talet 
och senare kunnat insamlas, redovisas här. I äldre källor så
som i Lunds stifts landebok 1569 och i lantmäteriakter från 
l 775, 1804 och 1805 förekommer ett rikligt namnstoff. Som 
exempel på hur detta försvunnit kan nämnas, att av de om
kring 60 marknamn, som ingå i Landebokens redogörelse för 
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V. Skrävlinge från tiden kort efter 1569, har det på 1900-talet 
varit mö.jligt att identifiera endast 3 i muntlig tradition, n~im
ligen Akärr, Möllebacken och Stenkillan. Det är dessutom 
osäk ert, om Möllebacken är identisk med den Möllehöys ager. 
som n~imnes i Landeboken, men b elägenheten i Norre vång gö r 
det trolig·t. T ill jämförelse kan n ~i mnas, att i Husie ha n 
namn i Landeboken kunnat i·denhfi erns i en senare tids tradi
tion . Gam la namn h a försvunnit , men andra ha und er 1800-
talet tillkommit, så t. ex. i V. Skrävlinge Sv ina -Ryssland och 
' ra t tareback en. 

Akärr (A'tjarr) , en vång å Rosengård, belicigen norr om går
den ; har v issa tider stått under vatten, men är numera u tdi
kad. Aakiers ager och Aakiers eng 1569. Namn~t är svårfö r
klarligt. Då det uttalas A'tjarr med a, bör första leden vara 
något annat ord än e:t 

Bulltofta mosse (B6lltc'lf/la mOS8f') med liige s. o. om Bu ll
tofta gård vid ö. Skrävlinge gräns. Bullfoffa iing-niåse 18 12. 

Kattarpsmossen (Kcilfc'l rpamos.~en) å V. Kattarp n :r ?. strax 
ö. om V. Skrävlingeviigen. 

Kyrkofållan (Tjlirrkefc'illan) , beteshage å Hosengård. be l~i

ge n i närheten av k yrkan. 
Kyrkovägen (Tj c'irrkeoi:i.jen), gammal väg från Bulltofta 

söderut över Hohög emot V. Skrävlinge k yrka. Den bl ev av
stängd efter 1926, en iir den berördes av flygfältet. 

Kyrkängen (Tjårrkii.'njen, senare TjcltTki:i .'ngen), en Loc
k arps k yrka t illhörig ~i n g, behigen vid den norra grä nsen emot 
ö. Skrävling·e. Jfr i Landeb. 1569 (under Lockarp) : '"Hem 
haff uir kircken en Eng i Skreblinge marck." - Le:k karps 
kijrckas i:ing 1??2, Kyrkängen 1881. 

Kär1•et (Tjarred), ii ng tt Bulltofta n :r 9 i södra delen av 
~i gorna . 

Lyckan (lytt jan, yngre Lyk·kan) , ii ngsmark ti llhörande 
Rosengård, bel~igen öster om k yrkan. Här ingår lycka i bet. 
inh~ignat område; jfr åtsk illiga liknande namn i MF Å 195?. 

Möllebackcn (Myllebakken), back e å vägen emot Hohög tt 
V. Skrävlinge n :r 10, där Skriivlinge mölla var it belägen. Jfr 
Möllehöys ager 1569, Mölleplattsen 1804. ( amnet från 1569 
är identi skt med Möllebacken endast under förutsättning att 
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en mölla s tå tt hiir tidi gare; d en som sist stod hifr va r b yggd 
177 1.) 

Sege å (Sä. je t'l u). D en utgör g-riins em ellan Bulltofta b y 
och Arlövs b y i Burlövs s :n, Bara h:d ; a ng. namnets ursprung 
och i:i ldre skr•ivningar, _jfr MF Å 195?, s. 28 och 43. 

Stenkillan (Stentji'llan) en äng i V. Skrä vlinge vid gränsen 
emot Husie. Sleenkilde ager och Stenkiilde engen (i Östre 
wong·h) 1569, S lenkjällan 1800. lnneh. killa, sk å nsk form för 
k ä lla. Gårdarna i V. Skrävlinge b y h a de var s itt skifte i 
Stenkillan. 

Svina-Ryssland (Svina-ryss/ann) , ett område med f. d. sank
ma r·k å Sofi elundsgå rden ; var redan på 1930-talet beb ygg t. 
Jfr ~1 a ndra orter Sibirien i bet. oländig el. svår t illgi:inglig 
mark. 

Tattarebaeken (f'citlrabakken) , en hög back e (odlad) , belä
gen d els å Botildenborg, n.v. om gårde n, dels å R osengå rd. 
Uppkalla d e fte r " J eppa tci ttor", som va r vedernamn t ill J eppa 
And ersson å Botildenborg· på grund a v hans mörklagda ut
sende. (J fr und er Bot i Iden borg). 

Åkesafållan (_Lfgesaf ål/an, ;i ven Agesalykkan ), en beteshage 
i1 Rosengå rd m ed läg·e ös ter om g·å rden. Namn ifrå n 1900-tale t. 
Av .4ge och Agasen el. Ågesen , sydsk å nska form er för Åk e 
och Åk esson. 

74 



LIMHAMN SOM FISKELÄGE 

Av Agda Olsson. 

U tdrag av ett brev från Göteborg den 26 sept. 1802 till 
Stockholmsposten : 

Med synnerlig fägnad får jag berätta att si ll en redan börjat visa sig i 
myckenhet. Anstalterna till fiskets företagande påskyndas, och man har 
a ll a an ledningar och liknelser att det i år skal l bliva förmånligt. 

Under dessa 155 år som gått sedan detta brev skrivits har 
si l!en fångats i massor utmed våra kuster och fiskelägen har 
blomstrat upp, men si llen har ~iven under många år uteblivit 
och fiskarebefolkningen har måst söka annan utkomst. De 
dåliga åren har ~itit upp de g·oda årens inkomster. Fiskeriyrket 
har a ll t id haft ett drag av lo tteri . Den ena natten kunde vara 
stormig och ingen fångst och likväl for man ut nästa dag med 
nya förhoppningar om bättre tur. Så har tiderna skiftat un
der årens lopp vid våra fiskelägen, även Lirnhamn har haft 
sin storhetsperiod som fisk·ep'lats och så även ti llbakagång till 
nästan enbart amatörfiske. 

Först omkring åren 1840-1850 kan man kalla Lirnhamn 
som fiskeläge. Bönderna vid ku:sten hade i allmänhet fiske
dr~ing, som skötte fisket åt bonden. Den första egent li ga fis
karen på Limhamn var Sven Rolf som tjänat som fiskedi·äng 
hos en bonde. Rolf byggde sig en liiten stuga av Hinta och ler, 
och bör.jade som •egen fiskare, det lär vara på 1830-talet, ytter
li gare flera fiskedrängar blevo egna fiskare och man började 
bygga sina eg·na st ugor. Husen var byggda i ·längastil och med 
halm tak, fönster och dörrar var grönmålade. På loftet för
varad•es fiskredskapen. Så hade man uthus för gr is och höns, 
någon av fiskarna hade även kor. 

Det fanns ingen hamn, men en stenarm låg som en våg
brytare, och här innanför förtö_jde fiskarna sina båtar. 

Strandhnjen gick upp till nuvarande trädgårdarna på 
Strandgatan. Därför blevo de ä ldsta fiskarehusen byggda på 
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r iskcbi°da r Södra fi sk<·harn11 e11 Limha11111. Efter akrnre ll 
a ,· fiirL 

strnndiinga1·. so m litgo nitgot iister 0111 nuYarand e Strandgatan. 
Fiskarna byggd e d it s ina hus uta n n itgu n ege ntli g gat uord
nin g;. va rfii1· d et har uppstidt srn i1 griinder som kallades kliirn
mor, v i har P er S meds khimma, Ola Rolfs kl~imma , P e r vVi
derbe rgs khimma och Karl Strandb~i ck s kl ~imma . 

Pit st ra nde n hade fi skarna r est en l yktpå le med en sta ll
lykta. som ha de stea1·inljus t ill belys nin g. Denn a lykta hindes 
av en fi skarhusfru. k a llad k a ptensk a n. sit snad n itgun av fi s
km·1rn va r u te pit sjön pit k v~ill e n . Senare crsaUes denna lykt
pa le mcxl e n annan !"yr. I en lriihudd a med lu cka pi't tak et 
v inschad es upp en la n te rna . som had e fy ra vek a r och brann 
med fotoge n. d en ti:ind es pit kv~illen och sliicktes p it morgone n. 
F ydii nd a ren var Ande rs Jep p·sson. 

Fiskarnas bi1ta r v id denn a t id var ej cliickade och d åligt 
b yggd'a . si'.'1 det behövd es h ·it ma n och en pojke till besiit tn ing 
för att kl a ra bå de b å t och redskap. D et berii ttas om fiskaren 
_·i Is Ho IF då ha n var 11 ng h a de han tre man p<'i s in fi skebå t 
och d it han var 75 å r gamm a l, for han ensa m ut p å ga rnfi sk e, 
sit hade bitta rna förb~ittrats und er å rens lopp. S må nin gom 
byggdes ny a bidar och ma n började med chick pi'.'t sidorna, 
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men ej i fören. Ni1gra år till så fick man däck ~iv en i fören 
och akterhus kom till, först i bör.ian på 1900-talet lät fiskarna 
bygga motor i sina båtar. 

Min farfar Ola Henriksson började fiska i slutet på 1860-
talet. Det fanns inga huddor på den tiden som fiskarna kunde 
ta in s ina redskap i för att töa upp dem på vintern. Ofta då 
fi skarna drog sina garn voro dessa frusna till isklumpar och 
de må:ste d å ta in dem i s in stuga för att töa upp och lyng·a d em 
i värmen, då vaknade krabborna ti ll livs och kröp p i1 s tugo
golve t. 

Vid denna tid förekom smuggling överallt vid kusten. En 
fi skedr~ing Lars Jönsson beri.ittade, att då han för bonden 
Hans Jönsson i T ygelsjö, hade klarat tre sidenpackor frå n en 
skuta i land, så skull e bonden sji.i lv köra packorna till Malmö. 
Han lade smugge lgodset på botten i vagnen och lastad e mi.ing
der av halm över. På vi.ige n mötte de tullaren Malmros. bon
den erbjöd t ullaren skj u ts till stan och han fi ck sitta i hal
men ovanpit packorna, st rax innan d e kom fram till bes fö111-
melseorten hoppade tullaren ner för att handla i en butik. 
Bonden körd e sk y ndsamt fram till s in uppdragsgivare in i 
porten och dörrarna slogs igen och af fören var r i.iddad . 

P å nuvarande Gam la-gata n låg en gård, som kallad es 
Ga lla-g·ården, här var gi.istgiveri , anhalt och gömsfä ll en för 
smugg·elgods, även Soldattorpet och l3ell eshög på Si1nnckulla 
var gömsfö'llen. Gallagå rd en i.igdes av Ola Gall och hans sys
ter E lna Ga ll. På deras gravsfä lle p Z1 Limhamns kyrkogå rd 
stod tre stycken gravstenar, en för· bonden Ola Ga ll , två mete r· 
hiig· sten. en för systern E lna Ga ll. en halv meter li.igrc. och en 
fiir piga n iinn u en halv mete r li.i g re sten. D essa tre gravstenar 
har bliYit u tbytta under senare in· mot en 111indre ge111cnsa111 
gravste n. 

Pi1 1880-tal et förekom ett g ivand e räkfi ske. Limhamn had e 
cL01 omkring 25 fisk ebåtar. Pi1 viiren for fiskarna ne r· ti ll ni.iset 
vid l-löllviken , satte si na rusor. g ick i land hos en bonde, Sven 
Persson , kiipte kaffe och pratad e bort ett par timmar. d e drog; 
rusorna vid 12- l tide n pi1 natt en och for sen he m. Det har 
hänt att i en enda rusa kund e f[rngas si1 myck et riikor atL cL·t 
fvlldc ivi1 rullebörar. 
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Vid ett tillfälle hade Ola Henriksson och Lars Jöns Johan 
en fång st av tre a fyra hundra pott räkor. En gumma, Anna 
Borg från Hyl'lie, skulle säl.ia fångsten och efter en dags ar
bete kom hon tillbaka och beta:lade fiskarna tre styver pot
ten, medan hon själv behöll tre styver potten. Längre fram 
på sommaren for man ut vid Saltholmen för att fånga r~ikor. 

Äldre fiskare bruk·ade ofta stryka räkor med tjes i land
ningen , det var särskilt gott om räkor i tångTusker, dessa bru
kade vara mycket goda och något större än de ·som fångades i 
rusor. R~ikorna brukade ofta anv~indas till krokbete för 
ålfiske. 

Kvinnorna tog så hand om fångsten och rul'lade räkorna in 
den långa vi:igen till Malmö och så lde dem både privat men 
s~irskilt till hote11, och ibland for man över till Köpenhamn 
och sålde till hotell där. De använde det danska måttet pott, 
som var något mindre än en liter. Räkfisk·e förekom ~iven in 
på 1900-talet. 

F iskehamnen p åbörjades år 1882. Man fyllde ut strandlinjen 
och så började man bygga hus vid den nya vägen, som senare 
blev kallad Strandgatan. Dessa hus fick en annan stil, här 
var högre resning p å dem och med veranda och balkong fint 
utarbetade i trä och med en frontespis över balkongen. Även 
trädg·årdar började så småningom att anliiggas. 

Limhamns Fiskareförening bildades år 1888 och vid första 
sammanträdet antecknades 38 medlemmar, nu kunde fiskarna 
få hyra av Hamnbolaget torkplatser för sina nät och så kom 
den förs•ta huddan till, som byggdes av Per Tru lsson. 

Det fanns perioder på senare dden av 1880-talet då sillen 
gick till i stora stim utanför Limhamn, då kom f iskare

1 
från 

Trelleborg, ostkusten, Blekinge, Vikhög och Barsebäck för att 
bedriva sillfiske här. Vid denna t id lär det vara så trångt i 
hamnen att det var svårt att vända båtarna. Här låg även 
tyska uppköpare, Kiisel och Nord , som köpte hela laster sill , 
transporterade si llen i ångbåtarna Sten-Sture och Oscar till 
Tyskland, 10 till 15 Ör·e valen betalades för s illen. Tyskarna 
fiskade int·e sill på den tiden. 

Seglat ion en på Limhamns Hamn kom i gång, hden innan 
fanns nc01gra jakter som gick med kalksten t ill Danmark. En 
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gammal sk eppare, min farmors farbror Knut Nilsson, berät
tad,e på sin nittioårsdag, hur han och brodern en gång vid 
lossning av kalksten i Danmark såg en rök långt borta som 
kom närmare, varvid de bå da männen beslöt gå röken till 
mötes och de så g då det första järnvägståget, som tog de första 
gliden. 

D et fanns en annan jakt som h ette Slöfsen och skepparen 
h ette Malm, som gick meJlan Limhamn och Danmark för att 
i Holländarebyn köpa grönsaker, såsom rabbor, morötter , 
skockar av k å lhuvud m. m. Det fanns in te grönsaker att köpa 
p å Limhamn. 

Vid högtider eller v id någon särskild festli ghet samlades 
man några av befolknin gen och gick in till Malmö för att 
handla hos Faxes p å Lilla forg. D et kunde ~i ve n h~inda att 
man kunde få åka med 'en bonde in till s tan . 

Sönerna fick tidig t följa med p å sjön, min far Ola H enriks 
Anders fi ck p å s in konfirmationsdag i april 1889, först föl .ja 
med sin far ut och dra garn p å morgonen. D et blåste upp till 
storm, dom drev i land vid Na ffentorps iingar och e n bonde 
mås te köra dem h em , och Anders fi ck kry pa till koj s ett pa r 
timmar, innan det blev tid att fara till konfirmationen i Bunke
flo k yrka . 

Limhamnsjiirnvägen byggdes å r 1888 och då fi ck fi skar
gummorna det lättare. De r es te me d sina rullebörar fy llda 
med sill till Malmö för att sälja sillen p å fi sktorget, ibland rul
lade de ända u t till södra torget. D et var en H'tng väg de hade 
att rulla s in ·sill. D et var friskt och trevligt öve r dessa fi sk
förs~il .jerskor och alltid hade de något gott med sig h em till 
famil.[en frå n stan. De voro i allmänhe t snygg t och pry dli g t 
kliidda, p å sommaren hade de bomullsklli1min gar med ran 
di ga smiickförkhiden , men de t v iktigaste var dock huvud
klädet, som var vitt och sfärkat och så skulle det higgas i veck 
och bindas under hakan. Vid hemkom sten skull e kläde t läg
gas prydlig t tillsamman m ed lomrnan och fi ck ej röras förriin 
n~i s ta morgon. Lomman var en myck et viktig detal:f i k v in
nornas utstyrsel. Av s ~i ckväv syddes två fi ckor och med 
band som knöts runt livet, så lomman korn att hänga p å ma
gen under förkläd et och hä ri förvarad es den stora börsen. 
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Fiskarna fick ofta sina nät förstörda av prickar och större 
båtar. Många av de äldre fiskarna bant själva näl"dingar och 
garn och snodde taff s till sina krokar. Detta arbete pågick 
und er vintern och fiskarna måste ofta ha h.rälp för att få sina 
ni:irdingar uppbötta. Ung·a kvinnor kom från andra platser 
för att ansfällas som böd etöser, de kom från Vikhög, Barse
bi:ick och fr t'in fiskehigen i Blekinge. Mång·a av dessa böde
töser blev{> senare hustrur åt fiskarepojkarna. 

Tidigt på våren började man fiska efter torsk och flundror. 
ltingre fram sattes krok för att fånga å l, till bete hade man 
ri:ikor och längTe fram i tiden anvtindes tobis. Slutet på april 
satte man efter hornfisk , detta fisk e varade omkring tre vec
kor och fodrad e särskilt bundna närdingar som kallades horn
fiskani:irdingat· och dessa hade större masker i:in s illn ii rdingar. 
si1 kom tur·en till räkfiske och spi:i tte fiske. RtikcH· fångades i 
rusor e ller ströks med t.ies och spättor fångades i garn. Fis
karna for ibland ända in vid Stevns vid danska kusten för att 
si:itta spiitteg·arn. och det påstås att landning·sflundror skall 
vara de fina ste. Men s illfi sket var ju ändå det viktigaste, det 
nu sillen som skulle ge fiskaren hans uppehälle för den kom
mande vintern. Slog sillfisket fel då blev det att handla på 
kred it för vintern hos handlanden Olsson på Rundelsgatan 
(nuY. Gamla gatan) ell er hos Schiillers i vtintan på att ni:ista 
1°n'sfiske skull e bli bätfre. 

D en i:ildre fi skarbefolkningen var sfrtingt religiös, pi1 
1890-talet fanns bå de Fri:ilsningsarmen, mi ss ions förbund e t. 
metodistfö rsamlingen och alla var livligt besökta av fiskar
familj erna. Limhamns kyrka som di1 var nybyggd hade si.na 
trogna besökare. Det beri:i ttas att unga fli ckor i tji:i nst hos 
fiskarfamiljerna var tvungna att gå i k y rkan om söndagarna . 
Vid knkobesöket skull e kvinnorna helst vara kl i:idda i svart 
kliinning-. svart schalett med blond er och så had e man schal. 

I hemm en hos de i:ildre fiskarfamilj erna fanns ofLa pi1 vi:ig
gen ett bibelspri1k, ett tryck med gldterboksfover, m ed ord en 
.. Herren i:ir min Herd e" så stod det i min farfars h em och i 
111 i'1nga andra hem kund e man se sa mma bibelspri'1k. 

I finrummet hiingd e stora inra111ad2 förgportrMt av kung 
O scar Tf och drottning Sofia. Lingre fram i tiden kunde man 
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i de flesta hem se porträtt av ingeniör R. F . Berg, kallad Lim
hamnskungen. 

Den finaste prydnaden i hemmet var den långa sängen, bak
stycket kunde vara ett riktigt konst~~rk, utskuret i det finaste 
mönster. Öve1· den uppbäddade sängen lades ett vitt hemvir
kat sängtäcke och över sängen hängde ett säng'omhäng, som 
sträckte sig· ut över sänggaveln. På sängen låg en örngotts
kudde med virkade spetsar och prydligt sytt namn. Man hade 
hemvävda gardiner för fönstren och hemvävda mattor på trä
golv, som skurades en gång· i veckan . Ofta såg man kuller
sten i köket. 

Vid bosättningen köpte man möbler på Göingatorget i Mal
mö, nuvarande Gust. Ad. Torg, eller också beställde man bord 
och stolar hos en vagnmakare i Hyllie by som även g_jorde 
möbler. Denna bosättning gällde dock hem på 1870-talet. 

Någon skomakare fanns ej på Limhamn vid denna tid utan 
man fick gå till Klagshamn till en g·ammal skomakare s·om 
hette Kristens Lars, för att få sitt skotyg lagade. Man måste 
ha bra skodon för det var långa sträckor att gå, innan järn
vägen kom till. En g·ammal gumma berättade att hon gick 
många gång·er mellan Limhamn och Trelleborg, hon hade 
tjänst i Trelleborg och för att kunna komma hem. måste hon 
gå hela vägen. 

Ungdomens nö.jen var att gå på dans. I furuskogen utanför 
Limhamn fanns dansbana och en liten servering, som var liv
lig·t besökt, även malmöbor for dit, och för övrigt kom folk 
från andra trakter dit för att roa sig. Av denna furuskog 
finns endast tre träd kvar. 

På vintrarna gick ungdomen till Annetorp på dans och då 
dansades det i ett brygghus, som var helt byggt av gråsten. 
Även ute på andra gårdar förekom dans någon gång. Det 
fanns en lokal på Rundelsgatan och här dansade man efter 
dragspelsmusik av fiskaren Anders Persson. Slädparti före
kom också någon gång. De äldre kunde ibland hyra en sk.j uts 
för att fara till teatern i Malmö. 

Majstång hade man a lltid på midsommar och på 1890-talet 
förekom h~istkapplöpningar på LimhamnsfäHet. då skulle alle 
man ur hu se föl" att se på detta. 
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Att segla ut till något av fyrsk eppen var mycket vanligt 
och det kunde h~incla att det blev en svängom p å däcket. 

Då jiirnvägen kom till blev det vanligt att man på lördag 
och söndagskv~i ll ar gick till stat ionen för att möta in tågen. 

Limhamns samhälle växte, olika fabriker började byggas. 
Ar 1888 fl yttade Cementfabriken hit från Lomma och folk 
från andra trakter korn t ill Lirnhamn. D et p åstås att folk 
frå n Småland och Blekinge som tänkte emigrera till A mei' ika, 
kom till Malmö och fann att här var en blomstringsp eriod med 
gott om arbete, så stannade de här och många kom till Lim
hamn och fick arbete vid cem entfabriken , sni ckerifabriken, 
g·ödningsfabriken m . fl. 

Limhamns Fiskareförening fick ny a medlemmar och t iH 
Limhamns fiskeplats fl yttade folk från Vellinge, Klagstorp. 
Trelleborg och Skanör. Föreningen hade å r 1895 16? medlem
mar. N u började fiskarna bygga sina huddor p~1 breplatsarna 
och man kunde förvara fi skredskapen bättre och fru sna garn 
kunde man ta in i huddan för att töa upp dem . 

Cementfabrikens ledare ingeniör R. F. Berg arbetade på att 
göra Lirnhamn till ett m era modernt samhälle, han började 
med att köra ut kor och grisar p å Sibbarp. Ägarna gick efter 
kärran och knorrade. Moderni•serin gen fotsatte och grisar och 
kor försvann ur bilden. 

För fi skarna blev ingeniör Berg en god h ,jälpare, då danska 
fi skare hade bör.iat få motor i sina båtar, inb.jöd han desisa 
fi skare och motorfirma till en utställning i Limhamns fiske
hamn. D å blev det fest p å hamnen med tal och flaggning, det 
var å r 1904. / 

I ngeniör Berg ordnade med lån i Hushållningssällskapet för 
fi skare som skaffade motor i ·sina båtar. 

Större och flera skutor kom nu till Limhamns hamn och 
fi skarpojkarna fi ck längtan ut till främmande länder. Min 
far mönstrade som lättmatros p å barkskeppet John Fougt, å1· 
1893, för resa till Amerika. John Fougt var hemmahörande i 
Malmö och kaptenen var F. C. Norfelt. Det var något av sen
sation när dom skulle gå. En gammal limhamnsbo berättade 
att han och flera andra limhamnsbor och även malmöbor hade 
samlats på Limhamnsfa ltets ängar för att se det fina fartyget 
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Ba rks kqipct John Fo 11 g ts s t ra 11cl ni ng. l·: ft c r samtida olj e m il l 11 i ng i fö rf. iigo. 

göra sin a\-resa. Hon skul le niimligen först upp i Ös1·ersjön 
oeh Bottenhavet, troligen till S undsvall för att dur lasta tr~i , 

sen till .Fnglancl och så v ida re till Amerika. Aret efter elen 23 
d ec. 1894 gick John Fougt p å grund utan för hoJhindska kusten 
i rykande storm. Besi:ittningen blev kommenclerncl upp i 
aktermasten, att gå i r i:i ddningsbåtarna var omö:jligt. F rnn 
land sköt man ut raketer och m~innen blevo ri:icldacle u torn en, 
som gick förlorad . D e ri:icldade blevo vi:il omhi.indertagna av 
befo lkningen på ön. Nästa dag som var julafton syn tes en
dast en del av aktersk eppet, p t1 elen stolta malmöbac·k en 
John Fougt. 

Våren 1895 gick resan med slupen Sjöblomman, och m ed 
kapten M. Jönsson från Naffentorp, turer mellan Malmö och 
Danmark. Den 7 nov. 1895 mön strad e Anders Olsson i Ham
burg som matros p i1 d en italienska barken Santa Rosa, hem
mahörande i Ca stellamare, Italien , med kapten de Rosa som 
befälhavare, p å vi:ig ti ll Rio d e Janeiro. Besiittninge n på 
d enna båt var två protestanter och de övriga var katoliker. 
Vid resan frt111 Rio råkade fart yget ut fö1· storm och besvi:ir-
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ligheter, katolikerna trodde att protestanterna var orsak till 
det dåliga vädret, italienarna gick med rökelse och rökte i 
kojor och mäss, det började knaka i lasten och efter ett dygn 
slog lågor upp och elden spred sig. Besättningen fick gå i 
båtarna och aUa deras tillhörigheter brann upp. Vinden hade 
mojnat, dom låg och höll sig kvar i livbåtarna i tolv timmar 
ute i Atlanten. Äntligen kom en liten ångbåt styrde kurs på 
dem och besättningen blev räddad. D en lilla ångbåten, tro
ligen sjörövarefartyg, hade mycket mer besättning än bruk
ligt, getter, får och höns hade de ombord och männen gick 
beväpnade. De bordade det brinnande fartyget och tog så 
mycket de kunde rå på, men de nödställda sjömännen blevo 
räddade ·och förda till en ö utanför Afrika. 

Med hjälp av engelska konsuln kom så Anders Olsson till 
Marseille, där han mönstrade som matros på barken Valpa
raiso från Ribe och med kapten Lorentzen som befälhavare, 
för resa till Brasilien, Argentina och Chil e. Efter ytterligare 
två års resor söder om Ekvatorn ställdes kursen mot det svala 
Norden och ·efter två förlisningar kom hemlängtan till lugnare 
farvatten. 

Då hade Limhamn utvecklats ytterligare och fi sket hade 
tagit mera fart. Omkring s·ekelskif tet då deltog de unga fis-
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karpojkarna i sillfisket med början i aug. och ut på hösten. 
så länge det visade sig sill ibland ända ut i nov. mån. Under 
vintermånaderna lagade de sina nät och även bant ny a nät. 
Tidigt p å våren blev det mönstring igen och hjälp med rigg
ning av bå tar, i mars mönstrade Anders Olsson som bästeman 
p å skonertskeppet Roma av Limhamn. Denna bå t gick mest 
på svenska och danska kusten, avmönstring skedde i aug. då 
sillfisk et började. Så gick några å r in p å 1900-talet med både 
seglation och fi sk e. 

Ar 190? köpte Anders Olsson fi sk ebåten 228, och å re t efter 
blev huddan byggd och så blev fisk et huvudy rket. 

P å 1890-talet och framåt 1910 var Limhamns fi sk eläge en 
sommarplats för m ånga ma lmöbor, då fly ttade fi skarna u t i 
u thus eller upp på vinden och sommargtisterna fick överta 
dei·as bostad. Sommargästerna idkade livligt sällskapsliv och 
ofta sp elade de teater i trtidgårdarna, med traktens befolk
ning som åsk ådare. 

Jä rnvägen hade stor p ersontrafik p å sommaren först alla 
fiskargummorna med sina ruUebörar, de reste m ed halvsju
ti1get, sedan kom sommargästerna som skulle in p å sina plat
ser halv å tta och för övrigt de av traktens befolknin g, som 
hade sitt arbete i Malmö. 

E n h ~i stspårvagn , som för tio öre körde folk ut till Sibbarp, 
stod u tanför järnvägsstationen. Sibbarp ansågs då börja vid 
nuv. Linnegatan. Vid varmt vtid er hade hästen en vit strå 
hatt med hå l för öronen och en pingla om halsen. Bak p å 
spårvagnen hängde en brevlåda. D essa brevlådor skiftades 
för varj e tåg och hade olika färger. Vi barn p å breplatsen 
ropade när vi hörde vagnen komma blå, blå, men när så 
vagnen svängde vid Mår tenssons hörna och brevlådan blev 
synlig då var den kanske röd eller gul. 

Limhamn väx te till köping, m en idy llen vid fisk ehamnen 
fanns kvar. Fiskarna lät nu allmänt bygga huddor p å sina 
torkplatser. Fiskaren och snickaren August Lindström by ggde 
flera av hudderna och antingen tjärade man dem eller målade 
dem. Många målade dem vita mot solsidan och tjärade dem 
på norrsidan, numera målas de i allmänhet ljusgrå. Invän
digt i dessa redskapshus kan man få se många färgprover p å 
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väggarna. är fi skarna skulle må la s ina båtar så strök dom 
föi·st några förgprover på huddevägge n. 

I huddan kände man dofter av t.iära, tågvirke. tång, fi sk
redskap, osande lanterner och även tobaks rök m. m. Ofta 
såg man om vårarna hur fi skarna satt i s ina huddor och hötte 
ga rn. P å hös ten under s illfi sket n~ii· det vai· gott om sill och 
man höll på att plocka av, då gav man sig e.r tid att gå h em 
för att i:ita och drick a, då kom gummorna ner med skaffning 
och så Ztt man och drack kaffe i huddan. 

Ibland kunde man så få höra, "hade vi bara salt lite mer 
söderöver, så hade v i fått bra m ed sill, vi kunde redan vid 
åttatiden plocka en halv snes sill i örat. men strömmen ri:ind e 
så våldsamt så vi fi ck dra närding·arna och i den första hade 
vi mycket sill , men i de s ista hade vi ingenting· ' . 

En annan gång lät det så här, "vi Ut i· palma närdingarna 
och sii'tta om, dom har gott om sill inne vid land, m en vi var 
ute väster om farvattnet". 

Vid storm och otji:inlig väderlek och man ej kunde gå på 
s.jön brukade fiskarna stå och prata vid barkhuset eller vid 
någon hudda. Ibland tog man lä bak repslagarehuddan. 
denna var ett trevligt inslag p å hamnen, och hi:ir gick repsla
gare Andersson fram och tillbaka och snodde sina rep . 

I lä vid barkhuset kunde man finna P er P å ls P er, som pra
tade om den nya bå ten han byggde, här var Jöns Lars Olof 
som pratade politik och gamle Ljungkvist som kände varmt 
för Frälsningsarmen, medan Anders Käck och Per Velling dis
kuterade julstormen 1902. 

Julstormen härjade svårt, den bröt upp och fördärvade 
Limhamnsjärnvägen, s jön gick upp till torg·et, flera tak blåste 
av husen och källrarna blevo fulla med vatten, så den saltade 
s illen simmade i källrarna. 

D en 29 december 1902 p åbör.jades arbetet med reparation 
av den förstörda .rärnvägen, varvid fiskarna deltogo i uppröj
ningsarbetet för en daglön av 2 : 50. 

Den 23 februari 1903 bör.jade åter godstrafiken på Lim
hamnsjärnvägen och den 3 mars kl. 6.45 e. m. var persontrafi
k en igå ng p å M.-L.-järnväg. 
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År 1903 fiskade Per Jönsson och Ola Henriksson till sam
mans, och nu följer u tdrag· av Per Jönssons kassabok. 

Dag 
14 
17 
18 
ICJ 

September 1903 

1-! ,·a l 
2 

30 

s i Il :;,so 
6,17 
2,25 

67,50 
Sum ma 79,72 

21 13 vala r s il I 28,60 fiskat i Kal le bo 

Inkomsten för år 1903 kr. 1086,55 

År 1904 

Mars 27 2 liter reg-
28 2 
30 5 

ga rnfiskt• 
S11111111 a 

Yestligt blåsande, skit i garnen, kallt. 

Maj io 
j 1 
1:; 
J.j. 

5-! snes hornfisk 
:; ~ snes horn fisk 
9 liter reg 

10 liter reg 

2,-
2,-
5,-
4.-

13,-

10,40 
5.80 
9,-
8.-

Summa 33,20 

kr. 

31 12 liter reg i blåstenshålet kr. 7,50 
Sept. 26 

27 
28 
:;o 

30 va lar si ll 44,63 
53 66,25 
23 
73 

28,75 
91,25 

Summa 230,88 

In koms ten för å r 1904 Kr. 1044,75 

År 1905. 

Sept. 18 300 va lar s ill 332,-
19 98 80,-
20 64 59,-
21 134 101,-
22 11 8,80 
<r 
-~ 13 11 ,50 

Summa 592,30 

Den 1J sept. ves tlig orka n. 
Inkomsten för 1905 Kr. 1.839,44 
År 1909 hade man till nä rings 62,50 
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Flera av Limhamns fiskare har gå tt förlorade på sjön un
der fisket. Ar 1905 omkom Anders J eppsson och hans son, 
och några år senare förlorade Per Mattsson två av sina söner. 
Det har varit ett hå rt och strävsamt yrke. 

Den 8 dec. 1907 avled ingeniör R. F. Berg och vid hans jord
fästning bringade söndagsskolbarnen den avlidne en sista 
hyllning genom att sjunga hans älsklingss~mg, " jag älskar 
söndagsskolan". Limhamnskungen blev hyllad av invånarna 
33 Z1r e fter sin död, m ed en s taty i den vackra strandplante
rin g·en i Limhanrn. 

Utveckl ingen gick vidare och fisk et var givande ett å r och 
sämre ett annat å r, omkring 1910 ell er 1912 hade de flesta mo
tor i s ina båtar , det underlättade arbetet, man var inte så 
beroende av vinden. 

En fi skares dag under sillfisket, vi hör.tar med middag kl. 
12, och så en middagslur p å en timma sedan skall man "göra 
vid", niirdingarna skall kloas och s tenas och sättas i bå ten, 
omkring kl. 4 var man klar för start, det kunde ibland ta ett 
par timmar innan man tog plats, a llt b eroende p å ström- och 
vindförh ållande. Vid solnedgången satte man så närdingarna 
och lät dem stå ett par timmar, sedan drog man och for hem. 
De kund e komma i land vid 11-tiden elJer vid 2-3-tiden. Det 
fanns gånger då de inte kom i land förrän 5 p å morgonen, allt 
beroende p å huru långt borta dom varit för att sätta, och hur 
dom drivit. 

Sedan blev det brått p å hamnen, närdingarna skulle lyngas 
och bredas ut p å breplatserna, och sillen skulle räknas och 
lämnas till försäljare. Först vid å tta-tiden kom man till sjna 
hem för att få frukost och vila ett par timmar. De ä ldre fis 
karna hade äskor och däri förvarade de sin mat, och så hade 
dom en flaska dricka med. Vi barn skulle var.te dag köpa 
dricka till far hos bryggare Johnssons. Bryggeriet låg i Ola 
Gunnars klämma. Det kunde hända ibland att man blev bju
den p å ett glas lemonad av bryggarens Herman, vilket gjorde 
att man gärna gick det ·ärendet. Även skulle vi hjälpa far att 
stena närdingarna, och ibland vid fint väder satte far oss 
ovanpå närdingarna i båten och vi fi ck följa med ut till fyren 
och far satte oss i land där, så fick vi traska hem. 
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Par och farfar siitta nrirdin ga r i bi\ tcn. E ft e r uk va re ll aY f'örf . 

Alt se. niir fisk cfloLLan p å en 60 t ill ?0 bå tar g ick u t for att 
fi ska. var en fin oeh typisk syn för Limhanrn. som f isk ehi g·e, 
ell e r p å k viill en när dom kom åter m ed fäncl a lanterne r och 
m ed det v i.i.lhinda tuffe t och man hörde hur dom h a lade ner 
fock en innan dom la t ill v id k a jen. D e tta tillhör Yå rn birastc 
minnesbilder. Även kund e man höra skillnaden p å 228 :s tuff 
och de andra båtarnas tuff och vi g·ick så Jå ngi a tt v i tyck te 
fars båt var liksom vitare och smäckrare ~in m å nga andras. 

Må nga gå ng·er i vå r t h em g ick v i e_j till s~ings förrän far 
kommit från sjön. R edan då far kom i fr i.idgårdsgån gen kunde 
vi höra av han s steg a tt dom h a de s ill. sjös tövlarna hade en 
glad takt och far sm åmys te så blev d et mat och kaffe och far 
iignade igenom Sk å nska D agblad et. H ad e dom så nn-ek et sill 
och beräknade ej kunna bli fardi ga t ill s uppköparen k om , så 
fi ck m or följa m ed för a tt p locka sill av och ibland fi ck man 
sk a ffa extra folk till hjälp. 

En annan gån g kunde man få svar p å frågan, "har :\!i n å 
got i kväll? "Nej ikväll var det bom, v i had e snodd a n ~ir
dingar, d et var h ård flod , m en Augus t Mån sson h a t' nog en 
?O kilo. dom var ute i Klafferä nnan och satte". 

Ar J 913 började sill en k omma i större rn~in gd e t' m en det var 
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Sillnii!c 11 tork as. l.'a r f'ar t. \'. å hild(•11. Efter foto fr å n 0111kr. 19 10. 

småsill. fi skarna g·ick då ofta övc l' Lill Kiipen hamn och sM d e 
s ill en där. Dom fi ck tv t1 kronor n1 len i D a nmark mo t 8 ti ll 
10 öre va len i Sverig·c . 

E n gam ma l dansk fi skare yttrade "'niir s ill en går i la nd , 
gå r kri ga m över va nn· ·. D en spådomen gick i uppfy llelse lll' 
19 14. S illfi sk eL Yar· g1ivande å ren 19 15 och J9l6. fiskarna fick 
ofta segla ti ll Ma lmö för alt sälj a sille n och m trn ga for· direkt 
t ill Köpenhamn och så Id e få ng·sten dii r. E n g·amma l f iskare, 
Lorentz Roseng-ren berä ttad e att han fick b eta lninge n i g uld 
my n t, n~i r h a n så i Sver ige i en bank skulle göra avbeta lning 
på ·s itt hus. nekad e banken v~ix la ut danskt g uld . men efte r 
myck et parlam en tera nd e i Riksbanken så g ick det iintlige n få 
g uldmynten u tviix lade . 

. \ ren l9 1? oc h 19 l8 var s illen mycket stor och fet. och de n 
bl ev t ill viil s ig nelse för många sv~iltande männ iskor. Livs
medelskommi ss ion en lade bes lag· p å a ll sill som kom i land 
och ranso nerade d en. 

F iskeriy rket kan va ra m yck et ängsligt för d e h emmava
rande. Vid storm och oviider g ick vi ej till ro fön·än v i hade 
far lyckligt hemma. 

För dem. som lekt som barn på breplatsema. ste nat niir-
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dingar, hört d e hemtrevliga ljuden av rullebör på grns. båtar
nas tuff ande och hin t doften av tjära och tång och saltvatten. 
sydv~i st och kuling· och vä ntat glada steg· av s.jöstövlar. H'H" 
s~iga , mitt hj ~irta bor i en gammal s_jöbod. 

Barn 

Barnbarn 

Ba ~nbarn sbarn 

Barnbarns 
barnbarn 

•': 

S l ~iktr eg i ster : 

N i Is Persson och E lna Knutsdotter, boend e i 
Haby. Limhamn. döda resp. 1867 och 1854. 

A nder·s N ilsson, boend e p å S ibbarp. Lim-
hamn, död 1874. 

E ln a Andersdotter, boende i L imhamn, död 
1916. Gift m ed Ola Henriksson. 
Anders Olsson Henriksson. boende i Lim

hamn. död 1952. 
Ag·da Olsson. boend e i Limhamn. född 1900. 

Utdrag ur 

LIMHAMNS FISKAREFORENINGS 

protokoll. 

Protokoll hå ll et vid Sammanträde 
med Limharnns Fiskare i mis
sionshuset den 6 okt. 1888. 

§ 1. Sedan ordföranden öppnat sa mmanträdet uppläs tes och Godkändes 
stadgar för en blifvande Fiskareförening för Limhamns samhäll e, hvilka 
stadgar komiterade erhöll i uppdrag a tt söka få hos Konungens Befall
ningshafvande gra nska t och godkände. 

§ 2. Därefter föreslogs till behandling a tt af Limhamns Hamn Aktie 
Bolag inlemna formulär till H yreskontrakt för en del tomter som Hamn
bol aget var villig att till Limhamns Fiskareförening lemna på arende p<°t 
en tid a f 50 å r hvilka god kändes. 
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Protokoll hållet med Limhamns 
Fiskareförening i Holmstrands 
Skola Måndagen den 26 nov. 1888. 

§ 1. Till Ordförande för qvällen rnldes Fiskaren Per Trulsson. 

§ 2. Sedan det af ordförande blivit tillkännagihet att Stadgar blivet af 
Konungens Befallningshafvande Stadfästade. Företogs inskrivningen hvil
ket uppgick till 38 medlemmar. 

~ 3. Till Styrelse i Fiskareföreningen valdes med öppen omröstning, Fis
karen Per Nilsson, Per Persson, Per Trullsson, Jöns Persson, Magnus Lars
son och till Supleanter P. Widerberg och Anders Jönsson . 

Protokoll hållet med Limhamns 
Fiskareförening Yid Magnus Sjö
bergs verkstad elen 2 juli 1889. 

§ 1. Sedan Ordföranden öppnat Sammanträdet förekom frågan om byg
gandet af ett så kallat barkhus hvilket blev beslutat af föreningen att 
Styrelsen skulle sjelf ställa om hur och var huset skull e byggas, äfven 
bleY beviljat att cler skulle Yar 3 grytor. Summa 130 kronor. 

Protokoll håll et med Limhamns 
Fiskareförening i Skolhuset på 
N.r 26 elen 23 noY. 1889. 

§ 1. Kassans behållning omkring 200: - kronor. 

Protokoll hållet med Limhamns 
Fiskareförening i Missionshuset 
den 20 nov. 1891. 

§ 4. föreningen beslöt att de som skulle erhålla torkplat serna på elen av 
Föreningen återstående arrendetiden skall vara med i Limhamns Fiskare
förening och vara axieegare i Limhamns Hamn och hafva stått skatt
skrivna i Limhamns samhälle i 15 år. 

Protokoll hållet med Limhamns 
Fiskareförening i Missionshuset 
den 2 april 1892. 

5. Föreningen beslöt att ingen annan fick vinna inträde i Limhamns 
Fiskareförening utan de som voro af fiskarebefolkningens uppväxande 
slägte. 
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Protokoll håll et med Limhamns 
Fiskareförenings Styrelse den 17 
april 1894. 

Som St yrelsemedlemmarna Anders Sjöberg och Per Persson intet Yar nä r
varande så beslöt de närvarande a tt utlåna 800: - kr. till Limha mns 
Hamnaktiebolag efter 4t procents å rlig ränta. 

Protokoll hållet med Limhamns 
Fiskareförenin gs St yrelse den 16 
sept. 1896. 

Sedan ordföranden öppna t sammanträdet beslöt styrelsen a tt inga fick 
dricka bier i Fiskareföreningens barkhus eller på föreningens arrenderade 
torkpl a ts och på samma gå ng beslöt sty relsen a tt all kortspel förbjöds. 

Barkhuset den 23 a pril 1898. 

Enl. föreningens beslut den 20 april så bes löt föreningen a tt skänka 
300: - kronor till de förol yckades Ostersjöfiska rnas E nkor och barn och 
skulle pengarna förd elas på följ ande sä tt , 

E n enka i Trelleborg 50: - kr. 
E n i Hvitemölla 50: - ,, 
[ Cimrishamn 
I Mjelby 

100: - " 
100: - " 

Barkhuset den 20 okt. 1902. 

Förenin gen hcs liit a tt skä nka 100: - kr. till nödlidande i Norrland . 

Barkhuset den 21 noY. 1903. 

Till Revi so rer för det gångna å ret utsågs F iska rna Ola Henriksson och 
Lars Hanssou. 

Ba rkhuse t den 25 noY. 1903. 

§ ?. Olof J önsson fö reslog Fiskareföreningen skull e lå ta teckna andela r 
i Fo lkets Hus. Förenin gen beslö t då att teckna 100: - - kr. men det skulle 
vila till nästa å rssa mmanträde. 

§ 8. Föreningen bes löt att skänka 50 : - kr. till fatti ga i Limhamn , till 
utdelning genom Missionshuse t. 
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Barkhnset d en 12 april 1906. 

Förenin grn hesliit a tt sk ii nka 100 : - kr. till det tilltängta sjöma nshemmet. 

Barkhuset drn 4 maJ 1907. 

Bes löts att när diir är m'i gon som dör af föreningl'n så sk a ll de t skänkas 
en kran s pil 10: - kronor. 

Sa mlin gs lokal en den 30 nov. 1907. 

4. Idrott skl11bbcn fick till å telse 11taf Fiskarefören in gen att vara i för
eningens loku l för att hafrn deras öfningar för ett 1'\r förutan n~1gon hyra. 

9. Förcnin g·en beslöt att till invigningsfes t i vår n ya loka l skulle vi ha 
Yars e n lemonad och en c igarr. 

Protokoll hå llet över Limhamns 
Fiskareförenings ordinarie sam
manträde i egen lokal lördagen 
den 24 nov . 1911. 

8. Stvrelsens fiirslag bifölls att omkostnaderna för medlemmar som vill 
skicka fiskrrdskap ell er andra föremål som röra fiskeribefolkningen till 
Köpenhamn s utställning skall ersiittas av föreningr ns medel. 

Loka len den 2 drr. 1911 . 

17. Alfred Sjöberg väckte muntligen förslag att föreningen sku lle ersätta 
taxeringsledamotcr som represrnte rar fi skarebefolkningen för Lorens 
Gunna rssun, med en s umma af 50: - kr. 

Lokalen den 23 nov. 1912. 

15. Lorens Sjöberg framhöll om föreningen kunde bistå de fiskare i Vik
hög so m prossesas om fiskerä tt. 
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Protokoll hå ll et vid allmänt sam
manträd e mellan danska och 
svenska fi skare i föreningens lokal 
den 30 dec. 191 2. 

- - - De danska representanterna tackade för vänligt mott agning och 
hoppadrs det ej skull e bliva s ista gå ngen dan ska och srnnska fisk are sa m
lades fiir gemensa mma ÖYerläggningar. 

\fötrt a ,·sliit s med ett tack till all a deltagarn a. 

Nils Jönsson 
Ordförande 

Limhamn som ovan 

lorens Gunnarsson 
Sekreterare 

Protokoll hållet Yid ordinarie sa m
manträdet med F iskareförenin ge ns 
medl emmar den 26 ap ril 1913. 

J 1. Bifölls styrelsens förslag att fiircningcn skall representeras vid Bal
ti ska Utstä llningen i Malmö. 

12. Bifölls styrelsens förslag att inköpa en flaggstå ng. 

15. L. Sjöberg avsade sig som ordningsman med Torkplatsrrna. 
Invaldes Anders Olsson Henriksson a tt inneha befattningen. 
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MORMONISMEN I MALMÖ 

UNDER 1800-TALET 

Av Helge Andersson. 

Under 1800-ta le t frodad es i Nordamerika en vildvuxen bibel
spekulation, som torde sakna motstyck e. D et var de exta

tiska och apokalyptiska rö re lsernas förlovade land. Nordame-
rika saknade fasta religiösa traditioner att bygga p å, och de 
mest fantastiska spekulationer kunde därfö1· fritt utveckla sig. 
[ngenstädes på jorden ihar i sen tid relig ionen skjutit så säll
samma skott som i Nordamerika. Bland den heterogena befo lk
ningen furmos många, som i sina hem länder blivit förföl_jda för 
sin tros sku ll och sökt en fri stad i Nordamerika. D e förs ta ko
lon isterna voro ti ll s tor de l puritaner och andra dissenters, som 
flytt frå n Eng land. Enligt Förenta staternas författning 
sku lle k yrka och s tat vara fu lls tändigt skilda från varandra. 
P å gTund av frånvaron av officiell statsreligion hade var och 
en frih et att forma sitt r elig·iösa liv efter eget sinne. D et fanns 
ingen kristendomsundervisn ing i skolorna och inga statliga 
teologiska fakulteter vid högskolorna. D en religiösa under
visningen var de ensk ilda samfundens sak och utövades vid 
söndagsskolor och privata bibelskolor. Stora ·delar av b efolk
ningen viix te di:irför upp u tan någon som helst rel igionsunder
v isning· eller med bris tfä ll ig sådan, varför ki:inslan för det 
~iktkri stna uttunnades och det kritiska sinne, som fö l_jer av en 
fast kristen fos tra n av trubbades. T denna miljö uppstod en 
rad egendomliga sekter, d ä r den sj ~i l vl ärda b ibelsp ekulationen 
triumferade såsom mormoner, adventiste r, C hri st ia n Science, 
E fraims söner och döttrar, olika teosofiska och sp iritistiska 
rörelser och russeliane r, varur d e n uvarande Jehovas Vittnen 
ntx it fram. 

D en mes t eg·enartade av d essa rörelser är morrnonismen eller 
C'hurch of Jesus Christ of latte r day saints (Jesu Kristi kyrka 
av sista dag·ars heliga) som den inh emska beteckningen 
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J osd S 111 i th . . \fon11011 is 111 1· 11 s 
µT111Hlu rl' . F. ftn olj l' 11wl11i11 µ-. 

lyd e l'. e tt re li g iöse samfund. s tift a t a\· Jose f S rnith. so m l tno 
of fe ntli ggjord e sek le ns lä rosat se r i \forn10n s bok . Jos l' f 
Smith. född å r· 1805 i S harnn i \ "e r111onl. n11· en exta ti sk t ut 
rn s ta cl man . som pås tod s ig· ge nom besök a \"en iin g· ~· l Yid 11 a 11111 
\loroni ha fa t t hinn edorn om någ rn nedg riiHla g uldpl tdar i 
d en he li g·a kllll en Cumorah i n iirhe ten a \· Palmyra söd e r 0111 
Ontariosjön. ptt Yilka profeLe n \lorn10n 111 ed hemli ga skri,-
tcc- ken uppLeC'knat urinY i'1nar1u1s i A 111 c rikn historia . A merika s 
u rin,·i'1rn.ll'e an togos ntra en k va rlcn1 a ,. de t l"orn a I s rn c l. so m 
ef te r spri'1kfiirbi st rin gen i Babe l pt1 1111d e rb a ra ske pp fiirt s t ill 
Am e rika . . \'led hj ä lp a Y e t t par ge nomskinli ga s tcna 1·. ··uri111 
oc h I h 11111mi111 ·· I yck a d es .Josef S111 it It tnla tex t en pi'1 g 11 ld 
plt1 ta rna. och i1111 eh i'dlc! neclskre \"S i 13 oo k ol" .\lol'll lO ll . .\lo r111 0 11 s 
bok . Talrika skaro r s lö to s ig; t ill d en nYa sc kt l' n. so m fi ck s itt 
lurnrd siite i O hio. Sed a n .Josef S mith rn iird at -; l ~ -1--1- . b leY 
Bri g ha m Young m ormon ern as Jcd n rl'. Brig ha 111 Yo 1111 g fii r cl c 
und er oe rh ö rd a s tra pa tse r morn1 one1·1rn till s lut en l ta h i \" iis
lc1·n. F ri'1n .\1i sso11ri fö1·e tog;s l" iil'Clc11 i o x \ ng·11 ur (i, · ~· 1 · p1·ii ri ~· 11 . 

och morm o ne rn a had e aLL l"iirn e n dubbe l k a mp mot indian e r 
oc h snös to1·J111ll'. ·1 Utah k omm o 11rn r1110n e r1w g·e11 0 111 a rbe te 
oc h fli t s na rt till Yä lstå nd . \ "id Salhjiin g nrncl a cl e ek· st a d e n 
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Briµ;hn1 11 Yn1111p;. ,;om fiirdc m or-
111 011crna ti ll L" tnh. l·J1e1· foto . 

Sa lt Lake C ity . a\· 11101·111 o ne riw stundom oc-kstt k a ll a d Sion . 
Cuds ege n s ta d. 111 ed tabe rnakle t. mo n11on e rna s ce n tra lh e lge
dom. L d e n teokrnliska mo rmon sta1e n · - ial1 l"iirckomma id e l 

bibliska namn si1som Sinai . .\"ebo oc h .Jordan. 
\lormoni s m e ns liirn11ppfattning ii r fast s lagen i clt dog·nrn . 

bestaenck a\· tretton trosarliklar. E nli gt I. artikeln t ro mor-
11101H~ l'lla P" C11d. d e n l'\·igc Fadern. p i1 hans so n. J es us Kri s-
111 .s. oc-h p{1 elen H e li ge A nde. Monnoner·na ll'O ,·idare enli gt 
2. af'tikc ln pn ··pr·ol"cl iol' . uppe nbarelse r·. s yn e r. h e lbr iigclagii-
1-c ls l'I" . i 11n go 11wl o('h uttydnin g a\· tungom i'il ··. l,' ii r el en Yiirld s
li ga makt e n hy sa 111m·mo11 e 1·1w a ll respekt och fö rkl ara s ig i 
1.2. al"likel11 ·· n1rn ko1111n g a1·. presidenter. rege 11 ic f' och a nclni 
() , ·e f'h e ts pe rsonef' 11nd e rd a ni g a sa nd att lyda. ii ra och Yidmak l
h{tlla lagarna· ·. I el e n 1 ). artik e ln siiga s ig mormon e rna .. e l"lcr
l rakta a llt. so m iif' cl~ · gdi gt. iil sb ·iirL pri sYiirt oeh go lf". Ylor-
1nonerna fiirkastn liirn n 0111 a1·ysn1cl e n oc-h hiiHla L 2. artikeln . 
.. att 1n ii nni ska11 stral"l"as l"iir sina q!;na s ynder. oeh ej for· 
.-\dams ii,·ef"i r·iidcl se r.-·. \"id a rc l"iir·ka sta mo1·111one1·1rn bf'11kc l 
att diira s p iida barn o('li an se d e t clt g ii ckni med he li g h a nd
ling. In ge n som tror JHI C!l(ls of'd kan betrakta et t barn som 
s trnfl'Y iir i s yndi g·t. h1 sil dan oskyldig nirclse behöYe r ej in-
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tagas i samfundet, ty han har aldrig förirrat sig di:irifrån . 
Han behöver icke syndernas förlåtelse , ty han har ej begå tt 
ni1gon synd, och skulle han dö, innan han befläckats av värl
dens synder, skall han utan dop mottagas i Guds paradis. 
Morn10nerna ha i stället ett nedsänkningsdop för vuxna till 
syndernas förlåtelse. Utan medvetenhet och ånger är dopet 
enligt mormonernas uppfattning meningslöst. Dopet sker tilJ 
syndernas förl åtelse och förutsätter därför kunskap och ånger. 
D et kri:ives av var och en, som ansluter sig till den sanna kyr
kan eller efter sin omvändelse begår en svår synd, oberoende 
av hur ofta han eller hon redan i:ir döpt. Enligt mormonernas 
li:ira kunna de levande utföra ett ställföreträdande arbete för 
de döda förfädernas förlossning. Detta sker genom att d e 
levande låta döpa sig för de döda. Som grund för detta dop 
fö i de döda anföres Pauli 1 :a brev till Korintierna 15: 29, där 
aposteln frågar: "Vad kunna annars de som låta döpa sig för 
de dödas skull vinna därmed? Om så tir, att döda alls icke 
uppstå, varför låter man då döpa sig för deras skull?" Ett 
ofrånkomligt krav i:ir att dopen över de döda noggrant bok
föras, ty de himmelska böckerna, som enl. Uppenbarelseboken 
20: I 2 skola slås upp på uppståndelsens dag måste fullkom
ligt överenssfämma med de av mormonkyrkan förda. Mor
monerna i:i ro i anslutning till läran om dopet för de döda iv
ri ga s läktforskare och uppri:itta antavlor över sin släkt. 
Genom mormonernas ·försorg ha stora delar av kyrkoarkiven 
i vårt land mikrofilmats. Mormonernas lärouppfattning har 
hi:ir varit till ovärderligt gagn för vårt arkivväsende, som till
förts kopior av mikrofilmen. Enligt mormonernas lära iir 
Kri st i tillkommelse nära förestående, och då skall han med 
mormonerna regera över jorden . Det tusenåriga riket si:iges 
redan ha begynt i Utah . E nligt mormonismen i:ir m ånggifte 
en gudomlig plikt. Människan har nämligen tre tillvarelse
form er , elen första i en andevi:irld, som ligger före den jordiska 
födelsen , den andra hi:ir på jorden och d en tredje i himmelen. 
Den jordiska tillvaron i:ir alltså en övergå ngsform , till vilken 
mii1miskan skall födas. Det iir cliirför mormonernas plikt att 
ge det största möjliga antalet andar i elen första tillvarelsefor
mcn liY. det vill si:i ga att siitta harn till denna vtirlden. Vidare 



skola mormon erna i d en kommand e Yä rlde n regera som 
konun ga r och pr~isLe r, men blot t Ö\·er sin ege n familj. J11 flera 
hustrur och barn d e ha här i jordeliYet. d es to större blir följ
aktligen deras makt i himmel en. ~f~in m ed endast en hust ru 
kunna i lyckligaste fall bli tjänare i elen tillkommande värl
den , och till d e ogifta männ en liir Bri g·ham Young i en av sina 
predikningar ha utropa t : " [ Himmelen komm e r det att finna s 
a nvändning· för er som skoputsare!" ' Yicl mång·a Lill falle n in
präntad e Brigham Yonng Yad so m rordrades a\· en god m or
mon m ed orden: ., r varje hu s 20 ni 111 och i Yarje rum ctL di
barn." Må ngg iftet är num era forbjudet aY myndighete rna. 
Hos mormonerna förekommer ocksi't d et himm elska ~iklcn ska

pet. c e I est i a I m ar r i ag· e. Detta innebär. att en levand e 
kan ing·å ~iktenskap med en avliden. En man. som gått hädan 
som ungkarl. kan så lunda få ett duss inta l hustrur i paradiset. 
Det har hiini. atl mormonkvinnor ha ingått iik te nsk a p m ed 
1niin som S pinoza . .. Washington och ~apoleon. En mormon l ~it 

i\for111011n11 as iP mpcl i Sa lt lake Cih. Eft !' r foto. 
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en gång viga sig vid ingen mindre än jungfrun av Orleans. 
Nattvarden fira mormonerna med bröd och vatten, sedan 
Josef Smith av ett Guds s~inclebud fått instruktion att icke 
köpa vin. 

Förra århundradets emigrantet• från Sverige till Nord
amerika konfronterades i sitt nya hemland med mormonis
men, och åtskilliga svenskar anslöto sig till sekten och slogo 
sig ner i Utah, där de erhöllo jordområden att uppodla. En 
del av de omvända svenskarna utsändes av mormonkyrkan 
som missionärer och emigrantvärvare till sitt gamla foster
land för att vinna själar åt mormonismen och kolonisatörer 
till ödemarkerna i Utah. Mormonkyrkans missionärer satte i 
första hand in sin förkunnelse och sin propaganda bland stä
dernas fattiga arbetarbefolkning och godsens torpare och 
bönder, som förde en slitsam och torftig tillvaro. En egen 
torva i Utah och materiellt viilstånd jämte mormonismens 
förespeglade sensuella fröjder voro svåra lockelser för dessa 
befolkning'sskikt, och många nappade på kroken, övergingo 
till mormonismen och emigrerade till Utah på mormonkyrkans 
bekostnad. 

Till Malmö kom mormonismen via Köpenhamn1 i början 
på 1850-talet och bet sig genast fast i fattigkvarteren i Caroli 
församling, där elen fick kraftig utbredning, och där den en
vist höll sig kvar till ett stycke in på det nya seklet, medan 
S :t Petri församling uppvisar endast ett par mormoner. Det 
var vid denna tid en markant skillnad mellan Caroli och S :t 
Petri församlingar i fråga om social struktur. Caroli var i hög 
grad arbetarnas församling med utpräglade slumkvarter, 
medan S :t Petri var societetsförsamlingen par· preference med 
stadens förmögna borgare. 

Av Svenska kyrkans pr~isterskap sfämplades mormonismen 
naturligt nog som grov villolära, och prästerskapet upptog 
med frejdigt mod kampen mot den farliga sekten. Tiden 
präglades av intolerans mot olikfönkande, och många hårda 
förkastelsedomar uttalades över mormonerna. Religionsfri
heten var vid denna tid beskuren, och med stöd av g·ällande 
lagar och förordningar förbjödos mormonpredikanter att 
offentligt förkunna sin föra . Om prästerskapets åtgärder mot 
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mormonerna vittna ~imbetsber~it te l serna oc li kyrkorå dsproto
kollen. 

I Malmö inleddes kampen mot mmmonismen l856 av vice 
pastor Efra im Bager2 i Carnli församling·. På anmodan av 
kontraktsprosten C. Sylwan3 avgav v ice pastoL' Bageri febrn
ari 1856 till Domkapitlet e n berättelse om mormonerna och 
deras verksamh et inom Caro li föL·samling. Berättelsen som ger 
en god inblick i förhållandena lyder: 

Till Högwördige Domkapitlet i Lund. 

Tillfölje af Herl' Contractsprnsten m. m. C. Sylwans skrif
welse af den ? dennes, får jag hä rmedelst wördsammast af
gi.fwa föl,jande berättelse om den werksamhet Mormonismen 
på sednare tiden inom Caroli församling utwecklat: 

Då större delen af arbetande klassen, inom hwilken monno
nismen nästan utes lutande giort sig· g·ällande, ~ir boende inom 
denna församling-, så eg·er denna willolära här s itt hufwud
säte och har särdeles s ista året, concentrerat s ig inom det 
qvarter, som \Yan ligen kallas Bethlehem4, hwarest ett större 
hus nästan uteslutand·e bebos af denna läras anhängare, 
hwartill husegaren s.jelf bidragit, då han funnit räkning wid. 
at uthyra rum åt mormoner. emedan desse punktligen erlägga 
sin hyra. I detta residera ock deras styresmän, bestående af 
trenne s. k. Äldste, nemligen f. d. skräddaren N ils N ilsson 
Ståhl från Slågarp, som en längre tid arbetat i Köpenhamn, 
H.otesoldaten Adler från Sallerup samt f. d. Smeden A. Is gren 
från Slirnming·e af hwilka den förstnämnde hedras n.:ied 
t iteln president. Under denne president stå också de öfrig·e 
I) s. k. "gTenarne" (Mat. 13:32 v .) af hwilka en s~iges wara i 
luud, en i Helsingborg och de öfr ige p å landet, hwar och en 
under specie l ledning af en "ä ldste' ' . E n f.jerde lärare hiil'
städes wid namn Nyborg· blef helt nyligen afsatt, emedan han 
iifwerbewisades om att föra en otn ktig· lefnad. Med lem ma rn es 
antal härs födes u ppg·å r t ill ungefar 60 personer. Desse sam I as 
i ett större rum uti ofwannämnde hus hwar.ie Söndag 3 ne 
gång·er emellan kl. 8- 9, 10-- 12 f. m. och 2-4 c. rn. samt der
jemte onsdag·s- och [redagsafton kl. 8--10 t ill .. predika n., e ll er 
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f::p hraim Bager. Eft er foto. 

·· bi)n:· Om si)nclagcn utdelas iifwen Na ttvarde n. :\tskilliga 
personer infinna sig " ·id slika tillfä ll en fortfarand e af ny
fikenhet. dock cgdc det ta rum mera i början. elit också bull er
samma upptriirlen. oqväden och stenkastning ofta föreföllo. 
Efter g ud st jcns tens slui insa mlas collect dels i och för d eras 
prcsters afliining dels till Fl e rahanda m ed de ras samman tr~i
dcn forcnade kos tnad e rs bes tridand e samt en d el åte r i och 
for bildande af en seclens emi grnt ionsfond och ett förcgifwet 
uppbyggande af ett stor t tempel i mormon staten i Am eri ca. 
De rjcmtc filr el en liirarcn. som wi sat s ig mest nitisk i wiirfw1,rn
dct af prose lyie r. und e rstöd af ledarn e i Köpenhamn. P å detta 
" ·is siittcs dessc iildstc i t illfall e att u tes htlandc eg na s in ti d 
och s in a kraft e r i\t ··mi ss ions\\-erksamhe ten :· De gö ra fäta och 
flitiga besök i sta d ens hu s och koj or. men rekry tera dock 
huhn1dsakli ge n s itt samf und fr trn landet. der ock så d era s 
" ·crksamhet liire r wara mest lönande. Ny li gen säges en bond e 
ha lenrna t ett bidra g af en ganska ansenli g summa. r stad ens 
gra nnskap liircr Sall erups5 försam ling wara eU siird eles tack
,.;amt falt for derns werksamh et. \Vid d eras s. k. Conferense1· 
,.;e r· man hoptals anhii ngare komma frun land et. Hiirs tiicl es 
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utgöres samfunde t till större delen af lättrogna p ersoner bland 
qwinnokönet eller af till sin förra wandel mindre wälkända 
manspersoner. Flere ha utwandrat till America och Köpen
hamn, hwaribland tvenne timmergesäller med större familj . 
En del af de emigrerade har öfwergif wit mormonismen i 
Köpenhamn, en del i S :t Louis6, som är den station, hwarifrån 
de anträda sitt tåg genom ödemarkerna till sitt förlof wade 
land. 

Då ledarne härstädes från sina förmän i Köpenhamn er
hållit den föreskrift, att i bör.ian hufwudsakligen predika 
"bättring och dop" samt dölja de mera anstötliga irrlärorna 
och då samfundets medlemmar i allmänhet afhålla sig från 
svordomar, dryckenskap och andra gröfre laster samt föra en 
stilla ärbar wandel, betraktar m ång·en okunnig dem såsom 
allwarligare Christne och drages till dem genom deras lätt
fattliga och ofta uppskakande predikningar. De som sålunda 
lockats öfwer till mormonismen bör.jar flitigt läsa bibeln 
äh•,,ensom lutherska författares skrifter, fastän de sednares 
läsning ogerna tolereras. D e flesta sakna erforderlig insigt för 
att finna någon egentlig skillnad mellan mormonernas pre
dikningar och t:ex Johan Arndts "Sanna Chri stendom 7. " 

Emellertid blifwa ä1fwen desse enfaldige och b edragne red
skap i bedragares händer. D erjemte utöfwa de mysterieusa 
sagorna om mormonismens uppkomst och utweckling en dra
gancle kraft på mången enfaldig; det swärmiska föredraget 
med åberopande af många bibelspråk , hållet af personer , som 
ä ro deras jemnlikar, imponerar p å elen inskri:inkta fattnings
förmågan; utsigten att få k omma till en ny werlcl, der allting 
utmålas med de m est retande bilder, lockar det sinliga begi.i
ret; den li:ittacle och beqwföna omwi:indelsewägen för elen i 
laster försjunkne, i det answaret för synden wältes från det 
eg na .jaget på k y rka, dop, prester o. s. w . och blott elen yttre 
wandeln b ehöfwer undergå förb i:ittring, b ehagar det egen
r i:i ttfärdiga h .jertat. D e förfärligaste hotelser och förutsägelser 
af Guds hämndedomar öfwer alla af dem "otrogna" kallade 
ha p å m ången en skakande w erkan. Uti dessa omstänclig·heter 
tror jag mig finna en förklaring till möjligheten. att en så grof 
-..villfarelse kunnat winna fotfäste inom en församling. som 

105 



icke ä1· i saknad af å tmins tone någon kunskap af w å r r ena 
behinnelse. Hwad som der·jemte i ick e ringa må n bidrager, 
att göra mormonernes sammankomster så talrikt besökte, 
torde ~ifwen wara den omständigheten, att en stor del af den 
fattigare klassen såwäl winter som sommar i bris t p å passande 
kläder ser sig· ur stånd ,satt, att besöka kyrkan , hwar·emot d e 
icke draga i b efänkande att i hurn d å lig·a kläder som h elst be
wista ifrågawarande möten uti eldadt rum. Prosely tmakeri et 
har dock numera en myck et ringa framgång, sedan d els 
må ng·en anhäng·ares skrymteri och osedlighet äfwensom en 
och annan af de gröfre willfarelse rna såsom deras lära om 
må nggifte blifwit afslöjad samt dels läran i sin helhet bör_jat 
förlora nyhetens behag. D e dryga contributioner, som på 
läggas dem, som eg·a något, hafwa äfwen börjat w erka mot
b.rudancle och öppnat ögonen hos fle re för morrnonpresternas 
egenny tta. Jag har ick e allenas t i predikningar utan äfwen 
och det i synnerhet i bibelförklaring·ar och i enskilda samtal 
sökt efter bästa förmåga upplysa om rnormonismens förd erf
liga willfarelser och p å öf wertygelsens wäg motarbetat den
sammas framsteg.8) Uti dessa mina b emödanden har det 
wari t en glädjande tillfredsställelse att ha lyckats afhå lla 
må ngen wankelmodig s_jä l frå n en till~imnad öf w ergång· till 
of tan ~imn<la sect, hwaremot det endast s~illan warit mig mö.i
ligt förmå de en gå ng· i snaran fång·ne att å ter lösslita sig. 
Hwad som m yck et försw å rar mormonernas öfwert yga nde är 
d els d et stora misstroende som frå n bör.fan inplantas hos sec
tens medlemmar mot k y rkans p1·ester , hwilka uppgifwas ha 
köpt sin l ~irdom wid Akademien "och sakna apostoli sk my n
dighet' ' de ls en dem karakteri se rande enwis för esats att stål
s~i t ta sig· mot h warj e inwerkan , äfwenso m elen ringa kunska
p en bå de om rnorrnoni sm ens och w å r kyrkas wäsen sam t den 
ehri stna k yrkans histori ska utwecklin g. de ls ~indtli g·en en ~in 

trälak tig t bokstaflig, än spiritualiserande tolkning a f Skriften 
särdeles G . T estamente ts prnphete r och Uppenbare lse Boken. 
D e ofta gan ska fanati sk a anhäng·arne ha ock h ·wa rken förlo
ra t mod ell e r hopp, a tt inom kor t omwä nda hela Swerge och 
anstränga d erför·e ifrigt sina kraf te r och bemödanden stt a tt 
sednast i Siind ag·s en f. d. Hussar. som fo1· slag·små l sutti t på 
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Slottet blihvit döpt. Detta war ock denna winter en ganska 
owanlig hi:inde lse h~irstädes . 

Om _jag nu slutligen får wåga ett omdöme om Frukterna af 
mormonismens w·erksamhet i sedlig·t afseende, så kan wisser
ligen ick e nekas, att den hos mången framkallat forskning och 
s.jelfprövning rörande s,jälens tillstånd ~if wensom att en del 
uti dryck enskap, swordomar och andra laster försjunkna 
menniskor börjat föra en mera ärbar och ordentlig wandel. 
men har den deremot icke sällan uppwäckt hvist och oenighet 
inom familjelifwet, så att t:ex ett par wälmående husfader 
inom arbetsklassen helt och hållet öf werg·ifwi t hustru och 
barn, då d esse ick e kunnat förmås öfwergifwa w år kyrkas tro. 
Ett par förut wälmående famil_jer ha genom mormonismen 
blifwit bragte i fattig·dom och nöd, så att de fallit fattigwå1·den 
till'last ähvensom flere i synnerhet ledarne tyckas å dag·alägg·a 
list ig och slug b eräkning· och andligt högmod . • i\fwen ~1daga
lägga må nga en bitter och afundsam anda mot de bättre lot
tade klasser inom samhället. Detta är den erfarenhet, som jag 
hi:ir p å stället kommit att göra af mormonismen oC'h hwaraf 
jag härmedelst på det samwetsgrannaste sökt g·ifwa en kor t 
skildring. 

Malmö Caroli församling· i Februar·i 1836. 

Ephr. Bag·er 
v . Pasto r.' ' 

Domkapi t let infordrade komplettera nde uppgifter om mm
monismen i Malmö. och i april 1836 ins~ind e Y. pastor Bager 
en ny u tfö rli g· berättelse med uppg ifte r om Yilka. som ym·o 

mormoner. Be6ittelsen h-der : 

"Till Hög·wördiga Dom Capitlet i Lund! 

D els de göro må l, hwilka under elen nyss förflutna å rst ide n 
hopa sig för hwarj e försam lingens tjenar·e och hwilka 11ti L'll 

fo lkrik stadsförsamlin g bli en n ~ista n för tung börda for· en 
ensa m mindre erfa ren l~ira re, dels Hög·w. Dom Capitl ets a11-
tydcla uppmaning. att någon tid afbida w erkan af den anbe
fallda wa rrnng:en har· afhål lit mig att ick e förr iin nu 111-
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komma med den i skrifwelsen af sistlidne Februari begärda 
uppgiften. 

Hwad först angår dem, som i allmiinhet bewistat mormoner
nas sammankomster, så kan .iag blott meddela den upplysning, 
att en stor del af arbetsklassen flere än här wore möjligt att 
specificera, har besökt desamme. Deremot tror jag mig med 
full tillförlitlighet uppgifwa nedanstående personer såsom 
döpta, 'verkliga medlemmar af mormonsecten: 

1. Arbetskarlen Nils Nilsson Ståhl å N. 8509- född i Wire-
sta år 1826. 

2. Rotsoldaten . Adler å N. 850 född 1828 i Malmö. 
3. F. d. Smeden A. lsgren å N. 850 född 1830 i Slimminge. 
4. Dess hustru Anna Capson do född 1810 i Kerrstorp. 
5. Skomakaregesällen P. Björklund f. 1834 i Malmö. 
6. F. d. Hussaren A. Nyborg f. 1828 i Lund. 
7. Arbetskarlen Lars Larsson f. 1809 i Billeberga. 
8. Dess hustru Elsa Bengtsdotter f. 1810 i Löddeköpinge. 
9. Deras dotter Anna född 1837 i Malmö. 

10. Skomakareges. Hans Kockum f. 1835 i Oxie. 
1 J. Skräddaren Erik Eriksson f. 1830 i Skaraborgs län. 
12. F. d. Fästningsfången M. Palmquist f. 1804 i Qverrestad. 
13. Dess hustru Elsa Andersdotter f. 1805 i Lomma. 
14. Timmergesällen Nils Sjöblom f. 1810 i Norrvidinge. 
15. Dess hustru Elsa Månsdotter, f. 1820 i S~iby . 
16. Timmerges. Håkan Bäckström f. 1821 i Tirup. 
17. Dess hustru Fred. Eleon. Ekelund f. 1824 i Malmö. 
18. Arbetskarlen Nils Persson f. 1812 i Stödha f. 
19. Dess hustru Kersti Persdotter f. 1813 i Arrie. 
20. F . d. Timmerges. Bengt Malmgren f. 1804 i Skreflinge. 
2J. Dess hustru Sissa Svensdotter, f. 1806 i Borlunda. 
22. Deras son Sven Peter f. 1841 i Malmö. 
23. Pigan Cecilia Persdotter f. 1812 i Flädie. 
24. Dess oäkta dotter Pig. Cec. Rybeck f . . 1836 i Malmö. 
25. Timmerges. Rosbergs hustru Helena f. 1822 i Hyby. 
26. Arbetskarlen Anders Eriksson f. 1800 i Saxtorp. 
27. Dess hustru Elna Chr. Nederwall f. 1808 i V{. Karaby. 
28. Deras son Smedges. Jöns Andersson f. 1837 i Reslöf. 
29. Skomakaren Ola Berggren f. 1819 i Reslöf. 
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30. Arbetskarlen Granholms hustru. 
31. Pig·. G ertrud Andersdotter f. 1836 i Fuglie. 
32. Wäktaren Måns Larssons hustru f. 1817 i Burlöf. 
33. Tunnbindaregesällen Per Törngren f . 1814 i Ingelstad . 
34. D ess hustru Malena P ers dotter f . 1807 i Bara. 
35. Murgesällen Berggren . 
36. Murgesäll en Philipp G öransson f . 1813 i Lund . 
37. D ess hustru Anna Lena Larsdotter f . 1800 i L yngby. 
38. D eras dotter Fredrika f. 1840 i Malmö. 
39. Timmergesällen N. Silfve rberg f . 1824 i Wemmerlö.f. 
40. F. d . Hussaren Otto Hasselgren f. 1828 i Wäsby. 
41. D ess hustru Carolina Sundbom f. 1832 i Malmö. 
42. Arbe tskarl en P er Janssons hustru Anna f. 18 16 i Bj eres-

hög·. 
43 . / Skomakaregesällen Tege i•berg. 
44. Murgesällen F rederik G öransson f. 1837 i Malmö. 
45. Arbetskarlen P er Månsson f. 1790 i Winslöf. 
46. Skräddareges. Lars Fredriksson f . 1823 i Reslöf. 
47. Arbetskarlen H ans T ruedssons husfru f. 1806 i Hylli e. 
48. Arbetskarlen Nils La rsson f. 1828 i Wemmenhög. 
49. Arbetskarlen Nils Andersson f. 1831 i Svedala. 
50. Atbetskarlen A. Nilssons hustru f. 1816 i B.jell erup. 
51. Arbetskarlen Jöns Larsson f . 1817 i H yby . 
52. D ess hustru Anna Hansdotter f. 1810 i Ma lmö. 
'53 . Timmerges~illen Anders Blomdahl f . 1819 i Hu sie. 
54. D ess hu stru Marna P ersdotter f. 1820 i Res löf. 
'>5 . Pigan Anna Ransdotter f . 1824 i Lomma. 

Af dessa hafwa dock åtskillig·e p å sedna re t id en nemligen 
de under N. 5, 9. lO. 18, 19, 29, 36, 37, 38, 40 tecknad e person er 
Z1te r öfwergifwi t willfarelsen hvaremot t illMven ty rs å tskilli ga 
för mig: oLinda. nya a nhängare blifw it för densamm a wunna. 

Ma lmii Carnli föi·samling April 19'56. 

E phr. Bage r 
v. pastor." 

ma.r 185? .infordrnde Domkapi t let genom ett c irkul ~ir upp
g· if t om baptist iska v illfarelser i st iftets församling·ar. och i 
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Erik :\ngelin. Efter l'otn. 

nnl ednin g hi.i ra v avliimna de k y l'k oh erd e E rik A ngeli n 10 ) 

( 'a rnli f örsamlin g följand e red ogö relse: 

··Till l lög viirdi ga D om Ca pi t let i Lund! 

Pt1 g rund av D om C apitl ets C irculaire af d . 20 s is t I. Maj U. r 
jng v ö rdsnmmast inberi.i tta a tt inga b a p t ist iska villfa r else r in
om denna F örsamlin g fö rek ommi t. l)et ~ir · endast :VIorrn on e r. 
sorn h ~ir o försk iimt. bland de en fa ldige. söka ntt ök a s in fö rsam 
lin g;. ln·arom Pastor Bage r und e r s itt v ice pasto rskap s ist !. å r. 
inl e mn a d e t ill D om C apil let en full sfä ndi g b er iittelse oc h re
dogöre lse for deras verksamhet. - D etta å r i.iro vi.il h i.i r ifrå n 
rill A merica Uirsedlade em ell an 30 och 40 p erson e r. s må och 
storn . m en d e l ta s ynes ick e g jort rn°1go n min sknin g. ty mor
rnonhopc n fiirökas bes foncli gi m ed pe rson er b i1d c f rc'1 n st ad e n 
oc h la nd et. och sed a n elen ve rld s li ga Makt e n ick e e n gi1n g pi1 
a nmiilan . g jort n i'1g·ot a lh·a r m ed a t t skin g ra .\1ormonsa mnH111-
koms tc rna. sil rniit a d e prestc rsk a pcts t illriitta,·isnin gar med 
hi'1n och [örsrn i.id e lse. Morm one r anmi.ila s ig aldri g hos Pastor 
au d e iifye rg;<°1tt till :vform on sek ten . sitl ecl es kan d e ra s a n tal 
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icke uppgifvas. - Här berättas att en Mormonska födt barn, 
utan att låta döpa det, men som Mormonerna bo så kring
spridda, har jag icke fått reda på hvem det är, ty mormonerna 
döl.ja det. De åtgärder, som presterskapet vidtagit för att 
hiimma Mormonernas framfart, antager ,jag vara för Dom 
Capitlet kände, enär anrniilan derom förut ingått. När några 
besinnat sig och låtit sig öfvertala att öfvergifva Mormonvill
farelserna, så hafva de blott, under förmaningar, åter uppta
g·its i Församlingens gemenskap utan n t'1gra siirskilde Cere
monier. 

Malmö Caroli Förs. d. 21 juli 185?. 

Erik Angelin 
P. L." 

Nu följde några år ay lugn . Ämbetsberättelserna och kyrko
rådsprotokollen ha ingenting att förfölja 0111 utgiirder mot mor
monerna. l början av 1860-talet upptog emellertid präster
skapet ånyo kampen mot mormonerna och förmanade oeh 
varnade. Vice pastor N. P. N. Nordborg11 ) i Caroli församling· 
skred på hösten J864 till aktion och drog mormonernas sam 
mankomster inför kyrkorådet. I kyrkorådsprotokollet för den 
3 september 1864 heter det: "För det i dag församlade Kyrko
Rådet tillhinnagaf undertecknad Ordförande, att Mormo
nerna till ett stort antal så viil från staden som kringliggande 
Landsbygd söndagligen och, åtminstone ofta, v id samma tid , 
som offentlig· Gudst,jenst hålles i stadens kyrkor pläg·ade sam 
mantriida tiJl enkannerlig Gudst.jenst i ett inom Caroli För
samling beliiget och Bagaremästaren och Borgaren Ifwerström 
tillhörigt hus 12 ) och att dessa otillåtna sammankomster fort
foro trots Pastors varningar, meddelade i enski lt samtal med 
Mormonernas förestc"indare och ledare. Efter att härpå hafva 
h emstä llt till Kyrko-Rudet. huruvida Kyrko-Rådet ansåg n i1-
got böra göras till hi.immande af n~imnda ofog, beslöts, att 
Mormonernas ledare borde kalJas inför Kyrko-Rådet, varnas 
och förbjudas att ytterligare utsprida sina Yillfarelser, hvar
förutan en anmi.ilan om åberopade förhållande borde t ill Väl
lofl. Magistraten i Malmö med det snaraste ingu. 
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X P. N. Nordborg·." 

Mormonledarna voro emellertid inte så lättskrämda och 
höllo envist fa st vid sin lära, vilket framg·år av protokollet vid 
kyrkorå de ts sammanträde den 10 december 1864, där det 
heter: "Till instä llelse inför Kyrko-Rå de t hade i dag blifvit 
k a llade Mormonernas ledare neml. f. d. Trägårdsmästaren 
Nilsson och hans broder Arbe tskarlen N ilsson. båda boende i1 
N. ?8313) härstädes samt Bläck slag·are Pa lm löf å N. 34 0. För
staden.14) Af de kallade infunno sig· dock blott den sistnämnde. 
Denne, tillfråg·ad om han erhinde sig hafva affalli t ifrån den 
Evangeli sk -Lu therska bekännelsen och blifv it Mormon sam t 
genom predikande sökt u tbreda Mormonismens villfarelser. 
sva rade undvikande, att han t illhörde " de sista dagars helige' ' 
och att han, förkas tande den Luth erska Ky rkans uppfattning 
a f Bibelns läror, predikade i öfverenssfämmelse med sin egen 
och " de sista dagars heligas" uppfattning af desamma. D å 
han, ytterlig·are t illfråg·ad, om han i:irnade med denna verk
samhet framg·en t fortfara, härtill svarat : ,ja, samt tillika för
kla rat, a tt ha n ick e vore sinnad att ställa sig till efterrät telse 
de förmanin g·ar och varn ing·ar, som, med anledning· af ha ns 
gjorda erkiinn a nd e. blef vo honom meddelade, fi ck han affräda. 

r Il fidem 
X. P. N. Nordborg:· 

D å mm monlecla nrn icke hörsammad e k y rkorå dets var
ningar utan fo rtsa tte a tt predika sin li:ira, gjorde k yrkorå det i 
Caroli fö r:;a mling en anm i:ilan hos Mag istra ten, v ilken emel
lert id in te m edförd e någon st raff på följd . I i:imbetsherättelsen 
i anlednin g a v bi skop Wilhelm Flensbnrgs v isitat ion i Ca roli 
församling den 12 juni 1868 beha ndlad es mormonern as verk
sa mhet och pri:iste rsk apets åtgiic·de r. Det konstateras här, att 
a ntalet avfalling·a r t ill mormonismen bli v it mindre. I § 6 
heter det : "St raxt då mormonenias Yillol i:iror börj ade att p t e
dikas här i församlingarne, voro ick e så f å so m dert ill affö ll o 
och flera a f dessa ha l va fo rt fari t att va ra mormoner. P å sed
nare tiden hafva dy lika a ffall va ri t mycket si:illsynta." Om 
prästerskapets åtgä rd e c· mo t monnonismen heter det i § 6: 
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\il " .\ord lwrµ- . l·J1er l'oln. 

··11vad n10r111on c rna s kdal'c bctr·iil'l'ar·. hal'rn cl e i(' k c blott in 

fö r p asLol' blifvi t \'i:.ll'nade 11Lan ii h ·en infiir kyl'k o 1·i1d e l. 111 e n 
d å d e. oakiadt a ll a varnin g·ar. i('kl' n·lat <1fsi /1 ifrnn ui s pri 
d a nd et af s in a Yillfare lse r. har kyrkol'i'1d ci hos ma g istrat e n 
g·jort anmi:ilan om deras olagliga sammankomster·. d ock u ta n 
pi1foljd .' ' Bi skop Flensburg förklarad e sig nöjd 111 ed fH iis tc r
s k a p e ts åtg·iil'Cl e r och uppmuntrad e till fortsatt karnp 111 01 
11101·moni s m e 11. I ~imbetsbcl'iittelsens § ) het e r d e t: .. 1)(1 11. 11. 

Bi s kop e n me d f~i g nacl e rfarit. alt fl e ra af d enna försa mlin g .-< 
m edlemmal'. so111 tillförne öh·c rg i1tt till rnorrnoni s 111 c n. <1t c r
g·i1tt till Yi1r kyrka. uppmanad es pres ie rskap c i att. ic k e lc 111n a 
ni1got t illfiill e obegag·nat att sö ka itierf'iira d l' 111 . so m iinnu iiro 
bundna i d e nn a ,-illfare lsc."' 

.i.\ve n ,-id bi sk o p F' le ns burg·s ,·isitaiion i Caroli l'iirsa rnlin g 
d e n 5 rnaj 18?? i sa mba nd m ed kyekohel'dc J. 1-1. l-Li ggl11nd s 1 ~) 

installation nll' rnorn10ni s m e n på tal. I iimbets be eiiiic lse n k a n 
kyrkoh e .. d e l-l i:igg lund nu konstate ra: .. \forn10ni s 111 e ns a n
h~ing·are hafv a betydli gt aftagit och in s kr~inkt s till e tt lit e t 
fåta l. m e n sy nas åte r något förökas sedan e n rnornH>nprcs t 
frå n A rn c rika sistlidne höst ankornrnii hit oc h liir· nua bo end e 
(1 O s tra förstad e n. lib·ä l uta n att nua htil' skrifv e n."' 
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J. H. Hägglund ihågkommes som en sfriing präst av den 
schartauanska riktn ingen som ville bevara den kyrkliga en
heten och ordningen och avYisade alla sekteriska bildningar 
av vad slag det vara mtmde. Under sin ämbetstid ingrep han 
med kraft mot baptister, metodister och Fr~ilsningsarmen . 

Kyrkorådsprotokollen och iimbetsberättelserna från hans tid 
i Caroli 1875-1889 omtala emellertid inga ingripanden mot 
mormonerna, vilket synes tyda på att mormonernas verksam
het nu varit obetydlig, då de i annat fall säkerlig·en kommit i 
konflikt med den kraftfulle och str idbare H~igglund. 16 ) Under 
hela 1880-talet omnämnas inga prästerliga ingripanden mot 
mormonerna. I ett protokoll från prostvisitationen i C'aroli 
församling den 29 ma.i 1890 n~imnes ingenting om mormoner
nas Yerksamhet. 

Mot slutet av 1890-talet blossar emellertid str id en åter upp 
mellan kyrkan och mormon ismen i Malmö. Det är kyrkoherde 
Carl Olof Dalin 17) i Caroli församling, som tar upp kampen 
for den kristna tron gentemot hdens enligt hans mening irr
liiror. Kyrkoherde Dalin angriper särskilt rnor·monerna, som 
i'tter börjat visa sig aktiYa i Caroli församling. Efter att ti ll
sammans med ett par församlingsbor ha besökt en av mor
monernas sammankomster ayfattade han en berättelse om sina 
iakttagelser, vilken föredrogs Yid ett kyrkorådssammanträdc 
den 23 maj 1898. Beri-ittelsen ~ir intagen i protokollet som § 3 
och ly der : 

.. Söndagen den förste i denna månad infunno sig under
tecknade Dalin, Markusson18) och Persson19) å härvarande 
mormonsal , belägen helt nära församlingens kyrka, Katt
sundsgatan Nr ?, vid den tid, Gudstjenst dersammasfädes 
phigar annonseras, kl. 6 e. m. , för att taga k~innedom om huru
vida de förfärliga villohiror, som af mormonsekten i öfrigt 
förkunnas, ~ifven härsfädes blefvo predikade: 

Tvenne personer 11 pptr~idde der som talare: först en, som 
uppgafs vara från Göteborg· och hvars namn i-ir obekant, se
dan herr Bengtsson från Malmö och till sist h~irvarande mor
monsamf unds förståndare: herr P. G. Hansson, hvilken ock 
ledde hela den s. k. Gudstjensten och på hvars uppmaning 
äfven de b t1da första predikanterna fingo taga till orda. 
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Carl Olof Dali11. J·:rtn 1"0111. 

I nn e lwll et af de tren ne l' öl'<.~ drage n n1r t1la11 a ll t sa 11111w11 -
lt u ng oc h reda oeh end ast egnacll alt l' ö r·yirra e n kritiklös a ll 
miinhel och borde redan pa g rt1nd hiirnf sy nn e rli ge n so m d cr 
sakn ades ln·arje spå r af el isk ly l'lnin g. fiir edra g af si1dan he
sk al'l'e nh et blih·a forbjt1dna . 

. \len 0111 miijli gt framiriider niidviindigh cLc n al' elt så d ant 
f'iirbt1d iin 111 e rn. d it man beliinkc r. hvilka 11ppenbara villo
liiror. som i dessa andliga f'iir edn1 g ohiiljt predikad es. 

lliir m[1 blott p å pekas: 

f ) Den lt1lhcrska kyrk a n s liira om att rn enni skan ick e ge no111 
ege n gcrn in g mäk tar giira s in sa k god inl'fir C t1d . ulan all 
, ·iigen för h enne d e rtill iir uti i l rnn fly l ill hon o m och si1 t1nd 
L1 alll al' ni'1d a ll ena. l'iirklaradcs Hll'H e n 11101 bibe ln slr id andc 
liira. 
2) l\.ri sti l'ödjcnst si'1som den f asia och lillriickliga gr und e n 
till 111enniska11s friilsning f'iirn ck a d es. 
-; ) Den krislna kyrkans d o p förkastad es och omdop af ··d e 
t1taf Ct1d ul sii nd c tjenarne·· . Jwarmc d d e. efter sa rnma nh angel 
att diirn a menade morm onpro fcle r och -a pos llar. m å s lc ega 
rnm. oC' h uppm a nades i\ hiirarne att sil liHa s ig döpa. 

115 



4) Mol'monernas bibel, den s. k. "dopbibeln" ställdes såsom en 
senare och särskild uppenbarelse iifver den heliga skrift. 
5) Af föredragen att döma, såsom ock af morn10nismens läror 
i öfrigt kändt är, hade talarne ett helt annat g·udsbegl'epp än 
det kristliga nemligen ett, som är betydligt läg-re än ti ll och 
med muhammedanismens, såsom ju ock mormonismen i det 
hela måste, såsom religion betraktad, anses stå långt under 
Islam. Till tro på ett sådant halfhedniskt gudsbegrepp och 
t ill omfattande af och anslutande till en ·sådan religion med 
öfvergifvande af de "villomeningar, de fo'.'rn foderna undfått." 
var det, som oafbrntet åhörarne uppmuntrad es af de respek
tive talarne. 
6) Kyrkan betraktades enlig·t den uppfattning·, hvaraf före
dragen uppburos, som ett Babel, frå n hvilket man borde utgå. 

Men icke blott till söndring· i kyrkligt h~inseende och förakt 
för och öfvergifvande af den allmänna gudstjensten utan 
också till undergräfvande af all vördnad för allt högl'e och 
heligt af hvad slag det vara månde leda oomtvistligt föredrag 
sådana som de nämnda och böra derför enl igt vår och flera 
församlingsmedlernmars mening helt och hållet förbjudas. 

Malmö den 21 Ma.i 1898. 
C. 0. Dalin 

Petter Markusson Jakob Persson 
medlemmar af Malmö Caro li församling." 

T anledning· av denna berättelse beslöt kyrkorådet enligt 
protokollet följande: "Af denna redog·örelse fann kyrkorådet 
föredragen vara af den beskaffenhet, att detsamma borde så 
som det af församlingen är insatt att vaka öfver religionens 
och sedernas helgd g·öra hvad å dess sida kunde göras för att 
förhindra desamma och beslöt i förmåga af Kong·I. Förord
ningen den 11 December 186826) samt Kongl. Res. den 27 Juni 
187V 1) att inför kyrkorådet kalla härvarande mormonsam
fonds föreståndare, herr P. G. Hansson, för att afgifva för
klaring öfver de anmärkningar, som blifvit mot föredragen 
g_jorda, och om denna förklaring icke förringade anmärkning
arnes giltighet, förb.[uda honom att vidare såsom predikant 
inom församlingen upptriida." 
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Monnonsamfundets ledare P. G. Hansson inställde sig emel
lertid icke inför kyrkorådet. I en skrivelse till kyrkorå det 
hade han meddelat, att han begivit sig på en längre resa och 
var förhindrad att närvara. En ligt protokollet vid kyrkoråds
sammanträdet den 1 juli 1898 förb,jöds han att uppträda som 
predikant i Carol i församling. I protokollets § 1 heter det: 
"Med anledning af kyrkorå dets beslut den 23 sist lidne Maj 
hade föreståndaren för härvarande mormonsamfund, P. G . 
Hansson blifvit kallad att denna dag kl. 2 e. m. å försam I ing
ens pastorsexpeclition sig infinna för att, om han så aktade 
nödigt, inför k y rkorådet afgifva förklaring öfver de anmärk
ningar, som kyrkorådet föranledts att göra öfver af honom 
söndagen den förste sist lidn e Maj inom församlingen hålJ.et 
föredrag. Herr P. G . Hansson hade emellertid ej iak ttagit in
sfä ll else utan föredrog att skriftligen tillkännagifva, han be
gifvit sig ptt en längre resa. Som sålunda bem~i ld e Hansson 
hvarken muntligen el ler skriftli gen afgifvit någon förklaring 
öfver de anmärkningar, som mot bemälda föredrag blifvit 
g_jorda eller i öfrigt något förekommit , som kunnat förringa 
beskaffenhete n af desamma, och då detta var af den art, att 
det m åste anses leda till förakt för den allm~inna gudstjensten 
samt ti ll undergräfvande af religionens helgd , beslöt kyrko
rå det att jemlikt Kongl. Förordningen den 11 December 1868 
förbjuda herr P. G. Hansson att vidare som predikant inom 
församlingen uppträda." 

T mormonledaren P. G . Hanssons ställe inställde s ig hos 
k y rkorådet e n herr Chas. M. Olsson , som under P. G . Hans
sons bortovaro fungerade som ledare för mormonsamfundet i 
Malmö. Även han förbjöd s av k y rkorådet att i fmts~ittningen 
uppträda som predikant. l protokollets § 2 heter d et : '"Som 
föreståndare för härvarande 'D e s ista Dagars Heligas försam
ling·. mormonsamfundet. hade P. G . Hansson i ofvan be mäld e 
skrif ve lse meddelat he rr Chas. M. Olsson under sin bort resa 
Yara. Som d enne Chas. M. Olsson kommi t tillstädes och af 
ordföranden ingenkändes st1som den förste af de i föregående 
kyrkorå dsp rotokoll omnämnde. Yid mormon samfundsg·u d s
tjensten vid det tillfället upptr~idande trenne talarne, och mot 
hans föredrag alla de i berörda pro tokoll omn~imnda anm~irk -
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ningarna äfvenledes, om icke i första hand. gällde, så. efter det 
herr Olsson p å und ertecknads tillfråga erkänt sig vara ifråga
varande person, lät kyrkorådet kalla honom föc· att höras och. 
om han så önskade, afgifva förklaring· öfver de anm~irkninga1· . 

som blifvit af k y rkorå det mot de nämnda för·edragen gjorda, 
nemligen att följande uppenbara v illolä1·01· der ohöl,jt predi
kats: (h~ir å tergivas nu punkterna 1- 6 i det redan citerade 
pr·otokollet av den 23 ma.i 1898). 

Sedan he rr Olsson föret ri.idt och cleb mdföranden muntlig·en 
delgif vit honom de berörda anmärkningarna, dels han sjelf 
f:1tt ti llfalle att punkt för punkt n~irmare efter det honom 
fö1·elagda protokollet granska dem. och hans förk laring· ick e 
v~isentligen förringade desamma, så, ef te1· det herr Olsson af
trädt, beslöt kyrkorådet att enligt Kongl Föl'Ordning·en af den 
11 December 1868 förb.iuda honom m ed v idare föredrags h ltl-
1 ande inom fö rsam I ingen. 

Efter det herr C has. M. Olsson de ref ter inträdt meddelade 
honom kyrkorådet på grund häraf g·enom sin Ol'dförande 
föl.iande: 

Som den förklaring, Ni afgifvit öfver de mot edert den 
förste s istlidne Maj som mormonpredikant hå llna föredrag· 
gjorda anm~irkningarna, icke varit af den beskaffenhet, att 
el en väsentligen förring·at desamma, och som detta föredrag· 
dymedelst va1· it af den art, att det mås te anses leda till sönd
ring i kyrkligt hänseende, förakt för den a llmänna gudstjens
ten och nndergräfvande af religionens helgd , förbjuder Eder 
h~irmed kyrkorå det att i berörda egenskap vidare inom för-
samlingen uppträda jeml. K. förord. 11 D ec. 1868." t 

Ky rkoherde Dalins kamp mot mOl'mon erna fortsatte in på 
det nya seklet. Vid sammanträde med kyrkorå det den 23 no
vember 1900 föredrog kyrkoherden följand e ber~ittel se frt'm ett 
besök på ett mormonmöte : 

"Till Malmö Caroli k y rkorå d, 

Som mormonsekten på sista tiden å terbegynt inom försam
lingen hå lla möten och till dessa genom annonser i stadens tid
ningar inbjuda allm~inheten, begå fvo sig· undertecknade sön
dag·en den 11 dennes ti ll ett sådant möte fö r att dels förvi ssa 
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sig om beskaffenheten af de läror, som der förkunnades , dels 
lära känna namnen på de predikanter, som der uppträdde. 

Jcke mindre än tre sådana li:ito sig höra vid detta tillfa.lle, 
alla utskickade från rnorrnonismens hufvudqvarter Utah i 
Nord-Amerika. Deras namn voro Olof O lsson , T. W. Bondes
son och A. C . Lundström . Alla tre erhinde sig hafva hitrest 
för att åt mormonismen vinna prnselyter. Ohöljt förkunnades 
ock denna sekts såv~il religiöst som moraliskt farliga läror. 
Evangelium hade under århundraden varit försvunnet från 
jorden. till dess Josef Smith, rnormonismens grund l ~iggare. 

genom Mormons bok å tergaf det t'1t mensklig·heten . Denne, i 
förbigående sagdt, notoriske skojare var den i Uppenbare lse
bokens 14 kap. omtalade engel, som bragt det "evig·a cvang·e
lium·' i1t verlden. Det var nu hög tid för alla att "öfvergifva 
d eJ li.irdomar, de från barndomen inhemtat' ', och omfatta detta 
evangelium. Kyrkan vore det Babel , från hvi lket man skynd 
samt måste utg·å. Dess hirare voro icke annat än villol~irare . 

S.relfva voi·o de Guds utkorade tjenare och redskap, Hans 
apostlar, som jemte sina med11 tsände ensamme hade rätt att 
predika. Denna deras gemensamma högre sändning hindrade 
dock icke, att, då de skulle föi·k lara mormonismens "principer 
och ordinanser", de fol lständig·t motsade hvarandra. Herr 
Olsson ansåg· det nemligen vara fullt tillräckeligt för att 
komma in engå ng i mormonismens sinliga himmelrike, att 
man blott trodde på dessa principer och ordinanser, herr Lund
ström derernot betonade, att de måste i lifvet realiseras. Un
der föredragen aktade de sig visserligen att i andra än all
rn~inna ordalag antyda, hvilka dessa voro, men under det för 
hör, som undertecknad Dal in deref ter i församlingens ni.irvarn 
anställde med dem , erhinde herr Lundsfröm, hvilken tycktes 
vara ledare, att t. ex. läran om månggiftet ingick bland dessa. 

Ma lmö Caroli den '.20 November 1900. 

C. 0. Dalin Jakob Persson ." 

Efter en stunds diskussion, varvid kyrkoherden b l. a. på
pekade, att mormonpredikanterna gå omkring i husen och 
göra propaganda dels muntligen och dels med sina skrifter, 
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beslöt kyrkorådet att jämlikt Kongl. Förordningen den 11 De
cenrber 1868 och Kongl. Res. den 2? Juni J8?3 kalla de tre 
predikanterna inför kyrkorådet. 

Frim ett sa mmanträde med kyrkorådet den 29 nov. 1900, 
till vilket de tre mormonpredikanterna inkallats, föreligg·er 
följande protokoll: "Med anledning af kyrkorådets beslut den 
23 dennes hade mormonpredikanterna Olof Olsson , T. W. 
Bondesson och A. G. Lundström hlifvit kallade att denna dag 
kl. 2 e. m. sig inför kyrkorå det inställa för att, om de så aktade 
nödigt, afgi fva förklaringar öfver de anmärkningar, som 
k yrkorådet föranledts aH göra öfver de af dem söndagen den 
11 dennes inom församlingen h å llna föredrag. Herrar Olof 
Olsson och A. G. Lundström hade e.i med kallel sen kunnat an
träffas, hvaremot T. vV. Bondesson, som lördagen den 24 den
nes blifvit kallelsen delgifven , sig inställt. 

Efter det han företrädt, delgaf kyrkorådets ordförande 
honom de anmiirkningar, som mot hans föredrag vid berörde 
tillfalle hlifvit gjorda. Dessa voro, 
att han förkunnat, att evangelium under århundraden varit 
försvunnet från .iorclen, till dess Josef Smith genom Mormons 
bok ittergifvit det åt menskligheten ; ty denne Josef Smith 
vore den i U ppenbarelseboken omtalade enge l, som bragt det 
"ev iga evangelium" åt verlclen; 
att han uppmanat åhörarne att öfvergifva de liirdornar, de 
frå n barndomen inhemtat och omfatta detta evangelium; 
att han och hans medutsiinde från Utah vore de enda rätta 
Guds apostlar, k yrkans lärare deremot voro villohirare; 

Som h err T. V/. Bondesson erhind e sig hafva vid berörda 
tillfalle förkunna t detta och ingenting hade i öfrigt att an
fora , som kunde förringa anmiirkningarne, och dess u tom v id 
tal om mångg iftet ville med stöd ur bibeln försvara dess be
riittigande, hvadan det iir högst sannolikt, att han i de före
drag. som undertecknad ej haft tillfölle att öfvervara. äfven 
for församlingen förkunnat denna hira, så, efter det herr Bon
cl esson aftriidt. bes löt k yrkorådet enlig t Kongl. Förordn. den 
1 l D ecember 1868 förbjuda honom med vidare uppfrädande 
for föred rags h itlland e inom församlingen." 

:\1ormon erna fort satte emellert id att förkunna sin li.ira i 
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staden. Vid sammanträde med kyrkorådet den 11 februari 
1901 tar kyrkoherde Dalin ånyo upp mormonernas verksam
het. I protokollets § 3 heter det: "Ordföranden meddelade, 
att mormonsekten fortfarande inom församlingen höll möte, 
och att han och kyrkovaktmästaren J. 0. Lundherg söndagen 
den 3 dennes besökt ett sådant samt att tvänne predikanter 
L. A. Åberg och B. P. Textorius uppträdde vid detta tillfälle 
med föredrag, som vore af den beskaffenhet, att de icke kunde 
anses annat än som den gröfsta hädelse af Gud , Hans heliga 
namn och ord och icke annat än leda till undergräfvande af 
religionens helgd samt förakt för den allmänna gudstjensten. 
Med anledning häraf beslöt kyrkorådet kalla dessa tvänne 
personer L. A. Åberg och Textorius för att af gi.fva förklaring." 

Mormonpredikanterna ..\berg och Textorius inställde sig· in
för kyrkorådet den 26 februari 1901, varvid de förbjödos att 
uppträda i församlingen. I pl'Otokollet från detta samman
träde heter det: "Efter det personerna i fråga företrädt , del
gaf dem ordföranden dessa anmärkningar: Dessa voro dels 
beträffande dem båda, att deras föredrag vittnat om sådan 
fullständig brist på insigt i kristendomens alclra enklaste san
ningar och varit så fulla af begreppsförvirring beträffande 
andeliga ting och af förvrängning af bibeln , som icke blott 
orätt tolkades utan äfven oditt citerades, samt så osamman
hängande, att de, långt ifrån att lända till uppbyggelse, måste 
anses kränka alla religiösa känslor; dels betri:iffande Herr 
L. A. Åberg·, att han lärt det Luther skulle beklagat sig öfver 
att icke ega Guds sanna uppenbarelse, hvaraf framginge, att 
lutherdomen vore en villolära. samt förnekat den gamla bib
liska sanningen, att en rnenniska genom tron a.llena kan få sin 
sak ri:itt sfälld inför Gud. 

Som herr L. A. Åberg erkände sig hafva vid berörda till
fälle yttrat detta och han äfvensom herr B. P. Textorius icke 
kunde anföra något, som kunde förring·a de mot deras före
drag gjorda anmi:irkningarne och herr Textorius tillika för
klarade sig hi:ir fortfarande vilja vinna proselyter för mormon
sekten. så, efter det båda afträdt beslöt kyrkorådet enligt 
Kongl. Förordningen den 11 December 1868 förbjuda dem 
vidare 11pptri:ida för föredrags hållande inom församlingen." 
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Detta var elen sista kraf tanstriingningen frå n kyrkans sida 
att bekämpa mormonismen i Caroli församling·. Medan pri:i s
te i·skapet i C aroli församling· under l800-talets senare hälft 
var invecklat i strid med mormonerna rådde i S:t P etri för
samling lugn på d enna front. E ndast få mormoner vistades i 
S:t Petri. I en ämbetsberättelse frå n den 5 juli 1870 heter det: 
"Villfarelse r i Hira hafva ick e försports bla nd församling·ens 
med lemma r. Några få mormoner finnas. nyli gen till försam
lingen inflyttad e." E n i:imbetsb eräHelse fr <°rn S:t P etri av elen 
2:5 september 1875 har d en lakoniska uppgiften: "Mormoner 
höras föga eller in tet af." 

Inte heller i elen 1884 bildad e S :t Pauli församling Yi sad ·, 
mormonerna någo n större aktiv itet. J ii mbetsherättelse n till 
pri:istmötet 189 1 redovisas endas·t h ·å morm oner. Ur en för
teckning i samma ämbetsberi:ittelse över clopförsumm else un
der å ren 1884-90 framgår att två barn t ill föl.je! av föräldrar
nas rnormonist iska <°1sik ter ick e bliv it döpta. Ämbets•beri:itte l
sen från kon traktsprosten S . F. fredlunds22 ) visitation i S :t 
Pauli den 16 ma.t 1896 har inga anteckning·ar om mormonism 
i församlingen. En fört eckning i i:imbetsberättelsen till pri:ist
mötet 1900 över dopförsumrn.else uncle1· period en 189 l- 99 1·e
dovisar fem b a rn. som ick e bliv it döpta, enär föräldrarna b e
kände sig till mormonismen. l sa mma i:imbeisberättelse finnes 
anteckningen "Boken öfver obef. innehå ll er d ess utom 35 mor
moner." D et torde här röra s ig· om sådana försa mlingsbor·. 
som övergått till mormon:ism en och d i:i refte r utvandrat till 
Utah utan att göra anmälan hos pastorsämbetet och d i:irför 
omsider överförts till boken över obefintliga. 

Otryckta k ä ll or: 

I Ma lmö Stadsark i,·: 

S :t Petri församlings husfö rhörsliingdcr. k'-rkorådsproiokoll. ämbetsbe
rättelser och visitationsprotokoll. 

Ca ro I i församling·s husförhörslängder, kYrkurådsprotokoll , ii mbetsberät
telser och vis ita tionsprotokoll. 

[ Malmö S:t Pa uli församlings k y rkoa rkiY: 

Kyrkorådsprotokoll, ämbetsberättelser och Yisitationsprotokoll. 
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Noter. 

1) Till Köpenhamn kommo de förs ta mormonmiss ionärcrna i maj 1850. 
:\lormonisrncn fi ck frå n början stor utbredning i Köpenhamn, Yarifrån 
den spred sig till öarna och }Ylland. Fram till 1900 övc rgingo inemot 
50000 danskar till morrnonisrnen , rnrav över hälften emigrerade till Utah. 
U nd er 1850-talet utgjordes över 3/4 a\· de danska emigranterna a Y mor
mone r. Om prästerskapets å tgiirder mot mormonism en i Danmark se: 
Haandsrrekning· for Menigmand i Kampen mod i'Vlorrnonisrne, K0benhaY11 
1857 och Modgift mot Mormonernes fal ske Lrerdomme, Rand ers 1857. 

2) Ephraim Bager, sede rm e ra kyrkoh erd e i Tygelsjö och V. Klagstorp 
och prost i Oxic kontrakt ; se G. Ca rlqui st, Lunds Stifts Herdaminne IT: 2, 
Oxie kontrakt. 

a) Christopher S yha11, k v rkoh erd e i Fosic och prost i Oxie kontrakt ; 
Se G. Carlqui st, Lunds Stift s Herdaminne fl : 2, Oxie kontrakt och Georg 
Sylrnn. F osie kyrka och prä stgå rd. Några minnen frå n en gången tid. 
(Malmö Fornminnesförenings Årsskrift 1943). 

') Kvarteret nr 25 Betlehem mellan Stora Nygatan och Södra Promem1-
den Yar ett utpräglat fattigk va rter, so m befolkades av arbetare, gesäll er 
och aHlankade militärer. Om kv. Betlehem och dess befolkning se Oscar 
Bjurling, Malmö Stads Fa ttigYårds 150-år iga Historia , Malmö 1956, sid. 
101 ff. E 11 invå nare i kY. Bellchem lär enli g t en husförhörslängd ha vtt
rat: " Jag skall ge mig til I mormon och aldrig söka någo n prest m er." 

5) Södra Sa llcrnp: om mormonis men s förekomst i denna socken se Helge 
Andersson, Mormonismen i Skåne imde r 1800-tale ts senare hälft, Siiasii 
X\-. Sällskapet Sk <°msk Samlings Årsbok 1957. 

6) S:t Lo ui s, sta d i U.S.A. i s tat en Missouri \'id flod en Mississippi. 
') Johan Arndt, .1555- 1621, tysk präst och s11perintend e11t i Ce lle. Han 

utgav 1605 e n uppbygge lses krift , so m n111nit stor spridning och ÖYersatts 
till nästa11 alla europeiska språ k " Vi er Bii che r YOm wahrc11 C hri sientum··, 
p<°1 s ,·cnska Fyra böcke r o m en sann Christendom. utg. a,· Broocma11, 
No rrköpin g 173 1- 32. 

8) U nder s in tid i Ca roli ön·rsatte Ephraim Bager frå n danskan t•n 11pp
lysnin gss krift om 111ormo11e rna : C. T. Engelstoft , Om morrno11 e rn a, :Malmö 
1856. C. T. E ngelstoft 1805- 89, dan sk k nkoh istorik e r oc h bi skop ÖH'r 
F,·11s s tift. 

9) N r 850 mot srnras senare aY b ·. 26 Duvan vid St. ;.J ,·gata n 24- 36. 
'°) E rik Angclin , kyrkohe rd e i Caro li 1826- 66: se C. Carlquist. L nnds 

Stifts Herdaminne Il : 2, Oxic kontrakt. 
11

) N il s Peter N il sso n i\'ordborg. k vrkoh C' rd e i Ca rnli 1867- -:-o: se G. 
Carlquist. Lunds St ifts Herdaminne ll : 2, OxiC' kontrakt. 

12) Bagarc111iistare Jön s Jfrnrströrn s (så i l111 s förhörsliingdcn) hu s rnr 
l)('lii gct i kY. 19 S tork en Yid Gas,·crksgatan 3 och Rörsjöga tan 4. 

'") N r :-s:; 111otsrnras se nare a\· k,-. 12 Möllebacken Yicl K,·arngatan. 
H11 sförhörsläng·dcn upptar h iir C' ll iriidgårdsrnästarC' Sn·n N il sso n. L i 
G ustaf 1836. )Jan rnr inflvtt ad frå n Danmark 1863, och om honom ~il 
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a ntecknat "saknar hinderslöshetsbetyg fr. 1854 t. d. 15/8 1863". Han s bro· 
der "A rbetska rlen N il sson" har icke kunnat identifi eras, då fl era arbet s
karlar med namnet Ni lsson Yid denna tid bodd e å nr 783. 

1•) Nr 34 0. F . mots,·aras senare ay k\·. 1 Axel Yid 0 . Förstadsg·atan och 
Porslinsga tan . H usförhörslä ngde n upptar hä r en bl eckslaga regcsäll Carl 
Eliasson Palmlöf, f. i Y tterby 1832. 

"') Johan Henrik Hägglund, k y rkoherd e i Ca ruli 1875- 89, sedermera 
kYrkoherde i V. Karup. 

"') Se v idare LudYig Jönsso11 , Johan Henrik 1-lägglund och det k y rkli g·a 
liYet i Ma lmö Caru li Fö rsamliug 1875- 1889. (Ma lmö Fornminnes förening s 
..\ r,skr ift 195 1). 

17) Ca rl Olof D a li11 . k yr kohe rde i Caroli 1889- 19 1-l-. Se C. Carlquis t, 
L 1111ds S tifts H erdaminue Il: 2, Oxie kontrakt. 

18 ) S krädda re 11 P e tte r s ,·ensso11 Markusson, f. i Stehag 1837 oc h död i 
Caruli l9 IO. 

10 ) Skomakaren Jakob Pe rsson , r. i St. R i.\ by 1830 och död i Caroli 19 11. 
~ 0 ) Kongl. Ma j :ts niidiga Fiirordniug angåe nde sä rskild a samm an ko mster 

l"iir a ud a ktsö fnin g : Gifwen S tockholms S lott den 1l December 1868. Sn•nsk 
Fiirfattningssamling· nr 76/ 1868. Ang·åe nd e siirskilda sa mmankoms ter för 
a nd a kt sih ·ning stadgas hiir bl. a. "Uppträder någon , som ej ä r pres t e ll e r 
e nligt KYrko lag·e n lwriitt igad att o ffe ntlige n predika , \\·id dylik sa mman
komst såso m lärare med andlig·a föredrag. so m a nses leda till söndrin g i 
kyrklig t hä nseend e e ll er förakt för den a llmä nn a g ud s tjens ten , e ll er e lj est 
t ill uud ergräfwamle a f r eligioneus he lgd, a nk o mm e på kyrkorådet a tt 
hono m förbjuda att i berörda ege nskap inom församlingen widan· upp
träda. Hwar som underl å ter att s tälla s ig till efterrätte lse kyrkorå ds för
bud mot utöfwande af lärare werksa mh et, höte frå n och med femti o till 
och med trehundra Riksdaler'·. 

~ 1 ) Datum är här felaktig. E nli gt med de lande frå n Rik sarkin·t förelig
ger ingen kun g li g· reso l11tio11 ang. re lig ionsfrih et fr å n d enna dag·. Det 
tord e hii r rn ra fråga om re li g ion s frihets lage n a Y den 31 oktolwr 18!3. 
Sn·n sk För fattuin gssa mling· nr 7 1/ 1873. 

~~) SeYerin Frithiof Fredlund. kyrkohe rd e i T,·ge lsjö och \". Klag·storp 
och pros t i Oxi1' kontrakt: se C. Ca rlqui st, l.und s St ift s l-l <>rda minn (· 11 : ::!. . 
Oxie kontrak t. 
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S:T PETRI KYRKAS TORN 

Av Leif Ljungberg. 

"Och tornet med den gröna spiran i:ic' S:t Petri kyrktorn; 
det har brunnit upp en gång och ner en gång." Jag vill 

minnas. det var i den stilen den unge guiden på "Rundan" 
formulerade sin historik över stadens vårdtecken genom ii
derna. Mö.jhgen är det lustigt, riktigt är det i varje fall ej. 
Veterligen har tornet endast eldhärjats en gång. Den 29 okto
ber 1560 slog blixten ner i kyrktornet och bröt av sp iran. som 
störtade ner på kyrkogården. 

[ Henric Weiger Smiths krönika heter det om denna h~in
delse på följande sätt: 

"Torden ij Malmö och ij Kiöbenhaffn. 
1360. T samme aar 29 Octob. forrniddag halff gaaen till xl kom itt 
stort forferdeliget liunild som klar röd ild och lorden oc slo ind 
iif'herst ij S: Peders kircke torn oc brende xYiij faffnc ned aff 
samme torn . Borgemester oc raad i.i Malmö loffuede oc till sagde 
nogle karle en sum pendinge, att de wille g iöre deris beste der till , 
alt de kund e redde tornitt, huilcket de oc giorde och slu cte il lden; 
,;Jo oc samme tid ett hull på samme mur paa den norderstr Pnde, 
11dslette och paa skiffuen paa seieruerckitt nogl e tall. 

Paa samme tid oc time slo och lorden ned ij S: Nico la i kircke 
Haff. ij en taffle paa alteritt." 1) 

Det drö.jde emellertid ej länge, förri:in spiran var återupp
förd. När tornet t i cl i g a s t blev prytt med spira, vet man 
ej . J. 0. Fribergs uppgift i "Malmö stads historia och beskriv
ning", att det medeltida tornet skall ha haft en hög spira, ve
derl~igger professor C. C. Bnmius. Den senare anför, att man 
först efter reformationen började upptimra mycket höga 
tornspiror.2) 

Det iildsta tornet vet man ej mycket om. Men det ~ir fast
slaget, att det var rest över tv~irskeppets vi:istligaste del. Res
ter av detta torn finnas där allt_jämt kvar. Ett ytterligare 
belägg för det ursprungliga tornets läge iir det västligaste 
pelarparets mycket kraftiga konstruktion. 
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Om detta torns dramati ska nedstörtande berättar "Regist
rum ville Malmöyghe" - den i stadsarkivet förvarade medel
tida minnesboken - föl,jande: 

'"Anno milleno quadringentoque vigeno 
ecclesie turris quam cito fracta fuit." 

D et något knaggli ga dris tikonet kan översättas p å följande sätt: 
".\ r 1420, hur hastigt nedstörtade icke k y rkans torn." 

E tt nytt torn uppfördes, men det blev ingalunda gammalt . 
Förenämnda rninnesbok förmäler , att tornet imyo nedstörtade 
år 1442: anteckningen lyder i översi:ittning så hi:ir: 

"D en 6 oktober 1442 instörtade S :t P etri k y rktorn i 
· Malmö, vilket var myck et illa uppfört i föl.id av murar

nas försumlighet och okunnighet, såsom var.je mi:inni ska 
som betraktar det tyd lige n ka n inse." 

D~t l o r n. som då å nyo uppfördes blev emellertid så myC'
k et solidare. ty det i:ir i huvud sak detsamma, vilket står i dag, 
som är. Anmi:irkas skall dock att i det nuvarande tornet ingå 
vi ssa rester av det 1442 n erra sade; s. k. granitbindare visa var 
griinsen gill' mellan äldre och yngre byggnadsepoker. Att 
s piran eller tornets överd el genorngt'ttt betydligt mera vari
erand e öden i:ir emellert id en sak för sig. 

Det utseende tornet fi ck efter 1560 å rs brand, känna vi 
ganska Yiil genom i:i ldre Malmöbilder, särskilt då det Braun
Hogenbergska st ick et frå n 1580-talet. Under 1 ?00-talet b efann 
sig tornet såvi:il som kyrkan i övrigt i mi serabelt skick. D et 
förra korn att genom sin skröplighet bli en fara för den all
m i:inna si:ikerheten i stad en. Ar 1?3? "afbrii ckte och neder
blåste" en våldsam storm "knappen och hanen p å S : t P etri 
k yrkas spir"; först 1? 41 blev stångknappen med en ny "hane", 
och ovanpå denna ett kors ånyo uppsatt.:!) 

Tornets byggnadshi storia skall ej hi:ir följas i detalj,4) men 
Yi skola dröja vid de å tgi:irder, Yilka vidtogos emot å rhundra
dets slut. År 1?84 hade man hunnit så långt. att murrnästaren 
Friedrich Wilhelm Horn uppgjort en ritning till tornöverbygg
nad. vi lken godkiints av de lokala my ndigheterna och över
si:i nts till Kungl. Overintendentsämbetet - föregångare till 
vå ra dagars Kungl. Byggnadsstyrelse. Utan att avvakta 
Overintendentsi:imbetets godkiinnande av ritningen bör.jade 
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man plocka ner tornspiran och tornuret, varefter tornet över
byggdes med ett b1·ädskjul. 

Horns föreni:imnda r·itning, ji:imte kostnadsförslag·, daterat 
den 2? aug usti 1?84 och undertecknat av Horn samt timmer
mannen Hans Lundberg och koppa1·s lag·aren Christian S ilow. 
hade av magistraten i Ma lmö upptagits såsom eget förs lag och 
vidarebefordrats av dåv. landshövdingen. frih. Tage Thott till 
K. Overintendentsi:imbetet. Den 28 febrna1·i 1785 ingav Äm 
betet förslaget till K ung l. Ma.i :t, "sedan det vid Overinten
dentsämbetet bli,·it översett och en ny ritning i stä ll et för den 
i orten författade uppgjorts". 

Det var elen frejdade Carl Fredrik Adelcrantz, som med titel 
"överhovintendenf' då var chef för Ämbetet ifråga och bar 
ansvaret for förs laget. Men trots detta blev det bakli:ixa hos 
Kungl. Maj :t. Stig Fogelmarck anför i sin nyligen publicerade 
utomordentlig·a doktorsavhandling (Carl Fredrik Adelcrantz, 
arkitekt, Uppsala 195?) , att G ustaf Ilf plötsligen gr ipi ts av 
in tresse för medeltidens formvi:irld - det "g·ötiska'', som det 
då kallades. vi lket i förening· med hans ki:insla fö1· a ll t som 
hade att göra med nationell historia i:iven tog sig· uttryck, när 
det gällde att restaurera medeltida bygg·nadsverk. Om före
ni:imnda föt'slag från Ma lmö heter det bl. a . "som Kungl. Maj :t 
fann, att kyrkan genom ett spitsigt torn sku lle v inna ett pry
cleligare utseend e. förk larade Kungl. Maj :t s in nådiga vi lj a 
vara, att Överintendenten med ritning di:iröver i nnderdånig·
het inkomme".';) 

Det omede lbara resultatet blev ett nytt förslag· (ritn ing) 
med "spitsig·t torn'', vi lket förslag· är clag·tecknat den 12 )na_j 
l?85, underskrivet av C. F . Adelcrantz och kontrasignerat _a , · 
Thure Wennberg-.6 ) 

En nästan i detal:[ exakt lika teckning som den nyssnämnda. 
dock icke dag·tecknad eller underskriven. förvaras i stadsar
ki vet i Malmö.') Denna ritning har efter· att ha vandrat på 
delvis oförk larliga väg·ar sl utlig·en hamnat därstädes. Rit
ningen överlämnades den 3 mars 1931 av konsul Edvin Tho
mee (1869-1955) ti ll prosten Albert Lysander, varvid den 
förre uppgav, att han funnit den bland "gamla grunkor" och 
sade sig icke veta " ni:ir och varifrån den hi:irstammar". Det 
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K. o ,·c rint cnd e n hii 111 betet s l"örs lug t i 11 to rnbvg·g·na d fiir S :i P e t ri k nka 
1:-8';. E fte r tec knin g i K . l·hgg nudss tne lse ns u rki,-. 

k a n tiinkas, att Thorn ee blivit inn ehavare genom arv: mo.i
li ge n har någon hans anhörig suttit i en e lle r annan kornmi ttc. 
som haf t med kyrkans resta urer in g aU göra. - E n anmilrk
ningsvärd deta lj , i v ilken d enna tecknin g· avviker fr c'.'111 ori g i
nal et hos Cherintend entsi:.imbete L i:.ir en st rec kad marker·ing av 
en låg ö verbyg:g:nad. slutand e med en kula. 
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K. (ht'ri 11 k11dl'11t sii111 be tt'f s förs lag t il I turnb,·gg·rulll fiir S :t Pd ri k nka 
.\lalm ö 1?91. Efte r f(' ck11i11g· ;'\ S :t P etri pa tors<'xpcditio11. 



Båda d e h~ir niimnda ritningarna till ,.spitsigt torn·' ga 1 

Ambetets anda. fogelmarck avbildar t. ex. i si n avhandling 
~i\mbetets ritningar över Mönsteri1s och Hogräns kyrkors torn, 
Yilka ritningar röja starkt släkttycke med den för S:t Petri 
projekterade. 

Malmöborna Yille emellertid icke ha det spetsiga tornet på 
s in kyrka. l skriYelse till Kungl. Maj :t den 14 januari 1791 
anföra åtta befrodda m~in , bl. a. Frans Suell , å S:t Petri för
.samling;s v~i gnar. att man med bestörtning erfarit, hur den av 
l\..ungl. ~\lfaj :t fasts!iillda tornspirans nybyggande skulle draga 
en kostnad av 6.000 rik sdaler, då man endast har disponibelt 
2.256 rdr ;') sk illing 1t runstycken banko kontant och 4 skep
p11nd (- 6'50 kg) koppar. v ilk et genom sena re förs~il.rning skulle 
k11nnn ökn fonden med 200 rdr. Försam lingen anhåller, att i 
stället for den '>4 alnar (- ;2.1 m.) höga tornsp iran få upp
siitta en iiverbyggnad p i1 tornmuren. antingen efter elle1· i 
likh et med bi fogad ritnin g. liimpacl efter kyrkans ti llgångar. 
emedan i annat fall församlingen icke kan v~inta s ig tillfreds
stiillelsen att. få se ett fiirdi gt torn. Man anför v id are. att en 
hiig tornspira ej iir behödig för sjöfarten. E ndast för fartyg, 
som söka ankarstiillen på redden. tjänar den till ledn in g, men 
l'iir d essa kunna lika bra tjiina till efterr~ittelse de uti torn
rnrnm en Yarancle ljudhålen , som därför alltid skola h å llas 
öppna och förbli oföriindracle.8) 

föl .iden ay denna hemsfä llan blev, att Ämbetet i skrive lse 
el en I mars 1791 t ill Kungl. Maj :t översänder en ny hos det
samma 11tarbetacl " Desscin" - med tillstyrkan - v ilken g·ocl
kiinnes av Konnngcn den 9 april. Genom denna ritning gavs 
tornet en barockhuv, för vilken motsvarande detal.r på Adolf 
Fredc·iks kyrktorn i Stockholm stått modell. I denna typ hade 
.i\mbetet tydlig·en rent förgapat sig: massor av liknande för 
slag se vid denna t id dagen. C lara kyrka i Stockholm, Tyska 
kyrkan i Göteborg, S :t Nicolai i Örebro, ,_\bo domkyrka. Valbo 
i Giistrikland och Sku ltun a i V~istmanland för att taga några 
exempel. Huruvida Adelcrantz s.jälv har lagt handen vid vi1r 
ritning, vet man e.j; det ~ir för ön-igt knappast troli gt. Fogel
marck nämner. att Arlelcrantz efter 1770 i mycket ringa ut
slriickning personligen utfört Ämbetets rena rutinritningar. 
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Adolf Fredriks kyrka i Stock holm ; exteriör mot viistcr t• nli gt C. F. Arlc l
cra11tz' ritnin g fr. omkr. 1776. K. B~·g1n1 adsstnr l srn s arki,·. 

Han har em e ll e rtid tag· it livli g del i i:ii·endenas b ered ning. Det 
~ir för övrigt myck et svårt att skilj a d e olika medarbetarnas 
presLationer. 

Det skulle dröja iinda till den 9 ma.r J ?92 innan arbeLet med 
ombyggnad en av tornet tog· sin början. Sagda dag på börjades 
n edtagandet av det prov isoriska t rätak et. I augusti hade nup1 
börjat me d d en d ekorativa u tstyrseln. A braham Ekerholm. 
e n un g tingsskrivare med vaken bli ck för vad som rörde s ig· i 
t iden ·- han blev med tiden vice h i:iradshövding och advokat 
i .Malmö - b erättar en h e l d el om d essa byggnadsarbeten i sin 
dagbok från d et märkliga året 1?92.9) Här skola några av 
h a ns notiser c iteras : 

.,4 (Augusti) Lördag. l e. m. var jag· hos Sundbergen och såg· 
p Zt de pyramider, ,som skola stå p å to rnet, en ä"vei· varje visare 
.oeh i:iro så stora som inemot vattenkonsten (på Stortorget). 

6 Må ndag. Mot aftonen satte de upp en U111g· ji:irnstång på 
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to rn et. som skall yara spiran och varpå tve nn e förgy lld a kl ot 
m ed flöj el sedan skall siiitas. 

8 Onsdag. '"Laken" (cl . v. s. blyfäckare Lak e) har begynt 
tiicka med koppar på tornet. 

14. Ti ·dag. Den kula. so m ii r uppsatt på to rnsp iran, i.ir kas
serad och skall neclertagas, eniir d en varken innefattar den 
rymd ell er· m odell, som ritningen u tv isar. Det blir ett förbas
kat spra tt för h erra r intressenterna, emedan kul an ej kan fäs 
ner p i'1 annat siitL i.i n att kopparti.i cknin gen skall nedtagas p it 
ena s id a n. 

27. Måndag. K l. 3 sedan det giv its tecken med S:t Knuts
klockan , g ick jag i kyrka n, varest hela svensk a försam lingen 
nu· kallad angående tornbyggnaden. Ämn et var det att en 
d el av borge rskapet klagat att h ela tornbyggnaden var oför
sva rli g", att kulan ej var e fte r ritningen. att muren var he 
k varte r för låg, som u tgjorde 4.000 sten m. m. 

7 (September) klockan mellan 5 och 6 va r jag hos Beck s tröm 
och såg på en fi.irdi g Yisaretavla: det va r satan ti ll t ingest ej 
mindre i.in 41 aln i diameter. 

8 Lördag. D en nya kulan är i morgo nstund en uppkomm en 
och har annat utseend e iin den förra . 

18 Tisdag. Tvenne visal'etavlor i.iro uppsatta på to rnet , och 

S :t l'e tri kyrk a p it 1860-tal el. Efter fot o. 
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S:t Pct ri knka l'd111 sydos t 19-i:". Efter foto. 

e hul'u d e iirn in cmo L 5 alnar· lYiir·s iin:r. s \"ns de d oc- k enda st 
so rn e U s Lod rockeh ju I.,. 

.\fii r· tornö verbyggnaden efLc l' myck e n kvidan och bt[1k i. i11 t
li ge n Yar· fi.il'clig. voro Malmöborna lå ngt i[ n''t n nöjda. D e n 
slutli ga domen öve l' tornhi.ittan e lle r "' lykta n··. som d en ocba 
kallades, blev b å d e då oc lt senal'e hi1rd . • ~i.ir · ele n s lutli ge n 
t_jä na t ut , h ette det. att d en i hundra <Il' YariL stad ens "" högsta·· 
Yanprydnad. Så länge dr·öjd e clcL ni.i rnli ge n. innan kyl'ku11 
kl'öntes med den nuvarand e sp iran. Vid 0111bygg· nad en 1890-
91. Yae b e låtenh eten sto r p i't fl e ra lu0tll. Sett Frå n YZtra dag:al'~ 
synvinke l kan man v i.il dock v i'1ga p i'1s ti1. att barnckltuve n g ick 
Yi.il i st il med elen rofyllda la11dsodss lad. so m ~\1lalrnii d å var·. 
På de rn i'tng·a 1800-tal sbild e rna Fri'tn Malmii Ye l'kar· S: t Pdri 
kyrktorn m ed s in kupiga hi.itta som ett ofantligt lrnurd. so rn 
lar· s ig en u tbli ck över staden för· att se om allt diir still' riitt till. 
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Det kan väl också ifråg·asättas. om man ick e - tro ts allt -
gick fram m ed mera pietet emot det gamla p å 1790-talet ~in 
hundra å r ·senare. Ombyggnaden under 1800-talet kombin e
rades med en g·anska hå rdhänt omändring· av to rnet : bl. a. 
avlägsnades d e mede ltida to rnöppning·arna och ni schprydda 
gavlar uppfördes av maskinslagen tegel , d etalj er, som i 
1nå ngas ögon , bli v it skönh etsfläckar· p t'1 Yå rt i övrigt så prakt
fulla te mpel. 

No t e r: 

1) Henrik Weitn•r S miths krönik a (tr,·c kt i \la rtin We ibull: Sa mlin ga r 
till S kå n es histori a , L und 1872) . - "Skiffu eu paa seien ·e rkit" = urtaYl a n. 
- "Haff." = Köpenhamn. 

') C. G. Brunius: S k<0111 es kon st hi storia för med elti de n, L und 1850, s id . 
277. , 

3) Magistratens i Ma lm ö pro tokoll och inne ligga nd e ha ndlin ga r 1738 
25i4 och 174 1 :;o/6. 

4) Den intresserade hän visas ti ll A. U. [sberg : Ma lm ö s ta ds 600-ti rs
jnbile um , Malmö 1919, där ha 11 ij ,·enl edes redogör för to rn ets hi storia. 

5) f'i.rend e t föredrogs inför Kon un ge n el en 8 ma rs 1785 (Oä:s skri\". till 
Kun g l. Ma j :! 1?85, R A). C itatet ova n å te rfinn es i resolutionen, und er
teck nad aY E li s Sehröcle rh e im . D å OA å n yo skriver till Kun gl. Maj:t i 
detta ii renrl e (1?85 12/5) ha r OA redan gått in för det "spit s iga torn et". 
(A Y Fogelm a rcks not 266 i a nf. a rh. får man må händ a cl e 11 uppfattninge n, 
att "' bak läxa n" fr å n konungen skull e dat era sig till den 12 ma j 1-:'8';. 

") Kung l. Hyggnadsstvre lse ns arki,-. 
') S :t P e tri k yrkoa rki v. B ygg· nad sritni11 g·ar. MS.\. 
8) OA:s skr iYelser till Kun g l. Ma j :! 178 1. RA. 
") Abraham E kcrholms sa mlin g. MS.-\ . Dagboken ä r utdrag tn·ckt i 

Malmö Forn minn es förenin gs å rsskrift 19.!2. 
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Siegba hnskn och Thotlska husen. Rekonstrnktion av E inar Bager. 

THOTTSKA HUSET 

Av l~inar Bager. 

Det gam la Dicdenska - ' 'Siegbahn ska" - huset på hörnet 
aY Oster- och H umlegato rna ~ir sedan l ~i nge ett av de må l, 

som den kulturhistoriskt intresserade fr~imst sök er s ig till vid 
en runchandrin g· i Ma lmö. '.\lågon enstaka gå ng· har emellertid 
besökaren låt it bli cken g lida vidare till grannhu set vid Oster
gatan och und rat. om inte ~iYe n detta kunde Yara en m~irk li g 

byggnad. En dast den i gam la ting vä l förfarne har kunnat 
framsfä ll a d enna frt1ga . ty hu sets full sfa ndigt shi tpuhad e 
fasad gay sanner li gen ick e ni1gon an ledning till så dana f un-
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Fasaden. Uppmätningsritning av intendenten C. G. Lekholm, Malmö 
rn11se11m. 

deringar. Det var endast byggnadens måttförhåJlanden, som 
skvallrade om, att något å lderdomligt måhända kunde döl.Ja 
sig under putsen även här. 

Genom stort tillmötesgående från den Diedenska gårdens 
nuvarande ägare HSB kunde i f_jor de .faktiska förhållandena 
äntligen fastställas. I bör.Jan av februari renknackades näm
ligen gatfasadens övre våning, den del av byggnaden, som 
främst kunde tänkas ha något att berätta. Den kraftiga kors
virkeskonstruktion i ek, som därvid blottades, uppmättes av 
Malmö museum genom intendenten Carl Gustaf Lekholrn. 
Allt trävirke kuprinolhehandlades och väggfälten överput
sades med tunn slamfärg. 

I en artikel "Thottska korsvirkeshuset vid Ostergatan' ', som 
den 5 februari 1957 stod att läsa i Sydsvenska Dagbladet, har 
jag i korthet redogjort för de skäl, som föranlett att bygg
naden nu fått denna benämning. En portbjälke och ett dörr
överstycke med TAGE TOTs och ELSE ULSTANs namn och 
vapen samt byggåret 1558, som nu förvaras p å Malmö 
museum, synas härröra från detta hus och ha säkerligen ut
tag·its, n ~i r bottenvåningens korsvirke ersattes med stenmur. 
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Fasadc11. Rckon st rn ktion a ,. F i 11a r l3age r. 

D essa Thottlllinnen ha tydli gen cl~irYid ÖY erliirnna ts t ill land s
hiivdingen Tag·e Thott, so m i början a Y 1800-ta let i:igde ett hu s 
på nuvarand e Ho te ll Kram ers tom t mitt emo t Gleerups pap
pershandel. Niir denna b yggnad reYs. fördes d essa förern itl 
enligt uppg ift t ill Skabersjö. för a t t så slu t li gen genom greve 
Tage Thotts försorg återbördas ti ll Ma lmii oc·h dess muse ulll. 

Overrappning aY korsv irkeshu s ansågs med fog medföra 
större brancl sä ke f'h et och i brandordnin gen för Malmii 1750 
rekommend e rad es L o. m. att v id nybygge lMa stenen i viigg
fol ten skju ta u t en hal v tum utanför timret och at t så rappa 
iiver det hel a j ~i m s med stenen. D enna metod har s~ikerli g·e n 
ick e medfört ri sk for tr~ivirkets bestånd med ä ldre tid ers sa m
m ans~ittning a ,. put'se n, men bl ev öd esdi ger, niir denna erhöll 
e n så dan konsistens, att luftväxling hindrad es. In te ens det 
stenhårda ek t imret i d enna b ygg·nad ha r kunnat hå ll a stå nd 
mo t en si1dan behandling, utan d ess yta har· blivi t riitt ill a åt
gi111 gen. Skadorna iiro dock på in tet sätt ohj ä lpliga . 

Tillsammans med sin 75 å r yngre granne. d et Sieghahnska 
hu set, leva ndegiir det Thottska huset betydelse fulla sk ed en i 
d en Malmö stads historia. ·som nu g·enom stadsfull111~iktiges be-
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s lut sna rt skall tag·a form. E ndast genom anknytning t ill be
stående minnen kan eme ll ertid detta stort upplagda ve rk fylla 
sin uppg·ift att h tivda Malmii rä tt till en fram trädande plats i 
vt'nt land s kulturhistoria. D et iir därför att hoppas, att port
bjtilkens inskrift , \ VEHBUM DOMIN C MANNET ll ETER
NOM - Guds ot"d varar evi nn erligen - till sin senare d e l 
med jordisk begriinsnin g må utsfräckas iiven till d en bygg
nad , som nu i 400 tu· intagi t en plats vid "'d en !ange Ade l
~·a d en" . 
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BYGGNADSHISTORISKA 

FÄLTARBETEN 195? 

ME DDELANDE FR ÅN MALMÖ M US EUM AV STEN KALLIN G 

Gamla ."ifoden. Kv. Ct1 rolu s . 

.För n ·s ta 11 re r i1q;en a 1· "'T hot is k a buse i' ' redogör f il. d :r E ina r Bagc r 
r n ~ i ir s kild ar tik e l, so 111 in i.:ilr i detta u 11m 111cr a 1· fi rss krift c n. 

S kogholm."im<>llcm. Fosie. Agnes fridsv i:igen , stad sc'-iga 

n:r 248? A . 

Se S te n Ka llin g : " J11 b il cra 11d e m ö ll a i :\1a lm ö h o ta s a 1· r irnin g.'" 
S. D. S. 20/6 t 948. 

Enligt uppg ift av kvarn ~i g·al'en E l'ik Jönsson uppfördes 
SkogholmsmöJla n i Vintri e å r 1848 och fl y ttades därifrån 

f ernti o å r sena re till Agnesfrid svägcn i F osie. D et var i sam-
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S k o;; ho lm s m öll a n f rii n Ag nes
fricl s Yii gc 11. Fo to 1948 i\Hvl. 



S kog: lw l msmö ll a n med äg·aren 
Er ik Jönsso n. Foto 1957 MM. 

ba nd med denna fö rfly tt nin g·, so m möll a n f ick si n ni'1got si.ir·
eg·na exte riöl'. Ar 1948, a ll tså e fte r ytte rli ga re fe m tio å r-, bl eY 
f rt'1ga n om möll ans b estå nd a k tuell. Muse isty relse n föres log 
då . att k n unen skulle inköpas av Malmii stad och att d en 
e f te r behöv li g l'ep arnt ion fö r fram tiden skulle sfa llas unde r 
styrelsens vård. Sty relse n a nhöll dä rför om mede l av stads
fullm äk tig·e och framh öll att d et Ul' så Yä l hi storisk so m este 
tisk synpunk t VOl'e en fö rlust om k va rn en skulle försvinn a ur 
la ndska pet. D en k ost na dsbel'äknin g. som företogs med a n
ledning a Y mu se istyrelse ns a nh t'1lla n. r·es ul tera de emell ertid i 
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o mdiimcl. all m ö llan Yar i 111n·k c1 cH\li g t ski ck och att k ost
na d e rna [() ,. e n rep a ra t io n ic k e skulle unde n;t iga 40.000 kro
nor·. D css11lo111 för clt1g wihi g hclcl" nJI fr un s ta d sii g an nY
styck a b eh ö vli gt orn1·i1dc m ed iig ande riit t. Dl"ii tse lk a mm arcn 
fnnn d et ick e m öjli gt att 11 lan opro podionc ,.li gt s Jora omkost
nader fi i1· s tad en b eYara kY<HllL'n och h c m .st iilld e a lt mu sc i
sl yrc b c ns [ ram sfo llnin g skull e lii111na s 11 tan bi fall. Sed a n 
musc i.s lyl"cl scn tag d d e l a v dri11sclku111111arc 11 s ull id a nd c. idc 1·-
1og 11111se is hTc lsen el e n g jorda l"rn111 s liillni11 ge n. d i1 iiYcn d en 
l"iinll . iill d e c r·l"onl c rli ga m edlen ic k e 111ol s rnrndc de s kiin

he ls \·iinkn som sknlle Yinnas ge nom kn11·11 L' ll s be ,·a rnnd c . . \ ,. 
19"51 had e Yin ga rn a ncdln g il s oc l1 miillan g ick m o l s ilt fiirl"nll. 
Hiidd11i11 gs fii1·s iik t:'.io rd cs dock l"rnn l"lcrn h iill i s is ln sJ 11nd . 

B11nk l' fln g-a 11tl a knk a. l:'utu l'r <°111 fiirra delen a,· 1890- tal ct, A T A . 
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I(, rk111pjH'tt frn11 l1 1111ke f ln 1!:H11iln 
k n ku. 1"010 \1\1. 

111c11 1936 kom s lutli gen kYar·n1igarcns anh itllan hos bygg nad s
n1imnd e n om riYnin gst ill sU\ nd Ol'h d it kunde mu se istyrelsen i 
sill yt t ra nd e pi1 g rurnl ay ornsfö ndi gh eterna ej ha ni1got att er
inra mot 1i garens begiiran. Rivningen utfördes i biirjan a Y juni 
mi1nacl 195?. l\:yarnaxe ln inköptes aY \falmö förskiining:'
och plan ter in gsfo renin g Jör Yidare befordran ti ll den gam la 
.... 1 ubbamii lla n Yid Yattenverk sviigen. 1 i1gra lösa in ve n ta ri e r 
"a mt d en rn~irkliga Yindflöjeln. kyrktuppen frirn Bunkcflo 
gam la kyrka. till varatogs aY Malmö museum. Torntuppcn 
ha de E rik Jönssons far foi·yiirvat 189? i sam band med d en 
for oss ofattbara raseringen av niimnda k y rka . en av Sk un es 
rnckraste medeltida k yrkobyggnade r. 

I den beskrivning av Bunkeflo kyrka , som uppr~i ttades de n 
1? apr·il 1828 och som finns i An t ik vitetsakademicn s arki v, iir 
fiiljande aY intres-se här: " Kyrktornet iir 33 alnar h ögt. for-
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sedt till tak med en blytäckt spirkupa, hvarifrån en jernstång 
uppstår, å hvilken finnas ett klot , en tupp och ett kors , som 
l~i ra vara bilder· ti ll jorden, vaksamheten och försoningen ." 

Slottsholmen. Mabnöhus. 
Se Sten Kallin g-, "S lottsholmens nordYiistra ka11011turn ". Malmö Forn 

minn es förenin g-s å rss krift 1957, sid. 139- 156. 

Restaureringen av nordvästra kanontornet har under å ret 
programenligt fullbordats. För täckande av kostnaderna har 
Malmö försköning·s- och p1anteringsför·ening· bidragit nH~d 
ytterlig·are 10.000 kronor. Dessutom har genom Riksantikvarie
~imbetet medel b eviljats ur Konung Gustaf VI Adolfs ?0-[ir:-;
fond. Slutli gen har Malmö stadsfullmäktige vid samman
träde den 20 december 195? bevil.jat ett rese rvationsanslag om 
115.000 kronor för· anl~iggning· av förbindelsegå.ng mellan 
nordvästra muse ifl ygeln och tornet samt för in redning av 
museilokal i tomets övre våning. 
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ANTECKNINGAR TILL EN MALMÖ

BIBLIOGRAFI FÖR ÅR 195? 

Av Ingeborg Heinfze . 

Ah renberg, A lbi11 , Ett flygarliv. '.'vlalmii. 4:o. 114 s. fil. portr. 

Albeck-Larsen , [,., 25 ture i S ki111e. Kbh. 64 s. 111. kart. 

A lslerda/ , Alonr, Ta vara pi1 b eg-.'.'1vningarna! !Gunnar Biörek. 
,. Portr.1 

MctallarllC'tare11. }.rg·. 68 (1977). 11r 9. s . 9. 16. 

Andersson , Helge. G i1rcls namn i Malmii. I I Il.I 
Byahornl'I . .\rg. 16 (1957). s. 666 - 667. 

Roseng·i1rd - en oas i Malmö. I I Il.I 
SkD 8/ 11. 

Utdrag av N . G. Bruzelii beskrivning av O x ie hicirad <H 

1864, med inledning och kommentarer. 
'vlalmii fornminn rs l'iire ni11 g . . :\ rss krift. .\ rg. 2'i (19'i7). s. 105- 11::-. 

Ar kad e n. 

A rkaden i Malmii invigt. 11 Il. podr.I 
Sn·11 s k hotellre n ·. Årg. 40 (1957). 11r 4. s. 1.i-- 1'5. 

Arkaden - en vtilelcktrifieracl stad i staden. I fil.I 
Era . ,\rg·. ;o (1957), s. 82- 86. 

Kjellberg, Ger:rg /(:son, Arkaden i Malmö. 1111.1 
Form. Årg. 53 (195'.:'). s . 129- 13 1. 

Bager, Einar, 1522 i1rs förteckning på Malmii gå 1·clar. I fil.I 
Malmii fornminn es fiire nin g·. 1\rg. 25 (t957) , s. 47- 76. 

" Thottska" korsvirkeshuset vid Öste rgata n. I fil. I 
SDS 5/2. 

Trollpackor i ·Malmö. U rkund ernas r edo visnin g· av htixpro
eesserna . 1111.1 
Ma lmii fornminn rsfii rc nin g· . c\ rssk rifc. .:\ rg·. 25 (1957), s . 157- 167. 
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Banker: 
.)'i/1Jerscn, Hengl , Lönsparandet i Ma lmö sparbank. llll . portr.1 

S Yensk sparbankst id skrift. Årg . 41 (1957), s. 167- 169. 

Sparba.nkemas Bank förviirvar Skånska in teckningsaktiebo
laget i Ma lmö. Av B. L. ls ign. I 
Sn•nsk sparbank sti<l skrift. .-\ rg·. 41 (195?), s. 449--450. 

13 er g, R u d o 1 f F r e cl rik. t H 4 6 - I 9 0 ?. R. F. Berg. 
I Portr. I 
Ce me nt- och lfön· ,·yn. Årg. 1 (1937). nr 2, s. 15. 

Heronius, Boel-Marie, Malmö har sin egen ~:lykle. IBo Wider
berg. Portr .I 
Vf'ckojo 11r11 a lt•11. Arg-. 48 (195:-), nr 4-2, s. 22 -- 23. 48- 49. 

Min fru, direktören. !Birgit Bå ng. Portr.1 
ll11s11H><l e rn . ;\ rg. 41 (195?), nr 4?, s. 35--3?, 51. 

Björk, S /1JenJ 0/lolf, Riktig viirmebehovsberiikning. Teknisk
ekonomisk undersökning av t ill ~1mpade climensionerings
m etoder for viirmean liiggn ingar. Sth lm. 42 s. 111. 
(Offentliga bygg nadt' r. Sta te ns b yggnadsbesparings 11t recl11in gs bro
sch H scr ie. C.) 

Hjiir/..:enhed, Sten. Varför S<t må nga bilstölder? ITll. portr.1 
Försä krin gst idni11ge 11. Årg. I~ (195?). nr 3, s. 12- 14. 

Borgslröm, Gustaf, Två fynd av tjockfot (Burhi nu s oedicne
m us) i Sktme. 
Yi\ r fi'\gch·är ld. Arg·. 16 (195?) , s. 49--'30. 

Bylnnder, .-fke . Ma lm ö stad h ar i11Yig t nya hem. IÄnggi'irden 
och Rosengå rd s inackord er ingshem för fli ckor. TILi 
Barnadml och 1111 gdom ss b ·dd. Årg. 32 (1957), nr I , s. 43- 44. 

/Carlsson, Olle/ , 1700-talets Ma lm ö en lummig 
Bull lpse ud.I IIll.I (f Linnes hjulspår. JV .) 
A rbctrt 9/6. 

Fjellander, Axel, Sommarsfä ll en frZ1n 1?00-talet 
bevarade i Malm ö. Av Axeff I pse ud.I llll.I 
.-\ rbetet 14/3. 

fortfarande 

Ett tj ugota l kolonibarn 1892 blev ti ll omkring J .600 i år. 
!Malm ö förening för skollovskolonier.I Av Axeff lpse ucl.I 
1111.1 
A rbclf't 26/:- . 
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Banker: 
Si/tJersr:n, Bengl, Lönsparandet i Ma lmö sparbank . 1rn. portr.I 

S Yensk s parbunkst idskrift. Årg . 41 (195?), s. 167- 169. 

Sparbankernas Bank förviirvar Skånska inteckningsaktiebo
laget i Malmö. Av B. L. ls ign. I 
Sn'nsk sparbankstidskrift. ..\ rg·. 41 (195?), s. 449--450. 

13 er g, Hud o I f F r e cl rik. t H 4 6 - I 9 0 ?. H. F. Berg·. 
I Portr. I 
Cemen t- och lfön•yyn. Årg. 1 (1937) . nr 2, s. 15. 

Beronius, Boel-Marie, Malmö har s in egen \ 1Jyk le. IBo Wider
berg. Portr .I 
VPckojourna le n. Arg. 48 (195:-), nr 42, s. 22-- 23. 48- 49. 

Min fru. direktören. !Birgit Bå ng. Portr.I 
ll11s111oclern . Arg. 41 (195?) , nr 47, s. 35--3?, 51. 

Björk, S /v en] 0/lolf, Riktig viirmebehovsberiikning. Teknisk
ekonomisk undersökning av t ill ~1mpade climensionerings
m etoder för viirmean liiggn ingar. Sth lm. 42 s. 111. 
(Offentliga bygg nade r. Statens byggnadsbesparings 11trecl11in gs bro
sc h Hscri l'. C.) 

Björkenhed, Sten. Varför så må nga bilstölder? ITll. portr.1 
Yörsäkringst idn in ge n. Årg. 12 (195?). nr 3, s. 12- 14. 

Horgslröm, Gustaf, Tvu fynd av tjockfot (Burhinu s oeclicne
rnus) i Skåne. 
\' ii r f«\gc lY ä rld. Årg'. 16 (195?) , s. 49-- '50. 

Hylnnder , .-fke . Malmö stad h ar invigt nya h em . IÄngg:'1rden 
och Rosengå rds inackorder ingshem för flickor. TILi 
Barnad\rcl oc h 1111 gdom ss kvdd. Årg. 32 (195?), nr I, s. 43- 44. 

/Carlsson, Olle/, 1?00-talets Ma lm ö en lummig idvll Av 
Bull lpseucl. I I []I.I (f Linnes hjulspår. JY.) 
A rbet f't 9/6. 

Fjellander, Axel, Sommarsfä Il en fr:'rn 1 ?00-ta let fnrtf a rande 
bevarade i Malm ö. Av Axeff I pse ud.I 1111.1 
.-\ rbctet 14/3. 

Ett tj ugotal kolonibarn 1892 blev ti ll omkring J .600 i år. 
!Malm ö förening for skollovskoloni er. I Av Axeff lpse ucl.I 
1111.1 
A rbc tf'I 26/:- . 
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Föreningar och ord e ns sä ll s kap : 
Berggren, Nils Erik, !red.I , En jubileumsskrif t utg. av De 

dövas förening "Svensk e" under föreningens femtionde 
verk samhetsår. 1907-1957. Malmö. 34 s. ] Il. portr. 

Fjellander, Axel, Codtemplarorden har verkat i Malmö i tre 
k varts sek el. Av Axeff lpse ud.I 1111.1 
Arbetet 17/3. 

Hasslert, Hans , Cyk elked jan i Malmö i med- och motlut i 20 
år. IJII.I 
Cy ke l- och mopcdnytt. .-hg. 4 (1957) , nr 6, s. 17. 

/Hörselfrämjandet./ Förii ldraklubb i Malmö. 
A uri s. Årg. 36 (1957), nr 2, s. 8. 

Malmö-Mölle1n/11gens rotaryklubb. Stadgar a ntagna den 28/1 
1 1957. Arlöv. 11 s . 

. \./almö-S lo t lssfadens rolaryklubb. Stadgar antagna den 3/5 
1957. Arlöv. 11 s. 

Jl/urgc'lrdhJ, N/ilsJ, Knutsgillena - en 800-i°ll'i g inst itu tio n in 
i vår tid. Av N. M. lsign.I 1111.1 
B.eu111 a. Årg. 9 (1957), h. 2, s. 5, 7. 

/ Paulsson , S tig /, Malmö har fått junioravdelning. I Ung
domens fredsförbund.I Av Pålle lpseucl.I IPortr.1 
Nva vägar. Årg. 20 (1957), nr 6- 7, s. 10. 

Siillskapet Isb jörnarna. 1937 9 februari 1957. J\falmö. 36 s. Ul. 
portr. 

/Siillskapet Liinkarna.J Damklubben i 1\ifa lmii - en verklig 
stödklubb . 
S ycl-Ui nk a r. Årg. 3 (195'?). nr I, s. 20- 21. 

.\l a lmöliinkarnas borg. IAugustenho rgsgi"1rden.I Av B-en 
ls ign.I IIll.I 
S yd-Länkar. Årg. 3 (1957) , nr 2, s. 14- 1'." . 

Grön malmövinter. Av -g ls ign.I. llll.I 
V i. Arg. 44 (1957), nr 6, s. 10. 

T-l a n d e l, i n cl u s t r i o c h h a n t v e r k : 
Friddin, Hans R. , Traditionell livsmedelshancl el jiimförd med 

s j ~i lvbetj ii n ingsha ndel. 
Pris- och kurtellf ri\g-or. .\ rg. I (1951) , s. 143- 1'?8. 

147 



f-leclqoi s f, Paul. Nya kontOl'shus .. . kv. inom Yat·vsomrl1det 
Malmö. 
Byggmästaren. Arg. 36 (1957): A. s. 1)1J. 

A B A d d o. Addo inviger nya hu s i New York och Kö ln. [Ill. I 
.Ko ntorsYärlclcn. Arg. 47 (1957), s. 371.. 
S iffran . Arg. 15 (1957), nr 4, s. 6- 9. 

Daoidssnn , Gunnar, Addo något att riikna med. 1111. porfr. I 
1\llctallarbeta rcn. Arg. 68 (1957), nr 8, s. 9-- 11. 

Förlagshuset Norden A B, Malmö. l Tll. podr.I 
Bokh incl c riarbe taren . Arg. 64 (1957) . nr 1. s. 12- 16. 

Ko c kum s m e kani s ka v e rk st ad s AB. Omfat
tand e ex pans ion förest lll' för Kockums . . . 1111.1 
SDS sj öf"a rtsnnmm cr 28/2. 

Brunnsjö, Sven-Eric, Kockums mekaniska verkstad. IIll.I 
S J-nytt. Arg. 15 (1957), h. 10, s. 11 - 13. 

Daoichson, Gunnar. Kockums visar Yä gen. IVerkstadssko
lan. 111. portr.I 
Mctall a rbeta n·n . . :\ rg. 68 (1957). nr 46, s. 12- 14. 

Ericsson, Arne, 400 sjösi:ittningar 4.000 arbetare och 40.000 
lons fartyg. I lll.I 
Ko rrespondens. Arg. 56 (1957), s. 76- -:7. 

N ilsson , Gunnar. Provturs förfarnnd et Yid Kockum s m ek. 
verkstads AB. 
Tekni sk tidskr if t. Arg. 87 (1957). s. 98- 99, 172. 

F. H. Kockums tobaks f ah rik s AB. 
Ljungberg, Leif, Niir c iga rren kom ti ll Malmö. IIll.I 

SDS 312. 

Malm (i h a nt ve rk s förening. Sta rk kut·sve rk samh et 
genom SH l :s Sk å nekontor·. I Jll . portr. I 
Hanherk och indus tri . Arg. 52 (1957) , nr 6- 7, s. 8- 9. 

AB Master han cl. Lundberg, Willy Ma ria. Liten fi cksöm 
blir nyck e l ti ll konfektionen. IIll. portr .1 
F LB . . \rg. 24 (1957) , nr 3, s. 24- 25. 49- 50. 

A B M a z e tt i. Hf ård / al Sfegerstad/ , Ulf , Nrn ögon på 
ga mmal t m iirke. Av H. af S. lsig n.I I fil.I 
1-'orm. Arg. 53 (1957), s. 24- 25 . 
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Motor a m i i Malmö AB. N ybyggnad för Motorami 
~Malmö. [Jll.j 
Tidning för b yggnadskon s t. Årg. 49 (195?), s. 989. 

A l3 N ord s t r ö m & S .l ö gre n. Ett besök hos Nords.jö 
Malmö. IIII.J 
Må laren. Årg. 4? (195?), s. 145- 146, 149- 150. 

A B R ~it t tid. Modern engros-utsföllning. JJII.J 
U rn yhete rn a. Årg. 15 (195 ?), nr 4, s. 1- 2. 

Sk Z1 n e mä ssa n. Imponerande bredd på 39:e Sk å nemässan. 
Av G. J. js ign.J jlll.J 
Tidning fö r byggna dskon st. Årg. 49 (195?) , s. 583- 585. 

Sjöö, Manlhe, Inför Zll'ets Sk ånemässa 27 juli- 4 augusti . 
JUl.J 

1 
Tidning för b yggna dskon st. Årg. 49 (195?) , s. 555. 

Skånska cement AB . .Jönsson Brodd, Lar.~ , Jag minns 
den ljuva tiden. jPortr. J 
Kring rotern gne n. Årg. ? (195?) , nr 1, s. 23- 25. 

So I idar. I Solidars Skå ne. Av B. L-g. [sign.J Jlll. portr. j 
Vi. Årg. 44 (195?), nr 41 , s. 16- 18, 40- 42. 

- Elldin, Harald, Kooper·ativa föreningen Solidar. 50 år 
samverkan. Malmö. j127 s. j Jll. portr . 

. Svenska frisörföreningen 1907- 1937. Red. av Carl Axel 
Brinck. Sthlm. 374 s. Ill. portr. 

Selefa !Sveriges läkarförbunds försä l.jnings ABJ öppnar av
delningskontor i Malmö. 
SYcnska läkartidningen. Årg. 54 (195?) , s. 168 1- 1682. 

Hedmall , A nder8, Krigskommissarie Sven Erlandssons Prom e
moria om snapphanarna. 
Byahornet. Årg. 16 (195?) , s. 634- 63?. 

Helander, Olle, Malmö - frå n då till 1111. Jlll.J 
Elldin , J-l. , Koop. föreningen Soliclar. Malmii, s. 5·-8. 

- Nya bidrag till Malmöforskningen. JTll.J 
SDS 19/6. 

Hending, A rnold, Det kobenha vnsk e Hollywood. 
11 is to ri ske mecldelels<· r om KMhl'nha rn. Rrek k<' 4, hd I V. Kbh . 1954- 5?, 
s. 642, 645. 
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H i:i J s o- o c h s j u k v t't r cl : 
Albertson, Maurifz . Over 2 000 000 i sjukhjiilp! SF F :s s_juk

kassa 20-t'H·sjubi lerai·. 1111. portr.1 
Lärartidningrn . ..\ rg·. 1 (1957), nr 23, s. 18- 20. 

Bengtsson , Tngemund, Tnvaliden och samhi.ille t. I 111 . portr.I 
Sociala medd elanden. Arg. 5'5 (1957), s. 373- 379. 

Biörck, Gunnar & Trulson, Eva, Sociala och psykologi ska pro
blem hos h_jHrtpatienter. 1-2. [Litt.1 
Soc ialmedicin sk tid skrift. Arg. 34 (1957), s. 27 1--280, 407- 414. 

Brynolf, Ingrid. "V ita konvolutet" . Patientkort vid tandläkar
högskolan i Malmö. Malmö. 1 l s. Ill. 

Gröne, Otto, Kronobarnhuset i Malmö. I Lll. portr. litt.1 
Malmö fornrni1111 es förening. Arss krift. Arg·. 25 (1957), s. 77- 104. 

Malmö allmiinna sjukhus lOO å r. Drag ur sjukhusvården i 
Malmö fordom och nu. Minnesskrift utg. av Malmö s tads 
s_jukhusdirektion. Malmö. 257 s. rn. portr. 

fGyllin , Yngve], IOstra s_jukhuset.I Visit på "Ostran" i Malmö. 
Av Yge lpse ucl.I 1111. portr.I 
Komm11nalarbetare11. Årg. 47 (1957), nr 1, s. 8- 9. 

Renlu'lllning, Sop- och Jafrin. Utredning av kommitte tillsatt 
av tidskriften Hygieni sk revy. Upps. 4 :o. 191 s. Ill. litt. 

Sagner, Alf. [ hifrnacl mot farsot. Nt'igra anteckningar om en 
sk å nsk liikares insats i kampen mot smittkopporna. IE. Z. 
Munck af H.ose nsc hölcl.I 
Byahornct. Arg. 16 (1957), s. 678- 680. 

Selander, />er , 1-li.ilsokortet för Sveri ges barn och ungdom . 
s ,·e nska liika rticl11i11 ge n. Årg. 54 (195?) , s. 3231- 3215. 

Sellman, Soen, Syrri8/, A f'l)id & Gu.~lafson, Gii.~ t a, Fluorine and 
dental health in so uthern Swed en. An epid eminlogi ea l 
st ud y. [Litt.1 
Odontologisk tidskrift. Vol. 65 (1957.'). s. (il - 9;. 

Ostlund, Slig G:son. Kuratorerna vid 0. F. Malmö. ITancl
läkarhögskolan.1 
Apo l1011i a .. \ rg·. 5 (195?), s. 256- 25tl . 
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1 cl rot t, g· y m n as tik. s p o L' t. I ek och spel : 

[Armasts.~on, l-Jans KJ, Jägersro 50 år. Av Arwast lpse ucl .I 
IIIL 1 

Turistnytt för Skåne. Årg·. 4 (195?) . nr 2. s. <J . 

Ask, John , Med skånept1gar pi'1 Limhamnsbanan. IUngdoms
skytte. lll.I 
SYenskt skytte. i\ rg. 25 (195?), s. 69- ZO . 

.f i:igersrobanan 1907 14/? 1937. Några data. Malmii. 32 s. 111. 
portr. 

Jägersrotidningen. Arg. 1 (1937). Ar löv. Tll. 

Malmö å tertog mästartiteln i huvudklassen i postbadminto n. 
Av Åbo ls ign.J. 

1
Postens kamrattidning. Årg. 12 (195?) , nr I, s. 8- 9. 

M[a rtin/, Ffrank/, Jäger·srnbanan '>O t11·. J fil.I 
Hästen. Årg. 15 (195?), nr 5, s. 6- ?. 

Roos, Thorslen, Läktare och restaurang på }i.igers ro trav- och 
galoppbana. I Ill. I 
B yggm tistaren. Årg. 36 (195? ): A, s. 230- 232. 

Sofie I u n cl s scoutkår. En ny scoutkt'1r Malmö. A. , 
Tricoloren I pseud. I. 
Aldrig ge tappt. Årg. 3'> (195?). nr 1, s. 15. 

'tigrarna i Malmö fyller 40 in·. Av Herwe lpse ud.I. 
Gymnastikb ladet. Årg. 36 (195?), nr 4, s. 9- 10. 

Ingers, Ingemar , Ortnamn i Malmö. J lll.I 
Ma lm ö f'ornminnesförenin g. Årg·. 25 (195?). s. 6- 46. 

Jaenecke, Frilz & Snmu.elson, Sten , Radhusomri'td e Ma lmö. 
I lll. [ 
Bygg111iisian· 11. Årg. 36 (195?): A, s . 164- 166 . 

.//obs, Anders/. Vemodig farmare i Malmö ... I Knubtorp. fil.I 
SDS 23/ 10. 

""1'." analoiiggnr" i Malmö. En in tervju med byggmiistare Es
björn Göransson. I I Il.I 
Tegel. Årg. 4? (195?) . s. 22- 25. 

1'."jellgren , Lennm·I. S laget vid Kl t'1ge rup. 1111.J 
folkpcnsioniiren. Arp;. I? (195?). nr 4. s. ) . 2i<-- ::!9. 
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K I e in, P ete r C' a s pa r W i 11 i a m. l 8 2 2 - 1 9 0 0. 
Ljungberg, L eiJ, Willi am Klein, " bagerdrengen", som blev 
sta dsarki tek t i Malmö. 1111. por tr . li tt. 1 
·Ma lmö fornminn es för t' nin g. Årss krift. Årg. 25 (1957), s. 11 8- 138. 

Kommunikation e r : 

Affelid, Tore, Bro över eller t unnel und er Öres und? Några 
data och anteckningar om tidigare proj ekt. 1111.1 
T idning för bygg na dskonst. Årg. 49 (1957) , s. 170- 171. 

Bro ell er tunnel. Öres unds-fråg·a som tinnu vtin ta r på sm lös
ning. Av -d [sign.I IIILI 
Ule och hemm a. Årg. 30 (1 957), s. 84- 87. 

Bi:ick s fröm , C f laes /-G/öran], Trafikolyck sfall en L undavtigen 
- rnotorv i:igen 1950- 1956. E n .iämförelse. ILi t t. 1 
T rafik skador i Ska ndinav ien. Lund , s. 226-245. 

1-/eierson, T om ald, Jubileumsskrift utg iven av Malmöhus läns 
lasttrafikbilägareförening. 1932-195?. Malmö. 48 s. Jll. 
portr. 

lbring, Bernt, Motorvtigen Malmö- Lund prak t iken: v insten 
blev säkerhet. IIII. portr .1 
S tatsa ns tä lld. Årg. 3 (1 957), nr 21, s. 12- 13. 

Nytt cilyposlkontor i Malmö. Av Kn lsign .I llll.I 
s ,·eusk trafiktidning. Ärg. 38 (1 957), s. 179- 180. 

S AS i Malmö. [IIl.I 
Mobi lia. Vol. 23 (1 95?), nr 4, s. 9- 11. 

T axa å hamnavgiHer i Limhamn a tt gälla fr. o. m. 1 ja n. 195? 
tillsvidare intill utgången av å r 1959. Limharnn . 19 s. 

T V - länkförbindelsen Stockholm-Göteborg-Malmö. I Ill. I 
Ra dio och telev is ion. Ärg. 29 (1957) nr ?, s. 8- 9. 

W renfby, Knut/ , F lygfält och matresor i Sk il neland . IBull
tofta. I Av Wren lpseud. I IJJl. portr .1 
Transporta rbeta ren. Årg. 61 (1957), nr 2, s. 1. 3- 5. 

K o n s t (m e d m 11 s i k , t e a t e r o c h n ö j e s 1 i Y : 

Bergh, Hugo, Malmö som centrum i europeisk t konsertliv. 
IIll. portr.I 
sos 3/ 10. 
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Hernniu::;, Boel-111/arie. Sk iines roli gaste karl. IAk e Askner. 
Portr .I 
Veckojourn a le n. Arg. 48 (195-:-) , nr 16. s. 36- 3?, .ff 

Ericsson, Arne, Ingmar Bergman - den kunnige. IPortr.1 
Korres pondens. Årg. 56 (195?), s. 92- 93. 

Kar/son, William, Dop fat och dopskå lar . Lll. litt. 
Kulturr n. Årg. 23 (195?), s. 51- 92. 

Liedholm, Alf, Bostad ute och inne. I Hos direktör och fru 
G unnar 1-:lagerrot. 111. portr.I 
S Yenska he m oc h T rii dgii rdsticlnin gr n. Arg. 45 (1957), s. 201 - 204. 

Lundberg, W illy Maria, Familj är gemenskap. !Arkitekt SAH 
och fru Göran Stendahl. Ill. portr.I 
F IB. Arg. 24 (1957), nr 8, s. 20- 21, 40- 43. 

M<Jlmö musikkonservatorium. 190?- 195?. E n minnesskrift 
med anledning av femtioårsjubileet. Malmö. 23 s. Ill. portr. 

M a I mö st a cl s t e a t e r. Lcesladius, Lars Levi, Repertoar
teater - om vi försöker. 
Ord och bild . Arg. 66 (1957), s. 44- 47. 

Leiser, Erroin, Vår största teater. 1111.1 
A rbetet t0/7. 

Parolo, Toivo, Sk ådespe]aren om repertoarteatern. 
Ord och bild . Arg. 66 (1957), s. 69. 

;l,;Jfontelius], G/ustal], Symfonimusikerna i Malmö helå rsan
ställda. Av G. M. isign.I IJll. portr.I 
Mus ikern . Årg. 50 (1957), nr 3, s. 10- 11. 

Nanne-Brlihammar, Afariann e, Hos arkitekt SAH och fru Curt 
l varsson. [Jll. portr.i 
SYc11 ska he m och Trädgil rd s tidnin gen . Årg. 45 (1957), s. 24- 25. 

Pi1 gr~insen. - Hos arkitekt SAR och fru Sten Samuelson. 
1111.1 
S ve nska he m och Trä d gil rd s ticlnin gen. Arg. 45 (195?), s. 21- 23. 

Refl exer. Skåne. IIILI 
Palett eu. Årg·. 18 (1957), s. 27- 28. 

Pierre, Majolin, Han skrive r och må lar - hon iir k eramik er. 
Hos konstnärsparet Lola och Ake Arenhill i Malmö. IIll. 
portr.I 
Sn !nska he m och Triicl g <'\ r<l s tidniu ge n . .. \rg. 45 (1 95?) , s. 65- 67. 
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Man ser ti Il Köpenhamn. J Hos tri:idgå rdskonsu lent Erika 
Kiesling: arkitekt MAA Tolver Fenger; arkitek t K enn et h 
Neil. Ill. portr.I 
Svenska he m och Träclgi°trdstidningen . ;\rg. 4> (19'li"). s. '30- '>4. 

Romare, Kristian, Reflexer. Sk å ne. I fil.I 
Paletten. Årg. 18 (195 7), s. 91 - 92: n1 - n 2. 

- Köpenhamn-Malm(i. f Ill.J 
Paletten. Arg. 18 (1957). s. 58- 59. 

R os 1 in. A I ex a 11 d e r. 1 7 L 8 - L 7 9 ;. Lundberg, Cl un
nar IY ., Roslin. Liv och ,·e rk. Avec un resume en fran<:ais 
et le cata log ue d es reuvres. D. L. Biografi. 2. Portri:itt. 1. 
Katalog och bilagor. Malmö. 4:o. Ill. portr. litt personreg. 

Svenska mu s ik e r f ii r bu 11 d e t, Av d. 3. Mfonle
lius], G[uslafl, Avd. 3 Malmö, 50 in. Av C. M. Js ign.J JPortr.J 
Musi kern . . .\. rg. 50 (1957). nr 6, s. :. 

S v e n s k a m u s i k e 1· f ö r b u n d e t. Av d . 153. Ffors
land/, E[rikJ. Avd. 153 Malmö. LO år. Av E. F. [sign .J 
[PortrJ. 
Musikern . Arg. 50 (1957), nr 6, ~ - 7, 2. 

K y r k o- o c h r e I i g i o n s v i:i s e n : 

A ndersson, Helge. Husie kyrka hundra tll'. JPortr.J 
SkD 18/ 11. 

Kyrkor i Malmö. 1--X L 1111.1 
SkD 6/5, 2013. 23/3, 25/3. 28/3. 1/4. 5/4. 9/4. 18/4. 24/4, 25/4. 
1. S: t P!:'!ri . 2. C:aroli. 3. Pauli . 4. S:t J ohan nes. 5. KirselJ('rgs kvrk a n. 
6. Lirnhamn. 7. V. Skrä din ge. 8. Fosie. 9. Hnsi e. 10. Siidrn Sa ller (1p. 
It. Tyska kyrkan . 

S . Sallerups pri:istgilrd 75 å r. JTll. I 
S kD 7/ 11. 

Rnger, Einar. ]öt·gen Kocks fundats. 
Danske rnagnz in . H. 7. Bel 6. Khh. 19';4- 57. s. 394- 404. 

E I i sa b et h sys t r a 1· n a. Ett ?50-c°irsjubileum. I UI. podr.I 
I [c m ml'! oc h helg:edomrn. Å rg-. 32 ( 1957). nr 20. s. 6--8. 

Fredrihr:-n. Erik. Di:ir Henri c Scharta u var k yrkoh e rd e. 1111. 1 
Lund as tifi et. Arg. n (19';7). nr S. '· 6- 8. 
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Hoppets kapell i Ma lmö. 
L11ndastiftel. Arg. 13 (1957) . 11r 4, s . 16. 

J önsson, Sfo /fw i, Husie kyrka fyller 100 t'1r : Frt'1n sti ll a lant
församlin g t ill vä lbefolkad stadsde l. IIll.I 
SDS 13/ 10. 

Koch, lians, Föi•hoppningar och bekymmer i Ma lmö. I \' tn 
Frä lsares kyrka. Ill.I 
H e mmet oeh helgedomen. Arg'. 32 (1957). ur 12. s. 6- 7. 

Larsson, 1-V il/iam. S :t Johannes jubilerar. 1111.1 
SkD 30/ 10. 

Limhamns kyrka. Ny orgel i Limhanrn . 
Lundastiftet. Arg. 13 (1957) . nr 1, s. 18. 

Lind, Soen loar. Krematoriebyg·gnadens ty pu t\"eck lin g Sve
rige. I Ill. I 
[gnis. Årg. 29 (1957), s. 69- 78. 

Lindqoisf, .4ke f .. Församlingsbyggnad i Ma lmö. I lll.I 
Byggmästaren. i\ rg. 36 (1957): A. s. 173- 1('). 

Lingby, Henry, Malmö kremator ium 2"5 [11· . 1111.1 
[gni s. Årg. 29 (1957) . s. 107- 109. 

Malmberg, Ax/el/. Henric Scha r tau i Malmö trivialsko la . 1111. 
portr.I 
sos 8/9. 

Jltla lmö S:t />au/i 73 i'1r. 
Svensk kyrkotidning. Arg'. 53 (1957), s. 767. 

Sch arta 11. H en r i e. 1? 5 7 - 1H2 3. ./olwn11es.wm. 
Lecharcl. Henric Schartau. Sth lm 19"5?. 220 s. Tll. portr. 

- Schlyt er, /-lerrnan , Henric Schartau. I Portr.1 
Ma lmö S:t Pet ri f"örsa111li11gsblacl. Nr 129. "i: (1957). s. 2. 5. 

Ooden, Oscar, Hur Sver iges krematorier bl i vit in vigda . Il l I. I 
lg11is. Arg-. 29 (1957) , s. 95-- 102. 

f Leissner, T urs/ en N ilsson/, "Byggnacl stekniska· · har nt'1tt halv
sekelclagen . Södra Sveriges byggnadstekni ska sam fund . Av 
Leison lpse ucl. I I Portr.1 
SDS 12110. 
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Linda h I. Edward. l 8 4 5 - 191 ?. Uimegren, Gunnar. 
Edward Lindah l. jPortr.J 
sos 12/ 11. 

Lindgren, John. Tre viindpunkter. J August Palm, Axel 
Danielsson .I 
Murarnas fa ckblad . Årg. 18 (1957), s. 91 - 93. 

Lindley, Charle.-; & Olsson, Reinhold, Svenska transportarbe
tareförbundet. Historik. D. 1- 3. Sthlm 1943- 5?. Il!. portr. 
I. 189::- 1922. 2. 1922- 1947. 3. 1947- 195?. 

Ljungberg, Leif. Se F . 1-1. Kockums tobaksfabriks AB. 

Lundkvist, Sl)en, Njut Malmö frim vattnet. JPortr.1 
T11ristn y tt fr il n Skåne. Årg. 4 (195 7), nr I. 

Lömegren, Gunnar, Entusiasm och resignation i Malmö under 
storstre.jken 1909. [J1l. portr.J 
sos 25/8. 

Gustav Adolfs torg. JIILI 
sos 27/7. 

Ossian-Nilsson och Skiines socialdemokrat iska ungdom. 
1111. portr.I 
Arbete t 25/8. 

Malmö fasfighetsiigareförening ?5 <tt". IPortr.1 
Vi1ra fastigheter. Årg. 15 (1957), nr 11. 

Malmö /'öreläsnings/örening 1882-195?. Malmö. 48 s. 111. porll". 

Soensson, Gunnar, Malmö föreliisningsförening ?5 tll'. 
Tidskrift för före lä sningsverksamheten. Arg. 33 (195 7), nr 5, s. 21 - 22. 

l·Vahlgren, Axel. Från arbetsfältet - Några intryck pch 
hågkomster. 
Tidskrift för före lä snin g·s yerk sarnheten . Arg. 33 (195?), nr 6. s. 26- 27, 
31. 

Samarbete. 1111.1 
Tidskrift för fiire lä sning·s ve rk samheten. Årg. 33 (195 7), nr 6, s. 9- 11. 

M a I mö mus e u m. Arkeologiska och byggnadshistOl'iska 
fältarbeten 1956. Meddelande. Av C. G . Lekholm. Jlll.I 
Malmö fornminn es förening. Årsskrift . Arg. 25 (195 7). s. 168- 169. 

Gammal ur111akareverkstad t ill Malmö museu111. 
Urnyhet e ruu . . :\ rg. J3 (1957), nr I, s. 3- 4. 
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/.: all ing, S len , Slot tslwlmens no rd vi:is tra ka non torn. l Lll. I 
Ma lmö fo rnminn es l'ö re nin g . Ä rg. 25 (195?). s. 139- 156. 

Må nadsblad. 196- 207. Ma lmö. 111. 
196. D ec. 56- ja n. 5?. Sax bo s k n fri j . 
19?. Vå rprogTa m. 
198. Ma rs. "E n b ota nis k ex kurs ion··. 
199. Ap ril. U nga götrho rga re. 
2:JO. C". 0 . La rsso n. 
20 1. Ma j . US A bvggc r. 
2D2. A ug. Skå ns ka rl a ms k,·ih na d e r. 
2C3. Sept. P r ll e P r rn e ,·i. To rs te n Rc nqyi st. 
204. lta lie ns kt 50- ta l. 
203. Ok t. SS BS. J 11bilc u1u s u ts tii llnin g. 
206. Hös tprog ra m 195?. 
20?. Dec. ll<·rnd t Fribe rg". S k ng·oc ls. 

Malmö na tion s skrift serie. Y I. Hed. av Kar l Erik Rosengren. 
Malmö. 67 s. Jll. po rt r. 
U r in11 c h å ll et: Ruin , Il .. S t 11d l'Jlte ns riitt att sk rik a . O hlrn a rk s, .:\ ., 
J\linnesb 11kc t t Va ll g å rd s \ iol e r. S te n, A., F n'\ n \ fara! t ill 39-a n T urk . 

M a I m ii s ta cl s b i b I i o t e k . Erw /.:s.mn . Gii.~ l i.1 . Kasper i 
biblio teksmiljö jm. fl. a dikla r. 111.1 . 
S Yc nsk s k o lt idnin g'. Å rg. 14 (195?). nr 6, 14. 20, 22. 

F fogelslrömj, P/er/ A / nd ers /. Med bokbåt och bokbu ss. 
Av P AF I pseud.I IIll.I 
FlB. Ä rg . 24 (195?), 11r 46. s. 2 1, 60, 63. 

Fredri ksson , l\.arin , Det rörli ga biblio teket. 1111. portr.1 
S k ogs ind11 s tri a rbc ta rc 11. Årg. 22 (195?). nr 2 1. s. 1, 16- 1?. 26- 2?. 30. 

S ft endahl/ , B/ ernhard/. Bok en kommer. Äldre Malmö-scou
ter medverkar i en in tressant sa mhi:illsuppgif t. llll. I 
s ,·e r iges 11n gl' mii n . • \rg. 3? (194?) , s . 183. 

.Moll , Axel, : .. ;. , T uri sta i Regementsgatan, Malmö. En pulsi1d er 
genom staden. 1111. portr. I 
T 11ris t n d t för Sk å ne. Årg. 4 (195 ?). 11r 3. s. 9- 12. 

N y ström , S ture, Ma lm ö kommun a la 10 i1r. 1111. 1 
Bvgg for11111 . Årg·. ? (195?). 11r I , s. 11 - 13. 

Ode// , Ht1 n s, Sa mlarprofiler. I Holge r Amunclin. Por tr.I 
Su ml a r11~ · tt. Å rg . 11 (195 ?), 11r 1--2, s. 10. 

/Pierre /, Ma jolin. Kors och tv i:irs i Ma lm ö. 1- 11. 1111. 1 
,\rhetet 17/3. 24/3, 3 1/; . ?/4. 14/4. 20/4. 27./4. 4/ '5. 11 /5. 18/5, 25/ '5. 

157 



Roos, Thor.~len. Villa för konstsamla re. Körsnär Erik Jönsson . 
1111. podr.I 
Tegel. Arg. 4? (193? ). s. 29- 32. 

Ryd e n, V ii r n er, J 8 7 8 - l 9 3 0. Coh11, /-l e/ge, Värner 
Hy den. IPortr.1 
Liirurtid11i11gc11 . Årg. 1 (195?) , nr 43, s. 12- 13. 

S e.>.: rum 123 111 2 inom egnahemslå neramen. ILinero-hu s. Ill.I 
J-l e m i Sn' ri ge. Årg·. 50 (195?) , nr 1, s. 20- 22. 

Skolor: 
Ander.~son , Helge, S. Sall erups bå da skolor har nedlagts. 

S kD 20/3. 

Fjellander, Axel, 130-itri g slöjdskola i Malmö forsv inner. Av 
Axeff I pscucl.I Il Il.I 

Arbetet 5/ 11. 

H c r m o cl s k o r res p o n cl e n s i n s t i t 11 t. Carne, Guslflf, 
Min första kon tak t m ed H ermocl s. 1111. por tr.I 
Korres ponde ns. Arg . 56 (195 ?), s. ?--8, 44- 45 , '.'9 , 8? . 11 2- 11 3. 1?6- 1?'.' , 
18 I. 

Hjelnwik , .\'igoard, 150.000 Swedes st ucl y by ma il at H er
mod s. 1111. portr.I 
T he Anw ri ca n S " ·cdish monthly. Vo l. 51 (195? ). nr 2. s. 16- 1?. 

l'a.lrnquisl , Gunnar, Herrnod s - - en banktj iin stemännens 
yrkesskola. IJll. port r.1 
Banhiirldcn . Årg . 4? (195 7), s. 150- 5 1. 

Leskien , O smald & /Ves lphal, Otto, Tandhikars tudi crna i Sve
rige och Tyskland. Några j ii mförand c sy npunkter. 
Apo ll oni a. Arg . 5 (195?), s. 1?6- 18 1. 

.lfo//sso11., John , Några sy npunk ter på in rednin g och utrust
ning av naturkunskapsrum. [111.1 
Skol a och sa mh ii ll e. P edagogiskt forum . Årg. 38 (195:-) , s . 238- 41. 

.Vn rdensfedf, A nna, D it skolflickorna d a nsade i kiingor och 
ull strumpor. IIll.I 
SDS 5.15. 

Skolor för 80 miljone r i Malmö. 
SYe ns k skoltidnin g . Årg . 14 (1957) , lnrl 13, s . 29. 

Skolungdomen.~ rökvanor. En utrednin g verkstiilld av Malrnii 
Lion s Club. llll.I 
Tlw Lion. Årg. 1 (195 ?), nr 6, s. 12- 13. 
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'J'riptyken. Utg. av Kulturella gymnasistklubben i Malmö. 
Arg. 1 (195?) Malmö. 

f'/'örnq1Ji sl, Ludoigj, När Evert Taube gick i Malmö borgar
skola. Av Törnpigg lpseud .I 

SDS J?i2. 

Yrkesskolan i Malmö. !Restaurangskolan. TILi 
Svensk hotellrevy. Årg. 40 (195?) , 11r 1, s. 9. 

Smith, G. E. Kidder, Sweden builds. 2 ed . Extensively rev. New 
York. 4:o. 270 s. lll. li tt. 
Kre matoriet. Stadsteatern. 

Soanberg, Jan, Byggande av betongelementhus en ligt Nva 
asfaltaktiebolagets metoder. I lll. I 
Svenska cemeniföreni nge11. Tekn. meddel. 1956: H. 14. s. 26- 32. 

S1Jt nska bryggeriindu.~friarbelarejörbundef. Avd . 2. Brygg·eris 
avd. 2, Malmö, 60 tll'. Av Ref. lpseud. I IPortr.1 
M1I I och medel. ,\rg. 36 (195?) , s. 248. 

/Soenska byggnadsarbelare/örbundel. A1J<!. '3./ Tr~iavdelningen 
i Malmö ?:5 år . JPortr.I 
Byggnadsarbe taren. Arg. 9 (195?). 11r 18, s. 13. 

Scl har vi det i Malmö. 1111. portr.I 
Ern. Bonniers mt1nadstidni11g. Årg·. 28 (195 ?), lur 121, s. 71 -73, 81. 

'/' egethus i Limhamn. En intervju med byggm~istare Martin 
Greco. [Ill.! 
Tegel. Årg. 4? (195'.:") , s. 22- 25. 

'f'egeltorg i Malmö kv. Godheten och 1-fondigheten . 1111.1 
Tegel. .:\rg-. 4? (195?), s. 21. 

Tidningar och tidskrifter: 

/ Leissner, Torsten Nilsson /, A llehanda från Malmö en dag för 
130 år sedan . Av Leison lpse ucl.1 ITll.I 
SDS ?/?. 

Skli.nska Dagbladet. Sk. D-are i vardag och fest. Utg-. till 
40-årsjubileet den 2 november 193?. Malmö. 40 s. Ill. portr. 

Syds1Jenska Dagbladet Sn{1/lpo:;len. Ett tidningshus i ord och 
bild. En broschyr utgiven av Sydsvenska Dagbladets AB, 
:Vfalrnö. Malmö. tv. 4:o . .io s. 111. portr. 



Tomner, Leruuirl, En Fugger-agent i S k å n e å r l567. 
Från F11gg·t·r till Kreuger. S tudi e r tillägnade Oscar Bj11rli11g . .. L 1111d . 
s. 5- 14. 

Trc'iden. U ngdom sledartips utg. aY Malmö stad s ungdomsst y
relse. Arg. l (1957). 

Utstä llnin ga r: 
f .dibri s-udslillingen i Malmii. Av H. F. ls ig n.I 1111.1 

No rdi s k e :-.:lilHist id ss krift. ,\ rg. 9 ( 195-:-) , s. 107- 108. 

H undulsfä/lning. Publikru sning i Malmö .... Södra avdel
ning·ens utsfä llning 14- 15 sept. 1111.1 
ll1111dsport. ,\rg. 65 (1957). 11r 10. s. 13- 1+. 

Snmlarulsttillning i Malmö. 
Sa mlurnYtt. A rg. 11 (1957). 11r 7- 8. s. 'i'. 

~4kes:;on , .-fke , 1-fSB-u tsfä llning i Malmii . 
.Form. Å rg. 53 (1957). s. 287. 

Val/gården 25 tll' . Se Malmö nat ions skriftserie XL 

l/liderberg, Ro. E rntikon. Roman. Sthlm. 298 s. 

· 1 · i l I ä g g t i I I 1 9 5 4 - 1 9 5 (i : 

Hellberg , Fdke. Skt111es historia fram till Hoskild efred e n. 
Från Harnld Bit.tand till Sven Göing. Malmö 1956. 142 s. 

Il!. kart. 

k'alling, Slen, Malmö försvar. - En hi stori sk översikt. 1111.1 
Prog'!'am ,-id friYillig·a försrn rets da g i Malmö d e n 9 se ptembe r 1956. 
Malmö 1956. s. 2- 22. 

Linne, Carl oon. Carl von Linnes Sktrnska resa 1749. F'aksi
mil ed . efter lTH tll'S originalupplaga. Utg. : John Krnon . 
Sthl m 1956. XIV, 434, (34) s. T1 I. kar t. 

.lfa/mö och d ess församlingar. En ori e nte ring för d e ltaga rna 
i 1956 tll'S k y rkort1dskonfere ns. \fal mö 1956. 28 s. 111. 

M a I mö st a cl s bi b I i o te k. Steinbarger, Helen T .. He
t urn to Malmo. 
D. C. Lihraries. Vol. 27 (1956), 11r 2. s. 10-- 12. 

Richardson, J anne, Ges~illvandringar t1ren 1888- 1897. 1111. 
portr.1 
Fören i11 gc 11 Ga mla H a lm s ta d s å rs bok. 1\ rg. 3 1 (1954). s. 145- 188. 

T omner, Lennart, Drag ur Malmii stads hi stor ia. 1111.1 
Ma lmii och d ess försa mlingar. Malmii 1956. s. 5- 16. 

160 



Utdrag av 

MALMO fORNMINNESFORENJNG matrikel. 

Februari 1958. 

H edersledamö ter: 

F lensburg, E Ya, F röken 
Gröne, Otto, Med. d :r 
Hain, Erskine, kon sul 

Hain , Richa rd , Direktör 
Hatteudorff, A rmin , Direktör 
Schaa r, Yn~YC, I'. <l. Polismästare 

Arli gen beta lande medlemmar, vilka intr~itt under tiden 
mars 1957-februari 1958 : 

A hln e r, A lva r, Folkskoleinspektör 
Ahn j:!s jö, Gunhild, F ru 
A nderberg, Anna , Fröke n 
A nd ersso n, A nn a, F r11 
And ersso n, Brynol f, Stads fogd e-

ass istent 
Anneli , Ottilia na, F ru 
Benoni-Nilsson, On» Läkare 
Bergh, E rn a, F ru 
Brnzelius, Otto, Assesso r 
Brnzelius, Rolf , Sekretera re 
Ca rlberg, Ola , f. Volkskollärare 
Danielsson, C urt. Bankdirek1ör 
Dieden, Märta, Fru 
E hrenstam, Margareta , Tandli.ikan· 
Ersgård, Tord, Pol ism a n 
Ewe, Bengt, A rkitekt SAR 
Falkman, E rik, C iv ilinge njör 
Hofvan<l er, Ma rg it , F rök en 
[n ge rs, Inge mar, Fil. d:r, Lund 
Jönsso n, F rid a , Fru 
Kinnman, Ca rin , l"n1 
Ku llberg, Herthu , F rök en 
Lenfe ldt , leo, Adrnkat 
Linder , Marianne, F r11 
Löwegren , G unnar, Socia I rå d. 

Bromma 
Netz le r, A nni e, l:' riiken 
Netz le r, Ed it , F rökt•n 
1\iilsson, Alma. 1·· 1'11 

Il 

N il sson, Anna. Fröken 
N il sson , Ed it , Fröken 
Ni lsso n, Hilma, Fru, DalhY 
Ni lsso n, N il s, Läkare, i"age rs ta 
Norgre n, Agda, Gy rnna st ikdirektör 
No rg ren, Hedvig, Qye rlii ra re 
No rg ren, Id a , Rekto r 
Olsson , Agda, F röken 
Olsson, Ann a -Lisa , Anders, Frn 
Olsson , G ustav, Fö rsi.i ljningschef 
Olsson, Inge, La ntbrukare. :\ karp 
Olsso n, Ma ja. Fr11 
Persson, May, F r11 
Rocl a hl , Gösta , Yuhrikiir 
Roslund , Gösta, Herr 
R11 knsköld, S igne. Fröken 
Rrn ge, Hildur, F rökC' 11 
Sarto r, Ragna r, I 11 ge11jiir 
SC' ll ert, N il s-E rik . Assesso r 
Stå hl , J., f. l'osttjänsll'rnan 
Siiderberg, ~ I sa . C hefssekre terare 
Söde rg ren. Ca rl , I'. Lage rchef 
Wall eng ren, Olof. Läkare 
\\-e ihull , E lsie, Fl'll 
\Ve rn er, E ll en, I'. Folkskolli.i ra ri11na 
\\ .hit ehorn. E .. Kapten, Malmkiipin~· 
WidC'. Bror, Bankkamrer 
Wiens . .I fa ra Id . f. d. Kanslin.I d 
_\ b e r~· . C 111111 ur. . .\potekur<' 
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Styre l se: 

Ordförande: Th. Munck af Rosenschöld , borg mi:i stare 

o. Ord/örande: E inar Bag·er , konstniir, fil. dok tor 

Sekreterare: Leif Lj un gberg, sradsarkivarie 

Ledamöter: Th. C. Bergh, konsul , direktör 
Sten Kalling, t :e musei intendent , greve 

Suppleanter: John Hain, direktör 
Karin Kollind , gymn astikdirek tör 

l\.assa/örnaltare: John Hain 

Heclaklör / ör ttr8s /,:r i/ ten: Leif Lj u ngberg. 
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BLIV MEDLEM I 

MALMÖ FORNMINNESFÖRENING 

Årsavgift kr. 10 :-. Varje medlem erhåller årsskriften gratis. 

Äldre årsskrifter (fr. o. m. 1934) kunna förvärvas hos sekr. 

i Stadsarkivet till ett pris av kr. 5 :- pr å rg. 

Minnesskriften 1909- 19, pris 10:- kr. 

E inar Bager: Med p enna och ritstift, pris 15:- kr. 

Leif Ljungberg: Ur djupa källarvalven, pri s 10:- kr. 

och 

SJOFORSÄKRINGS- AKTIEBOLAGET 

AVDELNINGSKONTOR I MALMÖ 

Sto rto rget 25, te l. 71 6 05 

I 



Il 

G. & L. BEIJER AB 
MALMÖ 

FIRMAN GRUNDAD 1866 

• 

KOL KOKS OLJA 

JÄRN TRÄ 

BYGGNADSMATERIAL 

• 

IMPORT- EXPORT 

SJÖFART 



JIJ 



IV 

A.-B. 
Bröderna Olofson 

TEXTILVAROR 

EN-GROS 



Koppla av ... 
från Edra ekonomiska bekymmer och låt 

oss förvalta Edra tillgångar. Det lönar sig. 

Tala med vår notar iatavdelning! 

~ ITS:~~DIN&WII~IB& 

BANKrn;~ 

0. N 0 R MAN N S BL 0 M ST ER HANDEL 
MALMÖ DJAKNEGA T AN 7 

Filial : LILLA FISKAREGATAN 15, LUND 

BLOMSTERHALLEN 
Skomakaregatan 4, Malmö 

EGNA ODLINGAR 

Firman grundad 1885 

V 



När det gäller böcker och 

inbindning 

för 

biblioteket. 
för 

kontoret 

I VA R I VE R S 0 N & C:o A. B. - M A L MÖ 
BOKBINDERI & KONTORSBOKFABRIK 

Gråbrödersgatan 8 Telefon 71835 

FOTOGRAF 
. f"'s 
J9i A T E L I E Rr 

Stortorget 2 9 MALMO Tel. 18246 

VI 



Anlita 
hemortens 
sparbanker 

Sparbanken Bikupan 

Malmö Sparbank 

Oxie Härads Sparbank 

VII 



IHIAlDA ~ 
d en s1Je11ska reseskrivmaski11 e11 m ed 

''" stor m askins skrii1egP11slmper 

ÅTVIDABERGS 
MALMÖ OSTERGATAN 1 

TEL. 70980 

TAPETER 
FÄRGER 

WIXELL 
MALMO 

VIII 



CAIRIL {)ILl[l[IRVIPS 
P A P PERS H AN D ELS A Il. 

Mest sorterade inköpskälla i allt som till

hör pa11pers- och kontorsmaterialbranschen 

Adelgatan 21 
/ 

Tel. 72570 Växel 

Sk å 11 e s Stads hy 11 o te k s f fi r e 11 in g 

utlämnar bundna lån mot säkerhet av 

inteckningar i fastigheter i Skånes stii

der och vissa stadsliknancJe samhällen 

Expedition: Västergatan 38, Malmti 

Tel. 2 0 4 5 7 

IX 



X 

., 

påhlsso~ 
gott bröd 

---
A kt iebolaget 

M. FLENSBURGS SÖNER 
Söde rgatan 9 Malmö 

Te l. 212 61 

Sp ec ialaffär fö r hemgifter och bo

sättn ing 

Affären grundlagd 1 80 5 



Wingårds Färghandel 
Etabl. 18 8 9 

Affärer över hela sta 'n 

Telefon: 70 4 9 0 

.Allt ioto11taiislit 

STÖLTENS 
MALMÖ LUND 

XI 



D e t ä r ra s öve r V ogue - s trumpa n so111 gör b e nen iinnu 

vac lua re. I V ogu e finn er N; alltid und e rb a ra mocleforger, 

so m J,a rmo nicra r m ed s k o r oc l1 J<Lcl e r . D e n utsö1<ta p a ss form e n 

XII 

oc l1 d e e leganta kil a rna bidra r också till a tt 

alla ben 11 i1111 er i V o,gue. 



BYGGER ALLT· ÖVERALLT 

bus vä:gar 

induslrier 

vallenbyggnader 

SKÅNSKA 

CEMENTGJUTERIET 

XIII 



, 

KLICHEER 
Retuscher Teckningar 

Allt inom 

OFFSET-TRYCK 

MALMO GRAFISKA AKTIEBOLAG 
Kalendegatan 10, Malmö. Tel. 913500, 28280 

Ljustrycket är för vissa ändamål ett förnämligt 

reproduktionssätt, särskilt för återgivande av äldre 

handskrifter och tryck. Bland sådana av speciellt 

Skåne- och Malmöintresse kan nämnas de av oss 

utförda och utgivna: Malmö Stads Privilegiebrev 

från 1353; De Witts 1600-talskarta över skånska 

provinserna; Burmans "Skånska Prospecter" från 

1680-talet; Thersners "Skånska Utsigter" från 1820-

talet; Malmö stads karta från 1850 och Skånskt 

1800-tal i bild, som bland sina över 600 illustra

tioner bjuder c :a 200 Malmöskildringar. 

Samtliga finns tillgängliga hos oss 

MALMO LJUSTRYCKSANSTALT 
Kalendegatan 10, Malmö. Tel. 28280, 913500 

XIV 



TRYCKERIET 

1 

AB LUNDGRENS SÖNER BOKTR. 
Baltzarsgatan 24, Malmö - Tel. 190 81 , 201 06 



S KÅN.E ·MALMÖ 
FÖR SÄK. RI NG 
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