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åren 1843 omnämnde Malmötidningarna två målningar,
som just utställts i Köpenhamn och Stockholm, båda med
S:t Petri kyrka i Malmö som motiv, nämligen en exteriör av
Sally Henriques och en interiör av Carl Stephan Bennet. Dessa
målningar äro båda kända, den förra äges sedan länge av fröken Mimmi Åberg, den senare återbördades i fjor till Malmö
genom direktör Karl Jarving.
Redan den 22 nov. 1842 kunde man emellertid i Malmö Nya
Allehanda läsa, att på Konstföreningens sammankomst i
Stockholm den 12 nov. hade "exponerats åtskilliga förtjänstfulla tavlor, varibland särskilt bör nämnas interiören av en
kyrka utav frih. Bennet". Den 29 nov. förtydligade tidningen
denna uppgift:
— Den tavla av Friherre Bennet, vilken varit synlig å
expositionen i Stockholm och föreställer det inre av en kyrka,
säges vara målad härstädes och skall föreställa det inre av
härvarande S:t Petri kyrka, sedd från västra ingången. —
Bennets år 1843 utställda tavla återger norra sidoskeppet,
sett från den då ingenmurade ingången till Krämarekapellet.
Även den år 1842 omnämnda målningen har liknande orientering, "sedd från västra ingången", varmed ej gärna kan
avses annat än stora ingången genom tornet. Eftersom årets
färgbild visar norra sidoskeppet, sett från öster, skulle Bennet sålunda minst tre gånger återgivit interiören av vår kyrka.
Vi ha därför anledning hoppas på att kanske en gång få bekanta oss med även t. ex. kyrkans mittskepp, sådant det tedde
sig på 1840-talet före de stora omändringarna.
Carl Stephan Bennet var skåning till börden och född i
Lyngby år 1800. Han ägnade sig åt det militära yrket och blev
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1837 kapten vid Svea Livgarde, men tog avsked redan följande
år. Hans krigaregärning hade emellertid lämnat honom tillfälle att även ägna sig åt konstnärlig verksamhet. Sålunda
företog han 1829-32 en resa i Italien, där han främst slöt sig
till de båda skulptörerna B. E. Fogelberg och B. Thorvaldsen
samt den franske bataljmålaren Horace Vernet. Under vistelsen här valde han som motiv företrädesvis landskap och scener ur folklivet.
Det är en sådan till svenska översatt scen, omplanterad i
Malmömiljö, som vi möta på den här återgivna målningen.
De brokiga och luftiga italienska dräkterna ha ersatts av de
i färgskalan mera dämpade, bastanta skånska folkdräkterna,
men ett kraftigare färginslag har Bennet fått med i husarens
guldglittrande uniform. Som motsättning dopförrättarens,
säkerligen prosten Gullanders, svarta prästrock, prydd med
nyförvärvad orden — Gullander hade den 28 jan. detta år
blivit andlig ledamot av Kungl. Nordstjärneorden. Akten
synes emellertid vara en fri konstruktion. Enligt kyrkböckerna förekom nämligen vid denna tid uteslutande hemmadop.
Så mycket pålitligare är själva interiören av kyrkan. Allt
har här återgivits med minutiös noggrannhet. Till vänster ser
man skranket kring koret med sina av borgmästaren Söffren
Christensen skänkta mässingspelare, längre fram det s. k.
popelturet, nu orgelläktare i Museets Skovgaardssal, över
trappan till predikstolen skymtar David Patersens lilla vackra
votivskåp, nu i koret, mitt emot till höger den privata läktare,
som byggts in i den nu igenmurade öppningen till nuv. sakristian och närmast till höger vapenepitafiet över burggreven
Lars Broman, vilket liksom så mycket annat, såsom korskranket och läktaren, städades bort vid Brunius' restaurering några
år senare.
För kännedomen om S:t Petri kyrkas utseende före de stora
förändringarna vid 1800-talets mitt är denna målning oskattbar. Den äges nu av fru Fritze Rosenblad, Sölvesborg, änka
efter Carl Stephan Bennets brorsdotters son, och har av henne
välvilligt ställts till Malmö fornminnesförenings förfogande.
Einar Bager
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Den första utfärden — till Katrinetorp 16 sept. 1933. I mitten Nils Djurklou (i ljus rock) och Yngve Schaar.

MALMÖ FORNMINNESFÖRENING
1909 -1959
En historik av Leif Ljungberg.

ur det började? Ja, ska vi va riktigt sanningsenliga, började det egentligen den 1 oktober 1856 i Karolinska läroverkets aula i Örebro. Den dagen bildades där på initiativ av
friherre Gabriel Djurklou "Föreningen. för Nerikes folkspråk
och fornminnen". Gabriel Djurklou var en banbrytare för
landsmåls-, fornminnes- och museirörelsen i vårt land. Och
den nämnda föreningen blev bl. a. förebild för ett stort antal
liknande sammanslutningar på andra håll i landet. Gabriel
Djurklous äldste son Nils, född 1864, hade redan i vaggan insupit intresse för vad som var gammalt och fornt, ett intresse,
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som han tog med sig när han blev officer på Kronprinsens
husarregemente och vilket varade livet ut. Vad var naturligare
än att just han blev den som tog initiativet till bildandet av en
Fornminnesförening i Malmö.
Den 18 november 1908 sammanträdde på inbjudan av red.
för Skånska Aftonbladet, fil. lic. Hakon Wigert-Lundström,
ett tiotal herrar på Hotell Savoy i Malmö. Baron Djurklou
framlade de synpunkter han ansåg tala för, att en förening,
Malmö Fornminnesförening benämnd, borde bildas. De närvarande voro helt eniga och en interimsstyrelse utsågs, vilken
skulle utarbeta stadgeförslag. Den 6 februari 1909 sammanträdde interimsstyrelsen och granskade det av Djurklou och
fil. kand. K. Ek uppgjorda förslaget till stadgar. Därjämte
uppdrogs åt Nils Djurklou att utlysa ett möte för allmänheten
med syfte att konstituera den fornminnesförening för Malmö,
som i stadgarna fått sin utformning.
Den 26 mars 1909 ägde detta möte rum i källaren till Jörgen
Kockska huset och om vad där tilldrog sig berättar Skånska
Aftonbladet för den 27 mars i ungefär följande ordalag:

Malmö fornminnesförening konstituerad.
En vacker början.
Det var under anslående former som Malmö fornminnesförening i går
afton konstituerades. Den för ändamålet apterade delen af källaren under
Jörgen Kocks gamla hus, hvilken redan i och för sig erbjöd den lämpligaste miljö, var vackert dekorerad med svenska flaggor af hr Gust.
Bielsten, och väggarne täcktes af fotografier och kartor öfeer det gamla
Malmö, hvilka utställdes af stadsarkivarien A: U. Isberg. Långbordet
midt i källarsalen var väl besatt med tennpjeser, dryckeskannor och kandelabrar, tillhöriga frih. N. Djurklou. Midt på ena långväggen märktes
det gamla, fabriksidkaren Chr. Gadd tillhöriga porträttet i olja af Jörgen
Kock.
Sammanträdet var besökt af så många människor, som lokalen kunde
rymma; särskilt märktes talrika damer. De närvarande hälsades välkomna
af frih. Djurklou, som ägnade sin faders minne en gärd av pietet, i det
han uppläste det tal, hvarmed denna inledde arbetet inom Sveriges första
fornminnesförening.
Därefter höll stadsarkivarien Isberg ett med lifliga applåder mottaget
föredrag om det Jörgen Kockska husets historia.
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Sedan frih. N. Djurklou valts till ordförande antogs ett af interimsstyrelsen uppgjordt förslag till stadgar.
Medlemsavgiften bestämdes till 3 kr. pr år eller 15 kr. i fem år eller
100 kr. en gång för alla.
Till styrelse valdes ryttmästaren frih. N. Djurklou och friherrinnan
Djurklou, disponenten Fr. Jungbeck, stadsarkitekten S. Sörensen, d:r
Johan Cronquist, tandläk. A. Roth, stadsarkivarien A. U. Isberg, journalisten, fil. kand. Knut Ek, stadsingenjören major A. Nilsson, rådmannen
F. W. Hallberg och konsul B. Sederholm.
Till suppleanter utsågos fruarna Siri Petrén och Anna Stenberg samt
redaktör Herman österdahl.
Till revisor valdes ryttmästaren grefve P. Hamilton och rektor P. Hj.
Söderbaum med hr Adolf Faxe som suppleant.
Ett 50-tal mötesdeltagare tecknade sig som medlemmar af föreningen.
Styrelsen har konstituerat sig sålunda att till ordförande utsetts baron
Djurklou, till v. ordf. disp. Jungbeck, till skattmästare d:r Joh. Cronquist
och till sekreterare kand. Knut Ek.

Malmö Fornminnesförenings tillkomst kan man också se som
en direkt följd av en sommaren 1907 på Nils Djuklous initiativ
anordnad historisk topografisk utställning. Utställningen ägde
rum på Malmö museum med stadsarkivarien A. U. Isberg som
kommissarie; den tilldrog sig under de två månader den
varade stort intresse och bidrog säkert att göra jordmånen
lämplig för bildandet av en hembygdsförening. — I sitt avskedstal 28 nov. 1931 vid avgången som 'ordförande nämner
Djurkolu också som en bidragande orsak till M. F :s tillkomst
att "ett museum fanns, men dess föreståndare hade befattningen som en bisyssla och hade icke mycken tid övrig att
ägna åt arbete utom museet. Intendenten Hans Emil Larsson
såg emellertid den nybildade föreningen med mindre blida
ögon och något vidare samarbete kom ej till stånd".
Vad som dock torde ha varit den väsentliga drivkraften vid
M. F:s tillkomst, är säkerligen den förödelse som i samband
med nybebyggelse den gången liksom i dag gick fram över det
gamla Malmö. Just när Fornminnesföreningen bildades var
ett märkligt hus med en rik historia i farozonen — den gamla
apoteksgården i kvarteret Lejonet vid Isak Slaktaregatan. Det
blev en av föreningens första uppgifter att söka rädda denna.
Man försökte med alla till buds stående medel att rädda den
på platsen — det lyckades dock ej. Den uppmättes i detalj
9

Rundvandring i Gamla staden med Ossian Linskoug som ciceron 15 okt.
1946. Foto SDS.

och ägaren — byggmästare Muller — skänkte byggnadsdelarna, vilka magasinerades för framtida uppförande i "Den
gamle By", om vilken det redan då var tal.
Föreningens stadgar innehålla i dag samma bestämmelser
om Malmö Fornminnesförenings uppgifter ,som för 50 år
sedan.
Som uppgift n:r 1 talar stadgarna om "att sprida kännedom
om Malmö historia".
Hur ha vi ryktat denna vår uppgift?
Årsberättelserna tala om en hel rad förnämliga föredragshållare genom tiderna: professorer och andra lärde från Lund,
Köpenhamn och andra lärdomsstäder ha alternerat med lokala
förmågor. Vi ha varje höst under många års tid vandrat eller
åkt runt i vår stad både i de centrala delarna och i de införlivade landsdelarna för att utpeka och levandegöra kulturminnen och annat från hedenhös, medeltid och senare sekler.
10

Utställningar med Malmöhistorisk anknytning ha specialdemonstrerats för MF:s medlemmar. Vi ha vidgat vårt utsiktsfält genom att resa kring i provinsen och över Sundet till
Sjalland för att studera, lära och kanske också roa oss en
smula. — 1919 gav föreningen ut en ståtlig Minnesskrift, vilken
huvudsakligen bekostades av boktryckaren Edvin Lundgren,
M. F:s vän och gynnare under många år. 1933 startade Ernst
Fischer och Einar Bager årsskriften, vars första årgång redigerades av den sistnämnde. Den nu i vardande utgör den 27 i
raden. Det har av kritiken sagts, att "årsskriften har blivit
den moderna Malmöforskningens förnämsta forum och serien
-utgör en av de främsta och rikaste källorna till kännedom om
staden under flydda tider". Vi vill så gärna tro det och hoppas alldeles särskilt, att den skall ha utgjort ett värdefullt
förarbete, när Malmö stads historia småningom skall skrivas.
Som ytterligare en huvuduppgift för föreningen erinras i
stadgarna om vikten att väcka intresse för bevarande av stadens ur historisk, topografisk, konstnärlig eller kulturell synpunkt värdefulla minnesmärken och egendomligheter.
Det stannade icke vid Apoteket Lejonet. Det har under de
50 framfarna åren kämpats en hård kamp för att rädda många
gamla hus och områden. Alldeles särskilt bör väl nämnas
M. F:s ingripande i Malmöhus öden, när fängelset flyttade
därifrån. Nils Djurklou blev överuppsyningsman över de
historiska byggnaderna och var ej sen att tillvarataga alla
föremål där av historiskt värde. För arkeologiska undersökningar både på Slottsholmen och på många andra ställen inom
Malmö stads område har M. F. anslagit medel och bistått efter
förmåga. Här som i så många andra fall har man gått hand i
hand med Malmö museum eller som det 1909 formulerades
"varit ett supplement till MM". Några exempel på undersöknings- och räddningsaktioner: 1916 gjordes av dåv. sekreteraren Ossian Lindskoug och en annan Lundaarkeolog, d:r Folke
Hansen, en undersökning av rådhusets källare, innan stadsarkivet flyttade ner dit. 1932 ingick styrelsen till Drätselkammaren med anhållan att skyndsamma åtgärder måtte vidtagas
för att bevara vissa historiska byggnader på sin plats i stadsbilden: de voro Gustav TH:s hus på gamla hospitalstomten vid
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Arkeologiska grävningar i
kv. Skepparen, april 1934.
Vid spadarna Leif Ljungberg och Einar Bager. Foto
Leif Ljungberg.

Rundelsgatan, Jörgen Kocks hus, Tunneln, Kompanihuset,
Flensburgska huset och Hedmanska gården vid Hjulhamnsgatan. Senare har MF lagt sig ut för Asylen i kv. Rundeln,
Magistratsvillorna, Carnegiska och Siegbahnska gårdarna vid
Östergatan, gamla teatern vid Gust. Ad. torg, ett par av stadens möllor, Rosenvingehuset, och nu senast den medeltida
källaren på rådhustomten etc. Vid uppmättningen av flera
äldre dödsdömda byggnader har MF haft ett gott stöd i lektorn vid Malmö Tekniska gymnasium Albin Liljenkvist och
hans elever. Sist men icke minst skall i detta sammanhang
nämnas föreningens vice ordförande, Einar Bager, som alltsedan 1931 varit själen i alla räddningsaktioner och oegennyttigt samt med största sakkunskap tagit livlig aktiv del i
fältarbetena. Det var också en glädje för föreningen, när han
av Stadsfullmäktige år 1954 placerades i stadens kulturbyggnadskommitt6
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Vi hörde hur Nils Djurklou tog hand om historiskt märkliga
föremål från Malmöhus, när slottet upphörde att vara
fängelse. Detta insamlande av föremål var en ingalunda oviktig punkt på MF:s arbetsprogram_i gamla tider. Genom upprop i ortstidningarna och på annat sätt försökte styrelsen
förmå allmänheten att till föreningens samlingar lämna föremål av speciellt värde för belysande av stadens äldre historia.
Det blev rätt mycket av samlingarna till slut; prov på vad de
innehöllo, finnes i Minnesskriften; men det var alltid ett bekymmer, var man skulle hysa dessa ofta skrymmande ting.
Slutligen lyckades det Nils Djurklou att få disponera nordvästra kanontornet på Malmöhus. En definitiv lösning av
denna detalj skedde 1931, då föreningen beslöt att överlämna
samlingarna till Malmö museum, med vars bestånd de nu införlivats. Bland sådant som då överlämnats vill jag särskilt
nämna ett stort antal fotografiplåtar med motiv från det
Malmö, som nu försvunnit, vilken samling då och senare ordnats av fröknarna Maria Cronquist, mångårig ledamot av
föreningens styrelse, och Ellen Dahlberg.
Det är inte nödvändigt att fluktuationer i medlemsantalet
i en förening giver utslag på föreningens styrka och halt. ökat
medlemsantal betyder dock i regel bättre ekonomi och följaktligen större resurser. Det är ju också ett moraliskt stöd,
om föreningens program omfattas av en månghövdad skara.
Det sägs i MF:s Minnesskrift 1919 "att MF:s program redan
från början lagts med avsikt att nå de bredare folklagren".
Vad medlemmarna under Nils Djurklous tid beträffar så
skulle jag tro, att de ganska väl prövades och utvaldes. Och
ingalunda var det då de bredare folklagren, som rekryterade
medlemskadern. För att belysa detta påstående får jag kanske
berätta en liten episod, vilken tilldrog sig 1933, strax efter
det jag blivit sekreterare. Jag uppsöktes av lektor Sigurd
Schartau, som frågade om möjligen lektorn i historia vid
Malmö h. allm. läroverk fick vara med i MF eller den var till
endast för medlemmar ur de gamla Malmöfamiljerna. Jag
kunde ju svara, att medlemskap kan förvärvas av varje välfrejdad person, vilken gillar föreningens syften. Som lektor i
historia skulle Sigurd Schartau bli en särskilt stor tillgång för
13

föreningen och som bärare av det i Malmös såväl som i Nordens odlingshistoria så frejdade namnet Schartau skulle
Sigurd säkert klara de allra svåraste hinder även om frågan
mot förmodan skulle behöva underställas styrelsens prövning.
Lektorn kom in i föreningen — utan diskussion — och blev
under sin återstående levnad en intresserad medlem, vilket
intresse delats av hans maka, fru Thyra Schartau, som sällan
sviker vid våra sammankomster och utflykter.
Vid stiftandet 1909 antecknades "ett 50-tal" medlemmar.
Årsavgiften var då 3: — kr. 1919 var medlemsantalet 2 hedersledamöter, 13 vilka kallats på grund av förtjänst och befriats
från årsavgift samt 205 betalande, summa 220. Staden hade
då c:a 110.000 invånare, d. v. s. ungefär hälften mot i dag.
Vid 1930-talets början synes det ha varit en brydsam tid
för föreningen. Medlemsantalet var 1932 nere i 121, därav 27
icke betalande, d. v. s. 94 'betalande. Stadens befolkning utgjorde då 131.000 personer.
Det hade emellertid just då skett en regimförändring i
föreningen. Inget ont om den gamla styrelsen — måhända
hade den blivit litet för gammal. På ett sätt var den för stor:
11 ordinarie ledamöter och tre suppleanter. På ett annat för
liten, ty i realiteten var det Nils Djurklou som styrde och
ställde. Ingen har väl som Alfred Fjelner träffat huvudet på
spiken, när han i bl. a. följande strofer tecknar Nils Djurklou.
I stadens fornminnesvänners förening
han styr efter egen vilja och mening
och klubbfäster glatt sina egna beslut.
Det är aldrig tal om kritik eller prut,
och den ära, som möjligen ännu kan finnas
övrig att vinnas.
Med skäl bör väl den anses värdig att skörda,
som är själv sin förening och själv bär dess börda.
Den gamla styrelsen avgick alltså 1931, Nils Djurklou blev
hedersledamot, och en ny reducerad styrelse trädde till med
Yngve Schaar som ordf., Ernst Fischer som v. ordförande,
E. Bager som sekreterare och Armin Hattendorff som kassaförvaltare.
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Ordföranden berättar om Fredriksberg 15 maj 1959. Foto Leif
Ljungberg.

Medlemsantalet har sedan 1933 vuxit år från år utom 1939,
då ökningen var ± 0 och 1940 då antalet minskades med 19.
Men de dystra åren hade människor i sanning annat att tänka
på än slika ting. — 1950 höjdes årsavgiften från 5 till 10 kr.
— den förra summan hade utgått ända sedan 1932; det var
med viss bävan vi vågade oss på höjningen, men det gick bra
— vi kunde trots höjningen inregistrera en viss om ock blygsam medlemsökning. Vid senaste "folkräkningen", d. v. s. årsskiftet 1958-59 utgjorde medlemsantalet 646 stycken. Folkmängden i Malmö utgör nu c:a 221.000 invånare.
Det är glädjande att studera medlemsförteckningen. Medlemmarna representera de mest olika yrkeskategorier; det
enande intresset är kärleken till vår gamla stad och intresset
för dess historiska minnen.
Jag har tidigare varit inne på mitt favorittema — årsskrif-
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ten. Även i detta sammanhang är det anledning erinra om
densamma. Alltfrån dess tillkomst 1933 har den gratis utdelats till medlemmarna, vilket jag vågar tro i hög grad stimulerat medlemsökningen. Den har dessutom blivit en hälsning
till många Malmöbor i förskingringen. — Traditionen från
Edvin Lundgrens dagar har vidmakthållits av Lundgrens
söners boktryckeri, även sedan detta övergått i direktör Einar
Hansens ägo. Även i Allhems förlag har Malmö Fornminnesförening haft ett gott stöd. — Slutligen kan också nämnas
att vi idka livliga bytesförbindelser med andra hembygdssammanslutningar, museer, arkiv i hela Norden och Nordtyskland. Ett värdefullt bibliotek har på detta sätt sammanbragts, vilket deponerats i stadsarkivet och där kommit forskningen till stor nytta.
Femtio år är en avsevärd tidrymd i en förenings tillvaro. Vi
äro i hög grad medvetna om att de gjorda insatserna under de
femtio tilländalupna åren äro blygsamma i förhållande till de
många och skiftande uppgifterna. Med full insikt om svårigheterna i nuet och framtiden, men också med förhoppning om
ökat intresse och stöd, påbörja vi det andra halvseklet i föreningens tillvaro.
(Förestående utgör .en överarbetning av ett föredrag, hållet vid Malmö
Fornminnesförenings högtidssammankomst den 20 februari 1959 å Skovgaardssalen, Malmö museum.)

Hedersledainöter:
Grosshandlare Cornelius Faxe
Grosshandlare Lorens Faxe
Boktryckare Edvin Lundgren
Ryttmästaren, Friherre Nils Djurklou
Fröken Eva Flensburg
Konsul Erskin Hain
Direktör Richard Hain
Polismästare Yngve Schaar
Fabrikör Armin Hattendorff
Med. Doktor Otto GröiA
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1910 — 1924
1910 — 1923
1923 — 1948
1931 — 1951
1935 —
1951 —
1951 —
1953 —
1955 —
1958 —

Nils Djurklou. Foto Otto Ohm.
Ordförande:
Friherre Nils Djurklou
Polismästare Yngve Schaar
Borgmästaren Th. Munck af Rosenschöld

1909 — 1931
1931 -- 1953
1953 —

v. Ordförande:
Disponent Fredrik Jungbeck
Rådman F. W. Hallberg
Rektor P. Hj. Söderbaum
Lektor Karl Berlin
Arkitekt K. Melin
Museiintendenten Fil. D:r Ernst Fischer
Borgmästaren Th. Munck af Rosenschöld
Konstnären, Fil. D:r Einar Bager

1909 — 1915
1915 -- 1917
1917 — 1924
1924 — 1924
1924 — 1930
1931 — 1951
1951 — 1953
1953 —

K assaf örvaltare:
Med. Doktor Johan Cronquist
Major G. Arfwidson
Fabrikör Armin Hattendorff
Direktör John Hain

1909
1912
1931
1955

Sekreterare:
Redaktören, Fil. kand. Knut Ek
Bokhandlare Georg Cronquist

1909 — 1912
1912 — 1913

2

— 1912
— 1931
— 1955
—
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Yngve Schaar. Foto.

Fil. Doktor John af Klercker
Friherre Nils Djurklou, tjänsteförrättande
Fil. kand. Ossian Lindskoug
Amanuensen Olof Källström
Friherre Nils Djurklou, tjänsteförrättande
Konstnär Einar Bager
Stadsarkivarien Leif Ljungberg

1913 — 1914
1914 — 1915
1915 — 1921
1921 — 1923
1924 — 1931
1931 — 1933
1933 —

Redaktörer för årsskriften:
Konstnär Einar Bager
Stadsarkivarien Leif Ljungberg

1933
1934 —

övriga styrelseledamöter och suppleanter:
(årtal inom ( ) angiver tiden för val till suppleant)
Friherrinnan Anna Djurklou
1909 — 1931
Stadsarkitekten Salomon Sörensen
1909 — 1918
Tandläkaren Adolf Roth
1909 — 1918
Stadsarkivarien A. U. Isberg
1909 — 1931
Stadsingenjören, Major A. Nilsson
1909 — 1912
Konsul B. Sederholm
1909 — 1918
Fru Siri Petrén
(1909) 1912 — 1931
Fru Anna Stenberg
(1909)—(1916)
Redaktör Herman österdahl
(1909)—(1916)
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Th. Munck af Rosenschöld. Foto.
Häradshöfding Christian Hommerberg
Rådman Lars Adler
Fröken Maria Cronquist
Regementsveterinär E. Bohm
Stadskomminister J. Ljungdahl
Apotekaren H. Ahlberg
Länsveterinär Axel Tullberg
Konsul K. A. Härje
Herr S. Sjöstedt
Med. Doktor Carl Cronquist
Disponent C. J. Bergh
Köpman Harald Nordmark
Konsul Th. C. Bergh
Läroverksadjunkt Vilh. Ljungfors
Fröken Ester Hallberg
1:e Museiintendenten, greve S. Kalling
Fröken Karin Kollind

(1910) 1915 — 1921
(1912)—(1913)
(1913) 1927 — 1944
(1915) 1918 — 1930
(1918) 1921 — 1926
(1918)—(1922)
(1923) 1926 — 1931
(1925) 1930 — 1931
(1926)—(1930)
(1930)— 1932
(1927) 1930 — 1931
(1930)—(1932)
(1932) 1944 —
(1932)—(1938)
(1944) 1955 — 1958
(1951) 1958 —
(1958) —

Revisorer och revisorssuppleanter:
Majoren, greve P. Hamilton
Rektor P. Hj. Söderbaum
Grosshandlare Adolf Faxe
Ingenjör E. Quistgaard
Direktör Elias Smith

1909 — 1914
1909 — 1917
(1909) 1915 — 1924
(1915) 1918 — 1923
(1915) 1924 — 1950
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Stadskamrer Åke J ungbeck
Med. Doktor P. A. Cronberg
Bankdirektör Albert Lindahl
Bankkamrer Hugo Peil
Landssekreterare Hjalmar Kjäll
Bankkamrer Gunnar Nordin
Banktjänsteman J. Serwe
Direktör Ivar Smith
Bankkamrer Ture Henning
Banktjänsteman Edvin Andersson
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(1924) 1939 — 1939
1924 — 1934
1934 — 1938
(1939) 1940 — 1949
(1940) 1944 — 1949
1949 —
(1949)—(1950)
1951 — 1959
(1951) 1959 —
(1959) —

Utfärdsdeltagarna samlade vid Fulltofta slott. I mitten på trappan ordf.
och t. h. om honom kammarherre Erik Trolle. Foto Leif Ljungberg.

MALMÖ FORNMINNESFÖRENINGS
VERKSAMHET 1958
Föreningens ordinarie vårsammanträde gick i Roskildefredens tecken. Det ägde rum under festliga former i Landstingssalen på Malmö rådhus på själva 300-årsdagen av freden
eller den 26 februari. Till sammankomsten hade inbjudits
Stadsfullmäktiges ordförande, medlemmar av Föreningen Nordens Malmökrets, Svensk-danska föreningen, m. fl. Professor
Knud Fabricius från Köpenhamn höll aftonens föredrag, betitlat "Kring Roskildefreden". En gemensam kollation ägde
sedan rum i Riddarsalen på Malmöhus.
Vårutfärden skedde den 15 maj (Kristi Himmelsfärdsdag).
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Kosan ställdes över Svenstorps slott, Gårdstånga kyrka och
Sextorp till Hörby, där kaffefrukost intogs. Färden gick sedan vidare till Fulltofta slott och kyrka, där kammarherre
Erik Trolle tog emot och berättade om traktens historia. över
Vetteryds gravfält fortsatte deltagarna till Fredriksberg, där
. föreningens ordförande berättade om gårdens anknytning till
Malmöfamiljen. Kuse och annat om dess öden. I Norra Mellby
'slutligen gjordes ett besök i kyrkan. Gemensam middag intogs på Vannaröds slott, vilket numera är hembygdsgård.
Den 13 september visade och demonstrerade museiintendenten Carl Gustaf Lekholm utgrävningarna å rådhustomten och
föreningens sekreterare Kompanihuset. I samarbete med
Malmö Museum har styrelsen särskilt genom sin v. ordförande,
fil. d:r Einar Bager, följt omgestaltningen av rådhuskvarteret;
det är med särskild glädje, det kan konstateras, att den där
anträffade medeltida källaren kommer att bevaras och ingå
som en. detalj i rådhusets nybyggnad.
Årsskriften utkom den 15 juni; den har liksom tidigare
tryckts å Lundgrens söners boktryckeri, vilket även detta år
beviljat rabatt å tryckningen. Från jur d:r Ebbe Kocks stiftelse har bidrag erhållits för tryckning av Einar Bagers artiklar i årets skrift. Vid förenämnda vårsammanträde utsågs
med. d:r Otto Gröne till föreningens hedersledamot på grund
av hans oförtrutna forskningar i stadens läkarehistoria, vilka
värdefulla rön han i stor utsträckning publicerat i föreningens
årsskrift.
Fröken Ester Hallberg har av åldersskäl lämnat styrelsen;
till ordinarie styrelseledamot efter henne valdes 1:e museiintendenten greve Sten Kalling. Till ny suppleant utsågs
gymnastikdirektören, fröken Karin Kollind.
Medlemsantalet utgjorde under året 6 hedersledamöter, 12
ständiga och 628 betalande eller tillsammans 646, vilket utgör
en ökning med 34.
Föreningens utgående balanskonto den 31 december 1958
utgjorde:
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Tillgångar:
Aktier:
35 st. i ASEA
20 „ „ Sv. Sockerfabriks AB.
20 „ „ Sv. Handelsbanken, stam
1 st. premieobligation av år 1943
Banktillgodohavanden
Postgiro
Skulder:
Berghska fonden
Leif Ljungbergs fond
Kapitalbehållning

2.900: —
2.800: —
4.000: —

9.700: —
50: —
11.010: 55
37: 20
Summa Kronor 20.797: 75
1.418: 20
1.686: 59
17.692: 96
Summa Kronor 20.797: 75
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JENS LAURITSZÖN
En malmöbos levnadsöde på 1500-talet
Av Einar Bager.

T

en artikel om S:t Petri kyrkas altarkalk av år 1537 lovordade jag på sin tid dess mästare, Hans Olszön Guldsmed
för hans insats även som kirkeverge. "I räkenskaperna kontrastera hans förvaltningsår 'fördelaktigt mot tidigare år genom den reda och överskådlighet, med vilken allt bokförts".
Även här kan man emellertid tillämpa det gamla bibelordet:
handen är Esaus, men rösten är Jacobs". Handstilen visar
nämligen, att det är byskrivaren Jens Lauritszön, som för
Hans Olszöns räkning präntat de prydliga bladen och åtskilligt talar för, att det även är hans förtjänst, att redovisningen fått en räkenskapsmässigt tillfredsställande uppställning. överallt finnr man nämligen, att ordning och reda följt
Jens Lauritszön i spåren, när han tagit befattning med ärenden av skiftande slag.
Den utomordentliga samlingen bouppteckningar i Malmö
stadsarkiv upplägges sålunda, när Jens Lauritszön som byfogde hade ansvaret för dessa förrättningar och i regel har
han under sin långa tjänstetid skrivit dem med egen hand.
Anteckningarna i Registrum ville Malmöyge fortsätter han
efter lång tids försummelse. Stadsboken kompletterar han
med åtskilliga uppgifter, som tidigare ej införts. En ny volym
påbörjas, där han själv med sirlig stil präntat de första sidorna.
För borgmästare och råds inkomster redovisas från hans tillträde till byskrivarebefattningen i en serie årliga berättelser,
som sedan synes ha fortsatts till dansktidens slut. Även på
många andra områden kan man iakttaga Jens Lauritszöns för
vårt arkivbestånd utomordentliga insats.
Liksom i fråga om Hans Olszön Guldsmed träder Jens
Lauritszön i enstaka av dessa handlingar själv tillbaka, så att
någon annan magistratsperson synes få äran för uppställ24
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Första sidan i 1549 års stadsbok. I inledningen uppräknas några av Jens
Lauritszöns namnkunniga samtida, borgmästarna Jörgen Kock och Niels
Kuntze samt reformatorn Claus Mortenszön, kyrkoherde i Husie och
Skrävlinge. — MSA.

ningen. Men hans karakteristiska handstil röjer honom även
i dessa fall. Den är i stort sett oförändrad under den långa tid
av fyrtiofem år, som man kan följa hans verksamhet. På hans
äldre dagar blir den mera spatiös, men utformningen av bokstäverna är alltjämt densamma.
Egendomligt nog väcktes mitt intresse för Jens Lauritszön
och hans verk av en anledning, som syntes tyda på egenskaper
rakt motsatta dem, som Mr framhållits. Som material till bouppteckningarna under hans förvaltningstid har nämligen i
stor utsträckning använts allehanda kasserade handlingar, en
otrolig samling dokument av det mest skiftande slag. Det är
kyrko- och stadsräkenskaper, en vågmästarejournal, en jordebok, privatbrev för att blott nämna några exempel. Det hela
gör ett intryck av stort slarv, men mot bakgrund av vad, som
senare framkommit om Jens Lauritszön, måste man i stället
räkna med, att en föredömlig sparsamhet varit en framträdande karaktärsegenskap hos honom och förmått honom. att
hushålla med det dyrbara pappret.
En särställning bland de åter engång använda handlingarna
25

Jens Lauritszöns sigill. Eske Billes
arkiv 1537 15/8, Rigsarkivet, Köpenhamn. Jörgen Kocks fundats D 3
1557 12/2, MSA.

intages av ett rätt stort antal blad, som överraskande nog härröra från Eske Billes förvaltning av Bergenhus län i Norge
1534-37. Handstilen tydde emellertid på, att Jens Lauritszön
skrivit dem och brev i Eske Billes arkiv bekräftade, att en
skrivare med detta namn varit i dennes tjänst. Allt tvivel
skingrades tack vare denna skrivares förtänksamhet att försegla ett av dessa brev med sitt sigill, detsamma som han såsom Jörgen Kocks frände och stadsskrivare i Malmö hängt
under de pergamentsbrev i Malmö stadsarkiv, som bekräfta
Jörgen Kocks fundats.
Tack vare dessa lyckliga omständigheter ha vi därför nu
ett sällsynt tillfälle att skymta en malmöbos levnadslopp på
1500-talet även under de ungdomsår, som eljest undandraga
sig inblick. Att Jens Lauritszön på grund av sin ställning kom
mitt upp i de stora historiska händelserna på 1530-talet, ökar
givetvis intresset för hans levnadsöde.
Jens Lauritszöns handstil möter oss första gången i kopian
av ett dokument, som Ove Bille utfärdat den 16 dec. 1532. En
sentida registrator har liksom för att bestyrka våra slutsatser,
försett densamma med påteckningen: "haanden tilbörer en
skriver hos Eske Bille" och hänvisar till en akt daterad den
12 nov. 1533 i dennes arkiv. Fram till 1540 kan man sedan
följa hans tjänst hos denne mycket stränge och krävande
storman.
I skrivarestugan på Bergenhus slott har han som arbetskam26

rat skrivaren Anders Pedersön. Denne innehar troligen på
grund av sin ålder högre tjänsteställning och låter i kraft härav Jens Skriver göra det mesta grovarbetet. Det är sålunda
denne, som får föra de fortlöpande anteckningarna i de räkenskapsböcker, som sedan renskrevos för att i prydligt skick
sändas till det kungliga kansliet för granskning. Uppställningen är överskådlig med debet och kredit förda på skilda
sidor. Alla konton avslutas genom avräkning och påtecknas
"affhetaid", "affreignit" eller "solutus". Transport till nytt
räkenskapsår anger påteckningen "paa nye". Även registrering av kvittenser för förvaltningsdistrikt, varuleveranser,
fogdeuppbörd och skattelistor ingår i skrivarnas arbetsupp-

Blad ur norska länsräkenskaperna 1554. Bouppteckning 1565 nr 65, MSA.
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gift. Härtill kommer så bokföringen av Eske Billes enskilda
affärer, som på ett för vår tid rätt fördomsfritt sätt sammanföras med kronans och först vid avräkning skiljas från dessa.
Bakom de nyktra anteckningarna och de torra siffrorna i
räkenskaperna döljer sig ett färggnistrande, brokigt liv. Vid.
"bryggen" — nuv. Tyskbryggan — nedanför Bergenhus ha de
hanseatiska köpmännen sina pittoreska bodar och de själva
eller deras ombud — ombotsmend — bedriva en ivrig byteshandel med slottsherren. De äro avnämare av de varor denne
uppburit i skatt för såväl kronans som egen räkning, torkad
fisk, lax, smör och korn. I utbyte lämna de tygvaror av olika
slag, vin och öl, papper och bläck, järnvaror och tågvirke..
Fogdarna komma seglande från sina distrikt med skeppen
tungt lastade med hudar av allehanda husdjur, torkad fisk,
smör, tjära och bast. Det är skatteuppbörden, som så gott som
helt erlades med varor. "Finnskatten", som lapparna hade att
erlägga, utgjordes delvis av vilddjursskinn, men stora uppköp
gjordes även av denna eftertraktade vara. Redan vid denna
tid synes lodjuret, "gaaben", ha varit sällsynt och dess skinn
betingade följaktligen ett pris i särklass. Även valfångsten
få vi en liten glimt av.
När räkenskaperna taga sin början, var det ännu tämligen
lugnt i Norge, men snart inträffade dramatiska händelser.
Eske Bille begav sig i juni 1534 med sin familj till sjöss för att
i Köpenhamn deltaga i den herredag, som utlysts för val av
konung efter Fredrik I:s död. Utan att han anade, vad som
inträffat, sedan han lämnat Norge, blev hans skepp utanför
Köpenhamn uppbringat av lybska. utliggare och Eske fördes
fången iland. Grevefejden hade börjat.
Efter tidens krigssed lämnades honom dock stor rörelsefrihet, sedan han med riddersmans ed förbundit sig att infinna
sig, när och var så påfordrades. På egen begäran besökte han
först Malmö, där han ägde två gårdar. Han stannade här en
vecka och har väl bl. a. rådgjort med sin affärsvän, Jörgen
Kock, en av de drivande krafterna i de pågående oroligheterna. Han uppehöll sig därefter med sin familj på hustruns
fädernegård Vallen i södra Halland. På hösten 1534 blev han
dock beordrad att infinna sig i Lybeck och begav sig dit,.
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sedan han först besökt släktingar på Låland. I Lybeck hölls
han i det välvilligaste förvar, för vilket han väl hade att tacka
sina goda förbindelser med Tyskbryggans hanseater.
Jens Lauritszön åtföljde sin herre på denna äventyrliga
resa. Eske Bille var en flitig brevskrivare och sände sin
hustru titt och tätt rapporter om, hur han hade det,' alltid
mycket omtänksamt formulerade. Samtliga dessa brev har
Jens Lauritszön satt på pränt och endast undantagsvis har
Eske Bulle medverkat med att åtminstone egenhändigt underteckna skrivelsen. I regel står Jens Lauritszön för även denna
detalj.
I breven kan man dag för dag efter dateringen följa resrouten: Malmö—Vallen saknas givetvis, eftersom hustrun är
på platsen — Nielstrup på Låland, där man besöker Johan
Oxe, Giedsgaard på Falster, antagligen för att ordna med överresan till Tyskland, Aalholm på Låland, därefter tillbaka till
Giedsgaard, överfart till Rostock och så slutligen Lybeck.
Även en uppställning på inkomster och utgifter "siden Eske
Bille blef fangen fore Kiöbenhafn vor frue dag visitations
1534 oc indtill han kom af Lybecke igen Andree 1535", har
skrivits av Jens Lauritszön.
Krigslyckan var 'emellertid lybeckarna föga bevågen och i
november 1535 fann man rådligast att lösgiva Eske Bulle ur
fångenskapen. Hans frihet blev dock icke långvarig. När han
med sin hustru till sjöss begav sig till Trondhjem för att ansluta sig till en delegation, som sänts dit för att förhandla med
ärkebiskop Olaf, självständighetspartiets ledare, fängslades
han och fördes till klostret på Tuterön. Där fann han före sig
två av sändebuden, medan en tredje deltagare mördats av en
upphetsad folkhop.
Ärkebiskopens försök att lägga under sig hela Norge misslyckades dock, tack vare tappert försvar av de fasta slotten
Aggershus och Bergenhus. Han fann det därför klokast att
förlika sig med de fångna stormännen. Eske Bille återfick
friheten i april 1536 och i början av maj var han och hans
hustru åter på Bergenhus efter två års frånvaro.
I räkenskaperna synes man en och annan gång skymta
krigshändelserna. Hövitsm'ännen avlönas med upplånade
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medel, livsmedel skickas till hertig Carsten av Holstein,
senare konung under namnet Christian III, och ett sändebud
avgår också till denne och "de andra herrarna". Även Eske
Billes frände, Jens Split, som i september 1536 anlände till
Bergen'hus med förstärkningar, omnämnes, när han skall draga
till "klostret", måhända för att hålla räfst med ärkebiskopens
anhängare. En resa till Danmark, som Jens Lauritszön får
företaga detta år för att överbringa ett brev från Eske, har
kanske föranletts av dennes trängande behov av truppförstärkningar.
Till slut var emellertid allt motstånd brutet. När en välutrustad flotta de första dagarna i april 1537 anlände till Trondhjem, hade ärkebiskopen rymt fältet och flytt till Nederländerna.
Redan i januari detta år finna vi Jens Lauritszön sysselsatt
med att uppbära skatt i Mandal, enligt vad en av Eskes fogdar meddelar sin herre. Med tydlig tillfredsställelse berättar
han också, att man i en fjord påträffat ett med salt lastat, holländskt skepp, som bedrev smyghandel med bönderna. Det
sjöbrev, som visats, hade man funnit vara idel "lögn" och hade
därför beslagtagit fartyget och skickat besättningen till Bergen. Nu var man emellertid villrådig om, hur man skulle förfara med skeppet. Fogden slutar brevet med orden: "när Gud
vill, att Jens Skriver han kommer, så skall han framdeles undervisa Eder därom".
Att Jens Lauritszön och hans kamrater på Bergenhus längtade efter lugnare förhållanden efter dessa stormiga år, är
knappast att undra över. När Eske Bille i ett brev från Danmark sommaren 1537 underrättat dem om, att han frånträtt
länet, kunde de icke dölja sin glädje över nyheten, "hvilken
tidinge, saa sant hielpe oss Gud, oss ganske kierkommen er
oc tyckes oss raadeligt oc nyttigt vere att saa oc enteligen
skee maa". Brevet är daterat den 15 augusti och har skrivits
av Jens Lauritszön, som också med egen hand tecknat samtliga underskrifter: Jens Split, som i Eskes frånvaro synes ha
förestått förvaltningen, fogden Peder Bagge och de båda skrivarna, Anders Pederszön och brevskrivaren själv. Uppgiften
i brevet, att man samma dag avsänt "svarte Jens Skriver" till
30
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Stavanger och Udstens kloster med "allvarliga skrivelser" —
det gällde någon "hjälp", som resterade från dessa orter —
skulle med tanke på denna fördomsfrihet väl kunna gälla Jens
Lauritszön själv, men epitetet visar kanske, att det är fråga
om en annan skrivare med samma förnamn. En skattelängd
från Stavanger bland räkenskaperna kan måhända sättas i
samband med detta uppdrag.
Det kom emellertid att dröja med hemresan. I ett brev den
26 oktober 1537 uttrycka de båda skrivarna sin stora besvikelse över, att de ännu ej fått lämna ifrån sig sina räkenskaper, ehuru Eske ställt detta i utsikt. Redan nu fanns det räkenskaper för många år, som icke voro granskade, och skulle det
nu med det nya året bli ännu fler, fruktade de, att det ej
skulle få ett gott slut.
Skrivarna redogöra i övrigt för, hur de fullgjort de många
uppdrag Eske lämnat dem. Helgeflundror och annan fisk hade
sänts för kungens räkning, en tunna med gråverk — 46 timmer*) — hade likaså avgått, ett par handskrifter — skuldebrev — från hanseater bifogades o. s. v.
När Jens Lauritszön brevväxlar med sin "kiere frue", Eske
Billes maka, Sofia Krummedige, är det helt andra ting, som
föras på tal. Det gäller tyget till svennernas kläder, som visserligen anlänt, men inte hunnit lossas. Det skulle sändas med
första fartyg, som• avgick till Sundet och han hoppades att
även kunna sända klädet till pigorna. Till Eske medföljde ett
brev från en köpman jämte sammet i en lädersäck. Några
kryddor hade ännu inte varit att få. Vad beträffar silket, hade
han fått löfte därom, så snart något anlänt och bad nu att omgående få besked om, hur mycket och av vad färg han skulle
skaffa. Lakanslärftet, tre stycken guldväv och ett timmer
romeni-skinn hade han beställt, men det hade ännu inte anlänt. Brevets avslutning verkar för vår tid överraskande förtrolig: "Härmed Eske, Eder och alla barnen Gud den heliga
trefaldighet befallandes till evig tid".
Efter hemkomsten till Danmark anförtroddes Eske Bille åtskilliga ansvarsfulla uppdrag. Sålunda fick han företaga en
*) 1 timmer = 40 skinn.
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långvarig resa till Frankrike för underhandlingar med Frans I.
Vid hemkomsten härifrån kallades han 1539 till ståthållare i
Köpenhamn och beklädde denna post, med vilken senare förenades rikshovmästarebefattningen, till sin död 1552. I sitt
testamente hade Eske Bille ihågkommit "sin gamble thiener
Jens Schriffuer udi Malmö" med 10 daler.
Jens Lauritszön hade med åren förvärvat stort förtroende
hos sin herre. Ett brev till denne, daterat den 21 maj 1540 —
det sista som bevarats — ger ett begrepp om de mångahanda
ting, som anförtrotts honom. Han hade förgäves väntat på,
att fogdarna på Es'kes norska gårdar skulle komma ner med
sin uppbörd. Oxhandeln hade slagit slint, ehuru där icke
sparats möda för att stöta på köpmännen. Krediten hos Malmököpmannen Bonaventura Richter hade redan så hårt tagits i
anspråk, att där för ögonblicket icke var något att hämta.
Efter denna trista inledning kommer så glädjebudet: Jens
Lauritszön hade själv skrapat samman 60 daler "och i guld"
genom att sälja råg och annat och sände nu summan med
Peder skriver.
Han berättar vidare, hur han hela vintern "dragit till och
från alla gårdarna" och funnit allt i bästa skick. Han hade
även besökt Mogenstrup — Måntorp —, där slottsbygget just
pågick för fullt. Här kunde dock arbetet inte gå så fort undan, eftersom murarna skulle bli så kraftiga.
Ett litet post scriptum ger måhända en antydan om, att
Jens Lauritszön nu börjat umgås med tanken, att söka sig ett
annat verksamhetsfält. Han hade bett Eske om hjälp i ett
"ärende" och tackar honom nu för jakande svar samt ber att
Eske ville hålla det i minnet, om "lejligheden sig saa begifver".
De närmaste tre åren försvinner Jens Lauritszön ur blickfältet. Det är möjligt, att han ännu en tid stannat hos Eske
Bille i Köpenhamn. Det kan också tänkas, att den förbindelse
med Mogens Gyldenstjerne och hans hustru Anna Sparre, som
senare tog sig uttryck i livlig brevväxling, grundlagts under
denna tid. Han bör dock ha träffat samman med denne storman redan under vistelsen i Norge, då denne residerade på
Aggershus som länsherre.
Första gången Jens Lauritszön omnämnes såsom bosatt i
3
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Malmö är år 1544. Han hade valt sin bostad här med stor omtänksamhet nämligen på hörnet av Södergatan och det stora
torg, som just höll på att anläggas. Gårdens tidigare ägare
var Jörgen Kock, som uthyrt densamma till en skomakare.
Jens Lauritszön hade hos Eske Bille haft ständig kontakt
med dennes många byggnadsplaner och stundom fått medverka vid deras förverkligande. Mogenstrup är redan nämnt
och även när bygget av Malmöhus pågick har han väl fått
följa arbetet från början, eftersom Eske anförtrotts tillsynen
av detsamma. De lärdomar han sålunda inhämtat, omsatte
han nu för egen räkning. De medeltida husen i hans gård
revos ner och redan 1545 hade han på tomten låtit resa ett
gediget stenhus med gaveln mot torget. Det var en av stadens
förnämsta byggnader och det var förvisso icke blott på grund
av dess förträffliga läge, som Jens Lauritszöns hus på 1690talet anvisades som bostad för stadens kommendant. Under
hundra år användes "Kommendantshuset" för detta ändamål
och först 1903 var dess saga all. Tyvärr försvann det vid en
tid, då ännu icke någon hade intresse för våra gamla byggnadsminnen.
Som länsherre på Bergenhus hade Eske Bille fått i uppdrag
att förbättra slottets försvarsegenskaper. Han läste sin uppgift på det radikala sättet, att han lät nedbryta den angränsande delen av staden, däri inbegripen Apostelkyrkan, Norges
dyrbaraste klenod. På samma sätt, ehuru i mindre skala, gick
man under Eskes överinseende tillväga för att giva Malmöhus
fria skjutfält. Bland de många byggnader, som här raserades,
märktes främst Helig kors kapell.
Man tycker sig skönja ett samband mellan dessa friska takter och utläggandet av Stortorget, som också medförde utplånandet av icke blott Heligandklostret utan även ett betydande
antal gårdar. Jens Lauritszöns förtänksamhet att i god tid
säkra sig bästa platsen vid det nya torget ger visserligen
knappast anledning att sätta hans namn i samband med denna
storstilade plan, men visar, att han snabbt begagnade det
gynnsamma tillfället.
Från första stund skymtar Jörgen Kocks mäktiga gestalt
bakom Jens Lauritszöns och när denne redan 1545 får be34

kläda den viktiga posten som byfogde, en ämbetsman som i
sin person även företrädde den kungliga myndigheten i staden, har den inflytelserike borgmästaren säkerligen haft ett
finger med i spelet. I varje fall knytes bandet mellan dem fast,
sedan Jens Lauritszön efter sin första hustrus bortgång 1545
till livsledsagarinna valt Jörgen Kocks brordotter, Magdalene
Arildsdatter. Hennes fader, rådmannen Arild (Arent) Kock
hade gått bort några år tidigare och modern, Margrete Hansdatter, gifte om sig med borgmästaren i Lund Jacob Holst.
Magdalenes båda systrar ingingo förmånliga giften, den äldre
med den förmögne guldsmeden Hans Pedersen, den yngre med
handlanden, senare rådmannen Hans Graatop.
Jens Lauritszön intog sålunda från första stund en framträdande plats bland Malmö borgerskap och syntes förutbestämd att snabbt nå en ledande ställning i samhället. Det verkar därför överraskande, att han redan efter några år tröttnat
på befattningen som byfogde och 1549 utbytt denna post mot
byskrivarens. Motivet har kanske varit, att han ville återgå
till det arbetsfält, med vilket han sedan länge var förtrogen.
Hans nya post lämnade honom måhända också bättre tillfälle
att syssla med de mångahanda ting, med vilka han efterhand
tog befattning.
Att Jörgen Kock vid ett par tillfällen låter sig företrädas
av sin "svoger" Jens Lauritszön, tyder kanske på, att han valt
denne till sin förtrogne på äldre dagar, sedan hans båda bröder gått ur tiden. Efter Jörgen Kocks bortgång är det främst
Jens Lauritszön, som företräder hans arvingar vid de många
uppgörelser, som boets omfattande affärer föranledde. Med
egen hand har han skrivit det stora pergamentsbrev, som innehåller arvingarnas 'bekräftelse på Jörgen Kocks och Citze
Kortsdatters stora donation. Åtskilliga rättelser, någon felskrivning och en underkänd, tidigare formulering synes
vittna om, att Jens Lauritszöns sinneslugn ställts på hårda
prov, när så många stridiga viljor här skulle förenas till ett
gemensamt uttryck.
De många brev från tiden 1554--65 till Jens Lauritszön
från Mogens Gyldenstjerne och Anna Sparre, som E. Marquard
publicerat, visa att han av dem betraktats som något slags
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vicevärd, till vilken uppdrag av den mest skiftande karaktär
kunde lämnas. Det kan gälla några järnband, som stå vid
trappan i brygghuset, järnsidorna till en kakelugn, som äro
att finna i förstugan utanför borgstugan eller några tennfat,
som ligga i kistan i valvet. Mången gång lastas bekymren
med hantverkarna på Stjerneholms slottsbygge över på Jens
Lauritszöns axlar. Mogens Gyldenstjerne kan bedja honom
att leta upp i sin lagbok, vad Mogens såsom förmyndare för
en ung ädling hade rätt att taga som betalning för sin möda.
Det kan gälla stora maltleveranser, den viktiga frågan om ett
par galtar skola gödas eller slaktas, men också inköp av band
till fru Annas snörliv!
Det enda bevarade brev, som gått i motsatt riktning —
sålunda från Jens Lauritszön till Mogens Gyldenstjerne —
ger en överraskande bild av brevskrivaren som stilist av rang
med en nästan journalistisk förmåga att livfullt skildra händelser. Brevet, som tryckts i E. Marquards "Breve til og fra
Mogens Gyldenstjerne og Anna Sparre", handlar från början
till slut om det fruktansvärda åskväder, som den 29 oktober
1560 drog fram över Malmö. Kyrktornet hade antänts av
blixten, men räddades tack vare några modiga män, som
klädda i oxhudar vågade sig upp bland lågorna, sedan en
rundlig belöning ställts i utsikt. Av stort intresse är Jens
Lauritszöns redogörelse för de mystiska händelser, som inträffade i samband med nedslaget. Att onda makter troddes
vara med i spelet, har man en kuslig känsla av när man läser
denna märkliga rapport.
I mångt och mycket tycker man sig se Jens Lauritszön i
samma beroende ställning till Mogens Gyldenstjerne som
under de tidigare åren i Norge till Eske Bille. Men hans roll
har säkerligen i stället varit den förtrogne vännens, ty när
Mogens Gyldenstjerne på sitt yttersta utsåg sina testamentsexekutorer, finner man bland de högförnäma namnen även
Jens Lauritszöns enkla borgerliga.
Även andra förbindelser med medlemmar av högadeln synes skymta bland de handlingar, som tyvärr i stympat skick
påträffats bland bouppteckningarna. Vid det nordiska sjuårskrigets utbrott 1563 synes han sålunda ha hjälpt fru Kri-
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stina Gabriel Gyldenstjernes att sätta i säkerhet förråden från
hennes gård Skeinge nära småländska gränsen. Rätt många
brev och uppställningar bland bouppteckningarnas dokument
belysa detaljer i denna blodiga uppgörelse mellan Fredrik II
och Erik XIV.
Efter en verksamhet som stadsskrivare under mer än ett
kvarts sekel blev Jens Lauritszön 1577 utnämnd till rådman.
Han var nu en gammal man och arbetsbördan, som vilade på
stadsskrivaren, hade väl blivit honom för tung, och överflyttades därför på yngre axlar. Det finns kanske också ett samband mellan hans avgång och den förändring i protokollering
av rättsaker, som samtidigt inträffar, i det målen inför bytinget nu börja införas i särskilda domböcker.
De händelser, som Jens Lauritszön kan sättas i samband
med under sin rådmanstid, voro visserligen för 1500-talets
människor rätt alldagliga, men på oss göra de ett ohyggligt
intryck. På sommaren 1577 grepos två pojkar, som stulit linkläder på hans loft. Det blev kort procedur: "the bleffue her
udenfor byen ophengde". Under förhöret hade de tvingats
att röja en mängd medbrottslingar i tidigare kupper och det
blev förvisso mycket trångt i de galgar, som utanför staden
angåvo, att det var ett rättssamhälle man nalkades.
På sommaren 1578 började den första protokollförda häxprocessen i Malmö. I en artikel i denna tidskrift har jag påvisat, att sådana sedan länge förekommit, ehuru förhören ej
införts i domböckerna. Nu få vi följa förloppet i minsta detalj. I regel ha de stackars kvinnorna sökt skaffa sig ett torftigt levebröd genom kvacksalveri och ha försökt att förläna
sina enkla medikamenter mystisk karaktär genom att signa
dem. Nu fingo de dyrt betala för sina misslyckade kurer. Förhören sköttes av femtonmannanämnder, som även hade att
avkunna domen. Inför bytinget konfirmerades så domen i
magistratens närvaro. Jens Lauritszön har bevistat det första
ting, på vilket denna sommar ett par häxor dömdes till "eld
och bål". Det var helt i enlighet med tidens inställning till
detta problem, men man kan inte låta bli att i detta sammanhang tänka på hans forne herre Eske Bille, som på sin tid med
37

hänsynslös kraft ledde den ryktbara rättegången mot Gyde
Spandemagers och hennes anhang.
Jens Lauritszöns tid som rådman blev icke lång. Medan
ännu häxprocesserna pågingo, hade hans timglas runnit ut.
Han begrovs den 12 oktober 1578 i S:t Petri kyrka. Till anteckningen härom i kyrkans räkenskaper har fogats anmärkningen, att den erlagda avgiften gällde även ett barn, som
Jens Lauritszön tidigare låtit begrava på kyrkogården. Att
det skulle vara hans eget barn är emellertid ingalunda troligt.
Bouppteckning förrättades den 18 februari 1579 och visar
mycket stora tillgångar, men även betydande skulder. Huvudgården vid torget med angränsande bodar uppskattades till
icke mindre än 6.000 mark. Två lokaler här tilldraga sig ett
särskilt intresse nämligen skrivarestugan med sina bokskåp
och skrivbräden — här fanns även ett krucifix och en "taffle
med billed", kanske ett husaltare — samt badstugan, där ett
badkar med en halmkorg ovanpå väl betecknade en raffinerad
nymodighet i det dåtida Malmö. Bland det rikhaltiga bohaget
fäster man sig vid "en papegöjebur av järntråd", ett minne
från lyckliga dagar.
Magdalene Jens Skrivers överlevde länge sin make och avled först i mars 1595 samt begrovs i S:t Petri kyrka. Någon
avgift erlades ej för förrättningen, men häri har man kanske
snarare att se en hedersbetygelse, än ett bevis på armod. Av
de två barnen blev dottern Karine gift med Jens Trane, en
borgare, som synes ha framlevt sina dagar i rätt blygsamma
villkor. Sonen Arild Jensen har troligen upptagit morfaderns
tillnamn Kock. Skulle denna förmodan vara riktig, är det
hans ättlingar, som ännu ett par släktled föra det ryktbara
namnet vidare. Den väl bevarade gravsten i Krämarekapellet, som nu här apotekaren Christoffer Dieterichs namn, visar
bilden av en man i helfigur från 1600-talets början. I "Malmöhistoria i sten" ha påvisats vissa skäl, som tala för, att vi här
ha porträttet av Arild Jensen Kock.
Som avslutning skall återgivas ett brev, som ger en vardagsbild av Jens Lauritszön, mannen som man gärna vände sig till
med sina bekymmer. Rådmannen Michel Matzön sitter och
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brottas med sina räkenskaper, men alla hans ansträngningar
äro förgäves och så hoprafsas följande expressbrev:
Kire Jens. Jag ville gerne begfflre det af Eder, om I vore
ledige i morgen arle att hielpe mig att klare och ofverslaa mitt
regenskat, fordi vi faar endnu att vere tillhobe derom en time
eller to, förend det kommer for borgemester och rand. Jeg
hafver ofverslagit det, saa att der skall vere i posen, som sagefaldet (böterna) i ligger:
enkende daler
rundmönt

20 (= 80 mark)
178 mark 1 alb.

och efter som vi forsloge det sist jeg var hos Eder, da skulle
det löbe 253 mark 1 alb., som skulle vere i posen.
Item Kiwre Jens, der som I ere ledige och kunde hielpe mig
her udi, da vill jeg vere i den lille raadstue i morgen arle strax
prediken er ude och hun er nu ude strax 7 slaar om dagen.
Jag hafver bestillet det saa hun skall vere varm i morgen
arle strax stuen.
Michild Matzen
Gif den enöjede dreng besked tillbage med sig. —
Löftet om uppvärmningen av rådstugan, det flitiga bruket
av ordet "strax" och den något förbryllande ordf öljden: i
morgen arle strax stuen — pennan har haft något försprång
framför tanken — allt ger oss ett levande intryck av den
stackars rådmannens andfådda iver att få felräkningen på
5 mark uppklarad.
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NILS PETER STENSTRÖM
Malmölärlingen som blev Gustav III:s
hovsnickare
AD Ernst Fischer.

T Malmö snickarämbetes inskrivningsbok förekommer föll- jande anteckningar:
"År 1765:d:22 juni anmälde mäster Nauman till inskrivning
hos sig gossen Nils Persson att fyra år i lära stå från sistl. påsk
räknat, vilken inskrivning efter erlagde avgifter och emedan
behörigt geburtsbrev framvistes, blev beviljad."
"År 1769 den 22 mars blev gossen Nils Persson Stenström
hos dess mästare Jacob Christopher Nauman lösgiven samt
för riktig gesäll av detta ämbete förklarad, sedan dess lärotid
nu mera till ända lupit och för honom vid detta tillfälle betaltes till lådan och de fattiga vanlige rättigheter, vartill honom
lycka och välsignelse anönskades."
Om denna senare händelse finnes i en annan bok, som rör
gesällskapet vid Malmö snickarämbete, antecknat:
"1769 d:28 mars haver mäster I:C:Nauman vid öppen låda
och i samtelige mästare och gesällernes närvaro låtit fri och
lös giva sin utlärning Nils Stenström och han betalt till gesälllådan, vad honom vederbörligen pålagd, att han är intet
skyldig."
Det vid inskrivningen företedda geburtsbrevet finnes också
bevarat och lyder i all sin utförlighet så:
"Det haver lärogossen Nils Persson, som begivit sig att lära
det loyl. snickarehantverket, hos mig begärt att få bevis om
sin ärliga äkta födelse och goda fräjd, vaxföre jag honom detsamma härvid i sanning sålunda meddela velat:denna lärogosse Nils Persson är född i Lyckehuset i Veberöds församling år ett tusen sjuhundra femtio d.30 april av ärliga, äkta
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och kristeliga föräldrar, fadren för detta avledne klockaren,
hederaktade Per Hansson i förenämnde Lyckehus och modren
hederlige och gudfruktige Anna Rasmusdotter, som ännu lever
därstädes och är gift med borgaren äreborne Jacob Stenström:
denna son Nils Persson hava bemälte föräldrar låtit sig av
kristelig omsorg vårda att få dop och kristendom med vanlige kyrkans ceremonier d.7 maj därpå följande uti vittnens
närvaro, som Veberöds kyrkobok fol. 88 härom intygar. Bemälte föräldrar hava ock vid årens och förståndets tilltagande
låtit av kristelig omsorg lära denne deras son att läsa i och
utan bok sina kristendomsstycken, hållit honom till gudsfruktan och kristeligt leverne, havandes han däruti förkovrat sig
och varit sina föräldrar lydig samt i allmänhet skickelig och
beskedelig, andra ynglingar till gott efterdöme; honom önskas
därföre i detta sitt uppsåt Guds nådiga hjälp och milda välsignelse att härefter tillväxa till ära, allmänheten till nytta,
föräldrarna till glädje och sig själv till förmån och hugnad,
vilket allt i sanning intygar Vomb d. 4 april 1765 Julius Hagman, kyrkoherde vid Vombs och Veberöds församlr."
Denne Nils Persson, klockarson från Veberöd, som upptog
sin styvfaders namn Stenström, då han lämnade landsbygden
för Malmö, kom senare att bli en av den svenska möbelkonstens store mästare under den gustavianska tiden. Samma år
som.han inskrevs också i läran en annan blivande märkesman,
som också skulle skära sina lagrar i Stockholm, nämligen Gottlieb Iwersson. Båda genomgingo sina läroår i Malmö förnämsta
snickarverkstäder, Stenström hos Johan Christopher Nauman
och Iversson hos fadern Olof Iwersson.
Varför jag här vill fästa ett ögonblicks uppmärksamhet på
Stenström beror icke uteslutande på dessa handlingar, som
kastar ett ljus över hans härkomst och barndom, över hans utbildning och den miljö, i vilken han fick sina första kunskaper
i möbelsnickeriets ädla konst. Han återkommer nämligen senare i Malmöhandlingarna. Som bilaga till rådhusrättens
dombok för den 31 maj 1777 ligger avskrift av en skrivelse
till snickarämbetet i Malmö, daterad den 24 mars, söm lyder:
"Sedan jag för 8 år sedan vid Malmös ämbete ordentelig
bli vit för gesäll förklarad och jag den övriga tiden, nämligen
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6 år, här i Stockholm förvärvat mig den kunskap, som en
skicklig och meriterad gesäll tillkommer, är nu min ödmjuka
anhållan, det täcktes lovliga ämbetet låta mig vederfara den
rättvisan, som kungl. skråordningen 6 art. § I samt kungl.
maj:ts nådiga brev till dess kommerskollegium av d. 16 febr.
1773 utstaka, att få bliva till dess ledamot och medbroder antagen och ehuru kungl. skråordningen utsätter 3 års gesäll, så
har jag snart nu varit 3 gånger den tiden. Vad min kapacite
beträffar tror jag, att lovl. ämbetet skola ock finna sig nöjd
därmed, när de få se mitt arbete eller mästareprov förfärdigas.
Jag smickrar mig fördenskull med det glada hopp, att mig
häruti rättvisan vederfares, så mycket mer tror jag mig därtill vara berättigad, som jag uti staden lärt och för gesäll arbetat, vilken gunst och 'bevågenhet skall uti tacksam hjärta
minna, hos mig förvaras."
Skrivelsen behandlades icke i ämbetet — i varje fall icke i
något protokoll — varför Stenström vände sig direkt till magistraten den 9 maj:
"Sedan jag för 5 veckor hade den äran att ingiva skriftlig
ansökan till lovl. snickareämbetet i Malmö angående mästerskaps vinnande, som medföljande avskrift utvisar, men ej till
dato därpå fått något svar och kanhända aldrig torde få, om
ämbetet i detta fall ägde fria händer, är min ödmjukaste anh'ållan, det täcktes högädle magistraten i Malmö gunsträttvist
finna, att snickareämbetet med mig handlar efter godtycko,
ty sedan jag i staden ordentelig och oförvitelig utstått min
lärotid, jag även 2 år för gesäll därstädes arbetat samt uti 6
års tid här i Stockholm, så mycket som möjeligit varit, ansenligen perfektionerat mig i konsten, som jag här fann vara till
en helt annan grad av fullkominenhet stigen i jämförelse emot
snickareämbetet i Malmö. Såsom av kungl. reskriptet till dess
kommerskollegium av d. 1 febr. 1773 samt kungl. skråordningen av år 1720 tydeligen bjuder att ej lägga hinder i vägen
för skickeliga mästersökande gesäller, så anhåller jag allra
ödmjukast, det täcktes högädl. magistraten tillhålla snickareämtetet att skyndsammast meddela mig ett sådant skrifteligt
utlåtande, som emot min billiga begäran kan vara svarande
och såsom jag främmande genom kommissioner och korrespon42

dens blivit bragt till ansenliga utgifter, icke snickareämbetet
måtte kännas skyldig till mig betala 5 rdr. specie."
Denna skrivelse delgavs snickarämbetet, vilket icke heller
protokollfördes, men ämbetet svarade rådhusrätten den 31
maj:
"Den som författat snickaregesällen Nils Petter Stenströms
skrift, har visserligen aldrig läst varken skråordningen eller
andra för hantverkerierna utkomna höga författningar. Om
Stenström vill vinna burskap på snickareprofessionen, så lärer
välädle magistraten vara det ställe, där han först bör anmäla.
Vill han endast Mer här vid ämbetet bli mästare, så bör han
enl. kungl. skråordningens 6 art: 3 § vid ämbetet sig infinna,
erlägga äskningspenningar och förete lagl. bevis över sitt förhållande under den tid han arbetat utom ämbetet. När sådant
föregått och icke förr, är ämbetet skyldigt att yttra sig över
gesällen Stenströms ansökande och om han utan att iakttaga
det i lagarna föreskrivna sätt bragt sig på onödig kostnad,
bliver det hans egen och icke ämbetets skull."
Svaromålet är undertecknat av ämbetets ålderman Peter
Lundquist och bisittare Jac. Christ. Nauman, Stenströms
gamle mästare.
Samma dag, som denna ämbetets skrift är daterad, avgjorde
rådhusrätten målet och lämnade följande utslag:
"Alldenstund Nils P: Stenström, nu vistande i Stockholm,
vid ämbetet härstädes för åtta år sedan blivit gesäll och sedermera på flera ställen idkat detta hantverk, för den skull och
i stöd av kungl. maj:ts nådiga skråordning av år 1720 samt
kungl. maj:ts och riksens höglovl. kommerskollegii cirkulärbrev av den 16 febr. 1773 prövar magistraten skäligt sökandens begäran i så måtto bevilja som, sedan sökanden till ämbetslådan härstädes erlagt de vanliga avgifter och förfärdigat
ett vackert spelbord såsom mästerstycke samt i övrigt upptett
behörigt bevis om sitt ärliga förhållande, det skall åligga
snickareämbetet härstädes att för honom utföra behörigt
mästarebrev och honom således för en rätt mästare förklara
och erkänna."
Ännu en gång förekommer Stenström i rådhusrättens protokoll. Den 15 december 1777 heter det nämligen:
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"Genom ingiven skrift andrager snickaregesällen Nils P:
Stenström från Stockholm, att snickareämbetet därstädes vill
bestrida hans ansökning om bur- och mästerskaps vinnande i
Stockholm, att han en slik förmån redan här i staden skall
vunnit och därföre anhåller om magistratens intygande, huru
härmed förevetter, på det en slik invändning icke vidare må
ligga honom i. vägen, i synnerhet som han nu tillika alldeles
återkallar sitt påstående om mästerskaps vinnande vid snickareämbetet här i staden. Och som magistraten vid efterseende befunnit att bemälte Stenström varken sökt eller erhållit
magistratens tillstånd att här i staden vinna burskap på
snickareprofessionen, utan endast begärt att till mästare vid
snickareämbetet härstädes bliva antagen, vilket likväl sedermera icke vunnit någon fullbordan, alltså och emedan Stenström nu alldeles återkallat ett slikt påstående, varvid snickareämbetet härstädes icke har något att påminna, ty är icke
något hinder i den delen för honom att å annor ort söka sin
lycka och befordran."

Nils Peter Stenströms mästerteckning. Nordiska museet. Detaljerna i
intarsiaarbetet icke utritade, vilket ämbetet anmärkte på, men Stenström
vägrade utföra.
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Härmed försvinner Nils Peter Stenström ur Malmöhandlingarna. Han hade liksom sin jämnårige Gottlieb Iwersson
sökt sig till de större förhållandena i huvudstaden och som vi
sett av hans skrivelser funnit sig tillrätta där. Men 1777, då
han vände sig till Malmö för att vinna mästerskap, var ett
svårt år i Stockholm, när det gällde för en gesäll att få egen
verkstad. Enl. snickareämbetets i Stockholm protokoll för d.
24 april, då Iwersson anmälde sig till mästerskaps vinnande,
meddelades att ytterligare 7 gesäller framställt samma önskan,
varjämte "5 gesäller dels nu stå på sine styckens förfärdigande,
dels förr och nu idag hava fått löften om mästerskap." Iwersson fick därför vänta. Vid sammanträdet d. 24 okt. antecknades att ytterligare 7 gesäller önskade få utföra sina mästerstycken. Man förstår därför Stenström, att han sökte sig till
hemorten i 'förhoppning att lättare vinna sina önskningars
mål i den stad, där han 'genomgått sina läroår.
Vid det nyssnämnda sammanträdet med snickarna i Stockholm 'hade också Stenström anmält sig till mästerskap.
Protokollet lyder:
"Gesällen Nils Peter Stenström anhöll på lämnat företräde
att bliva förent med ämbetet härstädes och till den ändan nu
få upptaga och tillträda behörigt mästerstycke. Honom lämnades avträde, varefter berättades: att såvida ämbetet haft sig
bekant, det Stenström genom collega scholae och kantorn vid
tyska församlingen Friedr. August Clewe hos vällovl. magistraten i Malmö sökt och erhållit tillstånd att i Malmö snickarämbete bliva mästare, så skall ock ämbetet så väl förskaffat
sig avskrift av magistratens i Malmö honom därom meddelte
protokollsutdrag som även Stenströms Clewe givne originalbetyg om dess förnöjelse över Clewes uträttning, vilka dokumenter nu ock uppvistes och lästes."
Härefter följer 'magistratens i Malmö utslag, som tidigare
meddelats. Även Stenströms intyg till Clewe avskrives i protokollet och lyder:
" Jag Nils Stenström har sökt mästerskap vid lovl. snickarämbetet i Malmö. Om att vinna mitt ändamål har jag adres45

serat mig till coli. & cant: lyc: teut: hr. Friedr. August Clewe,
vilken ej allenast varit en lång tid i Malmö utan har därstädes
flera vänner. Kantorn hr. Clewe har igenom dess fullmäktig
ädel och högakt. hr. rådman Swartz fått högädle magistratens
resolution, dat. d. 31 maj, vilken berättigar mig att vara mästare i stapelstaden Malmö och såsom jag idag av kantorn hr.
Clewe den resolution mottagit bekräftar jag härmed genom
mitt namns undersättande, att han tjänt mig som en uppriktig
vän och att jag uti min fädernebygd och staden Malmö, varstädes jag lärt och med Guds hjälp tänker att vara borgare
och mästare i min livstid, mig så förhålla och uppföra såsom
en hederlig mästare ägnar och anstår.
Stockholm d. 17 juni 1777.
Nils Peter Stenström."
Med dessa papper i händerna hade ämbetet svårt att utan
vidare bevilja Stenströms begäran. Hur ärendets behandling
fortsattes, berättar protokollet vidare:
"Stenström inkallades och förelästes ovannämnda dokumenter, dem han alldeles vidkänner till hela deras innehåll, såsom
ock, att han själv fritt och otvunget under det senare tecknat
sitt namn, men vill nu icke dess mindre hellre bliva mästare
här i staden och ändra dess förra uppsåt."
"Men ämbetet resolverade: alldenstund Stenström så nyligen och med dess förklarade nöje sökt och undfått vällovl.
magistratens i Malmö tillstånd att där i staden bliva mästare
och han således enl. lag därstädes till behörig tid förbliva bör,
fördenskull finner icke ämbetet sig befogat med dess gjorde
ansökning om mästerskap härstädes att kunna eller böra sig
befatta, utan må han till dess bestämda fäderneort sig begiva
och av dess därstädes vunne mästerskap sig begagna. — Vilket genast honom tillsades."
Det var efter detta, som Stenström vände sig för andra
gången till magistraten i Malmö och fick det ovan citerade
utslaget. Han synes emellertid icke ha begagnat sig av detta
omedelbart, utan arbetat antingen som gesäll eller utanför
ämbetet som fri ebenist. Han gjorde som kamraten från
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Nils Peter Stenströms mästerstycke. Nårdiska museet.
Signatur: KONGL. MAJ:TS
SCHATULLMAKARE N. P.
Stenström.

Malmö Gottlieb Iwersson, skaffade sig höga beskyddare och
utverkade 1780 titeln som hovsnickare. Följande år vände
han sig emellertid åter till ämbetet och protokollet d. 22 juni
1781 berättar härom:
"Anmälte ålderman Engström, att för detta snickargesällen
och volonteuren vid Kungl. livgardet, numera hovsnickaren
hos kungl. maj:t Nils Stenström anhållit med ämbetet varda
förent och till mästare här i staden varda tagen samt att Stenström i sådan avsikt även nu vore närvarande, varföre honom
företräde lämnades, då Stenström tillkännagav dess åstundan
vara att till mästare här i staden bliva antagen, varuti han
förmodade sig så mycket snarare vinna ämbetets bifall, som
han redan år 1777 vunnit ädla magistratens i Malmö tillstånd
att sig därstädes såsom snickare nedsätta och under d. 12 sist47

vekne september erhållit överstemarskalksämbetets fullmakt
att vara kungl. maj:ts hov- och handsnickare. Ämbetet lät
Stenström avträda och fann väl en och annan av ämbetets
ledamöter, det berörde Stenström, innan dess ansökning att
uti ämbetet här i staden varda till mästare antagen, utslag
meddelas kan, först anskaffa magistratens i Malmö utlåtande,
om och huruvida Stenströms förbindelse att sig därstädes nedsätta upphörde eller ej, men som tillika intygat blev, att Stenström varken uti Malmö borgarrätt vunnit eller på annat sätt
sökt begagna den honom lämnade frihet att sig därstädes nedsätta, alltså beslöt ämbetet att vad själva rättigheten till förening med ämbetet vidkommer icke vara Stenström emot,
vilket honom åter inkallad kungjordes och varefter han ärkepenningar erlade samt på tillfrågan, om han ville antaga vanligt mästerstycke, berättade han, om ämbetet tillät, så ville
han under namn av mästerstycke förfärdiga ett litet bord med
skiva inlagt med flere träsorter av sådan beskaffenhet som
en viss förnäm herre nyligen av honom betingat ett bord, vilket ämbetet, sedan Stenström ånyo avträtt uti övervägande
tog och fann skäligt, det må Stenström uti sin ansökning om
förening med ämbetet villfaras; men honom åligger att antingen emottaga det inom ämbetet brukelige mästerstycket
eller ock själv till ämbetets approbation uppgiva ritning till
någon annan pjäs som för mästerstycke lämpligare än ett litet
bord passa kan; varefter och då samma ritning, som för ämbetet uppvisas bör, gillad varder, Stenström mästerstycke må
tillträda och skådemästare av ämbetets ledamöter samt verkstad till styckets förfärdigande honom tillordnas skall, vilket
för Stenström åter inkallad genast avsades och varmed han
sig nöjd förklarade. Avträdde."
Stenström satte nu igång med att göra en ritning till sitt
mästerprov, som befanns bestå av "ett skrivskåp med klaff
och lådor". Den uppvisades d. 15 nov. 1781. "Ämbetet besåg
ritningen och frågade, om Stenström ej ernade teckna närmare arbetets beskaffenhet, vartill Stenström svarade nej,
varför och sedan Stenström avträtt, resolverades:"
"Att ämbetet bifaller, det må Stenström efter det uppviste
projektet få antaga mästerstycke, sedan mästarritning blivit
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Skåp. Kungl. Husgerådskammaren, Drottningholms slott.
Tillverkat för drottning Lovisa Ulrika. Signatur: NILS
PETER STENSTRÖM SCATULL-MAKARE.

vist, kommandes måtten att utgöra 3 alnar 15 tum i höjden
och en aln 18 tum brett samt 18 tum djupt, vilket stycke bör
förfärdigas på mäster Nygrens verkstad under tillsyn av bisittaren Bertil Creutz och mäster Björklund såsom skådemästare samt för ämbetet uppvisas inom ett år från denna dag
och det vid vite av 24 s. sp. till dödlådan för varje vecka han
dröjer över tiden, vilket Stenström kungjordes med tillönskan".
Mästerstycket uppvisades den 21 dec., "som gillades och
Stenström till ämbetsledamot och mästare i Stockholm antogs
och förklarades med lyckönskan". Som provet icke inlämnats
inom fastställd tid erlade Stenström 3 dlr. 16 s. sp. i böter till
dödlådan, vilket antecknas i protokollet d. 25 april 1783. Därefter är det tyst om Stenström, utom att han betalar, för att
han försummat närvara vid begravningar.
Nils Peter Stenström, pojken från Veberöd med läro- och
gesällår i Malmö, hade nu nått sitt mål och var förlorad för
Malmö. Säkerligen nådde inga av hans möbler hit ner under
4
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hans livstid. Senare ha de emellertid varit eftertraktade mål
för samlares verksamhet. Det är en stor mängd byråar och
sekretärer med en enhetlig dekor i träinläggningarna, bestående av pilkoger och båge, vilka i konsthandeln plägar tillskrivas Stenström. Möjligheten föreligger dock, att typen
blev modern och efterbildades av andra mästare, som icke
signerat sina verk. Av arbeten, som med säkerhet kunna hänföras till Stenströms verkstad framgår emellertid, att han tillhörde eliten av de gustavianska möbelkonstnärerna. Tyvärr
blev hans verksamhet icke lång. Redan i april 1790 avled han,
men hans verk förskaffar honom en aktad plats inom det
svenska konsthantverkets historia.
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ORTNAMN 1 MALMÖ
III

Limhamnsområdet eller f. d. Hyllie socken.

An Ingemar Inger&

e ortnamn inom Malmö stads nuvarande område, som i
denna årsskrift behandlas, äro de som ingå i den forna
Hyllie socken, från 1906 Limhamns köping och numera —
efter inkorporeringen 1915 — Limhamns församling i Malmö
stad. Efter inkorporeringen upptager Limhamns församling
i stort sett samma område som den gamla Hyllie socken. En
smal remsa av Fosie socken, som emellan Malmö stadsjordar
och Hyllie nådde fram till havskusten, övergick i början av
1900-talet till Limhamns köping. För övrigt är begränsningen
emot omgivande socknar, Fosie och Bunkeflo, densamma som
fordom. — Hyllie socken bestod ursprungligen av en enda stor
by. I Skåne finnas 60 sådana socknar, därav icke mindre än
10 i Oxie härad. Inom Hyllie socken kan icke Limhamn i
äldre tid räknas som en särskild samhällsbildning; det var
ännu på 1820-talet blott ett kalkbruk och en utskeppningshamn för kalk, varom mera längre fram. Sedan Limhamn
under 1800-talet tillväxte såsom fiskläge, fabrikssamhälle och
slutligen villastad, har det mångdubbelt överträffat moderbyn
Hyllie. Men någon tydlig gräns har icke i senare tid funnits
emellan det som i dagligt tal benämnes Limhamn och Hyllie;
med Limhamn avses i allmänhet hela tätbebyggelsen i församlingens västra del, som har tagit mer och mer i anspråk
av bondejorden i Hyllie. Namnet Hyllie är numera förbehållet det gamla bysamhället i östra delen med närmaste omgivningar.
De källor för kännedom om äldre namnformer och namnskick som använts äro desamma som utnyttjats för tidigare
framställningar och ingå i Landsmåls- och ortnamnsarkivets
i Lund samlingar över skånska ortnamn. Materialet från

D

51

Limhamnsområdet med omgivningar. Detalj av Generalstabens karta 1865,
revid. 1896.

Limhamnsområdet har för denna undersökning blivit kompletterat med förnyade excerperingar av skriftställaren Helge
Andersson och stadsarkivarien Leif Ljungberg, liksom hamnkaptenen Gösta Fredriksson och fröken Agda Olsson beredvilligt meddelat upplysningar angående tillkomsten av en del
namn från 1800- och 1900-talen. Ibland årtal, som upprepade
gånger förekomma, betecknar 1569: Lunds stifts landebok I,
utg. av Ljunggren & Ejder 1950; 1684: G. Buhrmanns karta
över Skåne 'från detta år; 1765: Gillbergs Beskrifning öfver
Malmöhus län; 1816: Rekognosceringskartan över Skåne, för
Malmötrakten sannolikt fullbordad detta år; 1840: Andra
upplagan av Gillbergs Beskrifning, utg. af Nils Bruzelius;
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1878: Skånes Kalender II, utg. af Nils Larsson och J. P. Welander; 1891: Kalender öfver Oxie och Skytts härad, utarbetad af 0. L. Halleter, och 1904: Kalender öfver Skåne och
Blekinge, utg. af Fr. och H. Landen.
Uppteckningarna över ortnamns dialektformer äro utförda
dels av förf. vid skilda tillfällen med början 1922, dels av fil.
kand. Nils Nilsson 1936. Vid tiden då uppteckningarna gjordes
voro bland den äldre infödda befolkningen de genuina uttalsformerna så allmänt i bruk, att de kunde upptecknas mera
genom iakttagelse än genom direkt utfrågning, t. ex. Hylie,
Linhiannen och Sibbårp. — Man lägger märke till att — med
avvikelse från nordligare skånska mål
ändelsevokalen -a i
vissa fall motsvaras av -e, t. ex. Hylie mylle (växlande med
Hylie mylla) och StatQne, eller i sammansättningar: Mossegåuren, Prässte-annäkksed, Syldatre-tårrped, Järebakken el.
Järevallen. — Hyllie socken med Limhamn var den nordligaste utposten för det skånska e-målet, som visar större överensstämmelser med danska dialekter än något annat skånskt
mål. Det tillhör Skytts härad, 2/3 av Oxie härad (söder om
en ungefärlig linje Limhamn—Svedala) och en del av Vemmenhögs härad fram till östra Torp. Målet är närmare behandlat förf :s Studier över det sydvästskånska dialektområdet, särskilt §§ 16 och 40-44; jfr också MFÅ 1938, särskilt
s. 9, 19 och 29. På 1920- och 30-talen och hos några meddelare
ännu omkr. 1950 var det möjligt att på Limhamnsområdet
höra ett genuint folkmål, såsom hos fiskarna Anders Käck,
Hans Olsson och Karl Strandbäck. Men i de norra utkanterna
av e-målsområdet har målet i senare tid förlorat mer och mer
av sin egenart genom påverkan från Malmöspråket och andra
skånska mål samt riksspråket. Det genuina målet i Hyllie och
på Limhamn kännetecknades av ett övervägande bruk av
ändelsevokalen -e och i vissa ställningar .en vacklan mellan -a
och -e, t. ex. stua el. stue, pl. gåre, best. f. gårane el. gårene,
men hos de äldsta alltid -e i infinitiv-former: sidde i stuan å
lese tidninj. Omedelbart söder om Hyllie socken konstaterades
vid samma tid i Bunkeflo (och vidare söder ut) ett konsekvent
e-mål. — Såsom meddelare vid uppteckning av folkmål och
ortnamn i f. d. Hyllie socken, nuvarande Limhamns försam53

ling ha av förf. varit anlitade: Fiskaren Anders Christensson,
Limhamn (f. 1847, d. 1934), lantbrukarna Anders och Jöns
Jönsson, Hyllie (f. 1859 och 1864, numera bortgångna), fiskaren
Anders Käck, Limhamn, husägaren Bengta Larsson, Hyllie
(1848-1923), skepparen Knut Nilsson, Limhamn (1835-1930),
kalkbrottsarbetaren Johan Olsson, Limhamn, fiskaren Hans
Olsson, Limhamn, muraren Lars Olsson, Limhamn, och
fiskaren Karl Strandbäck, Limhamn.
Vid återgivning av dialektformerna användas här de vanliga bokstavstecknen med tillsats av landsmålsalfabetets tecken o som återgiver slutet o i t. ex. bo och bom och i syd-skånskt uttal av mosse. Det korta y (i mylla el. mylle, mölla)
är ett mellanljud mellan y och ö, som är karakteristiskt för
målen i sydvästra Skåne.

I. Bebyggelsenamn.
Vid genomgången av ortnamnen upptages först det gamla
by- och sockennamnet Hyllie och namnet på den nyare huvudorten Limhamn, därefter övriga bebyggelsenamn och slutligen
naturnamn och terrängnamn. Av bebyggelsenamn utöver
Hyllie och Limhamn behandlas här endast namn på gårdar,
hus och hus-samlingar, som ha blivit verklig folklig egendom.
De mångfaldiga villanamnen av yngre datum på Limhamn bli
således uteslutna såsom av mindre intresse i detta sammanhang; jfr i MFÅ 1957 s. 9 beträffande urvalet av namn.
Hyllie (Hylie). Namnet är väl belagt sedan 1100-talet och
skrives i Necrologium Lundense c:a 1123-70 Hullogy och i
Liber daticus c:a 1150 Hullogu, men formerna verka korrumperade; Höllöghe 1303, Höllöghu 1350, Hyllöghe 1361, Hyllighe 1385, 1397. Från och med 1400-talet blir formen Hyllie
. lliöö 1459,
den rådande, men undantagsvis förekommer Hy
Höllie 1529, Hillige (!) 1644 och Hyll je 1816. För övrigt är
skrivningen Hyllie belagd exempelvis 1426, 1460, 1488, 1501,
1509, 1569, 1590, 1611, 1620, 1634, 1684, 1765, 1840, 1878, 1891
och fram till nutiden. Blott få gånger är den dialektala formen med lång stamvokal hittills belagd i skrift, bl. a. i en grav54

Hyllie nr 19. B. W.-foto 1957. Ur Kulturbyggnadskommitt6ts inventering.

skrift i gamla Burlöv från 1880 över lantbrukaren Anders
Larsson, som uppgives vara född i H ylie 1810. — Invånarna i
Hyllie benämnas Hyliane, en beteckning som endast förekommer i bestämd form pluralis.
Namnet Hyllie tillhör en i 'sydvästra Skåne rikligt företrädd
ändelse -ie, som är en genom tiderna uppkommen reducering
av en böjningsform av -hög (forndanskt högh, senare höj),
t. ex. Arrie, Fosie, Fuglie, Gessie. I Hyllie är första leden
växtnamnet hyll eller kollektivt hylle, som i Danmark, Skåne,
Halland, Blekinge och södra Småland är namn på Sambucus
niger (sv. fläder), och ännu på svensk sida fullt levande. Namnet betyder alltså den med hylle bevuxna högen el. höjden
(el. högarna, höjderna). Det torde icke vara frågan om ättehögar, enär sådana icke äro kända från själva byplatsen, men
snarare en naturlig höjd. Denna höjd ar skönjbar i synnerhet
från väster, och den utgör en kontrast till sankmarken s. v.
om byn, den s. k. Hyllie mosse.
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Folkmålets uttal Hylie, som är vanligt i Bara, Oxie och
Skytts härader, sammanhänger med att "hyll" och "hylle" ha
uttalsformen hyl och hyle med lång vokal i större delen av
Oxie och Skytts härader, en form som tidigare torde haft
större utbredning.1) — I folkliga talesätt ingår Hyllie i väderstrecks-bestämningen Hyliekrågen, som i Oxie härad öster om
Malmö, i Bara härad och i Torna härad i närheten av Lund
är beteckning för "sydväst". Ex.: De e molled i Hyliekrågen;
Nu e di så arje i Hyliekrågen; I da e väred ifrå Hyliekrågen,
sior di (Fosie); Nu kann vi vännta po räjjn, fårr de m ollnar i
Hyliekrågen (Burlöv); De svårtnar i Hyliekrågen (Lomma);
De bårrjar mollna i Hyliekrågen (Källby vid Lund). Längre
söderut i Oxie och Skytts härader användes i samma betydelse
Skanörs-krågen. — Till pigor, som mjölkade, användes fordom
i Fosie följande talesätt: Når du mollkor, så ska de höres
såmm "Hylie å Bonkeflo, Hylie å Bonkeflo", å ännte såmm
"Klajstårp å Tyelse, Klajstårp å Tyelse" (De två första namnen uttalas långsamt, de två sista hastigt; meningen är att
man skall mjölka med lugna, jämna tag och inte rycka i
"pattane" (spenarna).
Ända till enskiftet 1809 lågo gårdarna i Hyllie by samlade
på den gamla byplatsen, men redan på 1790-talet voro några
gårdar av Frans Suell sammanköpta och utbrutna ur bysamhället, då egendomen Annetorp blev anlagd (se vidare under
Annetorp). De återstående gårdarna blevo i samband med
enskiftet till större delen utflyttade och spridda över hela bymarken. Men av den gamla Hyllie by blev likväl så mycket
kvar, att karaktären av bysamhälle blivit bevarad fram till
nutiden. På den gamla byplatsen blevo 4 gårdar (däribland
Hyllie boställe) och åtskilliga hus kvarliggande, och antalet
hus växte i senare delen av 1800-talet. Medeltidskyrkan stod
på sin plats till 1889, då den revs samtidigt med att en ny
kyrka byggdes mellan Hyllie och Limhamn, kallad Limhamns
kyrka. — Intill den gamla kyrkogården i Hyllie ligger Hyllie
skola, och i östra delen av byn ligger byadammen, här be1) Jfr sil för sill med lång vokal i kustlandet från Limhamn till Trelleborg.
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nämnd "Killan". Ungefär mellan 1870-1890 övergick Limhamn successivt till att bliva socknens nya huvudort, varav
uppkom talesättet att "för så hörde Limhåmnen te Hylie,
männ nu körer Hylie te Limhåmnen."
Hyllie var sedan gammalt annexförsamling till Bunkeflo (så
redan enl. Lunds stifts landebok 1569) men blev 1915 eget
pastorat. Sedan Limhamn 1906 blivit köping, blev sockennamnet fr. o. m. 1/5 1908 ändrat till Limhamns församling.
Under tiden 1902-1908 var den delad i två församlingar med
gemensam kyrka, Hyllie socken och. Limhamns kapellförsamling. 1/1 1917 inkorporerades Limhamn ecklesiastiskt med
Malmö. I judiciellt, administrativt och kommunalt hänseende
skedde införlivandet fr. 1/1 1915.
Limhamn (Limhåmnen el. Linhåmnen, i senare tid Limhåmn
eller Li'mmhamn, den nu moderna formen). Limhaffnen 1522
(1 g.), Lijmhaffn (1 g.) och Lindhaf fn (1 g.)1, Limhafnen 1590,
Lijmbhaff en 1612, paa Limbhaffuen 1654, Limhagen 1677
(svensk karta), Limhambn 1684 (svensk karta), kalkbruket
Limnhamn 1749, Limhamn 1765, 1771, Limhamnen 1771, Limhams Kalckbrug 1789, Limhamn 1804, 1814, 1816, Limnhamn
1818, på Limhamnen 1825, på Limhamn 1829, Kalkbruket
Limhamn 1840, Limhamn 1878, Limhamn, ett kalkbruk, 1881
(jordeb.), på Limhamn 1882, Limhamn 1891, 1904 och senare.
— Bruket av prepositionen på framför Limhamn är gammalt;
'fr ovan paa Limbhaffuen 1654, på Limhamnen 1825 (Hyllie
kyrkobok), på Limhamn 1829 (kb), på Limhamn 1882 (Svensk
Landtbruks-Adressbok, s. 8) och senast i en annons i S. D. S.
5/2 1958; i folkmålet: po Limhåmnen. Likaså är bestämd form
av namnet Limhamn gammal och ännu levande i folkligt tal;
den är utanför de närmaste omgivningarna iakttagen långs
1) De tre beläggen från 1522 härstamma från olika versioner av Christian II:s Ordinants eller saakaldte verdslige Lov, given i Köbenhavn 6/1
1522. Den innehåller i kap. 50 ett förbud emot köpenskap i vissa olovliga
hamnar vid Skånes kust. En originalhandling till detta kap., där Limhamn
nämnes, tillhör Malmö stadsarkiv och har formen Limhaffnen; i KolderupRosenvinges Samling af gamle danske Love, 4 Deel, Kbhn 1824, s. 101
finns efter olika handskrifter varianterna Lym haffn (Lijm haffn?) och
Lindhaffn.
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Skånes kuster bl. a. från Råå, Barsebäck, Vikhög, Lomma,
Burlöv, Malmö, Skåre, Trelleborg, Gislöv och Böste. — Invånarna kallas Limhämnare (Malmö), Linhåmnere (Limhamn,
Hyllie, Bunkeflo).
Limhamn är sammansatt av lim, gammalt namn på kalk,
och hamn, alltså hamnen varifrån kalk utskeppas. I Sydskåne
är lim i 'denna betydelse numera försvunnet och endast känt i
sammansättningen lim-on, kalkugn (Torup i Bara s:n, även
anfört från Oxie härad av Rietz i Svenskt Dialektlexikon
404 b, upptecknat på 1860-talet).1) Alla sammansättningar,
upptecknade på 1900-talet från Limhamn, ha endast kalk(kalkbry'dere, kalkbrän'nere, kalkgrtiv, kalkst6i och kalkön).
I Landeboken 1569 upptages under Hyllie socken Limgraffs
eng där limgraff är kalkgrav. — De i genuint folkmål växlande uttalsformerna Limhtimnen och Linhiunnen kunna förklaras således: Biformen Linhtimnen har uppstått genom en
process, som av språkmännen kallas dissimilation, som innebär en tendens att av två likartade ljud, som stå nära intill
varandra, i detta fall alltså m i Limhamn(en), det ena övergår till ett annat ljud, så att i Limhamn(en) m i den första
stavelsen blir n. Att döma av formen Lindhaffn, belagd redan
1522, skulle denna växling vara av hög ålder; jfr från samma
tid Limhaffnen och Lijmhaffn2.
Med Limhamn betecknades ursprungligen kalkbruket med
tillhörande hamn. Fiskläget, som är den äldsta delen av tätbebyggelsen, uppstod efter omkring 1830 och tillväxte hastigt.
På 1880-talet blev Limhamn jämväl fabrikssamhälle, då
Skånska Cement A.B. förlade sina anläggningar hit, och emot
slutet av 1800-talet uppstod ett villasamhälle. Föreställningen
att Limhamn skulle vara ett fiskläge av hög ålder, som stundom påträffas i litteraturen — se t. ex. Svensk Uppslagsbok,
2 uppl., bd 18, sp 133 — är oriktig och skall med några ord
vederläggas. Visserligen ha bönderna i Hyllie i äldre tid be1) Jfr i vissa sydsvenska dial. vitlimma, som i Skåne heter vitta eller
vidkalka.
2) Ang. Lindhaffn bör observeras, att d i förb. nd i danskt skriftspråk
är stumt och dessutom i flera fall oursprungligt, såsom i ind, kvinde och
spinde, liksom även i skrivningen Lindhaffn.
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drivit husbehovsfiske vid stranden, jfr Agda Olsson i MFÅ
1958 s. 75, och på förekomsten av husbehovsfiske tyder också
namnet Boebacken, där bo kan vara = fiskebod i bet. av
provisorisk hydda för fiskeredskap. Men inga äldre kartor
och handlingar eller topografiska arbeten visa att här funnits
något gammalt fiskläge i likhet med t. ex. Barsebäck, Skåre
och Abbekås. I äldre topografisk litteratur nämnes Limhamn
såsom kalkbruk men aldrig såsom fiskeläge; se t. ex. Carl v.
Linnes Skånska resa 1749 och Gillbergs Malmöhus län 1765
("Hyllie sochn har — — — Kalekebruk, Limhamn", s. 7) och
ännu Bruzelius utgåva av Gillberg 1840 ("Kalkbruket Limhamn", s. 91). Ibland den äldre fiskarbefolkningen hörde
förf. på 1920-talet och även senare en enstämmig tradition,
att den förste bofaste fiskaren på Limhamn skulle hetat Sven
Nilsson ("Dänn fysste såmm böjde hus här ve sjökii.nten
hidde Svänn Nelsen"), Vid undersökning, som nuvarande
lektor Kjell Hansson gjorde i äldre kyrkoböcker 1933') framgick det, att denne Sven Nilsson, som var född i Bunkef lo
1796, inflyttade till Hyllie 1825 och först nämnes "afskedad
husar", men i kyrkoböckerna fr. o. m. 1830 kallas han fiskare.
Under hela 1830-talet är Sven Nilsson ensam uppgiven såsom
yrkesfiskare. Därefter tillkomma i följande ordning: Nils
Jakobsson 1840, Sven Rolf 1845, Ola Gall 1845 och Jonas
Carlsson 1845. Antalet yrkesfiskare var 1845: 7, 1850: 12,
1855: 16, 1861: 22, 1866: 36 och 1874: 50.2) — Före tillkomsten
av fiskeläget voro de bofasta Limliamnsborna huvudsakligen
kalkbrottsarbetare, som bodde i närheten av kalkgravarna
längre uppe i land.
Limhamn blev municipalsamhälle 1886 och köping 1906,
som omfattade hela Hyllie socken och den remsa av Fosie
socken, som gick fram till kusten mellan Malmö och Limhamn. 1908 blev Limhamn församlingens namn, och efter
inkorporeringen med Malmö stad 1915 (1917) utgör den forna
Hyllie socken Limhamns församling i Malmö stad. Såsom
1) Manuskript å Landsmålsarkivet i Lund.
2) Utförligare i förf:s artikel: "Hur gammalt är Limhamns fiskeläge?"
i S. D. S. 30/12 1956. — Jfr också Agda Olsson i MFÅ 1958 s. 75 och Yngve
Gyllin: Limhamnsfiskare, s. 12 m. fl.
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Annetorp. B. W.-foto 1957. Ur kulturbyggnadskommitténs inventering.

stadsdel är den mera särpräglad än de övriga med eget
centrum och egna samlingslokaler, föreningsliv etc.
Om Limhamnsgården se vidare nedan.
Övriga bebyggelsenamn.
Annetorp (Annetå'rrp), ursprungligen — Hyllie n:r 3, 4, 5, 6,

8, 16 och 21, en egendom sammanköpt år 1790 av handlanden
i Malmö, dåvarande ägaren av Limhamns kalkbruk Frans
Suell och uppkallad efter hans hustru Anna af Trolle. Annatorp 1801, 1802, 1813, 1816, Annketorp 1813, Anntetorps gård
1815, Annetorp 1830, 1864, 1878, 1891 och 1904. — Annetorp
var en av de första enskiftade egendomar i Malmötrakten och
fick vid utflyttningen på 1790-talet sina ägor i ett sammanhängande skifte västerut å bymarken.1) Namnförändringen
1) I den västra kanten av Hyllie gamla bysamhälle kvarstår ännu en
boningslänga till hemmanet n:r 6, som traditionen uppgiver ha varit bebodd av Frans Suell, innan Annetorps gård blev anlagd.
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skedde enl. Kammarkollegii utslag den 16 december 1794.
Skrivningen Annatorp i äldre tid kan vara en hyperkorrekt
form, framkallad av läget inom e-målsområdet.
Bellevue (Bä'llvi el. BäRvigåren) = Hyllie n:r 37, del av en
egendom, som till större delen är belägen inom Fosie socken.
Belle Väe 1813, Belleoue 1817, Belloue, 1840. Franskt bellevue vacker utsikt. Enl. kungl. brev av 24/10 1885 blev detta
område av Hyllie överfört till Fosie s:n. Namnet kommer
framdeles att närmare behandlas under Fosie.
Blåseberga (Blåusebarrja), ett småbruk med läge v. om Annetorp vid vägen emot Klagshamn. Skämtsam namnbildning,
som innehåller barrj, yngre dialektform för "berg", som i
äldre mål hette bjer; jfr MFÅ 1957 s. 37 f. — Namnet Blåseberga finns flerstädes som yngre namnbildning, t.ex. i Bjällerup och S:t Peters kloster vid Lund.
Djupadal (Jypadål) = Hyllie n:r 1. Namnet är givet av Göran
Wadst, som var ägare sedan 1896. Under 1800-talet var Djupadal modenamn. Djupadal i Hyllie har i uttalet fått den yngre
formen jyp, som också är Malmöspråkets form; den genuina
formen i Oxie härad är jyv, el. jyoer, t. ex. en jyver holle
(Limhamn).
Jfr Wadstagården.
Elinelund (Linelönn eller Line/önnsgåren — Hyllie n:r 30.
Elinelund Hyllie Kb 1862-66 och samma skrivning flera
gånger senare, t. ex. 1878, 1891 och 1904. Uppkallad efter Måns
Tufvessons hustru Elna Withelmsdotter, f. i Hyllie 1818, och
namnförändring enl. Kammarkollegii utslag den 10 september
1860. I senare hälften av 1800-talet ansågs "Elina" som en
finare form än "Elna." — Gårdens folk kallades Linelönnerne.
Fattiggården (Fattigåren) i Hyllie vid Limhamns kyrka,
egendom med jordbruk, avsedd för fattigförsörjning, numera
arbetshem. Byggnaderna äro belägna å n:r 10 och jordegendomen å n:r 11. Den vanliga utvecklingsgången i mera folkrika kommuner i senare hälften av 1800-talet var den, att de
gamla fattighusen, som voro belägna i kyrkbyarna, blevo
ersatta av till försörjningshem förvärvade jordbruk, som
benämndes fattiggårdar.
Gallahuset (Gallehused), ett hus vid Gamla gatan på Lim61
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hamn, som tillhört Ola Gall. Kallades också Gallagården
(Gallagåren); se vidare Agda Olsson i MFÅ 1958 s. 77.
(Gnällan el. Gnällegåuren), ökGnällan el. Gnällegård(en)
namn eller "viddernamn" till Limhamnsgården. Se vidare
under Soältegnälla.
Hyllie boställe (Hylie bostä'lle) Hyllie n:r 25 och 33, f. d.
korpralsboställe vid Södra skånska infanterireg:t med läge
å gammal gårdsplats i Hyllie by. Innehavaren kallades Hylie
bostä'llere. Gillberg 1765 upptager 1 mantal Corporalsbostälk;
kb 1845 har Hyllie Militix boställe. — Gården kallades en
tid Danskens efter en dansk arrendator Aug. Larsen.
Hyllie gård (Hyliegå'r el. Hyliegåren) = Hyllie n:r 32 m. fl.
med läge i Hyllie by och släktgård inom familjen Eriksson
sedan 1840.
Hyllie mölla (Hylie mylle el. Hylie mylla el. Hyliemyllen el.
Hyliemyllan), f. d. holländsk väderkvarn å Hyllie n:r 27, som
reas 1916. Jfr Kvarngården och Möllaregården.
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Hyllie strandmark (Hylie strannmårk el. Strannmårken) fordom ängsmark, numera bebyggt område s. om Limhamn, som
ingår i Limhamns tätbebyggelse. Hyllie Strandmark 1845,
Strandmarken 1840.
Hylltorp (Hy'lltårp) —Hyllie n:r 26, f. d. lantgård. Namnet
givet 1892 såsom uppkallelse efter Hyllie.
Kalkhamn = Limhamn; av Linne i hans Skånska resa (s. 149
i M. Weibulls utgåva) använd benämning, icke oftare påträffad. Linne skriver 4 ggr Limnhamn (!) och 1 g. Kalkhamn.
Killehusen (T jillehusen), en samling av tre hus i Hyllie by
med läge norr om byadammen, här kallad Killan (skånsk
form för "källa"). Se vidare art. Killan.
Kladden (Klådden), äldre benämning på hemmanet Hyllie
n:r 14, motsvarande nuv. området Rosenvång (se denna art).
Ej- belagt i skrift. Hemmanet blev i förra hälften av 1800-talet
styckat eller plottrat bort i smådelar. "Di bårrjede kalle -ed
fårr Kladden, fårr di kladdede ud ed så." (enl. meddelande
av Anders Christensson).
Kvarngården (Kviirngåren, med öppet a som i gada) = Hyllie
n:r 27, nyare namn på Möllaregården; se denna art. och Hyllie
mölla.1
Limhamnsgården (Limhämsgåuren el. Linhåmsgåuren) —
Hyllie n:r 4 & 21, en gård med läge i närheten av kalkbrottet.
Limhamns Gården 1845, Limhamnsgården 1847, Limhamnsgård 1864, Limhamns gård 1891. Enligt uppgift i husförhörslängden 1845 bestod Limhamnsgården av 1/4 mantal Hyllie
n:r 4 och 1/2 mtl n:r 21 och ägdes då av Henrik Kockum i
Malmö. Gården förefaller att vara en vid enskiftet utflyttad
gård, som fått detta namn (eller en från Annetorp avskild
parcell?). I historisk litteratur påträffar man den uppfattningen, att Limhamnsgården skulle vara identisk med kalk1) I Skåne, Halland, Blekinge och s. Småland är mölla (da. mölle) den
vanliga benämningen på kvarn i bet. kvarnhuset eller hela anläggningen.
Ordet kvarn (med öppet a-ljud) finns också, men betecknar ett par kvarnstenar med tillbehör el. handkvarn el. husbehovskvarn inomhus (t. ex.
maltkviirn). — Då Möllaregården i Hyllie blivit Kvarngården, är det emellertid en medveten "översättning" till riksspråk.
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Ruin av uthuslänga å Annetorp. Efter teckning av Einar Bager 1922.

bruksägaren Bartholomeus Michelsens residens på Limhamn
på 1600-talet,') men en sådan uppfattning torde vara ohållbar.
I handlingar i Malmö stadsarkiv från mitten av 1600-talet
angives Bartholomeus Michelsens vistelseort således: I borgmästare och råds i Malmö dom 9 februari 1654: — — "paa
Raadstuen for Retten fremkom Erlig Agt. och Vellforstandig
Mand Bartholomeus Miehelssen paa Limbhaffuen boendis"
— —. Två brev till B. M. äro således adresserade: — — "Bartholomeus Michelsen forvalter of fver Kalch Vercherne ved
Malmöe" — — och: "Enlig welagt och forstandige mand, Bartholomeus Michelsen, forvalter of fver ded Kalk uerch ved
Malmöe Min Synderlige goede ven, venligen i handom. Wid
Limbhaffn." — Limhamnsgårdens byggnader härjades av
elden 1922 och kunna alltså icke längre besiktigas. Man har
2) Så t. ex. hos Fabricius, Skaanes overgang fra Danmark til Sverige T
s. 98 och Isberg, Malmö stads krönikebok I: s. 110-113.

64

antagit att gårdens boningshus med tjocka murar skulle vara
samma hus som Bartholomeus Michelsen bebodde, men det är
att märka, att gårdar från förra hälften av 1800-talet, som
voro ståndsmässigt bebyggda, gärna voro av ett solidt byggnadssätt, t. ex. med tjocka murar och välvda källrar, som
kunde giva intryck av högre ålder än den verkliga. Det bör
också erinras om, att någon gård med en särskild, från Hyllie
by avskild ägofigur icke fanns före utbrytningen av Annetorp
på 1790-talet, och inga äldre kartor över Hyllie socken visa
något gårdstecken på den senare Limhamnsgården plats.1) —
Se vidare Gnällan, Gnällegård och Soältegnälla.
Mellanby (Mällomby) = Hyllie n:r 20, f. d. gård med läge mitt
emellan Hyllie och Bunkeflo byar; jorden brukas numera under Hyllie gård. Ursprungligen ett marknamn: Mellumby
1569, Mellanby (i östre vång) 1809. Gårdens ägare kallades i
senare hälften av 1800-talet ole Mällomby.
Mossagården (Mossegåuren)— Hyllie N:r 29. Uppkallad efter
Hyllie mosse; se s. 72. Kallas också Prästannexet; jfr denna
art.
Möllaregården (Mylleregåuren) = Hyllie n:r 27 eller gården
där Hyllie mölla var belägen. Jfr Hyllie mölla och Kvarngården.
Nittonsgården (Nittansgåren) —Hyllie n:r 19, utflyttaregård
med väl bibehållna gamla längor med läge nära Limhamns
tätbebyggelse ett stycke ö. om nuv. Linnegatan. Se s. 55.
Nytorp (Ny'tårp), egendom å Hyllie n:r 6, sedermera hussamling, som ingår i Limhamns tätbebyggelse. Nytorp Hyllie
kb. 1882-86.
Prästannexet (Prässte-annäkksed) = Hyllie n:r 29, gammalt
annexhemman till kyrkoherden i Bunkeflo och 'Hyllie pastorat. Kallas också Mossagården, se ovan.
Itaby (Råby el. Råuby), hus-samling på Limhamn vid den
därefter uppkallade Rabygatan (Råbygadan). Husen äro tillkomna i mitten av 1800-talet, delvis genom utflyttning av husmän från Stormby vid Fosie strand, enl. meddelande 'av hamn1)

5

Enl. meddelande av skriftställaren Helge Andersson.
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Rabygatan. B. W.-foto 1957. lir Kulturbyggnadskommitténs inventering.

kapten Gösta Fredriksson. — Raby är ett namn, som flerstädes
i Skåne förekommer såsom namn på bebyggelser från förra
hälften av 1800-talet, som bestå av hus el. gårdar liggande i
rad; det finns bl. a. i Bromma, Glostorp, KnäStorp, Lyby,
Stävie, Vomb och örtofta; jfr förf :s artikel "Nybildningar av
ortnamn efter äldre förebilder" i Sydsv. Ortnamnssällskapets
årsskrift 1955-56, som påvisar hur ändelser av hög ålder, däribland -by, också i senare tid använts i nybildade namn.
Raskahuset (Rasskaltused), f. d. hus å Hyllie n:r 32, nära
Bunkeflo gräns och rivet 1939. Uppkallat efter avsk. husaren
Jöns Rask, f. 1780, som bodde här 1822, och hans hustru, krögerskan Cecilia Rask, f. 1781, som överlevde mannen.
Rosenvång (Rosennå'ng), bebyggt område av Limhamn, ungefär motsvarande det tidigare hemmanet Hyllie n:r 14; även
namn på en spårvägshållplats å linjen Malmö—Limhamn.
Kallades tidigare Kladden (se ovan). Namnet Rosenvång är
givet av kustvakten P. Lundegård på 1890-talet.
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De äldsta Sibbarpshusen. Foto förf.

Sibbarp (Sibbårp), bebyggt område vid stranden s. om Limhamn, ursprungligen två småbruk, anlagda 1848 av bröderna
Jöns och Anders Nilsson. Då de förutom fisket också voro
sysselsatta med jordbruk, voro de sena av sig att komma ut
på sjön ("Sibbårpane di va sene åv si å komme ud po sjön").
Därför fingo de av andra fiskare vedernamnet "Sibbårpane",
och deras hus kallades Sibbårp eller Sibbårpehusen (av verbet
sibbe — dröja, söla eller av adj. sibbed = långsam, senfärdig).
Traditionen är meddelad av en yngre broder till Jöns och
Anders Nilsson, skepparen Knut Nilsson (1835-1930) och av
fiskaren Anders Christensson (1847-1934), som efter Anders
Nilssons bortgång köpte det ena av Sibbarpshusen 1875 (jfr
Namnet Sibbarp är givet
Agda Olsson i MFÅ 1958 s. 91).
efter förebild av andra byanamn på -arp, varav 4 med namnet Sibbarp finnas i Skåne (jfr Sydsv. Ortnamnsällsk:s årsskrift 19551-56 s. 40). Vid den första anblicken kunde det
förefalla, som om detta Sibbarp också vore ett gammalt byanamn, men som ovan nämnts har i Hyllie socken icke ingått
någon annan by än kyrkbyn Hyllie. Den första gången
Sibbarp förekommer i litteraturen och på en karta torde vara
i Kjellmarks avhandling "En stenåldersboplats i Järavallen
vid Limhamn" 1903; kartan är också återgiven i Ahlenius,
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Kempe & Sjögrens topografiska arbete "Sverige", del 1, s. 73.
Namnet Sibbarp utvidgades småningom att beteckna annan
bebyggelse, som tillkommit i anslutning till de ursprungliga
Sibbarpshusen, ävensom badstranden därutanför. — Den
genuina formen Sibbårp för "Sibbarp" sammanhänger därmed, att inom e-målsområdet i Oxie och Skytts härader ändelsen -arp motsvaras av -årp, t. ex. Låkkårp Lockarp, Toårp
Toarp, Ågårp (Södra) Åkarp (däremot utanför detta område:
Ågarp Åkarp och Tågarp, båda i Burlöv, o. s. v.). Liksom i
fråga om Limhamn användes framför Sibbarp prep. på: Di
bor po Sibbårp. — Den officiella beteckningen var i äldre tid
Hyllie Strandmark n:r 14.
Sibbarpshusen (Sibbårpehusen el. Sibbårpahusen)— Sibbarp;
se föreg. artikel.
Snurrom (Snorrå'mm), hussamling å Hyllie n:r 23. En förklarings-sägen omtalar, att en tjur skulle ta tagit ett av husen
på hornen och snurrat om det (!). Annars är namnets upphov
det, att vägen gjorde en skarp svängning runt husen.
Soldattorpet el. Soldatratorpet (Syldåtretårrped), hus på
Järavallen på Limhamn. Soldattorpet 1903 (Kjellmark, kartan
s. 3 och s. 12). Har varit soldat-torp under Annetorps gård men
har tidigare varit beläget å annan plats; på gen.st. karta 1864,
efter mätningar omkr. 1860, finns tecknet ST ett stycke v. om
Annetorp; se s. 52.
Stattena (Stattne), bebyggt område på Limhamn, ursprungligen ett ensamt hus med läge n.v. om Annetorp. Av statt,
imperativ till stå, och ene (i andra skånska mål: ena), ensam.
Stattena var fordom vanligt såsom namn på ensamliggande
hus och förekommer bl. a. i Fosie, vid Lund, i Hörby, Sireköpinge och Hälsingborg; i Fosie är namnet belagt 1823 och i
Hälsingborg 1787.1
Strandmarken, se Hyllie strandmark.
Sven Nilsa-huset (5'nänn./sehused), gammalt hus på Limhamn, som tillhörde den förste bofaste fiskaren, Sven Nilsson,
se vidare ovan s. 59.
1) Samma namn, tecknat Statene, förekommer också på nuvarande
danskt område; i Trap, Danmark, 4 udgave, upptages 2 på Fyen och 1 i
Jylland.
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Svenstorp (Soä'nnstårp) = Hyllie n:r 23; egendomen är upp-

kallad efter Sven Larsson, som var ägare 1891.
Svältegnälla (Svälliegnii'lla), öknamn el. vedernamn på Limhamnsgården i senare hälften av 1800-talet; jfr Gnällan och
Gnällegården samt Gnällegravarna. — Namnets förklaring:
"Fållked di lövde så dållet." Svältegnälla förekommer här
och där i Skåne såsom öknamn på gårdar där tjänstefolket
fick dålig kost eller på småställen med dålig gröda.
Tyskagården (Ty.skegåuren), hus och f. d. gård med läge v.
om Annetorp å Hyllie n:r 12; efter en tidigare tysk ägare.
Wadstagården (V asstagåuren), detsamma som Djupadal eller
Hyllie n:r 1, se vidare Djupadal. Wadstagården är vardaglig
benämning efter ägarna, från 1896 Göran Wadst och numera
hans son trädgårdsmästaren Arne Wadst; jfr i Malmö Faxagården som annan benämning på Ribersborg och i Fosie Weibullagården i st. f. Sofieholm.
Il. Naturnamn och terrängnam n.
De namn, som här redovisas, äro dels till fastlandet lokaliserade namn på höjder, sankmarker, vattensamlingar och
andra terrängformationer samt vägsträckor, dels ock vid och
utanför havsstranden lokaliserade namn på grund och rev,
havsdjup, rännor och stora stenar. Den senare kategorien av
namn är något för kustsocknarna säreget. Däremot äro i
mycket ringa grad gamla marknamn (namn på åkrar, ängar
och vångar) bibehållna till våra dagar, något som sammanhänger med de omvälvningar enskiftet medförde och markens
jämna beskaffenhet i Hyllie socken. Ett stort förråd av ålderdomliga namn har därmed försvunnit. I Lunds stifts landebok 1569 äro under Hyllie upptagna omkring 50 marknamn
och i enskifteshandlingarna från 1809 omkring 40. De senare
äro i stort sett desamma som 1500-talets namn, blott med moderniserad stavning och i 'försvenskade, av lantmätarna använda former. Hade vi för 150 år sedan varit i tillfälle att
uppteckna dem, såsom de lydde •i ortens dialekt, skulle ett
värdefullt stoff varit samlat. Här följer en uppräkning av
namn, som äro belagda såväl 1569 som 1809.
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1569
Bro spiell
Brage nödtt
Diigis spiell
Dynebierre
Lille Dysse
Store Dysse
Flinte rögel
Grecs brödit
Holmindtt
Höljs ager
Hördalle
Korsse spiell
Lercke agir

1809
Brospiellet
Båganötet (!)
Dikesängen
Dyngbier
Lilla Döse
Stora Döse
F !interna
Gräsbrötet
Holmastycket
Högsåker
Hördalen
Korsespiellet
Lärkåker

1569
Manderögel
Maesticke
Mellumby
Muss agir
Saande
Sede steen
Steensbröndtt
Stiis agir
Syster bröndtt
Tunekier
Törögell
Vie engen
Wildgaassesticke

1809
Mannarygelen
Ma-ängen
Mellanby
Mossåker
Sannarna
Sädesten
Stensbrunnarne
Stigsåker
Systerbrunn
Tunekärr
Törögelen
Wiängen
Willgåsen

Av 1500-talsnamnen har det varit möjligt att i 1900-talets
tradition identifiera endast 5, se nedan art. Boebacken, Grudhög, Hyllie mosse, Mellanby och Systerbrunn. Men åtskilliga
andra namn kunna ha en hög ålder utan att ha varit tidigt
belagda i skrift, t. ex. Jären med sammansättningar.
Boebacken (Boebakken), backe på Limhamn nära stranden

(belägenheten icke närmare angiven). Kanske en plats identisk med Bo engen, som nämnes 1569, där första leden torde
vara bod i bet. fiskebod för husbehovsfiske. I äldre danska
har bod (i Skånemålen: bo) den speciella betydelsen av provisorisk hydda till bruk för fiskare, herdar och köpmän.
Brottets bana (Bråtteds bane), skämtsam benämning på järn-

vägsspåret till Limhamns kalkbrott; uttrycket är dubbeltydigt
och innehåller det i senare tid från riksspråket inlånade brott
i bet. dels "förbrytelse", dels "kalkbrott".
Bruksvägen (Britsviijen el. Brågsväjen), äldre namn på nuv.
Gamla gatan (Gammle gadan) på Limhamn.
Brunrygga (Brunry'gge el. Brunry'gga), sandrevel i sjön
utanför Limhamn.
Bunkefloskälet (Bonkeflosjälled), Hyllie bys och sockens
gräns emot Bunkeflo by och s:n. I Skåne är skäl (da. skel, i
Oxie och Skytts hder själl) den vanliga benämningen på gräns
el. rågång.
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Bys vattning (Bys vanninj), två vattningsdammar, den ena
belägen å Hyllie n:r 8 (nära Limhamns kalkbrott) och den
andra å n:r 28. Bys vanninj är en i Sydskåne vanlig benämning på byadamm, men i Hyllie ligga dessa båda vattningar
utom bysamhället; jfr Killan i Hyllie by.
Djupet (Jyved), djupt vatten utanför Limhamn med läge ö.
om Sjollen.
Dynan (Dynan), sten i havsvattnet nära Limhamn.
Flinten (Fli'nnten), farleden mellan Limhamn och Amager;
nämnes också Rännan. G. st. Flintrännan.
Gnällegravarna (Gnällegravorne), gamla kalkgravar å Limhamnsgården, som benämndes med öknamnet Gnällan. Se
ovan.
Grudhög (Grudhö'j), grusbacke på Limhamn, belägen i närheten av Sibbarp. Av grud, dansk-skånsk form för grus.
Landeboken 1569 har 2 gånger Grundhöijs eng i såväl handskriften som den tryckta utgåvan (s. 1188 och 1190), men man
kan ifrågasätta, om icke Grundhöij ursprungligen är felskrivning för *Gruudhöij, där man glömt att sätta ut den vanliga
bågen över u, som användes för att skilja u från n. Därigenom
har det andra u blivit läst som n. Ett långt u-ljud dubbeltecknas gärna i äldre danska och långt in på 1800-talet (t. ex.
huus). Ett antaget *Gruudhöij såsom äldre form giver också
bättre mening än Grundhöij. Två meddelare, som representerade ett genuint språkbruk och en ogrumlad tradition, Knut
Nilsson och Anders Christensson, hade båda uttalet Grudhö'j.
Hammars park (Hammers park), parkområde på Limhamn.
Uppkallad efter rådmannen i Malmö Carl Anders Hammar
(1852-1910), som var bosatt på Limhamn. Såsom ordf. i AB
Förenade kalkbrotten föreslog han att ett bolaget tillhörigt,
obrukbart område skulle planteras till park.
Hejdemansstenen (Hä.jdemannstenen), en sten i havsvattnet
mellan Malmö och Limhamn; efter en fiskare vid namn
Hejdeman, som kantrade där en gång.
Hylliebacken (Hyliebakken), backe vid infarten till Hyllie by
västerifrån.
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Hyllie mosse (Hylie mosse eller blott Mossen), med läge s. v.
om Hyllie by. (Hyllie mosse 1569 (1 g.) och Hyllie mose (1 g.).
Jfr Mossagården.
Hyllievägen (Hylievä.jen), väg från Limhamn till Hyllie.
Järabacken (Järebakken el. Järbåkken el. Järebakkane), en
strandvall från litorina-tiden, som sträcker sig utmed kusten
vid Limhamn, numera till stor del bortschaktad och endast
bevarad i små rester. Av jäder = kant el. rand, som i Skånemål och flera dialekter blir jär (jfr lär och vär); jär förekommer i mellersta Skåne som namn på långsträckta åsar, t. ex.
Bosarpe jär och Järahus i Stehag. Vid Skytts och Vemmenhögs härads kust fram till L. Bedinge återkommer Järebakken
som namn på de låga strandbackarna. — Se vidare Jären och

Järavallen.
Järalyckan (Järelykkan), ursprungligen ett inhägnat mindre
område (lycka) vid Järabacken; numera namn på ett kvart&.

Järavallen (Järevallen), detsamma som Järabacken. I äldre
tid var Järebakken det vanligaste namnet. Sedan fil. d:r
Knut Kjellmark 1901-1902 undersökte och utgrävde den förhistoriska boplatsen i Järavallen och resultatet därav blivit
publicerat i avhandlingen "En stenåldersboplats i Järavallen
vid Limhamn", har Järavallen blivit den gängse beteckningen
i den arkeologiska litteraturen och i därifrån tagna citat.
Längden var c:a 3 km., avståndet från strandlinjen 200 m. och
höjden 2-2,5 m. enl. Kjellmark.
Jären (Jä'ren), detsamma som Järabacken och Järavallen,
se dessa artiklar.

Kalkgrunden (Kalkgröngen), grund i sjön utanför Limhamn.
Kalkgrundet G. st. 1864. I Skånemål är grund maskulinum
el. realgenus såväl i bet. "husgrund" som "havsgrund".

Killan (T jillen el. T jillan), byadamm i Hyllie med läge i n. ö.
delen av bysamhället. Killa (tjiila, i Oxie och Skytts lider
tjille), skånsk form för källa, da. kilde. Mera sällan användes
detta ord i bet. "byadamm"; vanligare är i Sydskåne vanninj
och särskilt i Oxie och Skytts härad ode-fjär (da. gadekeer)
eller stjövl (da. dial. sjöv/).
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"Killan" i Hyllie by. Foto. förf.

Knuts backe (Knus bakke el. Kniises bakke), en ättehög belägen ö. om Sibbarp. Knus el. Knuses: genitiv av Knud; uppkallad efter markägaren, skepparen Knut Nilsson (se ovan).
Korevet (Köreved), rev i sjön utanför Sibbarp.
Korumpan (K6rommpan), rev utanför Korevet. Senare leden,
rumpa, är ett vanligt nordiskt ord för "svans" och är icke begränsat till vissa svenska landskap och är utbrett ifrån Skåne
till övre Norrland; svans är ett tyskt låneord.
Lars Månssons rör (Lars Må.uns rör), stenhop i vattnet utanför Limhamn. Här ingår rör i bet. "stenröse". Jfr Mölleröret.
(Lernåkkarännan el. Lernåkkerännen),
Lernacksrännan
ränna i havet utanför Limhamn, uppkallad efter havsgrundet
Lernacken (Lernåkken, 1684 Lääret) utanför Bunkeflo.
Lyckan (Lyitjan), en fordom med pilträd inhägnad åkermark v. om Hyllie by; i uttalet, som är upptecknat 1936, finns
en numera i Malmötrakten ovanlig sydskånsk form för
"lycka". Betydelsen av lycka är ett (ursprungligen) inhägnat
område åker, äng el. trädgård; jfr flera liknande namn i MFÅ
1957 s. 35-43.

73

Lyckebron (Lyttjebroen), en bro vid Lyckan v. om Hyllie by.
Möllarebacken (Myllerebakken), en backe, numera odlad, i
Hyllie n. v. om byn; här har Hyllie mölla stått.
Mölleröret (Mylleröred), en revel i sjön utanför Sibbarf. Jfr
Lars Månssons rör.
Per Smeds klämma (Pär smes klämma), gränd vid Strandgatan på Limhamn.
Rabben el. Rabborna (Råbben el. Rabborne), grund i havet
s. v. om Limhamn (utanför Sibbarp). Kan innehålla ett annars okänt ord rabb (Rietz, Dialekt-lexikon 519 A) med bet.
"jordrygg, lång och något upphöjd bank".
Rusan (Rusan), stenhop i vattnet utanför Limhamn. Kanske
samma ord som rusa, folkmålets form för ryssja.1)
Sandegaards bro (Sannegårsbr6), f. d. lastningsbrygga av sten
vid Limhamn; efter den danskfödde inspektor Adolf Sandegaard.
Sjön (Sjöen el. Sjön), det mest brukliga namnet på havet el.
Öresund; jfr art. Sjön i MFÅ 1957, s. 43. Ordet "hav" är visserligen icke okänt (uttalas hav med öppet a som i have) men
torde mest användas på tal om världshaven eller andra avlägsna större hav. Sjö- ingår i en mängd sammansättningar,
t. ex. sjökå.nten, havskusten och sjövånned, havsvattnet, men
hav finns endast i förbindelsen havfnien ("di va rädde havfriten homm sk olle narre dåmm ud i sjön", omtalat av Anders
Christensson).
Stenören ((Stenö'ren), stenrevel el. grund utanför gränsen
mellan Hyllie och Bunkeflo; innehåller ör i bet. grov sand,
småsten, stenig holme etc., som bl. a. ingår i Skanör, Helsingör
och Öresund.
Karl Strandbäcks klämma (Kal Strånnbäkks klämma), gränd
vid Rundelsgatan på Limhamn; efter fiskaren Karl Strandbäck.
Sundet (Sönned). Ex. Sonned de va fryssed. Vanligtvis Sjön.
1) Jfr Modåer, Den nordiska ryssfans ålder och ursprung, (Uppsala
1939), där de olika formerna äro kartlagda s. 56-57.
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Systerbrunn (SYssterbrånn), en källa i en äng å Hyllie n:r 7
ett stycke v. om Hyllie by. Syster bröndtt 1569, Systerbrunn
(i Westre wång) 1809. En sägen omtalar, att "där e tre sy'sstre
har sä.njt si".
Tjugoettan (T jugei‘ttan), djup i havsvattnet utanför Limhamn. "Di kallede hann Tjugei'ttan; där va tjugeitt fod
jy.f t".
Trindelen (Trinjelen), grund utanför Limhamn. Trindelen
1771 och G. st. 1864. Av trinj, sydskånsk form för trind.
Trindelrännan (Trinjelrännan), segelränna mellan Limhamn
och Flintrännan.
Ön (Ö.n), genom utfyllning uppkommen ö utanför Limhamns hamn.

Försvunna namn.
Vi ha i denna framställning kunnat konstatera, hur under
tiden sedan enskiftet i början av 1800-talet åtskilliga namn
försvunnit (jfr ovan) och andra namn blivit nybildade. Här
skall ytterligare upptagas några namn under Hyllie socken,
som i nutiden icke kunnat identifieras. Av särskilt intresse
är namnet på en försvunnen hamnplats söder om Limhamn,
Hellested eller Hellestedboo, som jämte andra namn på äldre
hamnplatser vid kusten söder om Malmö kunde vara värda
ytterligare efterforskningar.
Hellested, f. d. hamnplats vid stranden av Hyllie socken, s.
om Limhamn; att läget varit söder om Limhamn framgår
tydligt därav att den i en lagbestämmelse från Christian II:s
tid uppräknas mellan Limhamn och den i Bunkeflo belägna
Porssehaffn. I Christian II:s Ordinants eller saakaldte verdslige Lov, given 6/1 1522, förut citerad under art. Limhamn,
uppräknas under olovliga hamnar vid Skånes västkust, där
ingen köpenskap måtte bedrivas, bl. a. Limhamn och Hellestedboo (1 g.) eller Heligsteboo (1 g., så i Kolderup-Rosenvinges Samling af gamle danske Love, förut omnämnd). I
Malmöhus Lens Regnskaber 1611-12 uppgives: "Annammit
aff Hyllie Sogen for Lijmbhaffen och Hellestedt Leije Pen75

dinge 3 1/2 mk 4 sk." I samma räkenskaper nämnas ytterligare fyra hamnar, nämligen Lusse Haffn vid stranden av Fosie,
Porsse Haffun (1522: Porssehaffn) utanför Bunkeflo Hvid
hauffn utanför Klagstorp och Pille hauffn utanför Tygelsjö;
den sistnämnda kan med säkerhet identifieras såsom belägen
vid stranden av Pilegården. — Ursprunget till namnet Hellestedboo (där senare leden torde vara bod i bet. fiskebod) är
svårt att finna; det kan näppeligen sammanställas med något
av byanamnen Hällestad i Skåne och Hellested på Själland,
som båda ligga alltför avlägset.
Kongsmarken ( Jordeb. 1712) eller Hyllie Kongsmark (Kb.
1850) var namnet på en jord i Hyllie som 1712 brukades av
6 bönder. Läget var nära Bellevue, och det synes ha motsvarat Hyllie n:r 37.
Ängahusen (Kb. 1798) eller Hyllie Ängahus (Kb. 1802); icke
sedermera anträffade.
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TILLYSBORGS VÄRDSHUS
Av Helge Andersson.
östra Skrävlinge by i Husie, där vägarna från Tullstorp

Ioch Kvarnby utmynna i Sallerupsvägen, ligger Tillysborg,
i äldre tider ett lika känt som ökänt värdshus, om vars tillkomst mycken strid stått.
Vid förra seklets början var vägkorset en omtyckt mötesplats för bönder från Häckeberga och Torup, vilka körde sina
timmerforor från godsens skogar till Malmö, och resande mellan Lund och Trelleborg, som för att undvika kullerstensgatorna i Malmö ofta togo genvägen över Tullstorp och
Kvarnby.1) Här rastade man en stund vid dikesrenen, samtalade med varandra om gröda, väder och vind, utbytte de
senaste nyheterna, stärkte sig med mat och dryck ur sitt medhavda skrin och lät hästarna beta på östra Skrävlinge vångar.
Redan tidigt hystes bland byborna planer på att inrätta en
värdshusrörelse vid det livligt besökta vägkorset. Penningförtjänster lockade då som nu, och 1820 inlämnade f. d. rusthållaren Lars Rasmusson från östra Skrävlinge till Landshöfdinge Embetet en ansökan om rättighet att i sitt boende

Tillysborgs värdshus. Foto Henning -Nilsson 1949.
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hus östra Skreflinge nr 13 få hålla krog. Konungens befallningshavande fann emellertid inrättandet av en krog i denna
by både onödigt och skadligt, varför ansökan avslogs. Till
yttermera visso stadfästes avslaget av såväl Kammarkollegium som Kongl. Maj:t.
Två år senare prövade husmannen Pehr Andersson lyckan
och inlämnade en anhållan att få idka krognäring i hörnhuset
vid vägkorset. Sockenstämman i Husie uppmanades att yttra
sig, och prosten och kyrkoherden Anders Hellstenius2) hävdade här med kraft, att inrättandet av en krog i östra Skrävlinge var både betänkligt och onödigt, då byn låg endast en
halv mil från staden Malmö, där flera krogar redan funnos.
Han önskade, att församlingen måtte bli fredad för krogar,
vilka så lätt kunna förleda i synnerhet en oerfaren ungdom
till utsvävningar och laster. Församlingens närvarande ledamöter voro emellertid av en annan åsikt. De hade på förhand
undertecknat en skrivelse, som tillstyrkte Pehr Anderssons
ansökan. Byamännen framhöllo, att vägfarande dels om nätterna, dels mycket bittida om morgnarna bruka beta sina hästar i östra Skrävlinge, innan de reste till Malmö och ofta
ofredade byns invånare. Denna olägenhet skulle förebyggas,
om Pehr Andersson fick tillstånd att hålla krog i sitt hus.
Resenärerna kunde då hos honom utfodra sina hästar och
själva vinna den förplägnad de önskade.
Rusthållaren Lars Rasmusson gjorde nu sitt bästa för att
förhindra att grannens ansökan skulle vinna bifall. Han framlämnade vid sockenstämman en inlaga, vari Pehr Andersson
beskylldes för olagligt bedriven krognäring och dessutom
sades äga så obetydlig tomt, att vägfarande inte kunde hålla
där med hästar och vagnar. Lars Rasmussons inlaga, som är
intagen i sockenstämmoprotokollet3) lyder: "Då husmannen
Pehr Anderssons i östra Skreflinge ansökan om rättighet att
uti dess midt öfver vägen för min gård uppförda lilla torp
och husbyggnad få idka krognäring blifvit utställd till församlingens yttrande, får jag med bestridande häraf, dels därföre att han äger så obetydlig tomt, att vägfarande derå icke
kunna qvarstanna med hästar och vagn, utan att hindra resande, som skola färdas samma väg, emedan vägen alldeles
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derigenom afstänges, dels af den orsak, att han så ofta blifvit
dömd till böter för olagligen bedrifven likabeskaffad näring,
och derigenom troligen förvärkat sig all laglig rättighet dertill, derförutan hafva äran upplysa, att icke mindre Konungens Respect. Befallningshafvande än Kammar Collegium,
som nu till sist Kongl. Maj:t Sjelf i Nåder behagat genom
nyligen meddelat utslag ogilla min gjorda anhållan att få bedrifva en lika beskaffad näring i mitt hus, som ligger vid
samma väg, midt utanför Pehr Anderssons, och då förhållandet för honom är således alldeles enahanda som för mig, samt
Kongl. Maj:t redan förordnat att någon krog eller värdshus, å
detta stället icke är behöfligt, förmodar jag att församlingens
Respective Ledamöter emot Konungens utslag icke heller
kunna tillstyrka den af Pehr Andersson sökta rättigheten och
hvaraf de troligen sjelf lärer inse följderna, anhållande att
denna min protest måtte i Protocollet inflyta." För att riktigt
avskräcka företedde Lars Rasmusson sitt tidigare erhållna
avslag jämte Kongl. Maj:ts Allernådigaste Resolution med
Carl XIV Johans sigill och namnunderskrift.
Landshöfdinge Embetet bibehöll sin gamla inställning till
krogfrågan i östra Skrävlinge. Det blev även denna gång bakslag för krogvännerna i byn. Men Pehr Andersson var envis
och begagnade sin klagorätt i högre instanser. Sockenstämman
anmodades inkomma med nytt yttrande. Prosten Hellstenius
kunde nu inte annat än högeligen förundra sig över Pehr
Anderssons ansökan och klagomål. Enligt protokollet yttrade
prosten bl. a., och man tycker sig förnimma skärpan i prostens röst: "Pehr Andersson vet, att hans Granne, förre Rusthållaren Lars Rasmusson, som bor blott några få alnar från
hans hus, sökt en lika rättighet, nemligen att hålla krognäring
i östra Skreflinge, och att hans ansökan härom blifvit af styrkt
af Kronofogden i orten, afslagen af Kongl. Kammar Collegium,
hvilka Auctoriteter af anförda bindande skäl enhälligt förklarat, att ingen krognäring bör eller får hållas uti östra
Skreflinge, och att slutligen Hans Maj:t Konungen under den
3 April detta år likaledes allernådigst afslagit hans ansökan,
hvilken Höga Resolution finnes intagen i Sockenstämmans
Protocoll d. 2 sistlidne Jun. och blifvit handlingarne bifogad.
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Oaktadt detta anhåller Pehr Andersson att få hålla krognäring på samma plats och vill då att Konungens Befallningshafvande och Kongl. Kammar Collegium skola upphäfva sina
förr gifna Resolutioner, kullkasta de skäl, De förut ansett bindande, och slutligen kullkasta Kongl. Majas allernådigaste
Resolution af den 3 sistl. April. Pehr Anderssons ansökan och
klagomål ådagalägga således antingen djerfhet eller obetänksamhet." Prosten Hellstenius framhöll vidare, att "östra
Skreflinge är beläget endast en liten half mil från Malmö,
hvarest både i sjelfva staden och i förstaden ett tillräckligt anMl krogar och näringsställen äro inrättade, samt blott omkring
1/16 Mil från Husie Moder-Kyrka, och att ingen högre än han
kunde önska Älskade Åhörares äfven yttre välfärd, men önskade tillika, att de måtte söka detta genom arbetsamhet och
flit i Landtmannayrken och icke genom inrättande af krogar, genom hvilkas besökande icke blott en oförfaren ungdom,
utan äfven äldre personer så lätt förledas till laster och utsväfningar." En bybo anmärkte, att "han trodde sig veta, att
i östra Skreflinge hålles lönnkrog, och att, om Pehr Andersson
erhöll tillåtelse att hålla krognäring och denna blefve taxerad,
Kronan finge sin part, af hvilken den nu är i mistning." Även
denna gång blev det emellertid avslag både i Kammarkollegium och hos Kongl. Maj:t, och Pehr Andersson fick omsider
liksom sin granne en resolution med kungligt namn och sigill.
Men den gamla tanken att öppna värdshusrörelse vid vägkorset var alltjämt lika lockande. År 1827 sökte skånske husaren Anders Hercules tillstånd hos Landshöfdinge Embetet att
få hålla krog i östra Skrävlinge. På sockenstämman stod nu
mening mot mening. östra Skrävlinge byamän med kvartermästaren Nils Bergström på Husie Boställe i spetsen understödde husaren Hercules, medan åboar och husmän i Kvarnby
bestredo nödvändigheten av krog och befarade en stockning
av åkdon på den smala vägen. Krogvännerna försökte med
sina gamla argument, och till sockenstämmoprotokollet5) har
en byaman fogat ett skriftligt utlåtande så lydande: "Jag är
inte emott dett, om Hercules kan få taxerat krog, när här är
smy-krog°) endå."
Det blev inte heller denna gång någon taxerad krog i östra
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Skrävlinge. Att byamännen likväl sörjde för att de vägfarande
kunde få sig en styrketår, och att livet i byn inte alltid var så
kristligt, framgår av husförhörslängdernas många anteckningar om utmätning av straff för lönnkrögeri, stöld, bedrägeri och slagsmål. Pastor sökte på alla sätt befrämja nykterheten inom socknen. Med stöd av ett kungligt brev och ett
domkapitelcirkulär med uppmaning att bilda nykterhetsföreningar tillfrågades sockenstämman 1832. 'huruvida den var
villig att åstadkomma en nykterhetsförening i Husie. Ingen
fann sig emellertid hågad att vare sig bilda eller deltaga i en
sådan förening. I stället arbetade man med friskt mod vidare
för sin krog.
Till hörnhuset vid vägkorset inflyttade 1853 från Nordanå
f. d. dragonen Per Tilly. Han hade tidigare varit anställd på
ett brännvinsbränneri i Kabbarp. I sin beskrivning "Livet på
Kabbarp 1 & 6 1814-1864") berättar Elin Thunell om dragon
Tilly: "En brännerist stod för arbetet. Dragonen Tilly innehade under en tid ämbetet, men över honom vilade alltsedan
1848 ett visst löjets skimmer. Han var bland de utkommenderade, och innan han reste 'hemifrån, höll han ett gille, där
det helt säkert inte sparades på suparna. I hänförelsen höll
Tilly ett dundrande avskedstal för sina bekanta och försäkrade bland annat, att han var lika modig i friden som i striden.
Emellertid blev det inte mycket till med de utlovade bedrifterna, ty dragonerna kom aldrig över Sundet. Krigsmannen
Tilly fick återgå till näringarna; kanske hade han också större
anlag för brännerisysslan än för krigarbanan." Den utkommendering till krigstjänst det här gällde var de hjälptrupper,
som konung Oscar I ämnade sända till Danmark i danskpreussiska kriget 1848-50. Redan samma år som Tilly inflyttade till Husie sökte han krogrättighet i östra Skrävlinge
å hemmansdelen östra Skreflinge nr 13 249/11840 mantal.
Sockenstämman, som behandlade ärendet, var fåtaligt besökt.
Förutom ordföranden, prebendekomminister Wilhelm Pihl,8)
voro endast fem sockenbor närvarande. Av dessa hade fyra
undertecknat en inlaga, där det bl. a. framhölls, att stället var
mycket väl beläget och passande till en värdshusrörelse. I inlagan, som fogades till protokollet,9) heter det vidare: "Det
6
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skulle vara mera hedrande och tillfredsställande för oss att
hafva redligt och välfrägdadt folk att umgås med och få ett
taxeradt värdshus, så att Kongl. Maj:t och Kronan kan få den
skatt som derå kan anses lämplig." Prebendekomminister
Pihl ansåg för sin del, att man inte behövde inrätta en värdshusrörelse för att få välfrejdat folk att umgås med och understöddes av en sockenbo, som menade, att "allt annat ondt
skulle följa, som Dans- och Kortspelsnöjen om Sabbaten de der
i Christligt och sedligt hänseende skulle inverka menligt på
församlingens ungdom." Prebendekomminister Pihl avstyrkte
och ansåg det icke nödvändigt att intaga förtäring i östra
Skrävlinge, då det var nära till näringsställena i Malmö, de
taxerade näringsställena i Klörup, Bröddarp och Arrie samt
den s. k. Tyska krogen vid Tottarp. Dessa påpekanden kunde
dock inte ändra de fyra sockenbornas uppfattning, som kommit till uttryck i deras inlaga. Då ordföranden, prebendekomminister Pihl insåg, att sockenstämmans majoritet icke kunde
rubbas, sökte han en kompromiss, vilken också lyckades.
Slutet blev, att sockenstämman tillstyrkte Tillys ansökan under förutsättning, att utskänkningen inskränktes till "Mat,
Cal fe, eShl, dricka, foder med uteslutande af Vin och alla slags
starka drycker." Kort tid härefter blev rättigheten beviljad av
Landshöfdinge Embetet. Det nyöppnade värdshuset blev dock
icke till bybors och vägfarandes fulla belåtenhet, då de våtvaror, som där serverades, inte ansågos tillräckligt läskande
för torra och dammiga strupar. Tilly var emellertid mån om
sina gästers trivsel och sökte 1855 även rätt till utskänkning
av "brännvin och andra starka drycker." En omröstning på
sockenstämman utföll till Tillys fördel, och omsider tillerkändes han fullständiga krogrättigheter från högsta ort.10 ) Äntligen var den segslitna krogstriden avblåst. östra Skrävlinge
hade fått sitt länge åtrådda värdshus, som efter den förste
krögaren fick namnet Tillysborg.
Nu blev det liv och rörelse i östra Skrävlinge som aldrig
förr. Tillysborg eller "Kobåsakrued"11) som det nya värdshuset kallades i folkmun på grund av sitt trånga utrymme,
blev ett omtyckt tillhåll för kringstrykande luffare, tattare
och hästhandlande, som gärna sökte sig utanför stadens hank
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Edvard Petren. Prebendekomminister
i Husie, sederm. kyrkoherde i Halmstad och Sireköpinge. Foto.

och stör. Det söps och slogs från morgon till kväll, och länsmannen hade bråda dagar. De goda byamännen fingo allt
annat än välfrejdat folk att umgås med, och många av dem
råkade i utförsbacken. Värdshusets glimmande druvkla.seskylt utövade en farlig lockelse och samlade om kvällarna det
sorglösa nuets barn kring dryckesbägaren. Åtskilliga surt förvärvade dagsförtjänster gingo över krogdisken, och brännvinet
rann i strömmar ur krögarens kagge. Stämningen var varje
kväll hög. En flämtande fotogenlampa spred ett varmt och
trolskt skimmer över rödbrusiga ansikten med glittrande svettpärlor på pannan. Tobaksrök lägrade sig över de små borden,
där det varken sparades på glödgat vin eller mustiga historier.
Genom det muntra sorlet trängde en birfilares spröda toner
och krogflickors glättiga skratt. Då värdshuset varit i verksamhet i fem år ingrep prebendekomminister Edvard Petren,
som icke stillatigande kunde åse, hur 'många sockenbor söpo
upp sina förtjänster, och hemmen råkade i misär. På en sockenstämma 1858 upptogs frågan om värdshusets vara eller icke
vara. Enligt sockenstärnmoprotokollet12) framhöll prebendekomminister Petren,13) att det var alldeles uppenbart, att
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värdshusrörelsen i östra Skrävlinge var till stort men. De
sockenbor, som voro benägna för starka drycker, hade så lätt
och bekvämt att 'erhålla dem. Det var förenat med större besvär att få sprit från staden. Enligt prebendekomminister
Petrens åsikt fanns det inga skäl att behålla värdhuset. Sockentiorna slogo emellertid vakt om sin värdshusrörelse, och
prebendekomminister Petren kunde inte driva sin vilja igenom, men även han lyckades uppnå en kompromisslösning.
Sockenstämman beslöt efter omröstning att lämna Tilly tillstånd till utskänkning av starka drycker under en tid av ett
år mot villkor "att icke taga penningar eller varor för spirituösa drycker af sådana personer inom socknen som han tydligen vet behöva socknens understöd och icke tillåta kringstrykande att erhålla brännvin." Då det började blåsa kärvare vindar i östra Skrävlinge, trivdes inte Tilly riktigt, och

Christoffer Persson, "Södrens skald", vid yngre år.
Foto.
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när hans år gått ut, flyttade han 1859 till Malmö. Samma år
sökte f. d. mjölnaren Hans Olsson tillstånd att få inrätta
värdshusrörelse i Tillysborg, men hans ansökan avslogs»)
sedan myndigheterna uppmärksammats av :prebendekomminister Petren. östra Skrävlinge var nu utan värdshusrörelse
till 1862, då utskänkaren Ola Olsson beviljades tillstånd att i
Tillysborg under ett år utskänka. brännvin och andra spirituösa
drycker.") Myndigheterna hade nu blivit försiktiga och beviljade i fortsättningen endast tillstånd för ett år framåt.
Fram till slutet av 1880-talet betecknas Tillysborg i husförhörslängderna "Taxerad krog östra Skreflinge 13." Vid
1890-talets ingång hade Tillysborg upphört med värdshusrörelsen. Bland stamgästerna på Tillysborg under 1880-talet var
Christoffer Persson, en de skånska landsvägarnas vandringsman, mest känd i bygden som "Södrens skald."") Vid hans
ankomst blev det mer än vanlig festivitas på krogen. "Välkommen Södrens skald!" ljöd det som en glad fanfar, och snart
trängdes man kring den originelle bygdediktarens bord. Den
ena dryckesvisan avlöste den andra och avtackades med skålar till skaldens och vingudens ära. I sådan stämning föddes
och föredrogos många krogpoem. Så detta:
Korkar smäller,
fejlan gnäller,
och små rökmoln nätta
så som fjärlar lätta
upp mot taket svinga,
glada visor klinga,
sorger har man inga.
Bland andra original, som på sina vandringar brukade besöka
Tillysborg, voro den snabbfotade Hans Läst17) från Värby i
Bara socken och Nils Knös") från Mellan-Grevie. Äldre tiders
krogliv i bygden hade helt visst sina mörka sidor. Men tavlan
är inte helsvart. Det finns också stänk av idyll och landsvägsromantik. Krogarna ha också med all heder fyllt sin mission
som oas vid en dammig landsväg i en tid, då resor voro föga
behagliga. Trötta resenärer kunde här vila sin genomskakade
kropp efter en långfärd på en skramlande skjutskärra och
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stärka sig med ett mäl mat och en sejdel öl, innan resan fortsattes. Ett försonande skimmer vilar nu över de gamla landsvägskrogarna, och om dem torde Anders Österlings ord om de
skånska gästgivaregårdarna i Idyllernas bok också äga sin
tillämpning:
En solig hågkomst även dem förgylle
med tack för trevnad av den goda tiden.
Många vindar ha blåst, sedan den siste krögaren lämnade
Tillysborg, och det gamla huset vid vägkorset har i senare år
genomgått skiftande öden. Förutom vanligt kafe har här även
varit handelsbod och en mindre dansrestaurant. Tillysborg
är värt att uppmärksammas, då det är ett av de få skånska
värdshus, som ännu är i verksamhet, låt vara i form av ett
kafe med trädgårdsservering.
Till Tillysborgs värdshus är knuten en hemsk sägen, som
än i dag kan berättas av äldre sockenbor i Husie. Innehållet
i sägnen är följande: En präst från nyby, som varit i Malmö
och hämtat en stor summa penningar på en hank, tog på återvägen in på Tillysborg. När prästen skulle bege sig åstad
hem, hade det hunnit bli mörkt, och krögaren erbjöd sig att
följa med och visa en genväg. Då de kommit ett stycke utanför byn, halshögg krögaren prästen, hand huvudet fast vid
kroppen och lät hästarna springa hem till Hyby med den döde.
Prästens pengar tog krögaren och grävde ned i trädgården.
Efter denna ruskiga händelse spökar det på vägarna i trakten. Under mörka kvällar kan man möta ett hästanspänt
ekipage med rasande fart. På genuint husiemål lyder sägnen,
som upptecknats efter en gammal bybo:19) "De va en präst
hänne i Hyby, såmm hadde vad tjöranes inje i Malme å tad
ud pänja po en bank. De va stora pänja, fårr de va en rijor
knöse, denn darrade prästen. Hann brua å ta bra betalt, nårr
hann jorfäste fållk. Ettor va di sa, så konne hann hogga bra
fårr si åsse po ,armed vis. Nåck va de så nårr prästen va po
väj himmad mod Hyby po ettormiddan, så stanna hann ti ve
Tillisbårr å jick inj po krued å to si en bid mad. Hann hadde
vell soddes po tjarran å bled bodde syllten å tåsst. Nårr hann
så skolle ji si åstå ijenn, så hadde de bled rent mårrt. Så skolle
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krumannen fylla me prästen en bid å visa hann en jinnväj,
så han skolle komma fort himm. Nårr di så hadde kommed itt
sticke udanåmm byen, de va hännad mod Sallorp fi, så mårrda
krumannen prästen, hann halshogg hann, å sin så bant hann
hoeded fast ve kråppen å lo hästana springa himm me denn
döe fi Hyby prästagår. Krumannen to prästens pänja å grava
nårr i sin trägår. De va flere tusen riksdalor. Ettor de så
spöfar de po väjana åmm nättorva. Nårr de e mårrt, kann en
möda en hästsjoss, såmm tjör me en farli fart mitt po väjen,
å då e de ti å komma ongan fortare än kvickt."
Flera bybor omtala, att de i sin ungdom hört många äldre
berätta om ett ljud av en 'hästskjuts, som kom farande på
vägen genom byn. Ljudfenomenet iakttogs särskilt under
mörka höstkvällar. I några minnesanteckningar från östra
Skrävlinge20) heter det om detta ljudfenomen: "Ett ljudfenomen, som min mor själv varit vittne till otaliga gånger, är
verkligen ganska säreget. Det rörde sig om ett omisskänligt
ljud av en hästskjuts, som kom farande på vägen, så att fönsterrutorna skakade. Men hur man än spanade genom rutorna,
så s å g man aldrig något. En gång, då detta upprepats flera
kvällar å rad, beslöt en morbror till mig, att nu skulle det en
gång för alla bli slut på det där tramset. Han var den modige
mannen med båda fötterna på jorden. Han resonerade som
så, .att om man hörde en hästskjuts, så måste där väl också i
all rimlighets namn finnas en hästskjuts. Sagt och gjort ...
Då kvällen kom., fattade han posto vid ett av fönsterna, och
när han hörde skjutsen uppe vid backkrönet, rusade han ut.
Just när ljudet var mitt framför honom, så skrek han så högt
han kunde: "Stanna." ögonblickligen blev där dödstyst. Han
hörde inga hästar flåsa, ingen vagn gnissla och ingen undrade
vad han ville. Men det han själv tyckte var det underligaste
var att han ingenting s å g. Där fanns nämligen ingenting
att se. Inte ett dugg. Efteråt medgav han något motvilligt,
att det kändes lite underligt. — Vad kunde där ligga bakom
det där fenomenet? Enligt en sägen lär en präst ha mördats
på väg in till Malmö, och då detta mord aldrig blev uppklarat,
så ansågs den stackars prästen inte kunna få ro i sin grav.
Mordet lär ha skett någon gång på 1850-talet, men min mor
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har hört ljudet av skjutsen ända in på vårt århundrade. Mordet var för övrigt ovanligt ruskigt. Man hade halshuggit
prästen, bundit fast kroppen på kuskbocken, lagt huvudet
bak i vagnen och sedan låtit hästen skena i väg med sin
hemska last. Allmänna talesättet i byn, när detta ljudfenomenet uppenbarade sig, var bara: "Nu kommer den huvudlösa
prästen farande igen."
En undersökning har givit vid handen, att sägnen saknar
varje som helst verklighetsunderlag och helt är att hänföra
till folkfantasins luftiga rymd. Det kan fastslås, att ingen
värdshusvärd på Tillysborg gjort sig skyldig till prästmord
eller annat mord. De präster, som verkat i Hyby under den
tid Tillysborg fungerade som värdshus, ha dött en naturlig
död. Det torde med all sannolikhet förhålla sig så, att den
hemska Tillysborgssägnen är en sentida avläggare till den
kända 1500-talsvisan om "Den rike Herr Holger till Häckeberga",21) en adelsman, som kom i onåd hos den danske
kungen och blev halshuggen. Efter avrättningen bands huvudet fast vid kroppen med remmar, riddaren spändes fast i
sadeln, och hästen fick springa hem med sin döde herre till
fru Tate på Häckeberga, som vid den hemska synen av sin
döde make lät spänna för den stora karossen och körde rakt
ned i en skogstjärn, där det sedan dess säges spöka, då fru
Tale gör förtvivlade försök att komma upp till vattenytan.
Antagligen har nu sägnen om Herr Holger berättats för byborna i östra Skrävlinge av forbönder från Häckeberga, som
ofta körde till Malmö och hade sin väg förbi Tillysborg, där
de rastade, och senare vid något pokulerande på värdshuset
blivit överflyttad på en präst i Hyby. Underlaget till Tillysborgssägnens präst utgör säkerligen den rike Hybyprosten
Nils Grönberg,22) vida känd i den kringliggande bygden för
sin snålhet och gnidenhet, särskilt mot fattigt folk, och som
ofta reste till staden i bankärenden. I Södra Sallerup har
antecknats: "Nårr Grönbarr komm aganes så sa di: 'Här kommer Hyby präst. Nu har hann hatt en begravning. Nu ska
hann inj i banken."' Prosten Grönberg var känd för att taga
bra betalt för sina förrättningar. I Klågerup har antecknats:
"Denn darrade Grönbarr to tre riksdaler fårr de hann jor88

fäste min gamla mor. Di pänjana konne vi hättor behövt, fårr
denn hann hadde pänja så hann konne spränja bankorna infe
i Malme." . En bidragande orsak till Tillysborgssägnens uppkomst är säkerligen en del ofta berättade hemska historier om
rånmord i eller invid andra skånska värdshus. Måhända har
också bybornas hätskhet mot prästerna, som motarbetade
värdshuset, spelat in. Tillysborgssägnen är ett typiskt exempel på hur folktraditionen gärna förlägger en händelse längre
fram i tiden än den verkligen timat och tillskriver den en
person, som för tillfället är mera aktuell än den ursprungliga
huvudpersonen.
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där han ligger begraven. Se vidare Elin Johansson: Södrens Skald, Några
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XIV, 1956.
19)Frk. Johanna Andersson, född 1879, död 1955.
20)Z. Carlsson: Skånskt Skrock, Sägner från Husietrakten, Byahornet
nr 4/1955.
21)Om "den rike Herr Holger" till Häckeberga se vidare: Teckningar
och Toner ur skånska allmogens lif, Lund 1889, Pär Axel Olsson, Ur renässansens liv, Studier i nordisk kulturhistoria, Malmö 1924, Ingemar
Ingers: Några folksägner från Bara härad, Skånes Hembygdsförbunds
Årsbok 1939 och Helge Andersson: Sägner och Historier från Genarp,
Bidrag till Bara Härads Beskrivning 14.
22)Nils Mårtensson Grönberg, kyrkoherde och prost i Hyby 1833-80.
Det torde inte råda något tvivel om, att det är prosten Grönberg i Hyby
som fått stå modell till Tillysborgssägnens präst. Se vidare: Helge Andersson: Hybyprosten Nils Grönberg i Folktraditionen, Byahornet nr
1/1956.
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ARKEOLOGISKA IAKTTAGELSER
KRING RÅDHUSET 1958
Ao Carl Gustaf Lekholm.

nder senare år har stadsbilden i Malmö äldre stadsdelar
börjat undergå en genomgripande förvandling. I ett flertal kvarter har den välkända men tyvärr ofta saneringsmogna
äldre bebyggelsen redan fått lämna plats för moderna kontors- och affärsbyggnader, monumentala husblock, vars fasader reser sig allt högre över de gamla, men breddade gatustråken. Under år 1958 har denna förvandlingsprocess kommit att beröra kvarter i Petrikyrkans omedelbara närhet. Då
inom detta ur stadshistorisk synpunkt mycket intressanta och
viktiga område både den äldre bebyggelsen vid rivningen och
själva tomt- och gatumarken vid grundgrävningar och ledningsdragning blivit föremål för en av staden beordrad
byggnadshistorisk och arkeologisk undersökning, skall här
lämnas en preliminär redogörelse för de resultat, som ernåtts.
Det var naturligtvis i första hand genom grävningar i Rådhuskvarteret (47 S:t Knut), som man kunde hoppas få upplysningar om det äldsta Malmö kring Petrikyrkan. Större delen
av byggnadsbeståndet och därtill det närmast kyrkan belägna
skulle helt försvinna, och nybygget innebar, att hela markområdet skulle skalas av till flera meters djup. En antydan
att kvarteret kunde rymma rester av medeltida bebyggelse
utgjorde den källare med rundbågade kryssvalv i två valvavdelningar, som dr. Einar Bager redan för femton år sedan
letat fram under ett förfallet gatuhus från 1840-talet i fastigheten nr VII (gammalt nr 360), (fig. 1 A). Denna källares inre
var före rivningsarbetenas igångsättande det lättast tillgängliga undersökningsobjektet, och den blev också föremål för
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Interiör av medeltidskällaren vid Kalendegatan efter golvsänkningen.
BW-foto 1958.

en grävning under befintligt golv, då detta på goda grunder
kunde misstänkas vara sekundärt och betydligt yngre än källaren själv. Redan från början var det uppenbart, att källaren
endast utgjorde en del av en större. Hur stor, skulle emellertid
först kunna utrönas, sedan överbyggnaden d. v. s. 1840-talshuset avlägsnats. De blottlagda tre sidorna av en smäcker
tegelpelare med profilerade hörn i västra källarväggen, av
allt att döma en mittpelare, från vilken tre synliga sköldbågar
liksom kryssvalvens valvribbor strålade ut, beriktigade antagandet om en större källare och utgjorde denna första grävnings viktigaste resultat. Något äldre golv påträffades nämligen icke, men väl en nivå i höjd med pelarens grundsula,
omedelbart över orörd morängrus och med en riklig förekomst
av tegelsmul markerande den bädd, ett bortbrutet tegelgolv
en gång vilat på. Den uppgrävda jordfyllningen sållades i
förhoppning, att den skulle innehålla daterande material. Det
kom fram åtskilligt, men knappast något till ledning för date93

Medeltidskällarens mittpelare
med östra sköldbågen och två
valvribbor. Foto C. Meyer
1958.

ringen. Krukskärvor utgjorde huvudparten. Det var stengods, både tyskt 1500- och 1600-talsgods, men bland detta
även bitar av Seltersflaskor och Höganäskrus från 1800-talet.
Lergodset representerades av stärtpannornas typiska handtag
och andra skärvor, men inte i ett enda fall i så stort antal av
varje, att mera än två eller tre skärvor passade samman. Och
en stärtpanna, hel eller fragmentarisk, kan representera 1600eller 1700-talet, utan att man med bestämdhet kan säga vilket.
Skärvor av jydepottor uppträdde även i stort antal, men det
var samma förhållande med dem. Det gick inte att sätta
samman bitarna. Förekomsten av dessa kärl daterade i varje
fall inte fyllningen äldre än till 1600-talet. En mängd småskärvor av lerfat visade en rik provkarta på dekortyper, men
ytterst fragmentariskt. Ett tiotal 1500- och 1600-talskakel, bitar
av kritpipor, en del järnföremål, exempelvis 1800-tallmejslar
och tänger, samt dessutom några fragment av glaserad golv94

Oglaserat hörnkakel från 1600-talet påträffat
i fyllnadslagret över medeltidskällarens ursprungliga golv. Tuschteckning E. Bager.

flis, dels gröna dels brunglaserade, en smyckeform från en
guldsmedsverkstad, en mässingsvinge från en ljuskrona, samt
en kran från en tunna och några djurben fullständigade samlingen. Allt låg utan någon kronologisk skiktning, och den
enda möjliga slutsatsen var, att hela jordfyllningen påförts
på en gång och att döma efter de yngsta artefakterna så sent
som på 1800-talet.
Genom golvsänkningen kom ytterligare arkitekturdetaljer
bättre till synes. Fyra nischer med stickbågar, två i den norra,
två i den södra väggen hade tidigare med sin botten nästan
tangerat golvet. Nu framträdde de som typiska, senmedeltida
väggnischer. I östra väggens norra valvavdelning tecknade
sig konturerna av en igenmurad ingång, och i den södra en
likaledes igenmurad glugg, vars botten befann sig i samma
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skift som nischernas och sköldbågens valvanfang. I ingångens
överkant spårades ett stycke av en enkel stickbåge, och ett
anfang över gluggens norra smyg markerade början till en
valvbåge. I båda öppningarna hade valven brutits bort, då
två fyrkantgluggar tagits upp t. o. m. så högt, att även valvkapporna i själva kryssvalven skadats. Både igenmurningen
av de gamla öppningarna och upptagandet av de nya torde
ha skett i samband med eller efter en gatuhöjning.
Då ett par stora sättsprickor i muren röjde dess skröplighet,
kunde ingången och den tidigaste gluggen ej brytas upp förrän
den på muren vilande fasadmuren avlägsnats. Huset över
källaren blev därför undantaget den stora rivningsentrepenaden och revs genom fastighetskontorets försorg först. När
murarna plockades ned, visade det sig, att teglen i dem till
stor del bestod av munktegel av exakt samma format som
källarmurarnas. — Som väl var, hade inte bruket samma goda
kvalitet som i källaren, utan var lerblandat och löst. — Då
munktegel får anses vara ett tämligen sällsynt byggnadsmaterial i 1800-talshus, föreföll det troligt, att ända in i sen tid rester av en ursprunglig tegelöverbyggnad över källaren stått
kvar, och att stenen tagits från denna till 1800-talsbygget.
Efter husrivningen kunde först och främst mittpelaren helt
blottläggas i källaren. På dess västsida satt fortfarande kvar
både ett stycke av en fjärde sköldbåge, några anfangsstenar i
två valvribbor och dessutom en del av en valvkappa, vilket bevisade, att källaren omfattat ytterligare två valvavdelningar
väster om de bevarade. Den fortsatta utgrävningen blottade
vidare hela källarens grundmurar. I den västra grundmurens
norra del fanns ytterligare en dörröppning med en halvstens
djup och bred anslagsfals både i ytter- och innerliv, och med
en dörrstapel kvarsittande invändigt. Förtagningar med instuckna delvis sönderbrutna löpare på bägge sidor om dörröppningen visade, att här funnits ett utbygge, sannolikt en
källarhals. I norra muren spårades ena smygen och delar av
bänken till en nisch, vittnande om, att dylika förekommit även
i den förstörda källardelen, och att denna tydligen kunde anses ha varit en spegelbild av den bevarade.
Vid grävning längs den östra murens ytterliv påträffades
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Gårdsdörren i medeltidskällarens västmur. Foto MM 1958.

förutom en tidigare gatunivå även rester av ett trapphus
kring ingångsdörren. En trappa med 4 steg hade fört ned till
dörren. På ömse sidor om trappan fanns antydan till nischer
i trapphusets tegelmur. När den ursprungliga dörröppningen
rensats upp, befanns av norra dörrsmygen endast fem skift
över tröskelhöjd vara ursprunglig mur. Det var tillräckligt
för att visa, att även denna dörröppning hade samma anslagsfals som gårdsdörren. Även här hade dörren suttit invändigt.
I fjärde skiftet satt ännu dörrstapeln kvar. Södra dörrsmygen
var välbevarad. T. o. m. valvanf ang och anfangsstenar satt
kvar både i den övre och den undre stickbåge, som en gång
varit slagna över dörröppningen. Anfangsstenen i den undre
var en profilsten av samma typ som mittpelarens hörnstenar.
Detta gav förklaringen till, att bland munkteglet i överbyggnadens murar även anträffats ett tiotal dylika profilstenar. De hörde till denna båge, och blev också insatta igen,
då den rekonstruerades.
Beträffande gluggen var möjligheten att avslöja dess ursprungliga utseende något begränsad. Norra smygen var i
innerlivet bevarad till full höjd, men endast en enda sten i
anfanget satt i orörd mur. Den var placerad ett skift högre
än nischernas. Under förutsättning att det endast funnits en
7
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Norra dörrsmygen i medeltidskällarens gatuingång.
BW-foto 1958.

rak stickbåge med samma pilhöjd som i nischbågarna, var
denna oregelbundenhet märklig. Att någon annan valvtyp
använts, föreföll mindre troligt med den eljest allenarådande
stickbågen för ögonen. Gluggbänken var avtrappad med tre
steg, vilket placerade ytterbänken 38 cm högre än innerbänken. Dagöppningen var i mittlivet inramad av profilsten med
halvstens bred och djup anslagsfals på insidan och med
samma bredd men helstens djup på utsidan. Dagöppningen
blev härigenom endast 31,5 cm bred och med c:a 90 cm:s höjd
en tämligen smal springa. I dess mitt, omedelbart innanför
bänkens andra steg, stack fram ett decimeterlångt stycke av
ett i övrigt sönderrostat rund- eller fyrkantjärn, uppenbarligen rester av ett järngaller. Dessa lämningar möjliggjorde
en säker rekonstruktion av gluggen, givetvis med undantag
för själva valvbågen. Den slogs av sannolikhetsskäl som rakt
stickvalv, men den kan t. ex. ha varit avtrappad liksom
bänken.
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Gluggen i medeltidskällarens
östmur med avtrappad gluggbänk, profilstenar och fragment av järngaller. BW-foto
1958.

Kryssvalven hade kvadratiska, halvstens valvribbor förankrade i valvkapporna genom förtagning i dessa. Själva
valvkapporna voro något uppsvällande över valvribbornas
skärningspunkter, slagna en halvsten tjocka, på stick och i
norra valvavdelningen vid anfangen med, i södra däremot
utan kil i ett par av liggfogarna. I södra valvkappan intill
gluggen fanns ett fyrkantigt hål, vilket sannolikt var mynningen till ett talrör från bottenvåningen.
Som en ytterligare kuriositet torde kunna påtalas den rikliga förekomsten av tegel med trampspår efter djur, funna
litet varstans, när sekundära murbitar rensades bort. Det
var huvudsakligen hundtramp, men även svin, får, get och
höns hade "stämplat" stenar. På en sten fanns t. o. m. fotavtrycket av en människa, skodd eller oskodd var svårt att avgöra. Detta tyder onekligen på, att den nyslagna stenen fått
torka på en livligt trafikerad plats före bränningen, kanske
rent av mitt inne i staden, där ju enligt beskrivningar från
gammal tid, husdjuren ofta dominerade gatubilden.
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Medeltidskällarens valvkappor. BW-foto 1958.

Hur det hus en gång sett ut som först reste sig över källaren,
är svårt att föreställa sig, eftersom ingenting av dess murverk
ovan jord har bevarats. Då inga spår av tillbyggnader, annat
än de redan nämnda vid ingångarna har anträffats, måste
man anta att huset ej varit större än vad källarens 9,7 m långa
och 7,4 m breda grundplan omfattar, och att sålunda dennas
tegelmurar fortsatt upp till byggnadens fulla höjd. Under
förutsättning att huset haft två kanske tre våningar, berättigar den ringa längden och bredden till antagandet, att det
är fråga om någon form av tornbyggnad. Det kan näppeligen uppletas något fullt jämförbart byggnadsverk på svensk
botten för närvarande. Tornbyggnaden på Kulturen i Lund,
en del av dekanens residens, kommer väl närmast i åtanke,
om det gäller enbart ett allmänt begrepp av, hur exteriören
tett sig. Men det är kanske bättre att söka jämförelsematerial
i Danmark. I Kalundborg på Själland finns ett medeltida
stenhus i ren gotisk stil, med trappgavlar och uppfört i två
våningar. Det är också högt och kort och har på framsidan
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Den renknackade gårdsfasaden på 1500-taishuset i Berlingska gården. Foto
MM 1958.

en murad tillbyggnad framför källarnedgången, och det har
vid sidan av denna en smal källarglugg. Förutom att det är
ett borgarhus, antyder onekligen de nämnda arkitekturdetaljerna i vart fall någon överensstämmelse med malmöhusets
arkitektur.
Den totala avsaknaden av lösfynd till ledning för en datering gör denna till ett problem, som inte blir mindre av att
vissa arkitekturdetaljer, t. ex. den smäckra, profilerade mittpelaren liksom de elegant rundade sköldbågarna, kryssvalvens relativt smala och skarpt avsatta valvribbor pekar på
1300-tal, medan däremot andra detaljer, främst stickbågarna
över nischerna och ingångsdörren förefaller att vara ett mera
renässansbetonat drag. Att rätt och slätt kalla den medeltidskällare är nog säkrast t. v. Vad ålder den än har, är den emellertid ett värdefullt och avsevärt tillskott till stadens övriga
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Berlingska gården från Kyrkogatan. Foto Otto Ohm 1936.

byggnadsminnesmärken, och det är därför glädjande, att
stadsfullmäktige beslutat, att den skall bevaras och i restaurerat och delvis rekonstruerat skick ingå i det nya rådhusbyggets källarvåning. Men den bör inte endast bli en sevärdhet
utan även kunna få en lämplig användning, förslagsvis som
vigselrum. Det skulle säkert vinna allmän uppskattning, ty
hur enkel vigselceremonien än arrangeras, ingen har väl något
emot, att den göres minnesvärd genom att den får äga rum
under. de vackra valven i en medeltida byggnad i stället för i
en ämbetslokal, lik varje annan, i rådhuset.
Fastighetskontoret avsåg, att de utdömda byggnaderna i
kvarteret skulle rivas i två etapper. Den första skulle om102

fatta samtliga återstående byggnader inom fastigheterna nr I
och IV—VII (gamla nr 357-364), inalles fem hus. Det innebar
en 'fullständig avröjning av kvarterets östra tredjedel. Tvåvåningshuset mot Kalendegatan i fastigheten nr I, den Berlingska gården, var utan tvivel det ur byggnadshistorisk synpunkt intressantaste. Enl. Bager var huset uppfört 1569. Om
timran under putsytorna fanns kvar och var i gott skick, fanns
det utsikter att kunna flytta och återuppföra byggnaden.
Renknackning av gårdsfasaden avslöjade dock, att endast
andra våningens korsvirke och en del av dess ursprungliga
tegelfyllningar var bevarat. Bottenvåningen var tegelmurad
och från betydligt senare datum. Hela gatufasaden var också
utflyttad och tegelmurad, och av korsvirket fanns blott några
stolpar innanför muren. Takstolen var skröplig med ett flertal bräckta sparrar. När därtill lades, att inga innerväggar
fått sitta kvar, utan rumsindelning och plan uppenbarligen
förändrats tid efter annan, begränsades efter uppmätning och
märkning räddningsaktionen till, att timrans användbara delar
i såväl fasader som gavlar tillvaratogs.
Ingen av de övriga byggnaderna var äldre än tidigast från
1800-talets början. Inom Berlingska gården var huvudbyggnaden uppförd 1842. Trots att den från privat bostadshus på
1900-talet övergått till att bli kanslibyggnad för magistraten,
var både exteriör och interiör i stort sett oförändrade. En
mycket bred och 'bastant spiraltrappa ledde från huvudentren
upp till övre våningar. Förnämliga kakelugnar, väggpaneler
och tak prydde rummen. Takstolen var mycket bastant och
bar ett skiffertak direkt på läkt. Byggnaden var uppförd
med s. k. holländskt tegel och murarna lagda på en grund av
kila d marksten. Av en tillfällighet påträffades vid rivningen
en tegelsten stämplad med texten: 1842/SANNASPI'ND:
BRUNIUS+ inskriven inom en oval. Den ende Brunius i detta
landet, som på 1840-talet kan tänkas ha något samband med
både en tegelsten och Sannäs, är den berömde professorn i
grekiska, arkitekten, kyrkorestauratören Carl Georg Brunius
i Lund. Det är känt att han grundade nya tegelbruk och att
han utbildade en skara skickliga stenhuggare. Hans namn på
en tegelsten tillsammans med namnet Sannäs, den bohuslänska
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Norra delen av Rådhuskvarteret efter husrivningarna.
Foto MM 1958.

stenindustriorten, kan, utan att stämpeltextens gåta därmed
löses, tolkas som ett sätt att hugfästa minnet av hans insatser
till de båda byggnadsindustriernas fromma, i det att tegeltypen, möjligen tillverkad på något av honom grundat tegelbruk, har döpts med denna namnkombination. Om byggherren i kv. S:t Knut den gången, godsägare Henrik Kockum,
även anlitat Brunius som arkitekt för sitt husbygge, och hans
namn även på så sätt kan knytas till denna arkitekturskapelse,
får väl bli en öppen fråga.
Huset saknade källare. En sådan fanns under gårdsflygeln.
Denna källare gjorde ett ålderdomligt intryck med gråstensväggar och smala, tegelinfattade gluggar. Det fanns en källaringång åt öster och dessutom en igenmurad i västmuren mot
den angränsande fastigheten nr II (gammalt nr 356). Källaren
blev föremål för en närmare undersökning, sedan huset jämnats med marken, men därvid framkom ingenting, som kunde
tyda på, att den var äldre än huset i övrigt, lika lite som att
den stått i förbindelse med något källarrum inne i den angränsande fastigheten. Den hade helt enkelt varit en ingång
med källarhals under den tid på 1800-talet, då fastighetsgränsen var en annan och västligare än den nuvarande.
Det så småningom helt avröjda området provgrävdes med
maskin, varvid byggnadsrester spårades på ett par ställen
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Vägarebodskällaren under pågående utgrävning. östmuren
med nisch och rester av stickvalv. Foto C. Meyer 1958.

huvudsakligen längs de tre gatorna. Den största byggnadslämningen låg under Berlingska husets västra del (fig. 1 B).
Här företogs en utgrävning, varvid fyra tegelmurar inramande
ett rektangulärt källarrum kom i dagen. Rummets längd var
7,32 ni. i. in. och bredden 5,5 m. i. m. Valvanfang i hörnen liksom rester av en halvstens valvkappa mot östra väggen antydde, att ett stickvalv varit slaget över denna källare. Den
hade ursprungligen haft fyra ingångar i långsidorna, fördelade

Valvanfang i vägarebodskällarens nordosthörn. Foto MM
1958.
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ägarebodskällarens norrmur med ingångar samt sekundära golv med
spår av förbrända brächräggar.. Foto C. Meyer 1958.

så att två vette mot gatan och två mot gårdssidan. Den östra
gatuingången var igenmurad och framträdde som en djup
nisch i väggen. En bred och djup nisch fanns också i östväggen under valvbågen. Väggen mellan den västra gårdsingången och sydvästra hörnet var ovanligt bred och murad som
en enkel rökstock, dock utan att någon antydan till eldstad
eller rököppning fanns i källaren. Anledningen till denna
väggkonstruktion förblev dunkel. Norrmurens mittparti var
delvis illa skadat, genom att ett hål för en trästocksvattenledning brutits upp. Spår av valvanfang invid genombrottsstället
i murens mittpunkt antydde att stickvalvet haft stora stickkupor över ingångsdörrarna. Enligt arkivaliska uppgifter
skulle stadens vägarebod ha varit belägen just på denna plats
under 1500- och även under 1600-talet, och då de många ingångarna knappast passade in på, vad som kan anses vara
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V ägarebodskällarens västra
gårdsingång intill "rökstocken". Foto MM 1958.

regel för ett vanligt bostadshus, väcktes misstanken, att detta
var vägarebodens lämningar. Den fortsatta fingrävningen
blev därför både ett sökande efter daterande material och en
'akt efter bevis för hypotesens riktighet.
Källaren måste ha varit helt igenfylld och haft ett mer än
decimetertiockt lordlager även över murarna, när Berlingska
husets grundstenar lades ut. Dessa grundstenar var ovanligt
stora, kilade och lagda med klyvytan nedåt och utan förbindelse med källarmurarna. Med det relativt tunga huset över

Västra gårdsingångens källartrappa och utbygge. Foto MM
1958.
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VÄGAREBODENS KÄLLARE.
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Tvärprofil visande lagerföljden i vägarebodskällaren. Mätritning förf.

hade dessa grundstenar trots jordfyllningen tryckt tegelskalet
loss från den i kalkbruk inbäddade gråstenskärnan i de halvmetertjocka murarna. Teglen hade något mindre format än i
medeltidskällaren, dock fortfarande tillhörande en storleksklass, som berättigade till benämningen munktegel. Förbandet
var enkelt munkförband. Att murarna tryckts sönder, får nog
anses bero på, att åtminstone det övre och mäktigaste jordlagret ej hade hunnit packa sig och därför inte kunde ge nödig
stadga. Det innehöll samma artefakter som jordfyllningen i
medeltidskällaren, d. v. s. en blandning av gammalt och nytt.
Det var samma keramiktyper, ugnskaklen inberäknade. Det
var också kritpiporna o. s. v. Som ett extra tillskott uppträdde
mängder av sönderslagna takpannor och murtegel. Ett kriterium på, att denna fyllnadsjord med innehåll hämtats från
mark, där välsituerade haft sina bopålar och inte från ett fattigkvarter, får väl ett flertal skärvor av ostindiskt porslin
liksom ostronskal anses vara. I västra gatuingången låg en
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visserligen något skadad, men vackert profilerad formsten
från en gotisk valvribba, och lite varstans i fyllningen uppenbarade sig andra enklare formstenar, vilket också bidrog till
att främja uppfattningen om en centralt belägen ursprungsort. På c:a 160 cms djup under nuvarande gatunivån övergick
jordfyllningen i ett decimetertjockt och över hela källaren utbrett träkols- och sotlager, under vilket dolde sig ett golv. Det
var utan tvekan spåren efter en eldsvåda. Fyndsammansättningen var ungefär densamma i detta brandlager som i jordfyllningen, men även en del nya ting tillkom. Invid den breda
nischen i östmuren låg ett yxhuvud, och snett framför östra
gårdsingången två nästan sönderrostade spadblad av den medeltida grävspadetyp, vilken ännu på 1700-talet levde kvar
som torvspade på sina håll. Skärvor av smårutigt, rombiskt
fönsterglas, likom ett brett stråk av krökta spikar i golvets
mitt kunde antas ha ett direkt samband med branden. Själva
golvet på 170 cm:s djup avslöjade sig efter brandresternas avlägsnande som egentligen tre skilda golv i lika många rum: i
no. ett nästan kvadratiskt tegelgolv, i nordvästra delen ett
kullerstensgolv och i resten och mer •än halva källaren ett lergolv. Rödbrända lerklumpar vittnade om hettan under nedfallna brinnande bjälkbitar, ännu urskiljbara som större kolstycken. De tre rummen hade tydligen skilts åt av brädväggar
på en stolpkonstruktion. Spikstråket, c:a 20 cm djupa kolspår
mellan golvbeläggningarna liksom kolfyllda stolphål ned i
underliggande lager utgjorde bevisen härpå.
Den tegelmurade bottnen i den nordöstra ingången låg hela
40 cm under detta golv. Det var tydligt, att en lägre golvnivå
hade funnits vid tiden för byggnadens uppförande. Grävningen fortsatte därför förbi golvet med brandlagret, men'
liksom i medeltidskällaren var det endast tegelsmul kvar efter
det första golvet. Ytterligare ett tunt brandlager, 20 cm under
det ovannämnda, markerade en annan tidigare eldsvåda. Förutom dess svarta rand syntes i profilen även skikt av annat
material. Dessa skikt skalades av och sållades. Mellan golvet
och brandlagret befann sig ett, bestående av nästan ren, vit
sjösand. Sållningen gav skärvor av tyskt stengods från 1500talet och 1600-talet, men även skärvor av stärtpannor, nio
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fragment av kritpipor, en spelkula och en del djurben. Dessutom hittades ett ostronskal, järn i deformerade klumpar och
ett fåtal spikar. En söndrig tranlampa i östra delen av källaren och en hoptryckt ljushållare av mässing intill västra
gårdsingången skvallrade om, vad sorts lyse som använts i
källaren. Från att ha varit rikligt företrädda i brandlagret
över golvet, visade jydepottorna en ungefär 10 gånger mindre
frekvens i sandlagren. Helt försvunna var takpannor och
takpannefragment.
Under brandlagret vidtog åter sand med inblandning av
strandmal till ett djup av ytterligare 15 å 20 cm. Här dominerade det tyska stengodset. Mer än 60 0/0 av krukskärvorna var
tyskt 1500-tals stengods. Lergodset hade femtonhundratalsglasyrer. Jydepottorna representerades av i allt tre skärvor.
Spik, ben och skallar av nötkreatur, får och svin men även
kotor av fågel och fisk uppträdde som förut. Några brottstycken av brun, grön och oglaserad golvflis, samt ett grytben av
brons ökade fyndsamlingens innehåll. Särskilt intressant var,
att det plötsligt dök upp bitar av primitiv pottkakel, medan
däremot de rektangulära, 1500-talskaklen saknades. Helt försvunna var också kritpiporna och bland krukskärvorna sökte
man fåfängt spår av de på 1600- och 1700-talen men även senare vanliga lerfaten med piplerdekor. De hade förekommit
ymnigt i de övre lagren.
Det understa kulturlagret, en blandning av tegelflis, kol och
kalksmul i sandig jordfyllning och i höjd med nischbottnen
samt vidare nedåt mot grundsulan och den orörda morängrusen, var förhållandevis fyndfattigt. Det tyska stengodset
visade sig troget, men nu var det fragment av typiska senmedeltida och tidiga femtonhundratalsformer, ett gråaktigt
gods med den karaktäristiska tummade fotlisten. Även enstaka
skärvor av det senmedeltida lergodset med grön glasyr kunde
noteras, och slutligen längst ned vid och intill grundstenarna
låg ett par kreatursskallar och en svinkäke.
Enligt denna kronologiskt mycket välordnade fyndserie
skulle källaren och naturligtvis även huset stamma från 1500talets förra hälft, tidigast från 1400-talets slut. Något före
den tid då jydepottor började importeras i större mängd och
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Stengrund tillhörande byggnaden vid hörnet av Kyrkooch Kalendegatorna. Foto MM
1958.

även före tobakens tid, d. v. s. något osäkert på 1600-talet,
härjades huset av en första eldsvåda. I stället för att vid
restaureringen efter denna gräva bort alla kolresterna från
källargolvet, förde man på sjösand, och därefter delades källaren i tre rum genom brädväggar, och golven fick sin beläggning, något finare i utrymmen, som vette mot gatan, och
endast ett lergolv åt gårdssidan. I samband med golvhöjningen hade man nödgats lägga ett par tegelskift på de nedersta
stegen i de två källartrappor, som fanns åt gårdssidan. Det
var emellertid inte möjligt att avgöra om till dessa förändringar även kan läggas igenmurningen av den östra gatuingången. Men det är inte uteslutet, eftersom hela huset kanske
måste undergå en genomgripande ombyggnad. Mot slutet av
1600-talet, möjligen ännu något senare, bröt det ut en ny
eldsvåda. Det tjocka brandlagret, de brända lerklumparna
och mängden av deformerade och sönderslagna föremål i detta
lager kan tyda på, att elden denna gång totalförstörde byggnaden och att källaren fylldes igen, sedan man efter hand
forslat bort vad som kunde användas av tegel och takpannor.
„Bland fyndmaterialet fanns varken vikter, vågar eller något
annat, som kunde direkt härledas från den verksamhet, som
enligt arkivalierna här skulle ha bedrivits. Det enda, som
alltså kunde berättiga till, att denna byggnadslämning fick
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bära namnet vägarebodens källare, var belägenheten och överensstämmelsen i tiden.
Tyvärr hindrade flera omständigheter, att undersökningen
fullföljdes på något större avstånd utanför murarna. En skadad och delvis bortbruten grund till ett utbygge vid västra
gårdsingången blev emellertid framgrävd liksom ett stycke
stenläggning på sydmurens ytterliv, den förmodade tidigaste
marknivån, mer än en halv meter under den nuvarande.
Genom provgrävning konstaterades, att samma blandade
övre fyllnadslager, som i vägarebodskällaren täckte även området mellan denna och hörnet mot Kalendegatan. Men under
detta lager, som här hade en mäktighet av 60-80 cm, sträckte
sig en 130 cm bred, dubbel och tredubbel rad markstenar från
sydöstra vägarebodshörnet, parallellt med Kyrkogatan, fram
till och försvinnande under Kalendegatans västra gångbana.
Den kunde i allt friläggas 13,3 in, och låg endast c:a 80 cm
under nuvarande gatunivå, m. a. o. direkt på den äldre markytan. I schaktväggen längs Kyrkogatan skymtade ännu en
rad markstenar, kanten av en liknande stensträng. Avståndet
mellan dessa båda stenrader var 6 m. Sedan även ett kullerstensgolv, med endast några meters utsträckning i stenradernas längdriktning, kommit till synes mellan dem, var det
uppenbart, att grunden till ännu ett hus anträffats (fig. 1 C).
Utöver fyllnadslagrets vanliga blandning fanns inget fynd i
denna stengrund, som kunde vara till verklig hjälp för dateringen. Huset hade varit yngre än vägareboden. Grundstenarna var intill vägarebodens gavelmur staplade på sådant
sätt, att de utan detta stöd skulle rasat ned. Men det var
också det enda, som kunde konstateras. Enligt en arkivuppgift skulle här emellertid på 1540-talet ha legat en stenbod,
och fastigheten kallades organistens gård.
Ett magert resultat gav även provgrävningen längs Kompanigatan. Att utefter den gatan funnits bebyggelse sedan
gammalt, togs för givet. Det beklagliga var, att den bebyggelsen efter allt att döma varit av så enkel beskaffenhet, antagligen låga korsvirkeshus på en grund av en enkel rad syllstenar, som lätt kunnat avlägsnas för att kanske komma till
användning på nytt, när ett nybygge av samma typ tid efter
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annan hade avlöst en alltför ruckligbliven föregångare. Intill
den höga gaveln i fastigheten med gammalt nr 365 låg en
sådan syllstensrad (fig. 1 D). Det fanns tyvärr inga märken
på den, som kunde avslöja, att den nyttjats mer än en gång.
Lösfynden placerade den till stor besvikelse direkt i 1800talet. Ett tiotal meter längre österut och inryckt från gatan
frilades ett c:a 1,5 m långt och brett, av tegel och gråstenar
uppmurat fundament (fig. 1 F). Ur en murspricka krafsades
fram ett mynt från Karl XIV Johans tid, och när sedan en
betongmur (fig. 1 F) med tegelskärvor som sparsten bildade
ram, och till den anslöt sig en källargrop fylld av järnskrot
och maskindelar, behövde ingen tveka om, att smeden C. C
Börjesson, som enligt fastighetsboken av 1874 var tomtens
ägare, här haft sin smedja. Fundamentet hade varit härdens
grundvalar. Ytterligare några meter närmare Kalendegatan
högg grävskopan genom ett golv och ett bjälklag, under vilket
gömde sig en källare, till bredden fylld med pappersavfall,
träull och diverse bråte. Ett brev poststämplat 1918 grusade
varje förhoppning om, att här äntligen kommit fram en lämning av den gamla bebyggelsen. Källaren hade legat under
mangelbodsgolvet i ihörnhuset å fastigheten nr VII. Att den
inte observerats före husets rivning berodde på ett uppenbarligen på 1900-talet nylagt brädgolv, som stängt över källarluckan. Inte ens de sista metrarna intill själva hörnet vid Kalendegatan gav lön för mödan. Här hade i varje fall aldrig legat
något hus med djupare grund än det, som revs omedelbart före
grävningen, och om några rester av lösöret från forna tider
funnits i jorden, så måste de i varje fall ha röjts bort hundraprocentigt, när det sista huset byggdes.
Sedan grundgrävningen för rådhusbygget börjat, gjordes
inne på f. d. Berlingska gårdens tomt ännu ett fynd av en
husgrund. Det var egentligen endast en rad stenar i rak linje
(fig. 1 G). Enligt schaktprofilens utseende kunde den inte vara
äldre än från 1700-talet. Men det kom också fram ett par
avfallsgropar och i allt fyra brunnar. En av avfallsgroparna
hade brädbotten på grova reglar, och dess svartbruna kulturgyttja inneslöt ett tiotal kreatursskallar och ben av samma,
samt naturligtvis skärvor av den vid detta laget suveränt
8
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Avfallstunnan under 1500talshusets västra grundmur.
Foto MM 1958.

ledande artefakten, stärtpannan (fig. 1 H). Den andra gropen
hade ett liknande innehåll, men saknade beklädnad (fig. 1 J).
En tunna med överkanten omgiven av en fyrkantig träram
stod under 1500-talshusets västra grund (fig. 1 K). överkanten befann sig på 3 m:s djup. Själva tunnan var 150 cm djup
och hade en diameter av 75 cm. Den var fylld med samma
bruna gyttja, och hade sålunda tjänat som avfallstunna. Den
bastanta träramen väckte dock misstanken, att denna användning var sekundär, och att tunnan från början varit en
vattenbrunn. Dylika tunnbrunnar hade tidigare påträffats
av intendent S. Kalling bl. a. i kv. 63 Spinneriet år 1954.
Bland brunnarna väckte utan tvekan en träbrunn, som
endast låg ett par meter sydväst om medeltidskällaren, den
största nyfikenheten. Det var inte mycket kvar av denna
brunn, sedan grävskopan svept fram över området, dock tillräckligt för att i viss utsträckning röja träkonstruktionen.
Vad som återstod, var en kvadratisk syllram, 2,65 m under
nuvarande marknivå, hopfogad halvt i halvt av en meter
långa 6 x 10'-trän och med fyrkantiga tapphål i hörnen. I ett
hörn satt fortfarande en decimeterhög bit av en hörnstolpe
nedtappad, och mellan denna och nästa tapphål sträckte sig
en 3' bred någon centimeter hög klyvbit av en planka. Be114

Träbrunnen vid medeltidskällaren. Foto MM 1958.

klagligtvis var det inte blott grävskopan utan även röta, som
gått illa åt brunnen. Därför var det omöjligt att se, om det
var en avbruten och mellan hörnstolparna intryckt klädselplanka, men så mycket kunde iakttagas, att det inte i hörnstolparna fanns några rännor inhuggna, som kunde visa, att
brunnsbyggnaden varit timrad som skiftesverkskonstruktion.
Troligen har brunnens väggar varit liggande plankor utanför
de fyra hörnstolparna, hållna på plats enbart av jordpackningen omkring brunnen. Det har varit en vanlig brunnstyp,
som enligt antikvarie Ragnar Blomquist började uppträda
vid medeltidens slut åtminstone i Lund, och som under nära
400 år dominerade träbrunnskonstruktionerna. Den här befintliga brunnen måtte ha sinat vid något tillfälle. Den var
sänkt 75 cm och förf otad med en träspåntning. Spåntbräderna
hade spikats på ramens innerkant. Den rentvättade bottensanden innehöll endast ett fåtal krukskärvor, vilka utan
större entusiasm konstaterades tillhöra den vanliga, sena och
nu mycket välbekanta keramiken. Brunnen hade alltså efter
sänkningen varit i bruk åtminstone under 1700-talet.
Vid de avslutande schaktningsarbetena i mars 1959 kunde
grävningskontrollanten vid detta tillfälle amanuens Erik
Hofren mäta in en liknande syllram under 1500-talshusets
norra gavelmur (fig. 1 M). Den låg 330 cm djupt och hade
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Pumpstocken, som agerade
springvatten. Foto MM 1958.

uppenbarligen tillhört en brunn, som förstördes då huset
byggdes. Inhuggna spår i ramträna skvallrade om, att de
haft en tidigare användning i någon annan träkonstruktion,
ex. som löshult i en klinevägg. Intill denna brunn några
meter längre in på tomten, på samma djup, befann sig en
avfallsgrop med delvis bevarad, plankskoning stödd av pålar
(fig. 1 N). En bred och tjock plankbit var avfasad i änden
likt plankorna i .skiltesverkskonstruktionen. Den tillvaratogs.
Sedan rivningsetapp två, som omfattade de tre stora 1800talshusen mitt över kvarteret, också slutförts, blev ännu en
timrad brunn funnen under gavelmuren på rådhusets norra
flygel. Av denna brunn, som antagligen blivit skadad, redan
då man grävde för flygelbyggnadens murar, återstod endast
några meterlånga, lösryckta timmer. Ett, som togs tillvara,
hade en ände huggen som knut (fig. 1 0).
Redan vid grävningen i vägarebodens källare hade observerats, att det gamla vattenledningssystemet med utborrade
furustammar som ledningsrör även hade sträckt sig in i detta
kvarter. Det fanns fler bevis härpå. Inne på gården närmast
rådhuset, omedelbart invid norra porten, tillvaratogs en
pumpstock, som ännu stod upprätt med överkanten ett stycke
under stenläggningen (fig. 1 P). Märkligt nog syntes ingen
brunnsbyggnad. Eljest har detta vattenledningssystem som
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Markprofil i Kompanigatan med äldre stenläggning och grop. Mätritning
förf.

regel fört vattnet in till ofta tämligen djupa brunnar på gårdarna, varifrån det sedan uppfordrats med hjälp av stockpumpar, de gamla "pumpagyngarnas" uppskattade hemslöjdsvara. Ytterligare en pumpstock stod snett innanför den
plats, där Berlingska gårdens inkörsport funnits (fig. 1 R).
Denna pumpstock väckte sensation genom att plötsligt agera
springvatten, när en betongpåle till nybygget drevs ned intill
den. Inte ens sedan pålningen avbröts vid detta oväntade utbrott, ville vattenflödet stanna av utan fortsatte och sköljde
ned sand i de närmaste och därtill färdiggrävda groparna för
grundsulor. Sedan pålningsmansk ap och pumpstock lugnat
sig, så att området åter kunde beträdas, pejlades djupet med
ett armeringsjärn eller rättare ett flertal, det ena längre än
det andra, ty botten i den helt övertäckta vattenreservoir, som
stocken stod i, nåddes först nio meter under nuvarande markyta. Den nivå varifrån mätningen gjordes var den avsedda
bädden för källargolvet och tyvärr även den gräns under
vilken grävning ej fick fortsätta av byggnadstekniska skäl.
Den djupa brunnen får därför ruva över sin hemlighet, till
dess att det skall grävas för nästa nybygge på den platsen.
Orsaken till vattenflödet var givetvis, att det sidotryck, som
betongpålen vid neddrivningen måste utöva på omkringliggande jordmassor, fick dessa att tränga samman det hålrum,
som vattnet fyllde.
När grundgrävningen tangerade gatumarken, och ras i
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Hörntomten v id Själbodgatan,
där hjulet, häst- och kokranierna påträffades. Foto MM
1958.

brinken blottade profilen under själva gatan, undersöktes
denna. I Kompanigatan liksom i Kalendegatan fanns en bitvis bevarad stensättning av kullersten 35-40 cm under den
nuvarande körbanan (fig. 1 S o. profil). Den var satt i ett fyllnadslager med tegelsmul. Åldern på denna första stensättning förblev obekant beroende på en total brist på lösfynd,
vilket om inte annat gav en vink om, att gaturenhållningen
skötts perfekt. En halv meter under denna gamla gatunivå,
visade i Kompanigatan en mörk rand av sandig mylla, var
den tidigaste och orörda markytan befunnit sig. Den övergick nedåt utan skarp gräns i den överst av strängar med
svallad småsten randade gula till gulbruna grus, som också
påträffats under källargolven. Mitt för porten till byggnadsnämndens fastighet i kv. Claus Mortensen stupade sandmyllan ned i en med brun dy fylld grop. Bottnen befann sig 225
cm under den nuvarande gatan. Den gamla stensättningens
lager fortsatte över gropens fyllning, och detta trafikhinder
hade således undanröjts före den tid, då gatan stensattes
första gången. Om det dessförinnan varit blott en begränsad
fördjupning, en "midding" mitt i gatan eller ett dike, som
korsat den, kunde inte utrönas
På de få ställen inne i kvarteret, som fått vara ifred för
sentida ledningsdragningar av skilda slag, kunde sandmyllan
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iakttagas över grusen på ungefär samma djup som i gatan,
med undantag för en punkt strax invid vinkeln mellan
Berlingska gatuhuset och dess västra flygel, där sandmyllan
låg hela två meter under nuvarande markyta. Man kan därför
föreställa sig den ursprungliga terrängen som tämligen plan
med en eller annan fördjupning. Men inte längre än tvärs
över Kalendegatan på hörntomten mot Själbodgatan, där en
samtidig grundgrävning gjorde det möjligt att fortsätta studiet av markprofilen, började den gamla markytan sänka sig,
så att den över hela sydöstra delen låg 2,5 m under nuvarande
mark. Den ändrade också konsistens, blev myllrikare och avgränsades skarpt mot underlaget, ett 80 cm tjockt skikt av
sjösand, som i sin tur nedåt skildes från en glacial bottenlera
av ett tunt dyskikt. Denna ändring av lagerseriens sammansättning föreföll betingad av att här någon gång varit öppet
vatten eller kärrmark. I sandlagret gjordes så djupt som 3,5
m. under nuvarande marknivå ett par intressanta fynd. Först
tillvaratogs ett nästan helt vagnshjul. Det var primitivt med
ett mycket grovt nav, råhuggna ekrar och löten tappad samman. Träet var svampigt och vattendrucket. Ett tiotal meter
från detta fynd låg nästa, ett hästkranium från en småvuxen
häst eller rättare hingst. — Endast hingsten har hörntänder,
och dylika fanns. — De övriga tändernas kraftiga slitning
röjde, att det inte kunde vara ett föl eller unghäst. Det tredje
fyndet nära intill var ett ävenledes ovanligt litet pannben av
nötkreatur. De kvarsittande hornkvickarna och de väl förbenade suturerna antydde nämligen, att även detta djur var
fullvuxet. Då det inte finns någon rimlig anledning att tro att
dessa lämningar efter småväxta husdjur grävts ned tre och en
halv meter från nuvarande markytan, utan från den undre,
eftersom ingen mellanliggande syntes till, kan kanske både
hästskallen och hjulet räknas som fynd från ett tidigt skede
i Malmö stads historia, kanske rentav så tidigt, att det inte
var möjligt att bygga ett hus på den mark där dessa lämningar hamnat. Vem skulle för övrigt i forna dagar ha vågat
ta befattning med en död häst och gräva ned den hel eller
styckevis inne bland husen i en stad? Det var rackaregöra,
och kadavret skulle ut ur staden.
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Den mellersta tunnan i Stortorgsschaktet. Foto MM 1958.

Förutom undersökningen av rådhuskvarteret, bjöds även
tillfälle till stadsarkeologiska fältstudier vid de omfattande
grävningar som sattes i gång på Stortorget. I torgets södra
del bortschaktades en avsevärd jordmängd för att ge plats
åt en ny, underjordisk bekvämlighetsinrättning. Någon bebyggelse kunde ej här lokaliseras. Endast några pålar stod
djupt ned i bottenleran. En ledningsgrävning, som började
mitt i körbanan framför Kompanigatans mynning med riktning snett över torget mot den stora gropen, var mera givande.
Redan några meter framför den östra parkeringsrefugen kom
schaktet att skära genom ett kulturlager med byggnadsrester.
Här grävdes upp, tyvärr innan museet underrättats, övre
delen av en delvis förkolnad bislagsstolpe, ett stycke av en
stolpe ifrån en korsvirkeskonstruktion, jämte tre bitar av en
tunnbotten med inristade bomärken. Fyndens läge var något
oklar. Lagerserien i gropen började uppifrån räknat med
fyllnadsjord närmast under stensättningen, så grus och fyllning med tegelflis ned till c:a 1,5 m:s djup. Därpå följde lera
i ett tunt lager, och sedan ett kraftigt tilltaget skikt av mörk120

brun kulturgyttja. Den på föremålen kvarsittande jorden
hade samma konsistens och färg som gyttjan. Då grävningen
fortsatt 7,5 m förbi den östra parkeringsrefugen stötte grävanlaget på tre tunnor, ställda över varandra i gyttjelagret. Den
översta var endast delvis bevarad. Överkanten befann sig
105 cm under markytan. Bottnen täckte den mellersta tunnans
överkant 40 cm längre ned. Den mellersta, som var den största
tunnan, dolde i sin tur överkanten på den understa, 2,5 ni
under markytan. Den understa stod till hälften nedgrävd i
ett under gyttjan befintligt sjösandlager, vars överkant tämligen jämnt följde 3-metersdjupet. Den mellersta tunnan var
tom, t. o. m. helt fri från gyttja. I den understa låg en kreatursskalle, och tunnan var dessutom nästan fylld av vatten.
Som brunn hade inte denna tunnstapel kunnat fungera, eftersom bottnarna satt kvar i samtliga tunnor. Den måste i stället
ha varit samlingsbrunn för avloppsvatten eller något lik.
nande. De tillslutna tunnorna förde nästan tanken på någon
form av septic tanc. Tunnorna hade tillverkats av ekstav och
hölls samman med fyra vidjeband. Schaktprofilen på fyndplatsen överensstämde i huvudsak med, vad som noterats, där
byggnadsresterna legat. Under stenläggningen kom jordfyllning, grus, jord, kanske med något mera tegelinblandning,
även strandmal, jord igen, så leran. Djupet var här 70 cm.
Här tillkom ett mellan 20-30 cm tjockt lager med halvmultnade trärester och läderavfall, mitt för tunnorna buktande något nedåt i en lerklädd grop. Många centimeter skilde inte
tunnstapelns överkant och den mörkbruna kulturgyttjans.
Omkring översta tunnan var packat knytnävsstora stenar. På
160 cm:s djup delade ett tunt skikt med flinta och strandmal
gyttjan i ett övre och ett undre lager. Ur väggen, 20 cm under
denna gräns stack det fram en planka och vid sidan av tunnorna stod en avbruten grov fyrkantsstolpe. Eljest innehöll
inte gyttjan något fyndmaterial. Den slutade på 2,9 m:s djup
och därefter följde den vita sanden. Det var en märkligt skarp
gräns mellan dessa två lager. Det fanns ingen nyans i skiktet
vid övergångsstället utan bokstavligen svart på vitt.
Grävningen tvärs över denna starkt trafikerade plats måste
i högsta grad forceras. Detta hindrade en fortlöpande mät121

Källargolv av tegel i Stortorgsschaktet. Foto MM 1958.

ning, vilken fick begränsas, till de ställen, där något fynd
gjordes. På något varierande djup under gatan, ej överstigande 125 cm, ej under 100 cm, skar schaktet i fortsättningen
igenom fem stockrör från den gamla vattenledningen. Alla
dessa voro lagda i riktning mot en punkt på torgets nordöstra
del 40 m framför rådhusets ingång. Där torde den gamla
vattenkonstens murade bassäng kunna grävas fram, om den
finns kvar. I höjd med cykelstället närmast rundeln mitt på
torget låg vräkt en driva av sönderslagen tegel, något längre
fram ett par markstenar, samt på 186 cm:s djup ett tegelgolv.
Lagret närmast över detta var jordblandad lera. Under detsamma vidtog torvjord, som övergick i den bruna gyttjan.
Även om inget sammanhang direkt kunde påvisas, därtill var
dessa rester alltför fragmentariska, måste man ändå utgå
ifrån, att även här legat ett hus, och att golvet kunde vara
dess källargolv. Beträffande dateringen var situationen på
denna grävningsplats i ett hänseende mera gynnsam än på
rådshustomten. Genom att torget lades ut på 1540-talet, kunde
den övre tidsgränsen säkert fixeras. Lösfynden voro också,
trots sin ringa numerär, bättre skickade för en tidsbestämning. Bland läderresterna låg t. ex. en hel sula av en oxmulesko. Den var ett utmärkt dateringsmedel, eftersom denna sko-
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typ var modesko omkring år 1500. Från tegelgolvets grannskap hämtades bottnen till ett tyskt stengodskärl av omisskännligt tidig 1500-talstyp. Ett försök att tolka schaktprofilens lagerserie räknat nerifrån resulterade i, att endast sandlagret kunde anses vara ursprungligt. över detta hade sedan
under lång tid lagrats den tjocka kulturgyttja, i vilken praktiskt taget alla fynden gjordes. Bebyggelsen kunde anses höra
till tiden omkring 1500, i profilen markerad av lagret med
läderavfall och trärester, kanske t. o. m. omfattande lerskiktet. övrig fyllnad bör ha förts på till en del, när området
förvandlades till torg och delvis senare. Det är förvånande
att se att bebyggelse måste ha funnits vid en tidpunkt, då den
tunna fyllningen knappast kunnat hindra, att marken åtminstone vid nederbörd blev i det närmaste ofarbar, och i varje
fall måste anses som en mycket dålig grund.
En intressant upplysning, låt vara negativ, har undersökningens samlade erfarenheter lämnat. Den bör inte förbigås,
då den snuddar vid den ofta debatterade och viktiga frågan:
var har den äldsta staden varit belägen? Intet fyndmaterial
har bragts i dagen och ingen iakttagelse gjorts, som berättigar
till ett antagande, att vare sig före eller under 1250-talet, tidpunkten för stadens grundläggning, lika litet som under det
närmast följande halvseklet, bebyggelse existerat inom någon
del av det undersökta området. Men det bör slutligen också
framhållas, att upplysningens värde för problemets lösning
kan bedömas först, sedan ett betydande antal liknande undersökningar inom angränsande områden fört fram ett mera
omfattande jämförelsematerial. Läget har blivit sådant, att
det brådskar, ty om de tillfällen till undersökningar försummas, som den nu pågående byggnadssaneringen och byggnadsverksamheten inom äldre stadsdelar erbjuder, då har
möjligheten att erhålla ett svar gått till spillo tyvärr för alltid.
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ARKEOLOGISKA OCH BYGGNADSHISTORISKA FÄLTARBETEN 1958
MEDDELANDE FRÅN MALMÖ MUSEUM AV STEN KALLING

Gamla staden. Kvarteret 47 S:t Knut.
För de omfattande undersökningarna i samband med rivnings- och
schaktningsarbeten å rådhustomten redogör intendenten Carl Gustaf Lekholm i en särskild artikel, som ingår i detta nummer av årsskriften.

Gamla staden. Kvarteret 67 Carl Gustaf. Tomt nr 3 A.

I

nom stadsområdet pågår i större utsträckning än tidigare
husrivningar för nybyggnader och nu försvinner även byggnader från 1800-talets slutskede. Den kulturhistoriska avdelningen har i samband härmed fått nya arbetsuppgifter. I
några fall bar det varit möjligt och befogat att tillvarataga
vissa detaljer från den fasta inredningen, men i flertalet fall
begränsas våra åtgärder till rutinmässig fotografering av
fasader och interiörer. Bland fynd, som kunna göras i raserade murverk, märkas föremål och dokument, nedlagda
grundläggningsåret eller under byggnadstiden. Ett litet fynd
av detta slag tillvaratogs av entreprenören Erik G. Ek vid rivningen av byggnaden i hörnet av Kanalgatan och Södra Vallgatan. I östra fasadens skärmmur, omkring 1/2 meter över
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Kanalgatan n:r 5. Foto Malmö museum 1958.

takfotlisten, hittades en ölbutelj och i den låg en illa stukad
ettöring från år 1877, samt tvenne papperslappar på vilka följande är antecknats med blyerts:
"Ano 1877 Byggdes detta hus af David Lennander
Reustratör på Davidshall, dess Byggmästare var J.
Andersson.
Murarnas namn
J. 0. Ohlsson
J. Persson
Möller

0. Hansson
0. Nilsson
J. Lenander."

Här må nämnas, att David Lenander var född 1825, kom
från Simrishamn till Malmö, där lian fick burskap som handlande 1848, och drev senare värdshuset Davidshall. Detta låg
i nuvarande kvarteret 27 Tigern vid S. Förstadsgatan och var
nöjesetablissemang under åren 1862-86. Från S. Förstadsgatan 71 flyttade Lenander 1880 till det nya bostadshuset i
kvarteret Carl Gustaf, men avled redan 1882. Byggmästaren
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Jeppa Olsson Andersson var född 1874 och kom från Håslöv
till Malmö. Även han bodde i fastigheten S. Förstadsgatan 71
(Davidshall). Andersson avled 1903.
Ett brandförsäkringsbrev, daterat den 31 okt. 1877, bekräftar byggnadsåret och lämnar dessutom den upplysningen, att
det uppförts "i stället för numera nedrifvet envåningshus".
Efter källaremästaren Lenanders död ägdes fastigheten av
följande: Lenanders arvingar, Skånska Lithografiska A.-B.,
byggmästaren 0. A. Ahlgren, orgelbyggeridirektören A. V.
Lundahl, målaremästaren A. Agri, handlanden Evald Larsen,
dennes arvingar, stadsveterinär K. B. Olsson och Hyresgästernas i Malmö bostadsrättsförening Silkeborg.

Västra Förstaden. Kvarteret Atén. Fridhemsvägen
nr 5, Villa Breidablick.
De otidsenliga storvillorna inom Fridhemsområdet tillhör
även den grupp av äldre byggnader från 1800-talets slutskede,
som synas vara dömda att försvinna eller som i varje fall
kommer att förlora sin ursprungliga karaktär. Dessa villor är
ofta synnerligen gediget byggda och inredda — goda exponenter för den standard som kännetecknade den dåtida hög-

Villa Breidablick.
Foto Malmö museum 1958.
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borgerliga bostaden. Om den nu rivna villan Breidablick inom Fridhemsområdet har direktör Gottfried Kockum lämnat
följande uppgifter: Byggherre var Carl Georg Kockum,
fabriksidkare i Malmö, född 1868, död 1902, och hans hustru
Sigrun Heidi Hederström, född 1875, död 1945. De gifte sig
1894 och byggde denna villa 1899. Villans namn torde ha ett
visst samband med att hennes far var, fornforskaren Thure
Hederström, en Edda-forskare, som inom parentes sagt gav
alla sina barn fornnordiska namn (Torvid, Alfhild, Dagny,
Sigrun, Åslög och Turid). Carl Kockum, som var sonson till
grundläggaren av Kockums mek. verkstads AB, Frans Henrik
Kockum, hade tobaksfabrik i Malmö.
Efter Carl Kockums död 1902 såldes villan till grosshandlaren Nils Winkler. Änkefru Betty Winkler innehade villan
till den 24 nov. 1958.

Slottsstaden. Kvarteret nr 77 örehus tomt nr. 2.
Inom området närmast söder om oresundsparken har vid
olika tillfällen påträffats skelettgravar. Man har här att räkna
med både pestgravar och soldatgravar. Se Malmö Fornminnesförening årsskrift 1955, sid. 116. Men en anmälan av

Foto Malmö museum 1958.
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lektor Olof Ryberg om ett skelettfynd vid schaktningsarbeten
för en nybyggnad i kv. trehus tomt nr 2 vid Limhamnsvägen
gav anledning tro, att det kunde vara fråga om ett förhistoriskt fynd. Enligt våra iakttagelser vilade skelettet nedanför
övre gränsen till en i schaktväggen synlig gammal strandlinje
som tycktes falla i nordvästlig och västlig riktning. Skelettet
täcktes av hopade stenar vilka bildade en u-formig sträng
och låg på en bädd av grovkornigt strandgrus. Skelettet var
orienterat i sydväst—nordöst och begravningssättet kunde ej
betraktas som regelmässigt. Några fragment av kraniet har
blivit granskade vid anatomiska institutionen i Lund och har
doktor Bertil Sonesson karaktäriserat dessa som "spröda, till
färgen gulbruna relativt väl bibehållna benfragment från ett
manligt skelett. Underkäken är kraftigt byggd, samtliga tänder utom +8, —8 8-- har framkommit under livet. Tänderna,
som delvis är kraftigt avnötta, är väl bevarade, ingen caries.
Individens ålder uppskattas till mellan 30 och 40 år."
Inga för dateringen vägledande lösfynd kunde iakttagas.
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ANTECKNINGAR TILL EN MALMÖBIBLIOGRAFI FÖR ÅR 1958
Av Ingeborg Heintze.

Andersson, Helge, Bödkaregården i Malmö. [Ill.]
Byahornet. Årg. 17 (1958), s. 715-716.

Freden i Roskilde ett 300-årsminne. [Ill.]
Lundastiftet. Årg. 14 (1958), nr 2, s. 12-14..

Gammalt byaliv i östra Skrävlinge. [Ill.]
Byahornet. Ärg. 17 (1958), s. 820-823.

— Karl X Gustav i Malmö. [Ill.]
SkD 6/3.

— "Perssons hörna" i Hohög försvinner. [Ill.]
SkD 26/11.

— Prydesholm 100 år. [Ill.]
SkD 22/11.

— Socken blev stadsdel [Hyllie].
SkD 20/3.

Den traditionsrika kvarnrörelsen i Hohög. [Ill.]
SkD 23/7.

Askgaard, Finn & Olsen, Gunnar, En kamp for livet. Svenskekrigene 1657-60. Kbh. 224 s. I11. portr. kart.
Bager, Einar, Ett 1500-talshus i rådhuskvarteret. [Ill.]
SDS 20/3.

— Medeltidskällaren i rådhuskvarteret. [Ill.]
SDS 25/4.

— Ordspråk och talesätt. Småplock ur gamla handlingar.
Malmö fornminnesförening. Årsskrift. Årg. 26 (1958), s. 46-49.
9

129

— Thottska huset. [Ill.]
Malmö fornminnesförening. Årsskrift. Årg. 26 (1958), s. 136-139.

Balslev, L., Sorominder i Skåne. Nogle rejseindtryk.
Jul i Sore% 1958.

Banker:
ISoenska bankmannaförbundet. Avd. 65.] Pensionärskommitte
bildad i Malmö.
Bankvärlden. Årg. 47 (1957), s. 241.

Beijer, Gottfried, 1838— 1901. Löroegren, Gunnar,
Gottfried Beijer. [Portr.]
SDS 27/2.

Berggren, Nils, Amnesti åt Amaltheamännen. [Portr.]
Elektrikern. Arg. 51 (1958), nr 6, s. 10-11.

Bergquist, Eric, Skåneana. [I] —III. Något om skånska bokägarmärken. [Ill. portr.]
Nordisk exlibristidskrift. Årg. 10 (1958), s. 24-27, 40-43, 54-57, 62.

Beronius, Boel-Marie, VM-team med djärvt samspel. [Fritz
Jaenecke och Sten Samuelson. Portr.]
Veckojournalen. Årg. 49 (1958), nr 26, s. 26-27, 31-32.

Bjerre, Th., Fra flådens arkiver. Kbh. 63 s. Ill. litt.
Niels Juel og bådsfolkets skabne i slaget ved Lund 4. dec. 1676.

Björklund, C (äril flohan 1, Dömda till döden. Amaltheadramat. Sthlm. 237 s.
Bonnesen, Sten, Karl X Gustav. Lund 1924-58. 777 s. Ill. portr.
kart. litt.
Borgarståndets riksdagsprotokoll från frihetstidens början. På
riksgäldskontorets uppdrag utg. av Nils Staf. 4. 1731. Sthlm.
4:o. Reg.
Bringmark, Gösta, Kring Roskildeminnet. [Ill.]
Arbetet 2/2.

Bäckström, Knut, Arbetarrörelsen i Sverige. [1]. Sthlm. Ill.
portr. kart. litt. reg.
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Dahlerup, Aksel, Stormen paa Kobenhavn den 11. februar
1659. Skrevet paa grundlag af samtidens beretninger og
senere udg. mindeskrifter. Kbh. 294 s. Ill. portr.
Danmarks riges breve. Udg. af det danske sprog- og litteraturselskab under ledelse af Franz Blatt. REekke 3: Bd 1 (1340
—1343). Udarb. af C. A. Christensen og K. Friis Johansen.
De tyske tekster af H. Bach. Kbh. 4:o. Orts- & personreg.
De danske strfflder og Oresundstolden. Af Gunnar Olsen, Erik
Harremoes, G. Honnens de Lichtenberg, R. Steen Steensen.
Kbh. 80 s.
Marinehistorisk selskabs skrifter nr. 4.

Diplomatarium danicum. Udg. af Det danske sprog- og litteraturselskab. REekke 3: Bd 1 (1340-1343). Udg. af C. A.
Christensen og Herluf Nielsen. De tyske tekster af Peter
jorgensen. Kbh. 4:0. Orts- & personreg.
Ericsson, Holger, P. M. med uppgifter om soprenhållningen och
avloppsvattenrening i svenska städer.
Hygienisk revy. Ärg. 47 (1958), s. 267-270.

Ersgård, Hans, Fredsslutet i Roskilde.
SkD 26/2.

— Hyllningsceremonin i Malmö den 16 april 1658. [Ill. portr.]
Malmö fornminnesförening. Årsskrift. Årg. 26 (1958), s. 50-58.

Fabricius, Knud, Skaanes overgang fra Danmark til Sverige.
Studier over nationalitetsskiftet i de skaanske landskaber
i de nwrmeste slEegtled efter Bromsebro- og Roskildefrederne. D. 4. Kbh. Kart. reg.
— Den skånske adel under overgangstiden.
Nordisk tidskrift. Ärg. 34 (1958), s. 4-18.

Freden i Roskilde. [Ill. kart.]
Huf vudstadsbladet 26/2.

Fredriksson, Gunnar, Bilstölderna ökade 337 proc. på åtta år.
Från departement och nämnder. Arg. 20 (1958), s. 405-409.

Friberg, ner] Å[ke], Tegeltorg i Malmö. [Ill.]
Havekunst. Årg. 39 (1958), s. 58-59.
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Föreningar och ordenssällskap:
Club italiano Malmö. Statut°. Malmö. 7 s.
Malmö automobilklubb. Stadgar antagna 1957-1958. Malmö.
10 s.

Gedda, Carl, Befälet vid Kronprinsens husarregemente. 24/4
1758-31/12 1927. [Malmö. 292 s.]
Stencilerad.

Grön& Otto, Se Smith, Henrik under Häl s o- o c h sju kv å r d.
[Gyllin, Yngve], Arbetskämpar i värme och lera. Visit vid
Malmö elverk. Av Yge [pseud.] [Ill. portr.]
Kommunalarbetaren. Ärg. 48 (1958), nr 4, s. 12-13.

— Limhamnsfiskare. Krönika. Limhamns fiskareförening Öresund 1888-1958. Malmö. 96 s. 111. portr.
— De lummiga parkernas stad. Av Yge [pseud.] [Ill. portr.]
Kommunalarbetaren. Ärg. 48 (1958), nr 17, s. 7-9.

— Varvsarbetare 58. [Gunnar Gislander. Portr.]
Metallarbetaren. Ärg. 69 (1958), nr 22, s. 12-13.

Gårdhammar, G. A., MKB — en betydelsefull länk i Malmös
kedja av bostadsföretag. [Ill.]
Tidning för byggnadskonst. Ärg. 50 (1958), s. 786-788.

— Nya "sparstaden" i Limhamn — ett imponerande egnahemsområde. [Ill.]
Tidning för byggnadskonst. Ärg. 50 (1958), s. 624-625.

Hallsten, Olof, Bomb mot strejkbrytare. [Amalthea. Ill.]
Metallarbetaren. Ärg. 69 (1958), nr 17, s. 4-5, 20.

Hamrin-Thorell, Ruth, Pappa lektorn och mamma rektorn.
[Birgit och Sten Rodhe. Ill. portr.]
Idun. Ärg. 71 (1958), nr 48, s. 22-23, 54-55.

Handel, industri och hantverk:
Cason, Carl, En blick från sydsvensk horisont ... [Portr.]
Kontorsvärlden. Ärg. 48 (1958), s. 92.
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Skånes handelskalender 1958. Organ för Skånes näringsliv.
2 uppl. Malmö. 560 s.
oh, Tage, Storföretag och koncerner inom cement- och kalkindustrin. [Ill. portr.]
Byggnadsarbetaren. Årg. 10 (1958), nr 11, s. 14-15.

Elon Arenhills atelje. Pierre, Majolin, Gammalhantverkstradition i extremt modern miljö. [Ill. portr.]
Svenska hem och Trädgårdstidningen. Ärg. 46 (1958), s. 142-143.

Butikscentrum. [II1.1
Byggnadsvärlden. Årg. 49 (1958), s. 109.

Byggnadsindustrins skyddskommitté Malmö. Skydd och säkerhet på byggnadsplatserna. Malmö. 15 s.
Byggtjänst — ett byggcentrum för allt och alla. Av Lt. [sign.]
[Ill.]
Byggnadsindustrien. Årg. 28 (1958), s. 381-383.

D om u s. Domus i Malmö. [Ill. portr.]
Kooperatören. Årg. 44 (1958), s. 136-138.

— Domus — totalprojekterat varuhus i Malmö. [Ill.]
Byggnadsvärlden. Årg. 49 (1958), s. 250-251.

— Olsson, Sten 0. & Sjölander, Åke, Domus, ett nytt varuhus
i Malmö. [Ill.]
Ljuskultur. Årg. 30 (1958), s. 67-72.

AB Du x. Luthander, Torsten, Sydafrikanskt förbud skapade svensk marknad i Belgiska Kongo. [Ill. portr.]
Korrespondens. Ärg. 57 (1958), s. 120--121.

Förlagshuset Norden AB. Bokskogen. Personaltidskrift. Årg.
5 (1958). 4:o. Ill.
Kockums mekaniska verkstads AB. Annell, Bo,
Nytt ljus hos Kockums. [Ill.]
Ljuskultur. Årg. 30 (1958), s. 54.

— Forsberg, B., Kockums i Malmö valde gas. [Ill.]
Svenska gasverksföreningens månadsblad. Ärg. 25 (1958), s. 93-96.

[Gyllin, Yngve], Gjutareelever i modern verkstadsskola.
Av Yge [pseud.] [Ill.]
Gjutaren. Årg. 65 (1958), nr 12, s. 12-13.
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— Kockums skjuter i höjden. [Ill. portr.]
Industritjänstemannen. Årg. 38 (1958), nr 5, s. 1213, 30-31.

— Gårdhammar, G. A., Kockums nya 17 våningars kontorskomplex. [Ill.]
Tidning för byggnadskonst. Årg. 50 (1958), s. 281-286.

— Hansson, Hans, Konstruktioner i Kockums kontorshus. [Ill.]
Väg- och vattenbyggaren. Årg. 4 (1958), s. 51-53.

— Kockums kontorsbyggnad. Av Hn [sign.] [Ill.]
Teknisk tidskrift. Årg. 88 (1958), s. 576-577.

— Kockums lärlingsskola. Med kurs på gedigen yrkesutbildning. [Oms!.] Malmö. 20 s.
-

Kockum's new skyscraper. [Ill.]
The American Swedish monthly. Vol. 52 (1958), nr 9, s. 18-19.

Kockums nya huvudkontor. Av B. 0. [sign.] [Ill.]
Verkstäderna. Årg. 54 (1958), s. 202-203.

— Kockums nya kontor. [Ill.]
Affärsekonomi. Årg. 31 (1958), s. 695, 704, 706, 708.

— Kockums nya kontorsbyggnad. [Ill.]
Arbetsledaren. Årg. 51 (1958), s. 280-281.

— Kockums nya storkomplex invigt. [Ill.]
Svensk sjöfartstidning. [Ärg. 54] (1958), s. 804-805.

Kockums sätter leveransrekord 1958. Tio handelsfartyg,
fyra marinbåtar. [Ill.]
Medborgaren. Årg. 44 (1958), nr 46, s. 7.

— Kockums varv övertar Malmö gamla oljehamn.
Svensk sjöfartstidning. [Årg. 54] (1958), s. 1270.

Modernt kontorshus i Malmö. [Ill.]
Cement & betong. Årg. 33 (1958), s. 120.

[Det nya huvudkontoret.] Malmö. 8 s. Ill.
— Ubåten "Bävern" sjösatt i Malmö. — Kockums levererar
rekordstor turbintanker. Av N. Lll. [sign.] [Ill.]
Teknisk tidskrift. Årg. 88 (1958), s. 217, 1065.

AB K ontr ollf ode r. Vi besöker Kontrollfoders nya
foderfabrik i Malmö. Av Elwe [sign.] [Ill.]
Meddelande till kvarnägare. [Årg. 4] (1958), nr 1, s. 3.
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AB Kvarnmaskiner. Jag minns.... [Intervju med Axel
Peter österlind av Spectator, pseud. Portr.]
Meddelande till kvarnägare. [Ärg. 4] (1958), nr 3, s. 6-7.

— Perforerad plåt. Av S. A. [sign.] [Ill.]
Meddelande till kvarnägare. [Arg. 4] (1958), nr 2, s. 1-3, 6.

Limhamns glasbru k. Gyllin, Yngve, Skånskt glasbruk
vid sekelskiftet. [Ill. portr.]
Fabriksarbetaren. Ärg. 28 (1958), [nr 1], s. 24-25.

Malmö boktryckarklubb. Stadgar antagna vid möte den 5 oktober 1943 jämte ändringar antagna vid möte i mars månad
1950. Malmö. 7 s.
AB Malmö förenade bryggerier. [Ill. portr.]
Mål och medel. Ärg. 37 (1958), s. 252-253.

Malmö läderfabriks A B. Christell, Bengt, Malmö
läderfabriks AB.
Beklädnadsfolket. Ärg. 15 (1958), nr 12, s. 10.

— Garveriet nedläggs hos Malmö läderfabrik.
Läder och skor. Ärg. 49 (1958), nr 12, s. 9.

— Malmö läder ökade skoproduktionen med 21 procent.
Läder och skor. Arg. 49 (1958), nr 7, s. 5.

Malmö strumpfabriks A B. Antoine, Herb[ert], Miljarder maskor — florstunn finhet. [Ill. portr.]
Beklädnadsfolket. Arg. 15 (1958), nr 12, s. 16-17.

Margarin AB Zenith, Gårdhammar, G. A., Modern
margarinfabrik invigd i Malmö. [Ill.]
Tidning för byggnadskonst. Arg. 50 (1958), s. 928.

[Svenska bokbindareförbundet.]
ning 60 år. Av 0. G. [sign.] [Ill. portr.]

Malmöavdel-

Bokbinderiarbetaren. Ärg. 65 (1958), nr 4, s. 90-91.

[Sveriges industritjänstemannaförbund. Avd. 1.] "Ettan" har
passerat 5000. Av Amek [pseud.] [IM]
Industritjänstemannen. Ärg. 38 (1958), nr 5, s. 8.

Sydsvenska kraft AB. Sydkraft — företag av format.
Av Tor [pseud.] . [Ill. portr.]
Elektrikern. Arg. 51 (1958), nr 3, s. 8-9, 12.
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Heldt, Bengt-Olof, När Skåne blev svenskt [1-6.] [Ill. portr.
kart.]
Veckojournalen. Ärg. 49 (1958), nr 1, s. 24-31, 42; nr 2, s. 24-31, 39;
nr 3, s. 24-31; nr 4, s. 21-27, 36; nr 5, s. 21-27; nr 6, s. 24-26, 47.

Hellberg, Knut, En rapsodi över förtillverkade betongelement
i Malmö. [Ill.]
Cement & betong. Årg. 33 (1958), s. 87-92.

Holm, Lennart, Ett bostadsområde blir äldre. [Augustenborg.
Ill. Med kommentar av Sture Nyström.] 1-3.
Byggforum. [Ärg. 8] (1958), nr 7, s. 21-31; nr 8, s. 11-19; nr 9, s.
9-19, 32.

Hyresgästernas sparkasse- och byggnadsf ö r e n in g. Gårdhammar, G. A., HSB:s andel av byggnadsverksamheten i Malmö starkt ökad. [Ill.]
Tidning för byggnadskonst. Årg. 50 (1958), s. 753-755.

Häger, Bengt Åke, Malmösammansvärjningen 1658-59. [Ill.]
Arbetet 7/7.

Hälso- och sjukvård:
Biörck, G[unnarj, Blomgeist, G. & Sievers, J., Några data
från 20 års hjärtinfarktmaterial i Malmö.
Svenska läkartidningen. Årg. 55 (1958), nr 27, s. 1977-1989.

Huss, Ragnar, Jacobsson, Jörgen & Quensel, Carl-Erik, Nedgången i könssjukdomarnas 'frekvens i Malmö stad med
särskild hänsyn till införande av "lex veneris" 1/1 1919.
Svenska läkartidningen. Årg. 55 (1958), s. 1757-1768.

Kelfe, Sture, Linell, Folke & Winblad, Sten, De nya institutionerna för patologi och bakteriologi vid Malmö allmänna
sjukhus. [Ill.]
Sjukhuset. Årg. 35 (1958), s. 53-62.

Selander, Per, Hälsokortet för Sveriges barn och ungdom.
Svenska läkartidningen. Ärg. 55 (1958), nr 3, s. 192-198.

Smith, Henrik, omkr. 1495-1563. Grön& Otto,
Henrik Smith och hans läkareböcker. Ett 400-årsminne.
[Ill. litt.]
Malmö fornminnesförening. Årsskrift. Ärg. 26 (1958), s. 19-45.
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[Sällskapet Länkarna. 10 år.] Malmölänkarnas jubileumsfest.
Av B-en [sign.] [Ill.]
Syd-Länkar. Årg. 4 (1958), nr 11, s. 12-15, 22.

— Malmölänkarnas semesterhem. Av B-en [sign.] [Ill.]
Syd-Länkar. Årg. 4 (1958), nr 2, s. 9, 17.

— Sällskapet Länkarna i Sverige. Av K. B. [sign.]
Syd-Länkar. Årg. 4 (1958), nr 6-7, s. 6-7.

Här är gudagott att vara. Sydsvensk hotell- och restaurangguide. Medarbetare: Sten Broman m. fl. Red. av Torsten
G:son Elg. Malmö. 230 s. Ill. kart. ortsreg.
Idrott, gymnastik, sport, lek och spel:
Carlsson, Stig, Malmö senaste turistattraktion. [Stadion. Ill.]
Byggnadsindustrin. [Ärg. 28] (1958), s. 321-323.

[Cykelkedjan 20 år.] Cykelkedjan i Malmö 20-årsjubilerar i
maj.
Cykel- och mopednytt. Årg. 5 (1958), nr 3, s. 17.

Hästsport. Årg. 1 (1958). Arlöv. Ill.
Forts. på Jägersrotidningen.

[Jonston, [Assax], Malmö-stadion. [Ill. portr.]
Svensk idrott. Årg. 30 (1958), s. 366-370.

Malmö bridgeklubb. 25 år. Jubileumstävling. Några blickar
tillbaka. Av Henry Olsson. Malmö. 11 s.
[Malmö civila ryttarförbund.] Malmöjuniorer
framgångsrika i Hamburg. Av S. K. [sig-n.] [Ill.]
Hästen. Ärg. 16 (1958), nr 4, s. 9.

En malmöflicka som visar vägen. [Karin Larsson. Portr.]
Simsport. Ärg. 13 (1958), nr 3, s. 10.

ZeWn, Gösta, Malmö simsällskap. [Portr.]
Simsport. Ärg. 13 (1958), nr 12, s. 9-10.

— Simklubben Ran. [Portr.]
Simsport. Ärg. 13 (1958), nr 5-6, s. 3-4.

eideen, Kjell, Simhallsbadet. [Ill.]
Byggmästaren. Ärg. 37 (1958): A, s. 37-40.
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Ingers, Ingemar, Ortnamn i Malmö. II. [Ill.]
Malmö fornminnesförening. Årsskrift. Ärg. 26 (1958), s. 59-74.

[Jaenecke, Fritz & Samuelson, Sten], Som ni behagar — men
planera med arkitektens hjälp. [Sparbanksstaden, Sibbarp. Ill.]
Villatidskriften Hem i Sverige. Ärg. 51 (1958), s. 258-263.

Klingberg, Lennart, Kostnadsjämförelse mellan ett småhus i
Malmö och Köpenhamn. [Ill.]
Byggnadsvärlden. Ärg. 49 (1958), s. 437-442.

— Är danska småhus billigare än svenska? [Ill. portr.]
Skånehem. Ärg. 5 (1958), nr 4, s. 13, 15-16.

Kommunikationer:
Borg, Ebbe, Samhällsplaneringen och vägarna. [Kart.]
Svenska vägföreningens tidskrift. Ärg. 45 (1958), s. 240-248.

"British Advocate" invigde Malmö nya oljehamn.
Svensk sjöfartstidning. [Ärg. 54] (1958), s. 1797.

Bro eller tunnel vid Öresund? Av -d [sign.].
Officersförbundsbladet. Ärg. 27 (1958), s. 139, 150.

Edebrand, K[arl] E., Allkunnig biljettmaskin ... Malmö spårvägar ... [Ill.]
Svensk lokaltrafik. (Ärg. 15] (1958), nr 4, s. 13-17.

— Malmötaxan infriar förväntningarna. [Ill. kart.]
Svensk lokaltrafik. [Ärg. 15] (1958), nr 1, s. 17-21.

Ekström, Karl, Televisionsnätets utbyggnad. [Ill.]
Verket och vi. Ärg. 16 (1958), nr 4, s. 3-5, 18.

Gatuförteckning med karta över Malmö och Arlöv. Med spårvägs- och busslinjer. Utg. av Malmö stads spårvägar.
Malmö. 74 s. Kart. reg.
Gyllin, Yngve, Där Gefion plöjde grunt — Flintrännan i Öresund. [Ill. kart.]
Handelsnytt. Ärg. 8 (1958), nr 1, s. 40-44.

Lundgren, Erik H., Radiolänken Stockholm—Göteborg—Malmö. [Ill.]
Era. Ärg. 31 (1958), s. 94-97.
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— Siemens utrustning för radiolänk Stockholm—Göteborg—
Malmö. [Ill.]
Elektriska installatörtidningen. Årg. 30 (1958), s. 326, 329.

Malmö spårvägspersonals musikkår 1908-1958. Malmö. 36 s.
Ill. portr.
Mannerf elt, W[alter], Planering för motorväg Malmö—Göteborg. [Ill. kart.]
Svenska vägföreningens tidskrift. Årg. 45 (1958), s. 211-216.

Näslund, Erik, Televisionens sändarstationer. [Ill.]
Verket och vi. Årg. 16 (1958), nr 4, s. 6-7.

Plantåt, C. G., Några erfarenheter från Sveriges första motorväg [Malmö—Lund]. [Ill. kart.]
Svenska vägföreningens tidskrift. Årg. 45 (1958), s. 206-210.

Ruud, Herman, TY-länklinjen Stockholm—Göteborg—Malmö.
[Ill. kart.]
Verket och vi. Årg. 16 (1958), nr 4, s. 8-11.

Rådström, Anne-Marie, Bättre vägar räddar liv. [Ill.]
FIB. Årg. 25 (1958), nr 2, s. 18-19, 42-43.

Silv[ander, Harald], Televisionslänken Stockholm—Göteborg
—Malmö. [Ill.]
Industritidningen Norden. Årg. 86 (1958), s. 374, 376.

Spårvägskören Malmö 1918-1958. Malmö. 16 s. I11.
Svedberg, Biengtl, Invigning av TV-länkkedjan Stockholm—
Malmö. [Ill. kart.]
Industritidningen Norden. Årg. 86 (1958), s. 600, 603.

Televisionslänken Stockholm—Göteborg—Malmö klar. [III.
kart.]
Svensk trafiktidning. Årg. 30 (1958), s. 373-374.

TV-radiokeede Stockholm—Göteborg—Malmö.
Elektroteknikeren. Årg. 54 (1958), s. 373.

Widell, Gustav] Aidolf"J, Den sociala aspekten ger vägbyggandet hög prioritet. [Portr.]
Svenska vägföreningens tidskrift. Årg. 45 (1958), s. 192-194.
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Konst (med musik, teater och nöjesliv):
Beronius, Boel-Marie, Hennes burkar tar priset. [Signe PerssonMelin. Portr.]
Veckojournalen. Ärg. 49 (1958), nr 45, s. 22-23, 48.

— Jullans lyckliga höst. [ Julian Kindahl. Portr.]
Husmodern. Årg. 42 (1958), nr 47, s. 28-29, 59, 65.

Lundström, Hjalmar, 18 79—. Nilsson, Frans, Hjalmar Lundström — Linderödsåsens målare. [Ill.]
Byahornet. Årg. 17 (1958), s. 722-725.

Malmö stadsteater. Malmö's municipal theatre.
Malmö. tv. 8:o. 32 s.
P o p p e, Nils, 1908
komiker. [Portr.]

Lilliestierna, Christina, Bara en

Veckojournalen. Årg. 49 (1958), nr 4, s. 28-29, 36.

— Öijens, Arne, Nils Poppe. Sveriges Charlie Chaplin. [Portr.]
Svensk hotellrevy. Årg. 41 (1958), nr 3, s. 12-13.

Romare, Kristian, Skåne—Köpenhamn.
Paletten. Årg. 19 (1958), s. 59-60, 93-94, 134.

— Undret i öknen. [Per Siegårds förslag till fresk i Slottsstadens kyrka. Ill.]
SDS 26/11.

Sjöqoist, Gunnar, Musik i Malmö med omnejd.
Musikrevy. Årg. 13 (1958), s. 126-129.

Stavenom, Åke, Keramikeren Signe Persson-Melin tilkendt
Lunning-prisen for 1958. [Ill. portr.]
Dansk kunsthaandwerk. Årg. 31 (1958), s. 152-154.

Svanberg, Max Walter, 1 9 1 2 —. Holten, Ragnar
von, Den fantasibesatte. [Ill.]
Kulturkontakt. Ärg. 5 (1958), nr 15, s. 39-41.

Kyrko- och religionsväsen:
Andersson, Helge, Invigning av kyrkogård och kapell i Husie
och V. Skrävlinge. [Ill.]
Lundastiftet. Årg. 14 (1958), nr 8, s. 9.
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— Kapell i affärslokal. [Risebergakapellet i Husie. Ill.]
SkD 11/7.

Kyrkogårdsinvigning i Husie och V. Skrävlinge. [Ill.]
SkD 22/9.

Lv 4:s vapensköld till Husie kyrka.
Lundastiftet. Årg. 14 (1958), nr 8, s. 8.

Mormonismen i Malmö under 1800-talet. [Ill. portr. lita.]
Malmö fornminnesförening. Årsskrift. Årg. 26 (1958), s. 96-125.

Ny kyrkogård i Husie.
SkD 15/7.

Svensk-dansk församlingsdag i Husie.
Lundastiftet. Årg. 14 (1958), nr 8, s. 10-11.

— Unik bok i Skånskt arkiv. [Södra Sallerups kyrkoarkiv:
Histoire generale des eglises evangeliques ... Av J. Leger.
1669. Ill.]
SkD 20/2.

Bager, Einar, Malmöhistoria i sten. Beskrivning och avritning
av gravstenarna i S:t Petri kyrka och på dess kyrkogård.
Malmö. 4:o. 203 s. Ill. kart. personreg.
Grundstensnedläggningen till den nya Vår frälsares kyrka i
Malmö. [Ill. portr.]
Hemmet och helgedomen. Årg. 33 (1958), nr 21, s. 8-9.

Gårdhammar, G. A., Nya katolska kyrkobygget i Malmö —
en originell och fascinerande byggnad. [Ill.]
Tidning för byggnadskonst. Ärg. 50 (1958), s. 822.

Husie kyrkliga syförening 50 år.
Lundastiftet. Årg. 14 (1958), nr 5, s. 10-11.

Ljungberg, Leif, S:t Petri kyrkas torn. [Ill.]
Malmö fornminnesförening. Årsskrift. Årg. 26 (1958), s. 126-135.

Ny kyrkolokal i Malmö Husie. [Portr.]
Vår kyrka. Ärg. 97 (1958), nr 33, s. 7.

S:t Pauli församling. Andersson, Helge, Malmö S:t
Pauli församling.
SkD 11/2.

— Gåvor till S:t Pauli.
Svensk kyrkotidning. Årg. 54 (1958), s. 246.
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— Kyrkoherdeinstallation i Malmö.
Svensk kyrkotidning. Årg. 54 (1958), s. 137.

— Silvergåvor till Malmö S:t Pauli.
Svensk kyrkotidning. Årg. 54 (1958), s. 261.

S:t Petri församling. Andersson, Helge, På S:t Petri
predikstol. [Ill.]
SkD 30/1.

— Evans, C. Montagu, St. Peter's church. A short history and
guide (based on Einar Bager's "S:t Petri kyrka, Malmö").
Malmö. 20 s. Ill lift.
— Kyrkoherdeinstallationen i S:t Petri.
Svensk kyrkotidning. Årg. 54 (1938), s. 85.

— Malmö S:t Petri.
Svensk kyrkotidning. Årg. 54 (1958), s. 295.

Schartau, Henrik, 1 7 5 7 — 1 8 2 5. Schlyter, Herman,
Henrik Schartau och Malmö. [Ill.]
Säasä. Årg. 16 (1958), s. 15-20.

Torhamnsfönster i Kirsebergs [kyrkan].
Svensk kyrkotidning. Årg. 54 (1958), s. 36.

Lindahl, Edward, 1 8 4 5 — 1 9 1 7, Cohn, Helge, Edward Lindahl. [Portr.]
Svenska stadsförbundets tidskrift. Årg. 50 (1958), s. 48-49.

Lindal, Harald, Skånes historia — med Blekinge och Hallands
— fram till 1719. 3, omarb. uppl. under medverkan av Sölve
Ossiannilsson. Trelleborg. 168 s. Ill. kart.
Lindskoug, Ossian, "Kronprinsarna" jubilerar. [Ill.]
SkD 9/5.

— Officina Forsselliana — ett boktryckerimuseum i Malmö.
Grafisk faktorstidning. 1958, h. 6-7.

Lorensbor g. Besök i Lorensborg. [Ill.]
Byggforum. [Ärg. 8] (1958), nr 10, s. 27, 29-30.

Gårdhammar, G. A., Lorensborgsområdet i Malmö närmar
sig sin 'fullbordan. [Ill.]
Tidning för byggnadskonst. Årg. 50 (1958), s. 681-682.
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— Lorensborgsområdet växer. Av R. N. [sign.] [Ill.]
Skånehem. Årg. 5 (1958), nr 2.

Löfgren, Claesgöran, Bomben mot Amalthea. [Ill. portr.]
Arbetaren. Årg. 37 (1958), nr 18, s. 1, 7.

Löfqvist, Karl-Erik, Före och efter Roskildefreden. [Ill.]
SDS 26/2.

Lörvegren, Gunnar, "1815-1820 års män". Minnen från min
morfars hem. [Portr.]
Malmö fornminnesförening. Årsskrift. Årg. 26 (1958), s. 8-18.

— 1881-1958. Allt behöver tid för att mogna. [Portr.]
Vad livet lärt mig. Sthlm, s. 174-177.

— Hästhagen, Kommendantsängen och gummorna.
SDS 27/7.

Malmö. A picture book. Photographs by Erik Liljeroth. Text
by Lennart Tomner and 011e Helander with captions by
Leif Ljungberg. English translation by Gordon Elliott.
Malmö. 86, 306 s. Ill.
Malmö. [Folder] utg. av Malmö turisttrafikförening. Malmö.
Ill. kart.
Även engelsk, fransk och tysk uppl.

Malmö. Guide 1958 till ledning för den besökande byggfackmannen. Utg. av byggnadsnämnden i Malmö. Malmö. 22 s.
Även engelsk och tysk uppl.

Malmö. [Utg. av] Sydsvenska Dagbladet Snällposten. Malmö.
Tv. 8:o. 72 s. Illa
Malmö befälsutbildningsförening. Stadgar .... godkända av
Malmöhus läns befälsutbildningsförbund den 4 oktober
1958.... Malmö. 8 s.
Malmö första elverk rivs. [Ill.]
SDS 16/9.

Malmö kooperativa kvinnogille 1908 . 27/1 1958. Minnesskrift
sammanställd av styrelsen. Malmö. 23 s. Ill. portr.
Malmö mus e u m. Byggnadshistoriska fältarbeten 1957.
Meddelande. Av Sten Kalling. [Ill.]
Malmö fornminnesförening. Årsskrift. Årg. 26 (1958), s. 140-144.
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— Månadsblad. 208-2151 Malmö. Ill.
208. Vårprogram.
209. Mars. Jurgen VV-rangel.
210. Mars. Malmösilver i museets samlingar.
21t. April. Herman österlund.
212. Juni—Aug. Pär Siegård.
213. Okt. C. 0. Hulten.
214. Nov. Hans Larsson.
215. Dec. John Wipp.

Sveriges karta. Utställning 25 okt. 1958-15 febr. 1959.
Malmö stadsbibliotek. Enoksson, Gösta, Biblioteksfilial i läroverk. [Ill.]
Biblioteksbladet. Ärg. 43 (1958), s. 109-110.

Hamilton, Madelaine, The kids "dig" this library. [Ill.]
The American Swedish monthly. Vol. 52 (1958), nr 9, s. 1, 9-11.

Heintze, Ingeborg, Extension services at Malmö City
Library. [Ill.]
TULA Quarterly. Vol. 10 (1958), s. 63-65.

— Shut-in service at Malmö City Library.
Unesco Bulletin for Libraries. Vol. 12 (1958), s. 235-236.

— Hoffmann, Heribert, Schweden. 1957.
Biicherei und Bildung. Jahrg. 10 (1958), s. 183-189.

Netze n, Gösta, 1 9 0 8 —. Han ger ideerna form och innehåll. [Ill. portr.]
Lantarbetaren. Ärg. 43 (1958), nr 1, s. 4-5.

Nem hotels have plenty of space, comfort. [Arkaden. Ill.]
The American Swedish monthly. Vol. 52 (1958), nr 2. s. 22-23.

Nilan, Nils, Kronprinsarna. [Ill.]
SDS 11/5.

Nilsson, Anders, 1844 —1936, Lörvegren, Gunnar,
Anders Nilssons tomtköp och åsikter. [Portr.]
SDS 15/2.

Noton, Bryan R., Fundamente der schwedischen Luftmacht.
[Ill. portr. kart.]
Interavia. Jahrg. 13 (1958), s. 121-125.

Olsson, Agda, Limhamn som fiskeläge. [I11.]
Malmö fornminnesförening. Årsskrift. Ärg. 26 (1958), s. 75-95.
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Olsson, Olof & Andersson, Erik] A., Under transports fana.
Svenska transportarbetareförbundets avdelning 35, Malmö
trafikarbetarefackförening 1898-1958. Minnesskrift. Malmö. 127 s. Ill. portr.
Parck, Bengt, Småhus i Skåne. [Bl. a. Riseberga.
Väg- och vattenbyggaren. Arg. 4 (1958), s. 17-19.

Paulsson, Thomas, Scandinavian architecture. Buildings and
society in Denmark, Finland, Norway, and Sweden from
the Iron Age until today. London. 256 s. Ill litt. reg.
Pierre, Ivar, Hur han blev storbyggmästare. [Hugo Åberg. Ill.
portr.]
På fritid. 1958, nr 2 a, s. 4-5.

Platen, D. J. G. von, "Husartropp" i Malmö. [Ill.]
Hästen. Arg. 16 (1958), nr 5, s. 18-19.

Quiding, Nils Herman, 1 8 0 8 — 8 6, Back, När]Eirik], Utopisten från Malmö. [Portr.]
Arbetet 24/8.

Roskildefreden, en vinst för Norden. [Ill.]
Svenska ungdomsringen f. bygdekultur, Skånedistriktet. Medlemsblad. Arg. 15 (1958), nr 3-4.

Rystad, Göran, Spännande storpolitiskt spel bakom freden i
Roskilde.
KvP 26/2.

Rådström, Anne Marie, Min morfar byggde Sveriges första
Folkets hus. [Ill. portr.]
FIB. Arg. 25 (1958), nr 49, s. 12, 60.

Sjöhagen, Axel, Materiell såväl som andlig standard — oumbärliga vårdprinciper.
Svensk socialvårds tidning. Arg. 37 (1958), s. 269-271.

Skolor:
Cronquist, Axel, Klassmössor och skoluniformer. [Ill.]
SDS 6/4.

Evers, Artur, Malmö högre allmänna läroverk för gossar
under den svenska tiden. Minnesskrift. 1. 1658-1820.
Lund. 4:o. Ill. portr.
I0
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Frölon, Sture, Augustenborgsskolan i Malmö. [Ill.]
Byggmästaren. Arg. 37 (1958): A, s. 76-78.

Hellden, David, Kommunal flickskola i Malmö. [Ill.]
Byggmästaren. Arg. 37 (1958): A, s. 74-75.

Hermods korrespondensinstitut.
E., Hermods jubilerar. [Ill. portr.]

Bartoft, Stig

Kontorsvärlden. Ärg. 48 (1958), s. 439.

— Carne, Gustaf, [Min första kontakt med Hermods. Ill.
portr.] Forts. fr. föreg.
Korrespondens. Ärg. 57 (1958), s. 7, 50, 86.

— Hermodsinstitutet 60 år. [Ill.]
Handelsnytt. Ärg. 8 (1958), nr 10, s. 16-17.

— Hermods — skolan med 150000 elever — fyller 60 år. Av
Ukn [sign.] [Ill.]
Verkstäderna. Ärg. 54 (1958), s. 431.

— Liten Hermods historia. 1898-1958. [Ill. portr.]
Korrespondens. Ärg. 57 (1958), s. 198-199.

— Stetler, Emil, Hermods — 60 år.
Tidskrift för praktiska ungdomsskolor. Ärg. 39 (1958), s. 345-346.

Malmquist, Eve, Factors relating to reading disabilities in the
first grade of the elementary school. Akad. avh. Upps.
428 s. Ill. litt.
(Acta universitatis stockholmiensis. Stockholm studies in educational
psychology. 2.)

Mathsson, Bruno, Folkskola i Malmö. [Rosengårdsskolan. Ill.]
Byggmästaren. Ärg. 37 (1958): A, s. 68 —69.

Många utländska barn i malmöskolorna.
Lärartidningen. Ärg. 2 (1958), nr 40, s. 8.

Nanne-Bråhammar, Marianne, Nya skolor i Skåne. [Slottsstadens samrealskola. Ill.]
Byggmästaren. Ärg. 37 (1958): A, s. 79-81.

Redogörelse för försöksverksamhet med enhetsskola.
Aktuellt från skolöverstyrelsen. Ärg. 11 (1958), s. 13-44.

Sjöbefälsutbildningens organisation m. m. Betänkande med
förslag avgivet av Sjöbefälsutredningen. Sthlm. 178 s.
(Statens offentliga utredningar. 1958: 33.)
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Stadsförbundets rationaliseringsavdelning. 101. Malmö, skolf örvaltningen.
Svenska stadsförbundets tidskrift. Årg. 50 (1958), s. 471.

Thunander, Glunnar], Småskolan hundra år. [Ill.]
SDS 10/6.

Ändrad utbildning av tandtekniker. Betänkande avgivet av
1951 års tandläkarkommitte. Sthlm. 56 s.
(Statens offentliga utredningar. 1958: 25.)

(Sparbanksstaden, Sibbarp], Under bygge — sparbankshus i
Malmö. [Ill.]
Villatidskriften Hem i Sverige. Årg. 51 (1958), s. 254-258.

Strandberg, Rolf, Kungar, riksråd och andra dödliga. Lund.
162 s.
Svenska småhus i norr och söder. [Riseberga. Ill.]
Byggnadsindustrin. [Ärg. 28] (1958), s. 417-424.

S ylva n. Släktföreningen Fosie—Sylvan. Släktmatrikel 1958.
Malmö. 23 s. 1 släkttavla.
Tekniskt museum byggs i Malmö.
Teknisk tidskrift. Årg. 86 (1956), s. 883.

Thunell, Paul, Ett 50-årsminne: Amaltheabomben. [Ill. portr.]
Signalen. Årg. 59 (1958), nr 20, s. 4--5.

Tidningar och tidskrifter:
Johansson, Sven, Hemmets journal — ett trivselföretag. [III.
portr.]
Svensk typograftidning. Årg. 71 (1958), s. 154-137.

Sydsvenska Dagbladet Snällposten. Personalklubben 40 år.
Malmö. 47 s. Ill. portr.
1Törnqvist, Ludvig], Krogrond vid sekelskiftet. Av Törnpigg
Ipseud.I.
SDS 18/9.

Uhl&t, Axel, Vi i träindustri. Facklig krönika 1924-1948.
Svenska träindustriarbetareförbundet. Sthlm. 350 s. Ill.
portr. reg.
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Utställningar:
Bobergiana. Anteckningar av och om Anna och Ferdinand Boberg. [Red.: John Nihlend Sthlm. 4:0. 236 s. Ill. portr.
Om Baltiska utställningen s. 94-101.

S k å n e m ä s s a n. Sjöö, Munthe, 40:e Skånemässan i Malmö
26 juli-3 augusti. [Ill.]
Tidning för byggnadskonst. Ärg. 50 (1958), s. 460-461.

"Under eget t a k". Malmö byggmästares gemensamma
byggnadsaktiebolag. B. G. B:s hemutställning Under eget
tak, Risebergaområdet 17-26 maj. Arlöv. 20 s.
— Nanne-Bråhammar, Marianne, Under eget tak. [Il]
Svenska hem och Trädgårdstidningen. Ärg. 46 (1958), s. 159.

"V i 11 a 19 5 8." Eneooldsen, [Chr.], Villa 1958 — udstilling
af eenfamiliehuse i Malmö. [Ill.]
Arkitekten. Ärg. 60 (1958), s. 333.

— Frågeformulärshus på utställning i Malmö.
Villatidskriften Hem i Sverige. Ärg. 51 (1958), s. 306-307.

— Gårdhammar, G. A., Ny stor villaexpo i Malmö. Arrangerad
av Arbetet och Hem och bygge AB vid bortre Sallerupsvägen. [Ill.]
Tidning för byggnadskonst. Ärg. 50 (1958), s. 718-719.

— Heijkenskiöld, Annika, Skånska längor av ny typ. [Ill.]
Form. Ärg. 54 (1958), s. 205.

Weibull, Carl Gustaf, Freden i Roskilde den 28 februari 1658.
Sthlm. 206 s. Ill. portr.
Westöö, Herman, Gottlänningarna i den skånska metropolen
i aktivitet.
Tidningen Varpans julnummer 1957, s. 6-7.

Widerberg, Bo, Mina 99 brudar. [Ill. portr.]
Veckojournalen. Ärg. 49 (1958), nr 33, s. 24-25, 31-32.

Åberg, Alf, Försvaret av Skåne under Karl XII:s tid. [111.
portr. kart. litt.]
Meddelanden från Malmö luftförsvarsförening. Ärg. 1.5 (1958), s.
51-65.

— När Skåne blev svenskt. Sthlm. 138 s. Ill. portr. kart. litt.
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Tillägg till 1950-57:
Besiktningsmän i Malmö stad för år 1957. Malmö 1956. 25 s.
Bo rätt i HSB 27/11-1/12 1957. Malmö 1957. 23 s.
Christensen, Aksel E., Danmark.
Det nordiske syn på forbindelsen mellem hansestmderne og Norden.
Aarhus 1957, s. 55-96.

Emefu. Nordisk frimärksutställning 6-14 april 1957. Anordnad av Malmö filatelistförening. Ungdomssektionen. [Med
kort historik.] Malmö 1957. 15 s.
Hellerström, Erik, Frödings härstamning. [Portr. litt.]
Släkt och hävd. Ärg. 8 (1957), s. 179-216.

Jonasson, Olof, Industriutveckling och industrilokalisering i
Göteborg i jämförelse med motsvarande förhållanden i
Stockholm, Malmö och riket. På uppdrag av stadskollegiets
generalplaneberedning i Göteborg utarb. under medverkan
av Nils Hultin och Axel Friberg. Gbg 1957. 690 s. Kart. litt.
Lexony, Jan Hendrich, Trehodete guder og djevler i Norden.
Stavanger museums årbok 1957, s. 55-101.

Ljungdahl, Johan, Några minnen från 43 års prästerlig tjänst.
Trelleborg 1957. 24 s.
Malmö frisksportarklubb. Stadgar. Malmö 1956. 8 s.
Svenska järnvägsmannaförbundet. Avd. 303. Historik utg. av
styrelsen till 50-års jubileet den 26 jan. 1958. Malmö 1957.
32 s. Ill. portr.
Svenskt sjöfolk i krig och fred. Redaktionskommitte Axel
Axvik [m. fl.]. Bd 1-2. Gbg 1950-51. 4:o. Ill. portr. reg.
Sveriges postverk. En bok om Kungl. postverket genom medverkan av dess funktionärer. Under red. av Axel Landström. Upps. 1956. 4:o. Ill. portr. kart.
Thoman, Richard S[amuel], Free ports and foreign-trade
zones. Cambridge 1956. 203 s. Ill. kart. litt. reg.
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57 : 149 — Bergaskolan
54 : 134
54 : 122 — 130-årig slöjdskola
57 : 158
58 : 143 — Godtemplarorden
57 : 147
58 : 134 — Skolan undervisar
55 : 143
58 : 132 — Skolsäkerhetspatrullerna 54 : 134
58 : 143 — Sommarställen
57 : 146
Emefu
58 : 149 — Ett tjugotal kolonibarn 57 : 146
54 : 123 Fjärrvärmeanläggningen
Enbeck, Ditleo
54 : 138
Enemark, P.
55 : 134 Fleege, H.
54 : 136
Ene voldsen, C.
58 : 148 AB Flensburgs Söner
55 : 134
Engström, Sally
Flensburgska gården
55 : 141
— Lottorna i Malmö
54 : 122 Flintrännan
56 : 176
— Specialskola ... för
58 : 138
CMR-barn
55 : 143 Flygare, E.
55 : 135
Enhetsskolan
58 : 146 Fog, E.
55 : 145
Enoksson, G.
Fogelström, P. A.
57 : 157
— Biblioteksfilial
58 : 144 Folkbildningsarbete
54 : 130
— Kasper i biblioteksmiljö 57 : 157 Folket vid varufloden
56 : 172
— Kasper i Malmö
55 : 142 Folkets hus
54 : 121
— Samarbete mellan skola
58 : 145
och bibliotek
55 : 142 Folkets park
55 : 138
55 : 141 Folkskolor
54 : 133-134
Enskifte
55 : 143-144
Envalls bokhandel
54 : 123
56 : 181-182
Epidemier
56 : 175
57 : 158-159
Ericsson, A.
— 400 sjösättningar
58 : 146-147
57 : 148
— Ingmar Bergman
57 : 153 Follinge, H. J.
56 : 173
54 : 132
Ericsson, H.
58 : 131 Foote, Sadie M.
Erlandsson, 5.
57 : 149 Foreningen Dan
54 : 122
Forkman, G.
56 : 178
Ersgård, H.
— Fredsslutet
58 : 131 Forsberg, B.
58 : 133
— Hyllningsceremonin 1658 58 : 131 — Kockums
54 : 123
Evans, C. M.
58 : 142 — Konvektionsugn
99

97
97

79
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57 : 154 — Middelalderlige regnForsland, E.
55 : 145
skaber
Forssells boktryckeri AB 58 : 142
57 : 154 Gamla staden: bebyggelse 54 : 121
Fosie: kyrkan
Fosie kyrkl. ungdomskrets 54 : 135 GAN
56 : 178-179 se Adrian-Nilsson, Gösta
54 : 126 Garneeus, N.
Fotboll
54 : 130
56 : 172 Garverier
Fredgardh, Sonja
55 : 146
54 : 127 Gasbelysning
Fredlund, H.
54 : 131
57 : 154 Gaslyktor
Fredrikson, E.
54 : 130
58
:
131
Fredriksson, Gunnar
54 : 131
Gasverket
Fredrilcsson, Gösta
58 : 138
54 : 122 Gatuförteckning
— Limhamns kalkbruk
58 : 132
54 : 122 Gedda, C.
— Stormbyn i Limhamn
55 : 133
Gendt, S.
Fredriksson, Karin
54 : 125
— Det rörliga biblioteket 57 : 157 Genell, S.
56 : 174
55 : 144 — & Bergman, P.
— 1 000 drömkök
54 : 121
58: 131 Generalens hage
Friberg, P. Å.
56 : 177
57 : 147 Gerhard, K.
Fridolin, H. R.
57 : 160
54 : 121 Gesällvandringar
Friluftstaden
54 : 122
54 : 128 Giertz, A.
Friluftsteatern
58 : 132
56 : 171 Gislander, Gunnar
Friman, 0.
54 : 130
Gleerupska fastigheten
Frimärksföreningen
56 : 171
"Vattenmärket"
55 : 145 skulpturer
Frimärksutställning
55 : 138
55 : 132 Goda kamrater (tidskr.)
Fritidssysselsättning
55 : 140
Från Hajen 1904 till
57 : 159
Godheten (kvarteret)
54 : 123 Godlund, S.
Hajen 1954
58 : 149 — Busstrafikens framväxt 54 : 127
Fröding, Gustaf
58 : 146 — Stamvägsförslaget
Frölen, S.
56 : 176
54 : 137
Fussing, H. H.
57 : 147
54 : 124 Godtemplarorden
Fiirstenberg, Britt-Eva
55 : 132
54 : 133 Gotthardt, Herman
Fåglar
55 : 145
57 : 146 Gravstenar
57 : 159
55 : 143 Greco, Martin
Fångvård
55 : 136
54 : 120 Grevefejden
Fårabäck
55 : 142 Groothof,f, 0.
Fängelsebibliotek
57 : 156 — Den glömda "Stormen" 54 : 128
Föreläsningsföreningen
54 : 122 — Det gick långsamt fram 54 : 129
Föreningar
54 : 128
55 : 133-134 — Envar på Malmöhus
56 : 171 — Holberg i Malmö54 : 128
parkerna
57 : 147
58 : 132 — Men det gick ändå fram 54 : 129
— Tvåtusen teaterprogram 56 : 178
Föreningen Värnets
54 : 135 Grupp R
medlemsblad
54 : 132
57 : 148 Gränsen (villa)
Förlagshuset Norden
54 : 121
58 : 133 Grönberg, Nils Mårtensson 56 : 171
57 : 160 Grön, 0.
Församlingar
57 : 160 — Burbackska faderskapsFörsvar
56 : 171
målet
56 : 175
57 : 147 — Fritz Bauer
-g, sign.
57 : 149 — Från 1500-talets bardG. J., sign.
55 : 136
skärer
G. M., sign.
58 : 136
— Henrik Smith se Montelius, G.
57 : 150
54 : 137 — Kronobarnhuset
Gabrielsson, E.
57 : 150
— Malmö allm. sjukhus
Galster, G.
54 : 125
56 : 171 — Malmöläkarna
— Jorgen Kock
37

tf

59
5.9
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Gudmundson, S.
— Avloppsreningsproblem
— Avloppsvattnet
— Lommabukten
Guldbergstiftelsen
Gullberg, E.
Gullberg, H.
Gullberg, Hjalmar
Gunst, S.
Gustafsson, B.
— Flora och Pomona
— Strejker i Malmö
Gustafsson, E.
Gustafson, G.
Gustav Adolfs torg
Gyldenstjerne, Mogens
Giilich (släkten)
Gyllin, Y.
- Arbetskämpar
— Flintrännan
— Gjutareelever
— Kockums
— Limhamnsfiskare
— Parkernas stad
— Skånskt glasbruk
— Sv. fastighetsarb.-förb.
— Varvsarbetare
— "ostran" i Malmö
Gymnastik

Hagelberg, T.
Hagerf, L.
Hagerrot, Gunnar
Hajen III (ubåt)
Hald, A.
Halldin, G.
Hallsten, 0.
Hamilton, Madelaine
Hammarström, E.
Hamnavgifter
Hamnen

56 : 172
54 : 128
55 : 134
57 : 153
56 : 171
55 : 135
54 : 122
54 : 136
56 : 175
54 : 123
54 : 134
58 : 132
54 : 131
58 : 144
55 : 134
56 : 175
54 : 122
57 : 152
54 : 127
56 : 171
58 : 134, 138
54 : 137 Hamrin—Thorell, Ruth
58 : 132
54 : 128 Handel
54 : 123-124
57 : 150
55 : 134-136
57 : 156
56 : 172-174
55 : 146
57 : 147-149
56 : 172
58 : 132-135
Handelns arbetsgivareorg. 56 : 174
58 : 132 Handelns historia
54 : 123
58 : 138 Handels (tidskr.)
55 : 134
58 : 133 Handelsgymnasiet
54 : 134
58 : 134
56 : 182
58 : 132 Handelsiitinstemannaförb. 56 : 174
58 : 132 Hansa n
54 : 123
58 : 135
58 : 149
56 : 183 Hansgaard, H. C.
56 : 174
58 : 132 Hanson, H.
56 : 184
57 : 150 Hansson, H.
58 : 134
55 : 137 Hansson, Per Albin
54 : 124
57 : 151 Hantverk
54 : 123-124
Gynlastik- och idrotts55 : 134-136
föreningen örnarna
55 : 137
56 : 172-174
Gymnastikf ören. Vargarna 55 : 137
57 : 147-149
Gynning, E. I.
54 : 128
58 : 132-135
Gårdar
57 : 145 Harremoes, E.
58: 131
Gårdhammar, G. A.
Hartman,
S.
54:
131
— HSB:s andel
58 : 136 Hasselquist, E.
56 : 176
— Katolska kyrkobygget
58 : 141 Hasslert, H.
57 : 147
— Kockums
58 : 134 Hedqvist, P.
57 : 148
— Lorensborgsområdet
58 : 142 Hedwall, A.
57 : 149
— MKB
58 : 132 Hegnelius, T.
54 : 125
— Modern margarinfabrik 58 : 135 Heierson, T.
57 : 152
— Nya sparstaden
58 : 132 Heijkenskiöld, Annika
58 : 148
— Villaexpo
58 : 148 Heimer & Co
55 : 135
Gårdsnamn
57 : 145
Göransson, E.
57 : 151 Heintze, Ingeborg
— Actieve volksopvoeding 55 : 142
— Boken i centrum
55 : 142
H. af S., sign.
— Extension services
58 : 144
se Hård af Segerstad, U.
— Limhamnsfilialen
55 : 142
H. F., sign.
57 : 160 — Malmö stadsbibliotek
55 : 142
HSB
— Persborgsfilialen
56 : 180
se Hyresgästernas sparkasse— Shut-in-service
58 : 144
och byggnadsförening
— Slottsstaden
55 : 142
Hafvström, F. Ä.
54: 127 Helander, 0.
Hagberg, E.
55 : 134 — Malmö
54 : 131, 135
97

79
77

97

99
99

99

156

— Malmö. A picture book 58 : 143
57 : 145
— Malmö — från då till nu 57 : 149
58 : 137, 144
— Malmöforskningen
57 : 149 Hult, 0.
56 : 172
54 : 124 HultM, Carl-Otto
— Stadsstvrelse
58 : 144
Heldt, B.-O.
58 : 136 Hundutställningar
57 : 160
Husen, T.
Hellberg, F.
54 : 137
— Grevefejden
55 : 136 Husie
55 : 132, 140
— Skånes historia
57 : 160
57 : 155
Hellberg, K.
58 : 136
gårdsnamn
54 : 120
Fienden, D.
58 : 146
kyrkan
54 : 130
Hellerström, E.
58 : 149
57 : 154
Hemmets Journal
58 : 147
58 : 141
Hemzelius, K. E.
54 : 124
: Kyrkl. syfören.
58 : 141
Hending, A.
57 : 149
: kyrkogården 58 : 140-141
Henriksson, G.
56 : 171
: RisebergaHermelin, Carin
56 : 182
kapellet
58 : 140-141
skolor
Hermods korrespondens54 : 133
institut
55 : 143 Huss, R.
54 : 125
56 : 182 - & Holm, S.
54 : 125
57 : 158 — Jacobsson, J. &
58 : 146
Quensel,
58 : 136
Herslom, Carl
54 : 125 Hyllander, E.
56 : 178
Herwe, pseud.
57 : 151 Hyllie
58 : 129
Hildebrand, B.
Hyresgästernas sparkasse— Falkman
55 : 145 och byggnadsförening
54 : 125
— Faxe
55 : 133
55 : 132
Hill, Carl Fredrik
55 : 141
57 : 160
Hjelmvik, S.
57 : 158
58 : 136, 149
Hjorth, D.
55 : 140 Hyreskostnader
55 : 132
Hk, sign.
55 : 144 Hyrkuskar
56 : 177
Hn, sign.
58 : 134 Håkansson, H.
56 : 171
Hof f mann, H.
58 : 144 Hård af Segerstad, U.
57 : 148
Hohög
58 : 129 Häger, B. Ä.
Hohögarna
54 : 120 -- Malmö latin
56 : 182
Holger Danske
54 : 130 — MalmösammansvärjHolm, L.
ningen
58 : 136
— Ett bostadsområde
58 : 136 Hägerstrand, T.
55 : 136
— HSB
54 : 125 Hälsokort
57 : 150
— Om vindslägenheter
56 : 174
58 : 136
— Teori, familj o. bostad 56 : 174 Hällo- o. sjukvård
54 : 125
Holm, S.
54 : 125
55 : 136
Holm, Åke
56 : 180
56 : 174-175
Holmberg, C.-B.
56 : 172
57 : 149, 150
Holmberg, S.
56 : 177
58 : 136-137
Holmbergh, L.
55 : 135
57 : 159
Holmgren, Matilda
56 : 182 Händigheten (kvarteret)
Här är gudagott att vara 58 : 137
Holmqvist, E. & Alster58 : 143
dal, A.
56 : 172 Hästhagen
58 : 137
Holmström, B.
55 : 142 Hästsport (tidskrift)
57 : 145
Holst, H.-A.
56 : 174 Häxprocesser
Holst, Stig
56 : 176 Högre allmänna läroverket
Holten, R. v.
58 : 140 för gossar
56 : 182
Hoppets kapell
57 : 155
58 : 145
Hornyänszky, S.
54: 125 Höjgaard, K.
56 : 177
Hotell
54 : 125 Hörselfrämjandet
57 : 147
55 : 142 Ibring, B.
57 : 152
55

29

59

55
55

95

99

95

95

TT
59

99

59

95

55

9. 9

99

59

59

59

99

55

59

95
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Idrott

54 : 125-126
55 : 137
56 : 175
57 : 151
58 : 137
Inackorderingshem
57 : 146
Industri
54 : 123-124
55 : 134-136, 143
56 : 172-174
57 : 147-149
58 : 132-135
Industriverken
54 : 126
Ingers, I
— Fiskeläget Limhamn
56 : 175
— Ortnamn i Malmö
57 : 151
58 : 138
— Roskildefreden
54 : 126
Instrumentfabriker
56 : 172
Invalidvård
57 : 150
Investeringsplaner
56 : 179
Isberg, H.
55 : 137
Isbjörnarna (sällskap)
57 : 147
Ivarsson, Curt
57 : 153
Ivarsson, N. I.
56 : 184
99
99

99

99

99

Jacobsson, G.
55 : 136
Jacobsson, J.
58 : 136
Jaenecke, F. & Samuelson, S.
— Hyreshus i Malmö
55 : 137
— Instrumentfabrik
56 : 172
— Radhusområde
57 : 151
— Das schwedische
Wohnhaus
56 : 175
— Schwedische Wohnhausbauten
55 : 137
— Som Ni behagar
58 : 138
— 2 villor
56 : 176
Jaenecke, Fritz
55 : 139
58 : 130
Janson, A.
— Färg och doft ...
55 : 135
— Samverkan är A o. 0 ... 55 : 135
Janås, A.
— Perfekta-Tryck
54 : 124
— Typogr. yrkesskola
54 : 134
Jensen, C. A.
55 : 145
Jensen Aars, J.
55 : 140
Jessen, T.
54 : 126
Jobs, A.
57 : 151
Johannesson, G.
54 : 137
Johannesson, L.
57 : 155
Johansen, K. F.
58 : 131
Johansson, C. H.
55 : 141
Johansson, Johan
55 : 132
Johanson, Margit
55 : 134
99

158

99

Johansson, S.
Johnson, G. F.
Johnsson, P.
Jonason, 0.
Jonson, A.
Jonsson, C.
Jordeböcker
Juel, Niels
Jägersro
Jägersrotidningen
Järnvägar

58 : 147
55 : 135
56 : 183
58 : 149
58 : 137
55 : 138
54 : 137
58 : 130
57 : 151
57 : 151
54 : 126-128
55 : 137-138, 144
56 : 176-177
Järnvägen Malmö—Genarp 55 : 137
Malmö—Limhamn
56 : 176
Malmö—Lund
54 : 126
Jönsson, Erik
55 : 132
57 : 158
Jönsson, G.
— Möte med Malmö
55 : 137
— Vipevår
54 : 126
Jönsson, S.
57 : 155
Jönsson Brodd, L.
57 : 149
Jergensen, P.
58 : 131
59

92

99

99

K. B., sign.
K. T., sign.
Kaijser, F.
— Kommunala besvärsnämnder
— Kommunallagen i
tillämpning
Kalkbrottet
Kalling, S.
— Fältarbeten
99

58 : 137
55 : 137
56 : 176
55 : 137
55 : 136
55 : 141
56 : 180
58 : 143
54 : 126
57 : 160
55 : 137

— Gustav Otto Stenbock
— Malmö försvar
— Malmöbastionen Ban&
— Slottsholmens
kanon torn
57 : 157
Kamphausen, A.
56 : 178
Karl X Gustav
58 : 129, 130
Karlson, W.
— Dopfat o. skålar
57 : 153
— En klockgjutarefamilj
55 : 137
— Malmö porslinsfabrik
54 : 124
— Resa genom Sydsverige 55 : 137
— En wue av Malmö
54 : 126
Kartor
54 : 131
58 : 138
Kasperteater
55 : 142
57 : 157
99

99

54 : 137
57 : 155
58 : 141

Katolska kyrkan
99

99

Kelfe, S., Lin"ell, F. & Winblad, S.
Kiellander, S,
Kiesling, Erika
Kilpinen, U.
Kindahl, Julian
Kirsebergskyrkan
Kj,11bei:g, G. K.
Kjellberg, S. T.
Kjellgren, L.
Kjellström, N.
Klein, Peter Caspar
William
Klingberg, L.
— Danska småhus
— Kostnadsjämförelse
— & Olsson, E.
Klubo Esperantista
Kn, sign.
Knutsgillet
se S:t Knuts gille
Knutstorp
Koch, H.
Kock, Jörgen

58 : 136
55 : 141
57 : 154
54 : 138
58 : 140
57 : 154
58 : 142
57 : 145
54 : 129
57 : 151
54 : 127
57 : 152
58 : 138
58 : 138
56 : 176
56 : 171
57 : 152

57 : 151
57 : 155
56 : 171
57 : 154
54 : 123
Kockums mek. verkstad
55 : 135
56 : 173
57 : 148
58 : 133-134
F. H. Kockums tobaks57 : 148
fabriks AB
56 : 172
Kokspropaganda
54 : 120, 132
Koloniområden
58 : 146
Kommunala flickskolan
Kommunikationer
54 : 126-128
55 : 137-133
56 : 176-177
57 : 152
5£3 : 138-139
54 : 128-129
Konst
55 : 138-140, 145, 146
56 : 177-178
57 : 152-154
58 : 140, 144
56 : 178
Konstbildning
54 : 128
Konsthantverk
Konstutställningar
54 : 129, 132
55 : 141-142
56 : 180
57 : 154, 157
58 : 144
39

99

99

l9

99

95

99

95

95

59

99

59

39

93
39

39

99

99

95

99

99

54 : 135
Kontakt (tidskrift)
58 : 134
AB Kontrollf oder
Kooperativa fören. Solidar
se Solidar
54 : 138
Kornerup, B.
56 : 182
Kraft, S.
54 : 123
Kreatursmarknader
55 : 140
Krematoriet
57 : 155, 159
55 : 137
Kronborg (kvarteret)
57 : 150
Kronobarnhuset
Kronprinsens husar58 : 132, 142, 144, 145
regemente
57 : 160
Kroon, J.
54 : 129
— & Kjellberg, S. T.
56 : 176
Krull, H.
Kulturella gymnasist57 : 159
klubben
55 : 132
Kvarnar
54 : 120
Kvarnby: prästgården
56 : 173
AB Kvarnmaskiner
58 : 135
54 : 120
Kvissle by
54 : 135
Kvällsposten
54 : 130, 137
Kyrkor
55 : 140
56 : 178
57 : 154-155
58 : 140-142
55 : 138
Kärfoe, Fritz
53

93

59

L. H., sign.
Leestadius, L. L.
Lagerbrink, Haries
Landelius, 0. R.
Landström, A.
Landström, S.-S.
LariAus, A.
Larsson, Albert

55 : 135
57 : 153
54 : 132
56 : 179
58 : 149
56 : 179
54 : 126
54 : 132
55 : 132
57 : 157
55 : 140-141
58 : 144

Larsson, C. Ö.
Larsson, Gösta
Larsson, Hans
Larsson, J.
— Frivilligt bildningsarb.
— När vi började
Larsson, Karin.
Larsson, W.
— Malmöidyll
— S:t Johannes
— Uppsalaprofessorer
Laurell, G.
— Här ryms Malmö
bostäder
— Kalkbrottet i Limhamn
Laur&i, S.

54 : 130
55 : 141
58 : 137
54 : 130
57 : 155
54 : 130
55 : 136
56 : 179
55 : 141

159

Laurin, Knut
55 : 141
Lauritz Hattemager
55 : 138
Leikardt, Andreas
55 : 141
Leiser, E.
57 : 153
Leison, pseud.
se Leissner, T. N.
Leissner, T. N.
— Allehanda från Malmö 57 : 159
— Byggnadstekniska
57 : 155
Lekholm, C. G.
57 : 156
Leskien, 0. & Westphal, 0. 57 : 158
Lexow, J. H.
58 : 149
Lichtenberg, G. H. de
58 : 131
Lidforss, Bengt
56 : 183
Liedholm, A.
— Bostad ute o. inne
57 : 153
— Läkedom o. konst
54 : 128
Lif fner, A.
55 : 134
Liljeroth, E.
— Malmö
54 : 131
— Malmö. A picture book 58 : 143
Lilliestierna, Christina
58 : 140
Limhamn
54 : 122, 132
56 : 175
57 : 159
58 : 132, 144
: Bergaskolan
54 : 134
: hamnen
55 : 138
57 : 152
: kalkbruket
54 : 122
55 : 136
56 : 179
: kyrkan
55 : 140
57 : 154, 155
•
Limhamns församling
54 : 130
Limhamns glasbruk
58 : 135
Limhamns tidning
55 : 144
Lind, S. I.
57 : 155
Lindahl, Edward
57 : 156
58 : 142
LinClahl, I.
54 : 121
Lindahl, M.
55 : 139
Lindal, H.
58 : 142
Lindblad, G.
54 : 122
Lindgren, J.
57 : 156
Lindley, C. & Olsson, R. 57 : 156
Lindman, G.
— Barnolyckor
54 : 127
— Den nya lånegiven
56 : 179
— Stadsplaneringen
56 : 179
Lindqvist, Å. E.
57 : 155
Lindskoug, 0.
— Amaranterorden
55 : 133
-- Bland Malmöminnen
56 : 179
— Gammal byggnadsgåta 54 : 130
Himmelsbrev
55 : 141
33

39

59

99

35

99

39

93

59

93

160

— Holger Danske
54 : 130
— Kronprinsarna
58 : 142
— Malmö bryggarelag
54 : 130
— Malmö kreatursmarknad
54 : 123
— Of ficina Forsselliana
58 : 142
— Skuggbilder
54 : 130
— Sockerbrukshistoriskt
54 : 130
Linell, F.
58 : 136
Linero-hus
57 : 158
Lingby, H.
57 : 155
Linn6 C. v.
57 : 160
Lions Club
57 : 158
Livsmedelsordning
54 : 125
Ljung, S.
54 : 130
Ljungberg, L.
— Antikviteter
54 : 132
— Falkman o. Faxe
55 : 141
— Friluftsbad
55 : 141
— Malmö
54 : 131
— Malmö. A picture book 58 : 143
— När cigarren kom till
Malmö
57 : 148
— Ole Jorgen Rawerts
akvarell
55 : 139
— S:t Petri kyrkas torn 58 : 141
— En svensk-dansk duell 56 : 179
— Vattenkonstmästaren
55 : 141
— William Klein
57 : 152
Ljungdahl, J.
58 : 149
Ljungfors, V.
56 : 172
Ljunggren, G.
54 : 131
Ljungmans verkstäder
54 : 123
L11., sign.
58 : 134
Lokaltrafik
54 : 126
Lommabu k ten
54 : 122
- lon, pseud.
se Larsson, W.
Lorensborg
58 : 142-143
Lorentz, G.
56 : 183
Lorenzen, V.
55 : 146
Lotsförbundet
54 : 127
Lotsväsen
55 : 138
Lottarörelsen
54 : 122
Lovål, P. M.
56 : 179
Lt., sign.
58 : 133
Lundberg, G. W.
57 : 154
Lundberg, Willy Maria
— Familj är gemenskap
57 : 153
— Liten ficksöm
57 : 148
— Vackert o. vänligt
56 : 180
Lundgren, E. H.
— Radiolänk en
58 : 138
Siemens utrustning
58 : 139
Lundkvist, S.
57 : 156
Lundström, Hjalmar
58 : 140

Luthander, T.
Lysander, A.
Lysander, Albert
Lägnert, F.
Läkare: historia
Länkarna (sällskap)
71

59
29

99

29

Löfberg, Otto
Löfgren, C.
Löfqvist, K.-E.
Löf ström, 1.
Lönsparande
Löwegren, G.
— 1815-1820 års män
— 1881-1958
Anders Nilssons
tomtköp
— Edward Lindahl
— Gottfried Beijer
— Gustav Adolfs torg
— Hästhagen
— Ossian-Nilsson
— Storstrejken

58 : 133
55 : 135
56 : 178
54 : 131
54 : 125
55 : 134, 144
56 : 175
57 : 147
58 : 137
55 : 132
58 : 143
58 : 143
54 : 128
57 : 146

MAB och MYA
95

59

99

MKB
Mader, Axel
Magnusson, K.
Malmberg, A.
— Från elev till eforus
— Från H. Schartaus,
Malmöår
— Henrik Schartau
Malmquist, E.
Malmström, Henning
Malmö (bildverk)
Malmö (folder)
Malmö (guide)
Malmö (namnet)
Malmö — Sveriges vänliga
fönster
Malmö — vår stad
Malmö allm.
centrals ju kkassa
— allm. sjukhus

11

58 : 144
57 : 156
58 : 130
57 : 156
58 : 143
57 : 156
57 : 156
55 : 135
56 : 173
58 : 132
55 : 138
55 : 141
56 : 178

95

54 : 130
58 : 148

54 : 123
55 : 135
55 : 137
58 : 137
58 : 132, 143
elverk
56 : 170
esperantof ören.
57 : 156
— fastighetsägaref ören.
58 : 149
filatelistf ören.
58 : 149
frisksportarklubb
57 : 156
föreläsningsfören.
58 : 135
förenade bryggerier
fören. f.
57 : 146
skollovskolonier
55 : 139
gamla teater
54 : 131
gasverk
54 : 134
handelsgymnasium
57 : 148
hantverksfören.
56 : 180
hyresgästföres.
55 : 135
industrifören.
56 : 180
komor. bost.-AB
57 : 155
58 : 132
54 : 133
— koorm.-arb:s samorg.
58 : 143
— koop. kvinnogille
55 : 134
— kvinnl. bilkår
55 : 135
— köpmannaf ören.
56 : 182
— latinskola
54 : 125
— läderfabriks AB
55 : 135
56 : 173
58 : 135
54 : 131-132
museum
55 : 141, 146
56 : 180
57 : 156-157
58 : 143-144, 147
55 : 139
musikkonservatorium
57 : 153
57 : 160
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56 : 184
nations skriftserie
57 : 157
54 : 124, 126
— porslinsfabrik
54 : 122
rotaryklubb
57 : 147
56 : 181
rörarbetarefackfören.
58 : 137
simsällskap
55 : 142
sjöfartshotell
57 : 146
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spårvägspersonals
58 : 139
musikkår
— stads typogr. yrkesskola 54 : 134
57 : 160
stads ungdomsstyrelse
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58 : 146
55 : 142
54 : 131
58 : 143
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54 : 133
54 : 132
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56 : 175
54 : 125
57 : 150
58 : 136
58 : 132
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befälsutbildningsfören. 58 : 143
58 : 135
boktryckarklubb
58 : 137
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—
—
—
—
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byggn. AB
— byggmästares
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— börsförening
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— stads yrkesskolor
— stadsarkiv
— stadsbibliotek

56 : 181
54 : 132
54 : 132
55 : 142, 146
56 : 178, 180
57 : 157, 160
58 : 144
— stadsteater
54 : 128-129
55 : 139
57 : 153, 159
58 : 140
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58 : 135
— teater
56 : 178
— trafikarbetarefackfören. 58 : 145
— trivialskola
57 : 155
— ungsvenska fören.
54 : 132
— yllefabriks AB
55 : 135
56 : 173
Malmöhus (slottet)
54 : 130
55 : 137
Malmöhus (tågfärjan)
54 : 127
55 : 138
Malmöhus läns lasttrafikbilägarefören.
57 : 152
Malmö-kuriren
54 : 135
Malmö-Möllevångens
rotaryklubb
57 : 147
Malmöortens trädgårdsarbetarefackförening
55 : 142
Malmöromaner
54 : 122, 124
„
55 : 140
„
57 : 160
Malmösammansvärjningen 58 : 136
Malmö-Slottsstadens
rotaryklubb
57 : 147
Mannerfelt, W.
58 : 139
Manufaktur AB
55 : 135, 145
56 : 173
Margarin AB Zenith
58 : 135
Mariedalsgården
54 : 130
Marquard, E.
55 : 146
Marskeland, Ole, pseud.
se Ohlsson, M.-E.
54 : 138
Martin, F.
57 : 151
AB Masterhand
57 : 14R
AB Mataki
54 : 124
Mathsson, B.
58 : 146
Mattsson, Anders
55 : 132
Mattsson, J.
57 : 158
Mayrska flickpensionen
55 : 143
AB Mazetti
57 : 148
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55 : 144
Mickel Göing, pseud.
se Hemzelius, K. E.
Moberg, I.
54 : 123
Moll, A. S.
57 : 157
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Montelius, G.
Avd. 3 Malmö
— Symfonimusikerna
Mor61, F. W.
Morgan, C.
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AB Motorami
Motorvägen Malmö—Göteborg
Motorvägen Malmö—Lund
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57 : 154
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54 : 136
56 : 173
58 : 141
57 : 149
58 : 139
54 : 127
56 : 176
57 : 152
58 : 139

Munck af Rosensätöld,
Eberhard Zakarias
57 : 150
Munek af Rosenschöld, T. 55 : 142
Murgårdh, N.
57 : 147
Museet
54 : 131-132
55 : 141, 146
56 : 180
57 : 156-157
58 : 143-144, 147
54 : 128-129
55 : 138-139
56 : 177-178
57 : 152-154
58 : 140
Musikkonservatoriet
55 : 139
57 : 153
Myllenberg, B.
56 : 182
Mårtensson, S.
54 : 129
Mårtensson, Sigvard
56 : 180
Möhlenbrock, S.
54 : 132
Möller, Anna
54 : 132
Möller, B.
56 : 180
Möller, G.
54 : 132
Möllevången
54 : 130
N. M., sign.
se Murgårdh, N.
Nanne-Bråhammar, Marianne
— Arkitekthem
55 : 139
— Curt Ivarsson
57 : 153
— Malmöperspektiv
54 : 129, 55 : 139
— Nya skolor
58 : 146
-- Reflexer
57 : 153
— Sten Samuelson
57 : 153
— Under eget tak
58 : 148
Naumann, J.
54 : 122
Neil, Kenneth
57 : 154
Netz&i, Gösta
58 : 144
Nielsen, H.
58 : 131
NihMn, J.
58 : 148
NiliShn, N.
— Kronprinsarna
58 : 144
— Sveriges hantverk
56 : 172
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58 : 144
Nilsson, Anders
Nilsson, F.
55 : 138
— Fritz Kärfve
58 : 140
— Hjalmar Lundström
55 : 139
— Jonas Åkesson
57: 148
Nilsson, G.
54 : 124
Nilsson, J.
55 : 143
Nilsson, M. P.son
55 : 132
Nilsson, 0. G. E.
55 : 142
Nilsson, Wimen
Nilsson Leissner, T.
se Leissner, T. N.
AB A. W. Nilssons fabriker 55 : 135
57 : 148
Norden (förlag)
58 : 133
54 : 134
Nordenberg, H.
Nordenstedt, Anna
— Då skolflickorna
57 : 158
dansade
— Glimtar från Mayrska 55 : 143
56 : 180
Nordling, N.
57 : 149
Nordsjö
54 : 126
Nordström, Agne
55 : 140
Nordström, Emil
AB Nordström & Sjögren 57 : 149
56 : 177
Nordwall, Y.
56 : 182
Norgren, Hedvig
56 : 177
Norinder, T.
56 : 175
Norring, L.
58 : 144
Noton, B. R.
56 : 173
Nya asfalt AB
57 : 159
54 : 138
Nyberg, G.
55 : 138
Nygren, G.
54 : 122, 133
Nykterhetsvård
55 : 134
56 : 175
57 : 147
58 : 137, 145
56 : 181
N yquist, I.
55 : 143
Nyström, P.
Nyström, S.
58 : 136
— Ett bostadsområde
55 : 133
— Elementbyggeri
56 : 181
— Hur skall vi bo
57 : 157
— Malmö kommunala
— Vindslägenheternas
56 : 181
ekonomi
58 : 139
Näslund, E.
54 : 128-129
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55 : 138-139
56 : 177-178
57 : 152-154
58 : 140
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0. G., sign.
0. L., sign.
se Lindskoug, 0.
0. S. M., sign.
se Lindskoug, O.
Odell, H.
Odontol. fören.
Of ficina Forsselliana
Ohlmarks, Å.
— Handelns hist.
— Minnesbukett
J. E. Ohlsens Enke AB
Ohlsson, M.
Ohlsson, Max-Erik
Oljehamnen (gamla)
(nya)
Oldberg, R.
Olsen, G.
— De danske stil:eder
— En kamp for livet
Olsen, K.
Olsson, Agda
Olson, Anders
Olsson, E.
— Dagtid
— Tornsvängkranar
Olsson, H.
Olsson, N. 0.
Olsson, 0. & Anders'son,
E. A.
Olsson, R.
Olsson, S. 0., &
Sjölander, Å.
Olsson, T.
Ordenssällskap
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58 : 135

57 : 157
57 : 150
58 : 142
54 : 123
57 : 157
54 : 124
56 : 181
54 : 138
58 : 134
58 : 138
56 : 180
58 : 131
58 : 129
56 : 170
58 : 144
56 : 180
56 : 181
56 : 176
58 : 137
55 : 145
58 : 145
57 : 156

58 : 133
54 : 127
54 : 122
55 : 133
56 : 171
57 : 147
58 : 129
Ordspråk
Orglar
55 : 138, 140
56 : 184
57 : 155
57 : 151
Ortnamn
58 : 138
Ossian-Nilsson, Karl Gustav 57 : 156
Ossiannilsson, S.
55 : 146
Ottervik, G., Möhlenbrock, S.
& Andersson, I.
54 : 132
Owe, pseud.
se Wellgren, 0.
Oxie härad
57 : 145
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PAF, pseud.
se Fogelström, P. A.
Pacini-Ohlsson, Stina
Palm, August

55 : 143
57 : 156
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Palmquist, Gunnar
Palmquist, Gustaf
Palteboken
Parck, B.
— Allbetonghus
— Småhus
Parkteatern
Partiellt arbetsföra
Paulsson, S.
Paulsson, T.
Pawlo, T.
Pen, pseud.
Pensionsreglemente
AB Perfekta tryck
AB Perplex
Persson, H.
Persson, S.
Persson-Melin, Signe
Pettersson, Bengt"
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54 : 137
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58 : 145
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56 : 175
57 : 147
58 : 145
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55 : 134
54 : 120-121
54 : 124
55 : 135
55 :143
54 : 133
55 : 139
58 : 140
54 : 132
58 : 145

Pierre, I.
Pierre, Majoliv
— Gammal hantverkstradition
— Han skriver o. målar
— Kors o. tvärs
— Man ser t. Köpenhamn
— 1700-talslänga
— Sorgenfri
Plantgin, C. G.
Platen, D. J. G. v.
AB Plåtmanufaktur
Polisväsen
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Poppe, Nils

Porslinsfabriker
Postens kamratklubb
Postverket
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Prydesholm
Prästeståndets riksdagsprotokoll
Pålle, pseud.
se Paulsson, S.
Pålsson, E.
Quensel, C.-E.
Quiding, Nils Herman
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54 : 136
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58 : 140
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55 : 134
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58 : 129
56 : 181
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Quist, G. P., pseud.
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R. N., sign.
Radhus
Radio
Ran, Simklubben
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57 : 151
58 : 138-139
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Ramert, Ole Jorgen
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54 :134
55 :143
55 : 138
56 : 176
Ref,
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57 : 157
Rehnberg, M.
54 :121
Religion
54 :130
55 :140
56 : 178-179
57 : 154-155
58 : 140-142
Reneke, K.
54 :133
Renhållning
57 : 150
Residenset
54 :128
Restaurangskolan
57 :159
Reuterdahl, Henrik
56 :178
Richardson, J.
57 :160
Riksbanken
55 : 141
56 :181
Ringborg-Walldeck, Elsie 55 :136
Rinman, T.
56 :172
Riseberga
55 : 132
56 :170
58 : 145, 147
Risegergakapellet
58 : 140-141
Rodhe, Birgit
58 : 132
Rodhe, Sten
58 : 132
Realskolan
Realskoleutredningen
Rederi AB Clipper

Romare, K.
— Brev från Skåne
— Konst i Skåne
— Köpenhamn—Malmö
— Reflexer
-- Skåne—Köpenhamn
— Undret i öknen
Roos, T.
— Läktare o. restaurang
— Villa f. konstsamlare
Rosberg, E.
-- Malmö komm.-arb:s
samorg.
— Med rörtång
Rosengren, K. E.
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Rosengren, 0.
Rosengård

55 : 140
57 : 145

Rosen gårds inackorderingshem f. flickor
Rosengårdsskolan
Rosengårdsstaden
Roskildefreden
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54 : 129
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57 : 154
58 : 140
58 : 140
57 : 151
57 : 158

57 : 146
58 :146
54 : 120
54 : 126
57 : 160
58 : 129, 130, 131, 143,
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Roslin, Alexander
57 : 154
Rostorp
55 : 144
92

Rotaryklubben
Rothlieb, C.
Ruin, H.
Ruin, Hans
Ruud, H.
RydM, Värner
Rydsjö, Daniel
Rystad, G.
Rådhuskvarteret
Rådström, Anne-Marie
— Bättre vägar
— Folkets hus
AB Rätt tid
Rönnmark, L.
Rörsjögården
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57 : 147
56 : 181
57 : 157
56 : 184
58 : 139
57 : 158
54 : 133
58 : 145
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58 : 139
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57 : 149
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58 : 135
57 : 152
58 : 137
57 : 150
55 : 143
57 : 160
56 : 182
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57 : 149
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Selefa "
Selge, A.
Sellman, S., Syrrist, A. &
57 : 150
Gustafson, G.
Selskabet f. udgivelse af kilder
55 : 145
til dansk hist.
58 : 138, 147
Sibbarp
58 : 140, 144
Siegård, Pär
58 : 136
Sievers, J.
57 : 146
Sifverson, B.
58 : 139
Silvander, H.
55 : 139
Silversmide
56 : 175
Simhallsbadet
58 : 137
58 : 137
Simklubben Ran
54 : 138
Sinnessjukvård
56 : 175
Sjukkassor
57 : 150
Sjukvård
se Hälso- och sjukvård
57 : 147
Självbetjäningshandel
Sjöbefälsutbildning
54 : 134
58 : 146
55 : 134, 138
Sjöfart
56 : 172
57 : 148
55 : 142
Sjöfartshotellet
55 : 142
Sjögreen, Märta
55 : 139
Sjögren, H.
Sjöhagen, A.
— Inpatient and outpatient
54 : 133
care
56 : 179
— Konfirmation
— Kostnader f. nykterhets54 : 133
vård
— Kritik mot anstaltsvården 56 : 175
58 : 145
— Materiell standard
— Medicinsk alkoholistvård 55 : 136
— Pilsnerhantering
54 : 133
— Sinnessjukvård
54 : 138
— 25 år i nykterhetsvården 54 : 133
58 : 133
Sjölander, Å.
56 : 181
Sjölunds
54: 128
Sjöman, V.
Sjömansskola
54 : 134
Sjöqvist, E.
55 : 139
58 : 140
Sjöqvist, G.
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58 : 130
55 : 138
Samuelson, Stig
56 : 180
Sandblad, N. G.
57 : 154-155
S:t Johannes kyrka
56 : 170, 171
S:t Knuts gille
57 : 147
S:t Pauli församling 58 : 141-142
57 : 154-155
S:t Pauli kyrka
58 : 142
S:t Petri församling
56 : 178
S:t Petri församlingshus
54 : 130, 137
S:t Petri kyrka
55 : 140
57 : 154
58 : 142
: gravstenar 56 : 178
58 : 141
55 : 140
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58 : 141
: tornet
Scandinavian Airlines
57 : 152
System
56 : 179
Schartau, Henrik
57 : 154-155
58 : 142
55 : 146
Schp elern, H. D.
Schlyter, H.
57 : 155
— Henric Schartau
— Henric Schartau o.
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Schmitz, A.
Schmitzska huset
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Sebastian, Yngve
Segerros, H.
Selander, E.
Selander, P.
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Sjöstedt, L.
Sjöstiöm, 0.
Sjösättningar
Sjöö, M.
— Skånemässan

54 : 133
56 : 183
55 : 135

55: 136
56 : 173
57 : 149
58 : 148
Skeppsvarv
55: 134
Skogsholmens plantskolor 55 : 135
Skolförvaltning
58 : 147
Skollovskolonier
57 : 146
Skolmåltider
55 : 144
Skolor
54 : 133-134
55 : 143-144
56 : 181-182
57 : 158-159
58 : 145-147
Skolskepp
55 : 138
Skolsäkerhetspatruller
54 : 134
Skoltidningar
55 : 144
57 : 159
Skolungdomens rökvanor
57 : 158
Skolutredningar
55 : 143-144
Skulptur
55 : 138
Skytte
57 : 151
Skånehem
54 : 135
Skånemässan
55 : 134, 135-136
56 : 173
57 : 149
58 : 148
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58 : 133
— handelskammare
55 : 136
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54 : 129
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54 : 126
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54 : 124
55 : 136
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56 : 173
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54 : 135
57 : 159
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58 : 141
-- luftvärnskårens kamratfören.
54 : 134
56 : 182
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Slottsstadens samreal skola 55 : 144
58 : 146
Slöjdskolor
57 : 158
99
99

29
99

99

99

99
99

.52

39

9>

.

99

99

99

•

166

>,

Smith, C. W.
Smith, G. E. Kidder
Smith, Henrik
Snittkoppor
Småskolan
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57 : 159
58 : 136
57 : 150
58 : 147
57 : 149
54 : 130
57 : 151
56 : 173
57 : 149
studiecirklar
55 : 141
Sommarortsfält
54 : 135
55 : 136
Sonnhilt, A.
56 : 180
Sopor
57 : 150
Sorgenfri (bostadsomr.)
55 : 137
Sorgenfriutställn.
54 : 136
Sparbankernas bank
57 : 146
Sparre, Anna
55 : 146
Spectator, pseud.
58 : 135
Spinneriet (kvarteret)
54 : 133
Sport
54 : 125-126
55 : 137
56 : 175
57 : 151
58 : 137
Språkvetenskap
55 : 143
Spårvägar
54 : 126
56 : 176-177
58 : 138
Spårvägskören
58 : 139
Staaf, Sven, AB
54 : 124
Stadion
54 : 125-126
58 : 137
Stadsarkivet
54 : 132
Stadsbiblioteket
54 : 132
55 : 142, 146
56 : 178, 180
57 : 157, 160
58 : 144
Stadsläkare
54 : 125
Stadsplanering
56 : 179
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54 : 128-129
55 : 139
57 : 153, 159
58 : 140
Stamvägsförslaget
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Stavenow, Å.
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55 : 139
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58 : 140
Steensen, R. S.
58 : 131
Steinbarger, Helen T.
57 : 160
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Stendahl, B.
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— Oresundsklubbarnas
56 : 175
seglarförbund
Svenske, De dövas förening 57 : 147
58 : 149
Svenskt sjöfolk
54 : 138
Svenson, E.
57 : 156
Svensson, G.
54 : 136
Swensson,
G.
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Svensson,
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Strandberg, R.
56 : 172
Svensson, 1.
— Från kung Karl
56 : 178
55 : 144 Svensson, R.
Knutsson
54 : 129
58 : 147 Swensson, S.
— Kungar, riksråd
55 : 133 Sveriges aktiva handelsStrandporten
55 : 136
55 : 139 resande
Strandsjö, G.
55 : 134, 145
55 : 139 — filatelistförening
Strandsjö, Göte
54 : 124 — folkskollärareförAB Streijffert & Höegh
57 : 150
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56 : 177
Stålbrand, N.
58 : 149
55 : 140 — postverk
Sundin, Ragnar
56 : 181
57 : 159 — småskollärarinneförb.
Svanberg, J.
55 : 145
Svanberg, Max Walter 54 : 129, 132 — träindustriförb.
55 : 138
55 : 139 Sverkman, E.
54 : 135
58 : 140 Svärd, Lydia
55 : 144
Syd-Länkar
(tidskrift)
58
:
139
Svedberg, B.
54 : 135
54 : 125 Sydsv. Dagbl. Snällp.
Svedelius, Julia
57 : 159
54 : 124
AB Sven Staaf
58 : 147
56 : 183
Svensk arbetarrörelse
56 : 174
Svenska bankmannaförb. 58 : 130 Sydsv. kraft AB
58 : 135
58 : 135
— bokbindareförb.
Öresundsbryggeriindustriarb.54 : 138
57 : 159 verket
-förbundet
56 : 182
57 : 159 Sydsv. tandläkaresällsk.
byggnadsarbetareförb.
54 : 122
56 : 183 Sydow, C. W. v.
elektriker förb.
58 : 147
fastighetsarbetaref örb. 56 : 183 Sylvan (släkten)
57 : 150
57 : 149 Syrrist, A.
frisörföreningen
57 : 147
55 : 146 Sällskapet Isbjörnarna
— garveriidkarefören.
55 : 134, 144
56 : 175 Sällskapet Länkarna
Guldburgstiftelsen
56 : 175
— handelsarbetareförb. 56 : 172, 183
57 : 147
industri tjänste58 : 137
54 : 134
mannaförb.
55 : 140
56 : 183 Söderberg, L.
55 : 144
58 : 135 Södergren, C.
54 : 120
55 : 144 Södra Sallerup
— järnvägsmannaförb.
:folkskolor 57 : 158
58 : 149
55 : 140
: kyrkan
— kommuna larbetareförb. 54 : 135
57 : 154
55 : 144
— lantmännens riksförb.
: kyrko— livsmedelsarbetareförb. 56 : 183
58 : 141
arkivet
56 : 177
— lokaltrafikföreningen
prästgården 57 : 154
57 : 154
— musikerförb.
57 : 156 Södra Sveriges byggn.
— transportarb.-förb.
58 : 147 tekn. samf.
träindustriarb.-förb.
57 : 155,157
Södra Sveriges hotell- o.
— värme- o. sanitets56 : 183
55 : 136 restaurantförening
tekniska föreningen
57 : 153
54 : 136
57 : 156
58 : 146
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TBV:s fackl. aftonskola
Tandläkarhögskolan
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56 : 182
55 : 143
57 : 150, 158

Tandläkarhögskolan:
bibliotek
54 : 134
Tandtekniker: utbildning 58 : 147
Taube, Evert
57 : 159
Teater
54 : 128-129
55 : 138-139
56 : 177-178, 184
57 : 153
58 : 140
Teaternytt (tidskrift)
54 : 129
Tekniska skolutbildningen 55 : 144
Tekniskt museum
58 : 147
Television
57 : 152
58 : 138-139
Teng"blad, E.
56 : 177
Theander, 0.
55 : 144
Tholle, J.
56 : 183
Thoman, R. S.
58 : 149
Thomee, S.
— Rehabilitering
56 : 175
— Rehabilitering vid
Värnhem
54 : 125
— Våra skor
54 : 125
Thorborg, G.
56 : 183
Thorburn, T.
54 : 127
Thottska huset
57 : 145
58 : 130
Thulin, B.
54 : 129
Thunander, G.
— Skolplikten
54 : 134
— Småskolan
58 : 147
Thunell, P.
58 : 147
Thunström, 0. & Johansson, Ingrid
56 : 184
Tidningar
54 : 135
55 : 144
57 : 159
58 : 147
Tidskrifter
54 : 135
55 : 134, 144
57 : 159-160
58 : 147
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57 : 151
Tillysborgs värdshus
55 : 132
Timell, S.
54 : 128
Tjörne, E.
54 : 124
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Trestadshusen
Tricoloren, pseud.
Triptyken (skoltidning)
Trulson, Eva
Tråden (tidskr.)
Trädgårdsmästare
Tullstorp
Tunneln (hotell)
Turistnytt f. Skåne
Tvättinrättningar
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Törnpigg, pseud.
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Uddenberg, Naemi
56 : 182
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Ukn, sign.
58 : 146
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Ulf stand, Thale
55 : 145
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58: 148
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Wallin, Å.
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:
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Åkesson, Jonas
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55 : 146
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Åkesson, Å.
55 : 145 Åström, T. R.
Ulf stand
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Villius, H.
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55 : 145 Ängman, Jacob
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Winblad, S.
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Wrangel, Jurgen
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Wren, pseud.
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se Wrenby, K.
55 : 141
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56 : 177, 184
57 : 152
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54 : 127
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tiresundsverket
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tirnarna (gymn.-fören.)
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Utdrag av
MALMÖ FORNMINNESFÖRENINGS matrikel
Februari 1959.
Årligen betalande medlemmar, vilka inträtt under tiden
mars 1958—februari 1959:
Andersson, Carin, Fröken
Andersson, Inga, Kanslibiträde
Andersson, Inga, Taxeringsinspektör
Andersson, Otto Wilhelm,
Urmakare
Andersson, Yngve, Exportassistent
Bager, Märta, Fru
Bengtsson, Kjell, Civilingenjör,
Stockholm
Billing, Folke, Försäkringstjänsteman
Brenner, S. Otto, Direktör
Ekstrand, Arne, överstelöjtnant
Eriksson, Anna, Fröken
Eriksson, Martha, Fröken
Falkman, Gulli, Fru
Fredriksson, Lil, Fru
Fries, Tora, Fru
Green, Herta, Fru
Hallmark, E., Fru
Hansson, Brynhild, Tandläkare
Heidemar, Gösta, Kamrer
Hovberg, Ebba, Fru
Landrup, Elvira, Fru
Lindhagen, Nils, 1:ste Intendent

Lindquist, Hans, Direktör
Lomholt, Stig, Civilekonom
Lundström, Millan, Fröken
Nesselquist, Signe, Fru
Nilsson, Bertil, Banktjänsteman
Nilsson, Elsa, Fru
Nilsson, Harald, Ingenjör
Nilsson Ahlström, Karin, Fru
Olsson, Bernt, Herr
Persson, Sigvard, Byggmästare
Reinborn, Folke, Herr
Rembert, Elsa, Fröken
Rodahl, Hans, Assistent
Rohmer, Elisabeth, Fröken
Rosengren, Anna, Fru
S:t Petri församling
Skoog, Anna, Fru
Skoog, Edvin, Direktör
Strandberg, P. 0., Banktjänsteman
Sundin, Ragnar, Komminister
Svensson, Frida, Fru
Svensson, Per Gottfrid,
f. Tågmästare
Thyreen, Erik, Civilingenjör
Widerström, Ulf, Civilingenjör
Winkler, Ruth, Fru
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Styrelse:
Ordförande: Th. Munek af Rosenschöld, borgmästare
v. Ordförande: Einar Bager, konstnär, fil. doktor
Sekreterare: Leif Ljungberg, stadsarkivarie
Ledamöter: Th. C. Bergh, konsul, direktör
Sten Kalling, 1:e museiintendent, greve
Suppleanter: John Hain, direktör
Karin Kollind, gymnastikdirektör

Kassaförvaltare: John Hain
Redaktör för årsskriften: Leif Ljungberg.
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Annonser

DOMUS
Det är alltid en stimulerande upplevelse att göra en
rond i Domus — Malmös största och landets modernaste varuhus. Ni möter en glad, öppen och kundvänlig miljö, med alla de tusentals varor, som kännetecknar ett stort välsorterat varuhus. Allt överskådligt
och lättillgängligt exponerat. Ni kan själv se, känna
och ta.
1 vårt rika varusortiment kommer Ni ständigt att
möta det bästa från de förnämsta svenska och utländska leverantörerna.

Välkommen
till varuhuset

DOMUS
S. Förstadsgatan 49 — Friisgatan 2 Tel. 732 00

DOMUS

G. & L. BEIJER AB
MALMÖ
FIRMAN GRUNDAD 1866
•

KOL KOKS OLJA
JÄRN TRÄ
BYGGNADSMATERIAL

•

IMPORT - EXPORT
SJÖFART

II

CKUMS
12

MEKANISKA VERKSTADS AB
MALMÖ • GRUNDAT 1840

III

IV

Koppla av...
från Edra ekonomiska bekymmer och låt
oss förvalta Edra tillgångar. Det lönar sig.

•

Tala med vår notartatandelyitils.

77,AW DI N=E 0 WA
BANK=
När det gäller böcker och
inbindning
för

biblioteket.
för

kontoret ...
IVAR IVERSON & C:o A.B. — MALMÖ
BOKBINDERI & KONTORSBOKFABRIK
Gråbrödersgatan 8

Telefon 71835

V

anlita
hemortens
sparbanker

Sparbanken Bikupan
Malmö Sparbank
Oxie Härads Sparbank

VI

OSTERGATAN 1, MALMO
TEL. 70980

FACIT CI)G2 D V7=
finns på Premieköp från 470:—.
Bara 25:— i månaden!

ÅTVIDABERGS

Malmö

FÄRGER
TAPETER
VII

IR

IL IIE E IR Ull IP

PAPPERSHANDELS AB.

Mest sorterade inköpskälla i allt som tillhör pappers- och kontorsmaterialbranschen

Adelgatan 21
Tel. 72570 Växel

Skånes Stadshypoteksförening
utlämnar bundna lån mot säkerhet av
inteckningar i fastigheter i Skånes städer och vissa stadsliknande samhällen

Expedition: Västergatan 38, Malmö
Tel. 20457

VIII

påhissoew
golf lwöcl

Aktiebolaget

M. FLENSBURGS SÖNER
Malmö

Södergatan 9
Tel. 21261

Specialaffär för hemgifter och bosättning

Affären grundlagd 1805

IX

3Dingårbs fårghanbet
Etablerad 1889

s'et0
y‘e\c"
‘s‘ts faK

1

)1/4

Telefon 704 90

Allt
fotografiskt
STÖLTENS
MALMÖ

x

LUND

Det är ras över Vogue --strumpan som gör benen ännu
f
re. 1 Vogue finner Ni allti underbara modefärger,
vackra
som harmonierar med skor och kläder. Den utsökta passformen
och de eleganta hälarna bidrar också till att
alla ben vinner i Vogue.

XI

Hus
vägar
industrier
vattenbyggnader

XII

justrycket är för vissa ändamål ett förnämligt reproduktionsl

sätt, 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; Georg Biurmans av K.
Lantmätericontoiret 1752 utgivna Skånekarta; Thersners "Skånska
Utsigter" från 1820-talet och Malmö stads karta från 1850.

tastycitso-ssichit
KALENDEGATAN 10 • MALMO • TEL 28280, 91 35 00

KLICHER
Retuscher
Teckningar

allt inom

OFFSET-TRYCK

g

r,Afisizo,

Kalendegatan 10 Malmö Tel. 282 80, 91 35 00

XIII

Våd Ps'd.4rtin.g.s'moatn
E. A. Rosengrens, Göteborg

AB Zander & Ingeström, Stockholm

Götaverkens Fönster AB, Kållered

G. Abrahamssons Mek. Verkstads AB, Göteborg

AB Fixfabriken Göteborg

AB Vretstorp -Verken, Vretstorp

Toft Nielsen & Valks AS, Köpenhamn

Alimak Verken AB, Skellefteå

Smedjebackens Valsverks AB, Smedjebacken
Jönköpings Mek. Werkstads AB, Jönköping

Egen tillverkning: Hellas ljuskopieringsapparater,
tegeltruckar, tegelkärror, hydrauliska lyftvagnar.

INGENIORSFIRMA SVEN HELLSTEN
Kommanditbolag
Telefon: växel 709 00

MALMÖ

Telex: 3187

FÖRSÄKRA 1

och
SJÖFÖRSÄKRINGS-AKTIEBOLAGET

SEC
AVDELNINGSKONTOR I MALMÖ
Stortorget 25, tel. 7 1 6 0 5

\ l\

Bliv medlem i

Malmö f ornminnesförening
Årsavgift 10: — kr.

Varje medlem erhåller årsskriften gratis.
Äldre årsskrifter (fr. o. m. 1934) kunna förvärvas hos sekr. i Stadsarkivet till ett pris
av 5: — kr. per årgång.
Minnesskriften 1909-19, pris 10: — kr.
Einar Bager: Med penna och ritstift, pris 15: — kr.
Leif Ljungberg: Ur djupa källarvalven, pris 10: — kr.

AB SVENSKA
URDEPOTEN
Skandinaviens
största urföretag
med moderna
butiker i Malmö,
Stockholm, Göteborg,
Hälsingborg,
Trelleborg och Lund.
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Annonser
G. & L. BEIJER AB
DOMUS, VARUHUSET
AB M. FLENSBURGS SÖNER
CARL GLEERUPS PAPPERSHANDEL AB
INGENIÖRSFIRMAN SVEN HELLSTEN
IVAR IVERSON & C:o AB
KOCKUMS MEKANISKA VERKSTADS AB
AB LUNDGRENS SÖNER BOKTRYCKERI
MALMÖ GRAFISKA AKTIEBOLAG
MALMÖ LJUSTRYCKSANSTALT
MALMÖ SPARBANK
AB MALMÖ STRUMPFABRIK
AB BRÖDERNA OLOFSON
OXIE HÄRADS SPARBANK
AB PÅHLSSONS BAGERI
SKANDINAVISKA BANKEN
SKÅNE-MALMÖ FÖRSÄKRINGS AB
SKÅNES STADSHYPOTEKSFÖRENING
SKÅNSKA BRAND-HERMES
SKÅNSKA CEMENTG JUTERIET
SPARBANKEN BIKUPAN
STÖLTEN & SON AB
AB SVENSKA URDEPOTEN
WINGÅRDS FÄRGHANDEL
AB AND. 0. WIXELL
AB ÅTVIDABERGS INDUSTRIER

ef retta våta anno rtsätet

