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Yngve Schaar. Foto 1943.

Två hedersledamöter in memoriam
Yngve Schaar
avliden den 16 november 1962.

Yngve Schaar var en ofta och gärna sedd gäst i det gamla
stadsarkivet i rådhuset. Det var i det längsta min förhoppning
att få visa honom kring i våra nya lokaler i "Riksbanken", vilket säkert skulle fägnat honom, men därav blev intet. Väl
kunde det'ända, att "polismästaren" hos oss någon gång hade
ärende i sina egna gamla arkivalier; någon forskare i trängre
bemärkelse var han dock inte. Men han var intresserad, mäkta
intresserad av vad vi hade av fina ting och vad vi fick som
nyförvärv; den litteratur vi skaffade till vårt referensbibliotek tog han alltid noggrant del av. Jag hade ett gott stöd av
hans stora kunnande, inte minst då jag som nybliven stads5

arkivarie hade att reda upp något administrativt problem eller
att komma till rätta med någon besvärlig personutredning.
Och så var det förstås Fornminnesföreningen, där Yngve
Schaar blev ordförande 1931 och jag sekreterare 1933. Det blev
ett utomordentligt gott samarbete oss emellan under en tid, då
föreningen ej helt gick fri från yttre påfrestningar. För bevarandet av det gamla Malmö hade Schaar en vidsynt blick.
Strax efter Schaars "trontillträde" togs av styrelsen ett mycket
lovvärt initiativ; den ingav till Drätselkammaren i Malmö en
framställning om bevarande av en del historiska byggnader i
Malmö bl. a. Kompanihuset, Jörgen Kocks hus, Flensburgska,
Hedmanska och Diedenska gårdarna eller med andra ord ungefär de hus, som sedan Kulturbyggnadskommittén år 1955
placerat i grupp I såsom omistliga. Styrelsen försökte också
rädda det vackra s. k. Gustav IIl:s huset på Malmö asyls område, vilket förslag tyvärr möttes med oförståelse. Yngve
Schaar insåg, vad ett rikt kulturarv betyder, och gjorde vad
han kunde för att slå vakt om dessa värden. Malmö Fornminnesförening hörde till hans käraste skötebarn och han trivdes
på dess sammankomster, där han med vänlig pondus skötte
ordförandeklubban till år 1953, då han av åldersskäl avsade sig
uppdraget, varvid han kallades till hedersledamot.
Det hände en gång, sedan Yngve Schaar avgått som polismästare, att han nere hos mig i stadsarkivet satt och bläddrade i en nyutkommen årgång av "Vem är det?" Han upp7
täckte, att biografin över honom själv strukits och endast en
hänvisning gjorts till föregående årgångar. Han sade då helt
anspråkslöst, "man kan över huvud taget ,fråga, vad jag har
gjort för märkvärdiga ting, som kunnat berättiga till plats i
den publikationen?" Endast såtillvida kunde han ha rätt, som
presentation var onödig. Yngve Schaar var så känd och välkänd i hela vårt avlånga land, att ingen behövde fråga, "vem
är det ?" Tvärtom var Yngve Schaar både som ämbetsman och
kulturpersonlighet en av förgrundsfigurerna i rikets tredje
stad under en lång följd av år. Det var väl inga överord, som
officianten yttrade vid hans jordfästning, då han bl. a. sade:
"Med Yngve Schaar går en epok i Malmö historia i graven."
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Armin Hattendorff. Foto Käller 1945.

Armin Hattendorff
avliden den 30 januari 1963.

Armin Hattendorff föddes i Malmö 1886. Hans fader, Karl
Hattendorff, hade på 1870-talet inflyttat från Tyskland till
Malmö och grundade här den ansedda firma i reseffekter, för
vilken sonen vid faderns död 1918 blev ledare. Från fadern
hade han ärvt de ideella intressena. Karl Hattendorff hade
själv varit medlem i Malmö Fornminnesförening och självfallet kom även Armin med i föreningen och detta på ett så tidigt
stadium, att han vid sin bortgång var den i föreningen, som
varit med längst. Han blev suppleant i styrelsen 1931, då han
samtidigt utsågs till föreningens kassaförvaltare, valdes till
ordinarie styrelseledamot 1932 och kallades till hedersledamot
1955, då han av åldersskäl avgick ur styrelsen och som kassaförvaltare. Den gången Armin, Hattendorff utsågs till den betydelsefulla posten som kassaförvaltare, gjorde föreningen ett
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synnerligen gott val. Hans reda och ordningssinne befrämjade
föreningens intressen; hans fridsamma sinnelag och stilla
humor gjorde dessutom samarbetet lätt inom styrelsen. Malmö
Fornminnesförening står i tacksamhetsskuld till Armin Hattendorff för hans mångåriga uppoffrande arbete för föreningens bästa.

L. Lj.

J

Malmö Hamn
Efter en oljemålning av Bruno Hoppe 1899
Av Rich. Hain.
Gottfried Beijer, den framstående affärs- och kommunalmannen, en av grundarna av firman G. & L. Beijer, hade redan
tidigt på sitt privatkontor tvenne tavlor föreställande Malmö
hamn, målade av den danske marinmålaren, professor Carl
Ludvig Bille på 1860-talet, den ena är för övrigt återgiven i
färg i vår årsskrift 1947.
Några goda vänner, som ofta samlades i det intima och ombonade privatkontoret för överläggningar bl. a. i kommunala
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och då gärna i hamnfrågor, uppvaktade Gottfried Beijer på
hans silverbröllopsdag den 8 augusti 1899 med en tredje tavla
med motiv från Malmö hamn, utförd av konstnären Bruno
Hoppe (1859-1937). Den utfördes i samma format och inramades på samma sätt och signerades och daterades av Hoppe
på själva högtidsdagen. Tavlan överlämnades å vännernas
vägnar av Beijers kusin, fabriksidkaren Frans Henrik Kockum
och grosshandlaren Lorens Faxe. Till gåvan hade av borgmästaren i Ronneby, Ernst Flensburg nedtecknats följande ord:
"Utan minnen voro vi väl
som dåsig kraft förutan själ"
och
"Dådkraftigt man lef ver ej endast på minnen.
Rastlös äflan tarfvas att fylla hans sinne."
Dessa tvenne sentenser passar för övrig·t väl in på Gottfried
Beijer.
Bruno Hoppe hade efter utlandsvistelse på 1880-talet slagit
sig ner i Malmö, där han blev en mycket anlitad porträttmålare. Med sin formsäkra behärskning blev han även en mästare
vid framställning av genre- och landskapsbilder. Det här återgivna hamnmotivet jävar icke påståendet. Det är liv och rörelse i bilden. Segeljakten har efter att ha lossat gatsten nyss
passerat järnväg·sbron; därav den livliga trafiken på bron
efter det att denna svängt tillbaka. Från ångaren till vänster
"Thomas All en", byggd 1882 i Sunderland och ägd av Rederi
AB Jolarri, Viken, lossas 2.500 ton stenkol från England förinedels winschar ombord och "rullebör" över ställning i land
(landgångar upplagda å s. k. parisare) ,en arbetsmetod som
praktiserades innan kolkranarnas tid. Den smäckra och eleganta passag·erarbåten på Skeppsbron till höger är den danska
hjulångaren "öresund" tirllhörig Det Forenede Dampskiibsselskab i Köpenhamn, som vid denna tid ensamt behärskade
ångbåtstrafiken i Öresund (ång'färjorna oräknade) . Ett halvt
å r senare sålde D.F.D.S. alla sina öresundslinjer med båtar och
bryggor till ett svenskt-danskt konsortium, ur vilket uppstod
Svenska Rederi AB Öresund i Malmö och Dampskibsselskabet

10

(Öresund Aktieselskab i Köpenhamn, som alltsedan dess gemensamt bedrivit trafiken. Den halvsekellånga hårda kampen
om öresundstrafiken mellan svenska och danska intressenter,
som kostat oerhört mycket pengar, var därmed för lång tid
framåt bilagd. Längre 'bort vid samma kaj ligger ångaren
"Svecia" av Gefle, tillhörig Ångfartygs AB Fredrik därstädes,
en flitig besökare i Malmö på sina regelbunda turer Norrlandshamnar—Köpenhamn—Litbeck. Den såldes 1906 jämte sina
systerfartyg Lily, Germania och Dania till Sveabolaget i
Stockholm, som även övertog linjen.
Längst bort i raden ligger en av de många s. k. Hallandsbåtarna, som under en lång följd av år upprätthöll regelbunden
och praktiskt taget daglig passagerar- och frakttrafik på linjen Göteborg—Malmö—Köpenhama—Lobeck och flera mellanliggande hamnar. Bolaget som började sin verksamhet 1852
var hemmahörande i Halmstad och kan betraktas som Sveriges äldsta linjerederi i utrikesfart. Under en lång följd av år
samseglade man med Malmö Nya Ångbåts AB av år 1873,
grundat av Gabriel Hedman och med grosshandlare Harald
Bager som huvudredare, när denna tavla tillkom. Det kån
vara detta bolags ångare "Malmö" som syns å bilden.
Och slutligen, de två skorstenarna med de röda och vita banden i fonden t. v. om Strandpaviljongen tillhör tågfärjan "Kjobenhavn", som De Danske Statsbaner insatt som första fartyg
på rutten Malmö—Köpenhamn 1895. Strandpaviljongen tillkom f. ö. på initiativ av Gottfried Beijer och källarmästaren
Joh. Törnquist.
Reproduktionen har ställts till Malmö Fornminnesförenings
förfogande av G. & L. Beijer AB, som nu äger tavlan.
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Malmö Fornminnesförening i Trelleborg den 23 september 1963. Foto Leif
Ljungberg

MALMÖ FORNMINNESFÖRENINGS
VERKSAMHET 1962
Föreningens ordinarie vårsammanträde ägde rum den 12
mars på Malmö museum. Ett hundratal av föreningens medlemmar hade mött upp i Skovgaardssalen, där efter förhandlingarna professor Nils Gösta Sandblad, Uppsala, talade om
stadsbyggnadskonst och miljövård. Föredraghållaren, som
bl. a. underströk hur på sina håll arkitekter och konsthistoriker ha börjat tröttna på den s. k. saneringsrörelse, som pågår, och alltmer tala om den trivsel, som gärna åtföljer kontakt med det förflutna i gamla stadsområden, belyste sitt anförande med ett stort antal ljusbilder. Efter föredraget intogs
gemensam supé i Riddarsalen.
Vädret var ogynnsamt Kristi Himmelsfärdsdag, när föreningens vårutfärd traditionsenligt gick av stapeln. Trots detta
blev dagen vällyckad. Första anhalten gällde Bosjökloster, där
grevinnan Ellen Bonde visade kring och berättade om det
traditionsmättade stället i gången tid och nu. — Efter besöket
12

Vid Färlövs kyrka den 31 maj 1963. Foto Leif Ljungberg.

där ställdes kosan till Kristianstad, varest lunch intogs. Färddeltagarna fick sedan bese Garvaregården, där direktör Gottfried Kockum berättade om dess första ägare — som var hans
stamfader, garvaren Ditmar Hemmingsen — Kristianstads
museum och Trefaldighetskyrkan. Nästa anhalt var den nyrenoverade kyrkan i Araslöv och därpå Färlövs kyrka, där
prosten Sten Stenholm tog emot — i solsken. Han berättade
om sin kyrka, vilken bl. a. varit föremål för Helgo Zettervalls
restaurering. Torsebro med sina krutmöllor och -magasin stod
sist på programmet, om man ej skall räkna den gemensamma
middagen på Teaterrestaurangen i Kristianstad.
Vid höstens utfärd hade Malmö Fornminnesförenings gamla
tur med vädret återvänt. Den 23 september tedde sig Trelleborg från en utomordentligt fördelaktig sida, och föreningens
vän och gynnare, museiintendenten Harald Lindal, hade gjort
upp ett program, vilket i allo tilltalade deltagarna. Med Harald
Lindal som ciceron vandrade en månghövdad skara runt till
de historiska och museala sevärdheterna: bl. a. ruinerna av
13

franciskanerklostret, Ebbehallen, lEblemannagården — högaktuellt som staffage för Nils Holgerssonfilmen — och sist
men icke minst Skyttsgården. Vid lunchen på La Visite berättade Harald Lindal om stadens historia, där framställningen
om den århundradelånga närkampen mellan Malmö och Trelleborg fängslade åhörarna.
Årsskriften, tryckt å Lundgrens Söners boktryckeri, vilket
välvilligt beviljat rabatt å tryckningskostnaderna, utkom den
4 juni. Från jur. doktor Ebbe Kocks stiftelse har bidrag erhållits för tryckning av Einar Bagers artikel i årets skrift.
Den 16 november avled Malmö Fornminnesförenings hedersledamot, f. d. polismästaren Yngve Schaar. Han hade under
åren 1931-1953 beklätt ordförandeposten i styrelsen.
Någon förändring i styrelsens sammansättning har ej skett.
— Medlemsantalet utgjorde under året 4 hedersledamöter, 8
ständiga och 706 betalande (därav 87 "familjemedlemmar")
eller tillsammans 718, vilket utgör en ökning med 14.
Föreningens utgående balanskonto den 31 december 1962
utgjorde:
Tillgångar:
Värdepapper
50 st. ASEA
25 „ Svenska Handelsbanken
35 „ Svenska Sockerfabriks AB
15 „ AB Sv. Fläktfabriken
1 „ Premieobligation
Bank
Fonderna
Disponibla medel
Skulder
Berghska fonden
Leif Ljungbergs fond
Balanserade medlemsavgifter
Kapitalkonto
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4.125: —
4.700: —
2.800: —
3.860: —
50: — 15.535: —
4.333: 03
13.682: 14 18.015: 17
Kronor 33.550: 17
1.728: 11
2.604: 92
20: —
29.197: 14
Kronor 33.550: 17

DEN BAGERSKA SLÄKTGÅRDEN
Av Einar Bager.
et område, som nu bildar kvarteret nr 3 Lorenz Bager,
Djämte
angränsande del av Drottningtorget upptogs i 1500talets början av sju gårdar. Äldre medeltida uppgifter om
denna del av staden kan ej påvisas — det är möjligt, att några
av de många obestämbara gårdehandlingarna från 1400-talet
gälla dessa trakter. Den omständigheten att endast de tre västligaste gårdarna voro betungade med jordskyld till kyrkliga
institutioner, skulle dock kunna tyda på, titt dessa voro av
äldre ursprung än de östligare gårdarna, som kunnat tillkomma vid en utflyttning av stadsgränsen. Först från år 1530,
då nuvarande Bagersgatan utlades, bildade dessa gårdar eget
kvarter.
Under hela 1500-talet beboddes gårdarna här så gott som
uteslutande av grytstöpare och smeder, för vilkas eldfarliga
verksamhet läget i stadens utkant väl ansågs lämpligt. Här
slamrade hamrarna från morgon till kväll, skorstenarna
spydde gnistor och rök som kratrar i utbrott, en färgrik, men
dyster stadsbild, som väl ägnade sig som bakgrund för de häxförföljelser, som under 1500-talets sista decennier sökte sina
offer även i dessa trakter.
I början av 1600-talet skedde en för denna tid typisk sammanslagning av de båda västligaste gårdarna, som handelsmannen Hans Christensen förvandlade till en stor handelsgård. I bouppteckningen efter hans död 1625 upptogs denna
fastighet till 1.500 daler, ett värde som förutsätter ansenlig
bebyggelse. Änkan gifte om sig med handelsmannen Poul
Hanssen Friis, som hon även överlevde, och bodde kvar här
ända till sin död 1673, ehuru gården redan åtskilliga år tidigare övergått på andra händer.
I ett alltjämt bevarat pergamentsbrev, daterat den 6 april
1668, intygar borgaren Claus Jacobsen, att han sålt denna
gård, som han tidigare bebott, men föregående år "'fraflötte",
15

Köpebrev 1668; pergamentbrev i stadsarkivet i Malmö.

till "erlig och welfornemme mand" Börge Joensen. I köpet
medföljde kakelugnen i stugan, vind och vindrep, panelverk,
bryggkittel och kar samt hoar i källaren.
Börge Joensen, som efter sin ursprungliga verksamhet kallades Bager, var nu en av stadens förmögnare köpmän.
Genom förvärvet av gården ville han som omtänksam fader
ordna hemvist för sin son Håkan, som just stod i beredskap
att sätta bo och börja egen verksamhet. Denne startade nu
här den lanthandel, som under nära tvåhundra år skulle fortsätta från far till son.
Enligt legenden skulle Håkan Börgeson under danskarnas
belägring av Malmö 1677 ha varskott stadens besättning om ett
överrumplingsförsök över isen genom att antända ett vid
strandmuren beläget magasin. Ehuru Bagers förtjänster under belägringen äro otvivelaktiga, saknar dock denna episod
stöd i bevarade handlingar.
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Uppmätning 1690 av gården nr 1, tilhörig handelsmannen Hans Cortsen
Walklingh, mellan Östergatan till vänster och strandmuren till höger. En
1688 riven gatlänga har markerats med punkterade linjer.
"Nr 1. Uti huvudbyggningen, som är två loft hög, emot Östergatan äro
logementena: A. Sängkammaren, B. Stugan. C. Inkörseln och porten.
Våningen ovanpå består av en sal samt en kammare och förstuga över
porten. D är en gatbod. E. Portskjulet med brädtak.
F. Kök med spis. G. Spiskammare. H. Kölna med I ugnen och K inmurad
bryggpanna. L. Malthus. Över hela denna huslänga är ett maltloft .
M är ett packhus. N. Port med stall uti. 0 är ett annat stall. Detta hus
är tvenne loft högt.
Rr 2. Q har varit en stuga. R. Förstuga. S. Kammare. T ännu en kam.
mare. U är det stycket av gårdsrummet som tillika med huset togs till
Fortifikationen Anno 1688. Samma hus var tvenne loft högt.
V är tvenne stugor. W. Packhus. X är kamrar. Detta hus är ett loft högt.
Z är ett lerhus med halvtak.
ZZ är ett annat hus med lerväggar"
Kammarkollegii 2. provinskontors nummerserie 177 1/2.

Vid skiftet efter Börge Joensen i mars 1678 tillföll gården
Håkan Börgeson, som fortsatte sin handelsverksamhet till slutet av 1680-talet, då han i harm över de alltför dryga skatterna
uppsade sitt borgerskap och trädde i statens tjänst som lantjägmästare. Efter hans död 1691 fortsatte hans änka, Catharina Davidsdotter Nehrman handelsrörelsen om också i blygsam omfattning — den bestod efter hennes egen uppgift när2
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Kvarteret nr 3 L. 1. Bager enligt besiktningsinstrumentet 1692. Rekonstruktion av förf.

mast i, att hon mot spannmål sökte indriva sin mans fordringar
hos bönderna. Härvid biträddes hon av sonen David Håkanson, vilken vid hennes frånfälle 1711 såsom enda arvinge övertog gården.
Efter Roskildefreden hade kvarteret tvenne gånger beskurits i samband med utbyggandet av befästningarna vid
Österport. Härvid raserades de båda östligaste gårdarna. Vid
det sista ingreppet 1688 upprättades en beskrivning över den
då drabbade fastigheten, vars konturer även markerats på en
karta av år 1695 över gården nr 1, som då hotades av nya befästningsplaner. Härigenom äga vi exakt kunskap om bebyggelsen av denna del av kvarteret, som i övrigt kan kompletteras med de mera summariska uppgifterna i 1692 års besiktningsinstrument. Vid den nu genomförda numreringen av
stadens fastigheter åsattes dessa gårdar numren 1 till 5.
Tomterna sträckte sig med undantag för nr 3 på för medeltidsbebyggelsen typiskt sätt med smala, men mycket långa
remsor från Östergatan ända ner till gränden vid stadsmuren.
Boningshusen. vid Östergatan voro alla i två våningar, uppförda i korsvirke med tegelmurade fält och tegeltak, men åtminstone i något fall lerklinta inåt gården, allt i enlighet med
byggnadsbestämmelserna 1522 och 1541. På gatan under bottenvåningarnas fönster voro långa bodar uppförda, som ut18

hyrdes till marketenteskor eller användes som inkvarteringslokaler, och framför farstudörren fanns ett mer eller mindre
påkostat bislag, i vilket man efter dagens möda pustade ut
och utbytte tankar med grannarna.
Inne i gårdarna grupperade sig lokalerna efter vanligt
1600-talsschema med kök, spiskammare, brygg- och malthus
närmast boningshusen, medan stall, loge, vagnshus och dylikt
låg längst ner mot Vallgränden.
I motsats till övriga gårdar i kvarteret begränsades icke den
bagerska gården av byggnader vid Vallgränden. I stället låg
här en liten hage, vilken David Bager lät omvandla till en
trädgård "til sin kära hustrus plazier och nöje". Denna om
ömma känslor vittnande uppgift finner man i en förteckning,
som David Bager upprättat över sina omkostnader på gården
fram till moderns död 1711. Byggnaderna synas vid hans övertagande av skötseln ha befunnit sig i ganska förfallet skick
och det hade erfordrats verkliga krafttag för att åter få dem
i stånd.
Snart såg emellertid David Bager sitt verk lagt i grus och
spillror. "En olyckelig vådeeld", som en decemberdag 1711
utbröt vid malttorkning i hans gård, härjade icke blott denna
utan lade så gott som hela kvarteret i aska. Endast gården
nr 1 och gårdsbyggnader på nr 2 undgingo förstörelsen.
Alvar Platens påstående i Malmö Fornminnesförenings
Minnesskrift 1909-1919: Släkten Bager att David Bager skulle
skördat "en reell vinst" genom branden, eftersom han därigenom skulle befriats från en intecknad skuld på 1.000 daler
till sin frände överauditören Langenhielm, är fullständigt
grundlös. Enligt anteckning i magistratens brevbok den 23
september 1711 uppvisade Bager denna dag skuldförbindelsen, som han enligt kvitto inlöst tre dagar tidigare, och erhöll
därefter uppbud på gården.
Långt ifrån att låta sig nedslås av katastrofen, satte David
Bager så fort som möjligt i gång med att återuppbygga sin
gård. Genom köp den 7 juli 1713 av den delvis nedbrända
gården nr 2 avrundade han sin tomt för att kunna få en ordentligt tilltagen gårdsplats. Redan från början synes han ha
planerat på lång sikt, ty den långa bostadslänga, som nu res-
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tes vid Östergatan, var konstruerad med tanke på att kunna
förses med en övre våning, "om", som han uttrycker sig, "Gud
behagar mitt tillstånd förbättra, att jag får förmögenhet därtill". För denna avvikelse från 1541 års bestämmelse om tvåvåningshus vid huvudgatorna hade han utverkat generalguvernörens tillstånd.
Till sitt bygge inkallade Bager murmästaren Arendt Robeck
från Karlshamn, sedan stadens ende murmästare visat sig försumlig i sitt arbete. Åtgärden vann så mycket mer magistratens gillande, som "de övrige murmästarne i pesttiden med
döden avgångne äro".
Den 17 augusti 1724 inköpte David Bager slutligen gården
nr 1, i vilken han bott under ombyggnaden, och var sålunda
nu ägare av hela kvarteret. Byggnaderna i denna gård fingo
stå kvar och användes till packhus, loge, häst- och kostall
m. m. Härigenom uppstod det egendomliga förhållandet, att
fram- och bakgårdarna i den bagerska fastigheten kommo att
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ligga bredvid varandra vid huvudgatan, medan de eljest alltid voro grupperade på djupet bakom varandra.
Utmed nuvarande Bagersgatan uppförde David Bager en
stor tvåvåningsbyggnad i korsvirke, vilken stötte samman med
boningslängan och inrymde kök, spiskammare, folkstuga,
brygghus och malthus.
David Bager avled 1742, hans hustru, Märta Lorich, 1756.
Deras son, den driftige, men föga populäre köpmannen
Haqvin Bager synes ha nöjt sig med gårdens dåvarande utformning. Han uppger visserligen i en av sina ständigt återkommande klagoskrifter till taxeringsmyndigheterna, att han
"på sina ärvde och förvärvde, förfallne fastigheter, inberäknat med bägge sina oskattbara, för riket nyttiga Kölne-Machiner, använt 150.000 daler kopparmynt", men då han ägde
ännu två stora handelsgårdar samt ett antal mindre hus, är
uppgiften föga upplysande.
Efter Haqvin Bagers död 1782 koncentrerade hans son
Peter Bager åter handeln till huvudgården och utökade denna
år 1785 med en stor tvåvåningslänga i korsvirke vid Vallgatan. Denna byggnad kom sålunda att upptaga den forna
trädgårdens plats. Närheten till befästningarna föranledde
landshövdingen att sammanträda med magistraten, när detta
byggnadsärende skulle behandlas. Det bifölls, dock med förbehållet, "att den runda instängda trädgårdstomten, som skall
vara intagen av Stockholmsbastionen" — alltså området österut — "icke finge bebyggas". Här fanns sålunda alltjämt kvar
en grönskande oas för vederkvickelse och vila — en uppsättning käglor i Peter Bagers kvarlåtenskap vittnar om, att den
stränge handelsmannen någon gång kunde slå sig lös i vänners lag.
I slutet av år 1807 erhöll Peter Bager brandförsäkring för
sin gård i Allmänna Brandförsäkringsinrättningen, sedan han
inlämnat beskrivning på samtliga byggnader. En hithörande
karta har tyvärr gått förlorad, men den detaljerade beskrivningen av husen gör det möjligt att ganska tillförlitligt rekonstruera hela gården.
Utmed Östergatan låg längst österut en korvirkesbyggnad i
två våningar, otvivelaktigt den forna boningslängan i gården
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nr 1, vilken nu användes som packhus. Den långsmala gårdsplatsen bakom denna byggnad inramades av tvenne envåningslängor, vilkas längd överensstämmer med motsvarande
byggnader på 1695 års karta. Det är sålunda sannolikt, att
dessa trenne byggnader härrörde från tiden före den stora
branden 1711. Envåningslängorna upptogos av stall för hästar
och kor, ved- och kolbodar samt foderloft, sålunda lokaler, som
hörde hemma i den s. k. bakgården. Denna gårdsplats avgränsades i norr av en tvåvåningslänga vid Vallgatan, inredd till
packhus och spannmålsmagasin.
Längre västerut vid Östergatan vidtog det långa envåningshus, som David Bager uppfört som bostad efter branden. Här
fanns den stora saluboden — det var här som borgmästaren
C. M. Norlindh såsom handelsbokhållare inhämtade de grunder i handel och köpenskap, som han senare på så äventyrligt
sätt omsatte i praktiken. Vidare fanns här en packkammare,
två förstugor och åtta boningsrum. På loftet, som användes
till spannmålsupplag, hade ovanför förstugorna inretts två
rum, tydligen i s. k. kvister. Åt gården fanns tvenne grundmurade tillbyggnader och åt gatan en i korsvirke, från vilken
man kunde f ölia, vad sig på gatan tilldrog.
Utmed nuvarande Bagersgatans hela östra sida sträckte sig
ett tvåvåningshus, som närmast boningslängan inrymde kök,
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spiskammare och "matrum för folket", därefter det stora
brygghuset med sin kölna och längst i norr maltmagasinet.
I norr utmed Vallgatan finna vi den stora tvåvåningslänga,
som Peter Bager låtit uppföra 1785. Här fanns i bottenvåningen
packhus, redskapsrum, inkvarteringskammare, tröskloge och
vagnsport. övre våningen och vinden användes helt för spannmålsupplag med undantag av ett par kamrar, som antagligen
beboddes av magasinsfolket.
Slutligen låg i vinkel mot västra längan i gården nr 1, men
inne på den västra gårdsplatsen en mindre envåningsbyggnad, som inrymde bränneriet samt en kammare för brännaren
— brännvinshandeln på norrlandshamnarna utgjorde under
1800-talets förra hälft en synnerligen viktig beståndsdel i såväl det bagerska som andra större handelshus köpenskap.
När brandförsäkringsbrevet utfärdades, låg Peter Bager
svårt sjuk och endast några dagar senare lät han genom
köpebrev den 2 januari 1808 gården övergå i sin sons Lorenz
Isac Bagers händer. Denne, som sedan något år biträtt fadern
i dennes rörelse, övertog även hela varulagret och lät efter
faderns ett par månader senare timade död verkställa en
genomgripande reparation av gårdens samtliga byggnader.
Någon nybyggnad förekom emellertid ej nu, såsom man ibland
ser uppgivas.
Vid de auktioner, som raseringsbolaget samma år påbörjade
för försäljning av vid stadsvallarnas borttagande vunnen
tomtmark, förvärvade Bager dels ett smalare område öster om
gården, dels ett större norr om densamma. Priset för det förra,
som utgjorde 1.168 1/2 kvadratalnar uppgick till 67 riksdaler
banko, för det senare om 3.549 kv.alnar till 295 rdl b:o, värden
som knappast uppgå till, vad ett par kvadratmeter här skulle
kosta i våra dagar. Någon konkurrens har dock ej kunnat
komma i fråga om dessa markstycken, som blott voro av intresse för angränsande gårdägare.
Ehuru David Bagers gamla envåningslänga måste varit en
föga reputerlig bostad för en borgare av det anseende, som
Bager snart förvärvade både genom framgång i handel och
ådagalagda medborgaredygder, dröjde det ända till år 1832,
innan han ansåg tiden mogen att skaffa sig ett mera stånds-
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mässigt boningshus. Den gamla boningslängan bevarades dock
till en längd av 32 1/2 alnar och bildade västra flygeln i den
nya anläggningen. Resten av denna länga samt det gamla tvåvåningshuset revos och på deras plats restes den ståtliga mittbyggnaden i två våningar, medan en östlig flygel av samma
längd som den västra uppfördes på förut obebyggd tomtmark.
Den för sin tid rätt imponerande byggnaden var uppförd i
nyklassicistisk stil med kraftiga gesimser och frontespiser
ytterst på såväl mittparti som flyglar. Den vackra ingången
i byggnadens mitt inramades av två pelare "med capiteler och
baser av gjutet järn på piedestaler av granit", vilka uppburo
"en blind balkong". Även övre våningens mittparti markerades av tvenne halvpelare på ömse sidor om ett rundbågefönster och ovanför takgesimsen fortsattes mittlinjen av en
vindskupa med balkongräck.
I samband med detta bygge nedrevs den södra hälften av
den östligaste gårdslängan, som väl såg något torftig ut i så
förnämt sällskap. I stället anordnades här en originell entre
till gårdsplatsen med ett stort porthus, flankerat av ett par
små paviljonger, vilka användes som packhus. Tillsammans
med den genom pilastrar och halvbågar i trenne fält uppdelade gaveln på huvudbyggnaden erbjöd denna inkörsel en
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pittoresk anblick, som icke lämnats obeaktad av dåtida konstnärer.
I övrigt bibehöllos 1700-talslängorna inne i gården, vilka
tydligtvis alltjämt befunno sig i fullt brukbart skick. Lorenz
Isac Bager synes ej heller ha umgåtts med planer på ytterligare nybyggnader, men så en av de första novembernätterna
1851 upprepades katastrofen från år 1711. Den röde hanen
kom åter lös och lade så gott som hela gården i aska. Även
denna gång hade olyckan orsakats av antändning av torkmältans träflakar. Stark blåst rådde vid tillfället, varigenom
oberäknat kraftigt drag i mältan uppstått. Maltgöraren, som
avlägsnat sig en stund för att äta kvällsvard, hade vid återkomsten satt sig vid fyren, när på en gång flakarna föllo ned
och elden flammade upp så häftigt, att han insåg det hopplösa i att ensam söka släcka branden. Han skyndade därför att
väcka folket i gården, men alla ansträngningar att rädda
gårdsbyggnaderna voro förgäves. Endast boningshuset undgick förödelsen, ehuru även dess västra gavel brandskadades.
Lorens Isac Bager nödgades sålunda på sin ålderdom — han
var nu 66 år gammal — sätta i gång med fullständig nybyggnad av sin handelsgård. Men han gick till verket med en ynglings optimism och lät intet vara ospart för att hans nyskapelse skulle motsvara tidens krav.
Som förebild för de tvenne stora magasin, som utgjorde
grundstommen i gårdsanläggningen, synes ha tjänat den ännu
i dag befintliga byggnad, som handlanden Gabriel Hedman,
en släkting till Bagers hustru, föregående år låtit uppföra vid
Hjulhamnsgatan. Att dessa byggnader rönt inflytande av den
arkitektur, som professor Brunius just vid denna tid skapade
runt om i Skåne, är iögonfallande. Kraftiga gesimser, markerade hörnpartier, dörrarnas och gluggarnas rundbågar, allt
visar, att byggherren önskat något utöver tillfredsställandet av
blott och bart nyttokravet. överhuvudtaget synes estetiska
synpunkter ha beaktats vid gårdens planläggning. Sålunda
doldes de lutor, som uppfördes å ömse sidor om det norra
magasinet, av camouflerande gavelmurar, utformade i stil med
inkörselns paviljonger.
Av den eldhärjade västra längan hade den södra hälften
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blivit någorlunda skonad och kunde efter grundlig ombyggnad åter göras brukbar. Här fanns liksom förut i bottenvåningen kök, pigkammare och brygghus samt på övre botten
ett par boningsrum, handkammare m. m.
Norr om denna byggnad uppfördes vid Bagersgatan en
tvåvåningslänga, som inrymde vagnsport, visthus, drängkammare, selkammare, vedbod, stall för 6 hästar och 6 nötkreatur
samt för en del får, medan övre våningen upptogs av två
fodermagasin. Vid den norra gaveln fanns en utbyggnad, som
utgjorde ett originellt hönshus i två våningar. Längan vid
Bagersgatan var grundmurad och försedd med gesimser på
båda långsidorna.
Det nästan kvadratiska norra magasinet i fyra våningar var
avsett för malttillverkning och anordningarna här tala sitt
tydliga språk om L. I. Bagers erfarenhet av den röde hanens
härjningar. Allt är här uppfört så brandsäkert, som det efter
dåtida förhållanden var möjligt. Den väldiga kölnan, som
räckte upp i andra våningen, var uppförd med tjocka tegelmurar och dess flakar av järnplåt vilade på dubbla järnbalkar. I andra våningen täcktes kölnan av ett starkt tegelvalv,
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i vilket anbragts öppningar för matning med grönt malt samt
för immans avlägsnande genom en murad trumma. För torkning av rökat malt fanns i kölnan en s. k. galt eller murad
ugn, täckt med en gjuten järnplåt, som var fullsatt med runda
hål. Häröver fanns ett vinkelformat tak av smidd järnplåt.
Vid sidan om denna ugn fanns en gjuten järnugn för torkning av orökat malt. Ifrån denna ugn vindlade sig ett rör av
smidda järnplåtar "i fyra omgångar" upp under flakarna till
skorstenen.
Bottenvåningen upptogs i övrigt av ett rum för det stora
stöpekaret samt ett annat, från vilket eldstaden matades. Den
del av andra våningen, som icke upptogs av kölnan, användes till förvaring av det färdiga maltet, medan tredje och
fjärde våningarna brukades för "maltgöring". Genom luckor
i golven hissades det vattenrunna maltet från stöpekaret hit
upp. Vindsbottnen och de båda hanebjälksloften utgjorde
spannmålsloft. En stor hisskupa med hissinrättning "av ny
construction" förmedlade den utvändiga transporten.
På båda sidor om detta magasin lågo de tidigare omnämnda
halvlängorna i korsvirke, vilkas prosaiska yttre inåt gården
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doldes av grundmurade gavlar med "finputsade och vitlimmade" gesimser. De användes som stall för 10 hästar samt som
packhus.
Slutligen låg i öster ännu ett stort magasin i tre våningar.
Det var till det yttre utformat i samma stil som det norra
magasinet, men var dubbelt så långt — 49 1/2 aln mot 25 —
medan bredden 20 alnar var densamma. Det var i första våningen inrett till förstuga, fyra packhus och en portgång.
Andra våningen upptogs av ett packhus, en säckkammare och
en spannmålsvind, medan tredje våningen, vindsbottnen och
de tvenne hanebjälksloften utgjorde spannmålsloft.
Endast några få år fick L. I. Bager glädja sig åt sin återuppståndna handelsgård. Han avled den 15 februari 1857 och
efterlämnade endast en son, Lorenz Isac, vilken dock frångått
släktens köpmanstradition och ägnat sig åt lantbruket.
Sedan även Lorenz Isac Lorenzson Bager gått ur tiden, såldes gården den 12 december 1869 av hans enda dotter, Anna
Ulrika, gift med konsistorienotarien J. M. Sjögren, till handlanden Waldemar Kock. Under år 1906 revos samtliga byggnader för att bereda plats för nuvarande fyravåningshus. En
relief över dess ingång från Östergatan bevarar alltjämt minnet av den gamla bagerska gården.
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FÖRRÄDARE ELLER FRIHETSHJÄLTE?
Stefan Poles och Polska expeditionen 1863.

Av Leif Ljungberg.
n dag för snart 30 år sedan fick jag besök i stadsarkivet av
VSydsvenska
Dagbladet Snällpostens mäktige chefredaktör,
konsul Karl All. Härje, som kom för att överlämna en liten
samling brev från 1866, skrivna av en viss Stefan Poles till
Snällpostens dåvarande redaktionssekreterare, löjtnant Lorens
Beijer. Konsul Härje hade åtskilligt att berätta om Stefan
Poles' dramatiska levnadsöde och anförtrodde mig dessutom,
att professor Martin Weibull i Lund en gång sagt på tal om
Poles, att det var en av de snillrikaste människor han sammanträffat med i hela sitt liv.
Jag fattade givetvis intresse för personen i fråga och när
dessutom den kanske mest ödesdigra episoden i hans liv var
förknippad med ett stycke Malmöhistoria, kom mina forskningar i saken att till stor del drivas "på hemmaplan".
Det begav sig alltså för hundra år sedan, att de undertryckta
polackerna gjorde ett revoltförsök emot Ryssland. En vacker
vårdag, närmare bestämt den 30 mars 1863, ankrade här i
Malmö den engelska ångaren Ward Jackson, som medförde en
styrka på ca 160 man, till större delen polacker. De hade av
den s. k. polska nationalregeringens avdelning i London avsänts därifrån med destination till Polen för att understödja
de upproriska. Chef för friskaran var en överste Lapinsky,
vilken av Snällpostens grundare och redaktör, dr. Bernhard
Cronholm säges ha ett gott huvud, vara en präktig rövarhövding, men en dålig människa. Hans sekr. och adjutant var just
Stefan Poles. Med expeditionen följde också en "kommissarie",
d. v. s. en representant för polska nationalregeringen, Josef
Demontowicz. Engelska regeringen hade utfärdat förbud för
kaptenen på Ward Jackson att avsegla från London, men trots
detta hade han gett sig åstad och lämnat skeppspapperna efter
sig. I Malmö beslagtogs fartyget och besättningen fördes i
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Malmö hamn för hundra år sedan. Träsnitt.

land. I över två månader kom denna ofrivilliga visit att vara
till stort bekymmer för stadens myndigheter. Men polackerna
kom emellertid att bli ett färgstarkt inslag i vardagens enahanda och de omfattades med välvilja av de flesta Malmöbor.
Generalbefälhavaren i Södra militärdistriktet, greve Gustaf
von Essen, var ingen vän av "byket". Han säger bl. a., att
"Lapinsky är en utmärkt gök, han ser ingalunda aristokratisk
ut, talar illa såväl fransyska som tyska, är mycket hal och
undfallande, men det oaktat en djärv äventyrare. Han påstår
sig ha en hop gens de qualite med sig, men det är icke sant.
Jag har nu haft tillfälle tillräckligt att se och tala med dem
och icke funnit mer än en enda, Lapinskys s. k. sekreterare,
Poles, som synes ha fått en god uppfostran." Generalen var
orolig för vad som skulle kunna hända och detta med rätta.
Dramatiska tillbud saknades nämligen inte. Redan på fjärde
dagen efter ankomsten uppstod eld i ett av fartygets lastrum,
troligen orsakad av självantändning i stenkolsförrådet. Risken
var stor för en explosion i fartygets krutförråd, men tack vare
energiskt ingripande både från den på fartyget stationerade
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vakten ur Kronprinsens husarregemente och av polackerna
själva lyckades man släcka elden. Hur exalterad stämningen
var framgår kanske bäst av ett telegram, som avsändes av
landssekreterare C. G. Hane till landshövding Samuel von
Troil, som. vid tillfället vistades i Stockholm vid riksdagen.
Sedan Hane relaterat själva händelseförloppet, slutar han i
förtvivlan "måtte staden kunna räddas"!
En natt inrapporterade en vakt, att han tyckt sig se ett ryskt
krigsfartyg på ingående i hamnen. Det blev stort pådrag,
t. o. m. själva general von Essen väcktes i sin slummer och fick
bege sig ner till hamnen. Och vad han där såg, omtalar han på
följande sätt i ett brev till utrikesstatsministern, greve L. Manderström: "Då jag kom ner till ångfartyget, syntes visserligen
på avstånd åtskilliga fartyg, om däribland något ångfartyg befann sig är ovisst, och säkerligen ämnade intet sådant ingå i
hamnen, dit inloppet är svårt, lika litet som något anfall mot
Ward Jackson väl kan komma ifråga. Polackerna lugnade sig
och förfogade sig hem och ett fullkomligt lugn återvände
snart." Bevisligen kryssade emellertid det ryska örlogsfartyget
"Almay" i farvattnet utanför Malmö för att passa sitt rov.
Man kan nog tala om Polenfeber i de dagarna. Många Malmöhem öppnades för främlingarna och i Lund gavs den 28
april en ståtlig akademisk fest för polackerna.
När landshövdingen i slutet av maj återkom från riksdagen,
hade han regeringens order att snarast söka bli av med de icke
önskade gästerna. 16.000 rdr banco hade ställts till landshövdingens förfogande för ändamålet. Beslaget på det engelska
fartyget hävdes och det återhämtades till England. Den 4 juli
avseglade expeditionsmedlemmarna, varvid Konungens Bef allningshavande i Malmö telegraferade följande till regeringen.
"Polackerna gått kl. 6 på morgonen med en liten dansk ångare
Fulton, som skulle föra dem till ett annat fartyg på Köpenhamns redd. Berättelsen lyder, att detta skulle vara en bestyckad fransman. Destinationsorten obekant, men troligen avses
en punkt å östersjökusten. Endast 4 kvarligga, nämligen 1
sjuk, sekreteraren Poles och tvenne andra. Måtte de ej återkomma." Landshövdingeämbetets fromma önskningar uppfylldes inte. Från Köpenhamn hade expeditionen med ett danskt
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fartyg styrt kurs emot ryska kusten. Ett landstigningsförsök
söder om Memel misslyckades — flera av expeditionens medlemmar funno sin död i vågorna — varefter man satte kurs på
Gotland. I det mest bedrövliga tillstånd nådde de återstående
Klinte?hamn, och där blev det svenska regeringens lott att dra
försorg om dem. På örlogsfartyget "Orädd" transporterades
expeditionens återstående medlemmar, 86 stycken, tillbaka till
London.
Denna tragiska historia väckte både sorg och misstämning i
Sverige, där sympatierna för Polen voro stora. Sveriges dåvarande justitiestatsminister Louis de Geer säger i sina "Minnen"
bl. a. följande: "Under Europas dåvarande ställning och såsom
vi då voro rustade, hade det varit ganska äventyrligt att emot
all folkrätt tillåta eller understödja krigiska företag emot en
vänskapligt sinnad makt att utgå från Sverige. Kungen tyckte
dock att man kunnat blunda bättre." De Geer nämner även,
att överste Lapinsky vid något tillfälle skall ha erbjudit den
polska kungakronan till prins Oscar (II); den stod emellertid
då t. o. m. i lägre kurs än den grekiska.
Stefan Poles var utan tvekan expeditionens problembarn
nr 1. I Malmö vann han många vänner inte minst bland det
täcka könet; ett undantag är tydligen Ulla Bellander, som inte
ger någon vacker bild av honom i sin lilla skiss "Polen i Malmö". Under polackernas vistelse här kom det till en brytning
indian Poles och hans kamrater, och överste Lapinsky stämplade honom som förrädare och tjuv. Vad är då sanning? Vi får
kanske söka få klarhet genom att granska hans levnadslopp
litet.
Hans verkliga namn var Rafael Tugenhold och han var son
till en judisk rabbin. Han hade studerat i Paris och var vid 22
års ålder posttjänsteman i S:t Petersburg, där han samtidigt
var elev vid Musikaliska akademien. Han uppger sig ha haft
två bröder, en som stupat för Polens sak under den pågående
frihetskampen och en som var läkare. När expeditionen utrustades i London vann han tydligen överste Lapinskys förtroende, eftersom han betroddes med så viktiga sysslor som sekreterare och adjutant. Men vid ankomsten till Malmö hade hans
förhållande till Lapinsky blivit mycket spänt. Lapinsky bör-
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jade en våldsam förföljelse emot ynglingen och beskyllde honom för att vara utsänd av ryska regeringen för att följa och
inrapportera expeditionens göranden och låtanden. Detta vann
tilltro bland åtskilliga av Poles kamrater och många Malmöbor också. Det gick så långt, att han råkade i slagsmål med
några av sina landsmän på Hotell Svea i Malmö, blev arresterad, men lyckades rymma och flydde över till Köpenhamn,
där han ställde sig under Josef Demontowitz beskydd. Men
Lapinsky släppte inte taget, han lyckades vinna skalden Oscar
Patrik Sturzenbecker, "Orvar Odd", för sin sak; med hans
hjälp och under föregivande att Poles begått en stöld i Sverige
fick han honom häktad. Detta skedde under uppseendeväckande former på Cafe å Porta. Dit hade Poles inviterats till
frukost av Sturzenbecker, som då bodde i Köpenhamn, och
blev överantvardad åt polisen; denna komplott fördömdes
starkt inte minst av Sturzenbeckers vänner både i Sverige och
Danmark. Bernhard Cronholm och författaren och läkaren
C. A. Wetterberg, "Onkel Adam", fäller i de brev de växla i
saken en hård dom över Orvar Odd. Wetterberg kallar honom
en stackare i hjärtat, fastän kvick i huvudet. Men Stefan Poles
återfördes under bevakning till Malmö. Landshövdingen höll
personligen förhör i saken. Det visade sig, att stöldhistorien var
påhittad av Lapinsky; han hade tillgripit detta medel för att
infånga rymlingen. Lapinsky befarade, att hela Malmö skulle
skratta ut honom, om Poles hade gått fri.
Det där med "stölden", ja det var en historia, som också
väckte mycket uppseende. Polens sak omfattades här i Sverige
och då särskilt i Skåne med den största förståelse. Bl. a. gjordes en insamling för att stödja rörelsen och till denna insamling hade en ung och skön grevinna med Stefan Poles som mellanhand skänkt ett smycke — ett diamantkors. Lapinsky insinuerade, att Poles skulle ha emottagit två smycken av grevinnan, men lämnat bara ett och själv behållit det andra. Men
Poles var helt utan skuld. I ett brev till Fredrika Bremer meddelar grevinnan, att hon till Poles överlämnat ett smycke och
att hon fått tack för det från överste Lapinsky.
Alltnog Stefan Poles frigavs och efter detta blev det märkligt nog en annan låt på många av hans kamrater. "Dessa
3
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d:r Friese och Carlo de Shårengrad, sederm. välrenommerad fotograf i Malmö. Sittande: Jean Marie
Pellegrini och malmöbon, auditören Wilhelm Tancred Malmros.
Foto C. M. Tullberg, Malmö.

samma", säger landshövdingen, "vilka förut skymfat och nedsmutsat honom, lära efter frigivandet ha omfamnat honom,
förklarat honom för hederlig karl och sann polack m. m."
Brytningen med Lapinsky var emellertid definitiv och något
vidare samarbete med Polska expeditionen kom inte ifråga.
När frikåren avseglade från Malmö, stannade han någon tid
hos vänner i Malmö. En värdefull bundsförvant hade han bl. a.
fått i Bernhard Cronholm. Ulla Bellander påstår, "att han alldeles lyckats förhäxa magister Bernhard Cronholm, i vars hem
han gick ut och in som barn i huset." Bernhard Cronholms inställning till Poles får kanske ses i ett större sammanhang,
d. v. s. Cronholms uppfattning om "det polska äventyret". Där
var Cronholm en av de få i Sverige, som såg nyktert på saken.
Beträffande utsikterna för Polen att få hjälp från det övriga
Europa säger han, "att Frankrike, eller rättare Napoleon III
är en sfinx, som man icke rätt vet var man har. Och England
kan göra, som det behagar och har ändå alltid opinionen för
sig, det betraktas ändå alltid som det mest liberala land, ehuru
man kan beklaga den, som skall bero av dess liberalitet". —
Om svenskarnas opinionsyttringar heter det: "Det har väl icke
funnits något svenskt hjärta, som icke klappat varmare vid de
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vackra och hedrande tankar, som blivit uttalade. Men ett fattas, män bakom orden. Jag menar icke en man, icke tio, icke
hundrade, nej minst 50.000 man, fullt rustade till krig, och därtill en flotta i gott skick, och så slutligen 10 å 20 millioner att
lyfta, när det fordras. Det är detta som behövs bakom orden."
Han anställer dessutom en dräpande kritik av våra militära
resurser och konstaterar, att de som varit ivrigast att riva ner
vårt försvar under påstående, "att folket nu vore så upplyst,
att det aldrig mer kunde bli krig, nu är ivrigast att vilja slåss,
icke personligen, ty då hade man icke haft annat än lovord för
dem, utan som vilja att landet skall sätta sin välfärd på spel,
samma land, som man icke ansett vara i behov att få sin krigsmakt ställd på sådan fot, att den kan ställas i jämnbredd med
andra länder av lika folkmängd. — — — Det moraliska understöd man kan visa genom demonstrationer, middagar och tal
är icke mycket värt. Vill man här i landet verkligen lämna någon hjälp, vore det icke bättre att i stället för att äta och
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dricka upp pengarna sända dem till sårade och landsflyktigas
understöd? •— — — Om Polen hade varit hulpet med vackra
ord, så hade det i dessa tider varit fritt." Slutligen tillägger
han: "Vi äro skuldsatta upp över öronen, både offentligt och
enskilt i hela landet och vi leva dagligen på vigilans — och
under sådana tider vill man spela stormakt."
Om polacken skriver Cronholm bl. a.: "Poles är lika litet
spion eller tjuv som jag är det. Det är en av de mest älskvärda
ynglingar, jag någonsin träffat, en genialisk natur, poetisksvärmisk karaktär. Hans fel är obetänksamhet och lättsinne.
Hans far är rabbin och är ordförande i något som kan liknas
vid våra konsistorier; han är rysk tjänsteman och har blivit
ryska regeringen trogen. Därför förföljas barnen."
Alltnog redan den 30 maj hade Poles i "Snällposten" fått
offentliggöra en förklaring, där han bemötte beskyllningen att
vara rysk spion. I september s. å. gav han sig åstad till Warschau, där han efter många faror lyckades erhålla företräde
inför polska nationalregeringen, inför vilken han redogjorde
för sitt fall. Han har själv skildrat sina upplevelser i en liten
skrift betitlad "Tio dagar i Warschau" och tillägnad vännerna
vid universiteten i Lund och Köpenhamn. Resultatet av hans
resa blev en framgång, för han förklarades av polska nationalregeringen oskyldig i spionerisaken. — Från Polen återvände
han till Sverige, där 'han vistades i flera år. Han befann sig
dock mycket på resande fot. Breven till Snällpostens red.sekr.
äro daterade i Paris och skrivna på franska — annars skrev
han mest på tyska. Poles hade icke glömt sin vän och välgörare Bernhard Cronholm. På ett ställe står det t. ex. så här:
"
Jag fröjdar mig åt, att vännen Cronholm ämnar resa till
Köpenhamn. Om han rörde på sig litet skulle han kvickna till.
Han kvävs i de trånga cirklarna hemma, han kvävs i brist på
luft, han kvävs av kunskapstörst. Det är min åsikt och jag
vet, att Ni delar den."
En god och trogen vän hade Stefan Poles också i Fredrika
Bremer. Under de månader expeditionen låg här i Malmö, voro
Lapinsky och Poles ofta på resa också till Stockholm. "Mitt
dyrbaraste minne från Stockholm" skriver Poles, i sin försvarsskrift, "är minnet av Fredrika Bremer. Jag besökte hen-
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nes hem varje afton för att söka en fridfull och lycklig sinnesstämning. Det var en oas i det liv fullt av lidelser, vilket jag
sedan flera veckor förde, och den godhet med vilken jag omfattades, skall jag alltid minnas med tacksamhet." Vänskapen
var besvarad. Fredrika Bremer skrev ett brev den 11 juli 1863
från Hälsingborg till Harald Wieselgren, polska kommitt&ns
entusiastiske sekreterare: "I Malmö tänker jag träffa den unge
Poles, om vars oskuld till det, varför han beskylles, jag varit
och är övertygad. Sundet glänser och glindrar i härligaste solsken. Ack! Sverige har, fruktar jag för mycket solsken för att
rätt behjärta Polens nöd. Solrus är också ett slags rus, som gör
människan självisk, glömsk av sitt högre jag. — Dock har Polen här några varma trogna vänner, och bland dem har jag lärt
känna och värdera Eder." Ytterligare ett par gånger skymtar
polacken fram i brev från hennes sista levnadsår — hon dog
på årets sista dag 1865. I ett brev från vintern 1863-64 skriver
hon, "att sedan ett par månader hör en ung polack till min
lilla familjekrets", och vid ett annat tillfälle säger hon, att han
tagit hennes hjärta med storm. Poles själv uppger året efter
hennes bortgång, att han äger fyrtio eller femtio brev från
henne; "i alla uppenbarar sig min stackars Tantes ädla sinnelag."
I Stockholm råkade Poles och blev vän med många av de då
framträdande litterära personligheterna. En av dem, skriftställaren Birger Schöldström, har nog kommit sanningen ganska
nära, när han i sin karaktäristik av Poles säger: "Han är en
av de älskvärdaste, intressantaste personligheter, men också
störste äventyrare, som jag någonsin råkat." Och denna äventyrlighet blev inte mindre med åren. Under sin Sverige-vistelse
hade han med tillhjälp av sitt vackra utseende lyckats ställa
sig in hos den förutnämnda skånska grevinnan, vilken i sin
tur genom sin intelligens och charm förvärvat ingen mindre än
excellensen Manderströms förtroende. Mellan dessa senare
ägde en livlig brevväxling rum. Grevinnan dog på sommaren
1866 och Poles, som sade sig ha kommit över den nämnda korrespondensen, hotade att trycka den. I denna skall Manderström ha uttalat sig nedsättande om representationsförslaget
— alltså det var den gången det gällde införandet av tvåkam37

marsystemet
uttalanden, som, om' de kommit till allmän,
hetens kännedom kanske skulle tvungit Manderström att avgå:. En del av breven återfick Manderström från .det grevliga
sterbhuset några år senare, men .att hån återköpt en del av
Poles torde vara säkert, varmed saken dock icke bragtes ur
världen. Efter Manderströms död i augusti 1873, skrev Poles
till kungen, Oscar II, och sade sig inneha sådana brev, vilka
förenämnda grevinna skulle ålagt honom att efter hennes och
Manderströms död utgiva. Poles finner dem dock vara så komprometterande, att han förmodar kungen skulle vilja inlösa
dem — det var med andra ord frågan om utpressning. "Av allt
att döma" säger Louis de Geer, "har Poles nu ingenting annat
än avskrifter, sedan originalen redan äro återköpta, men avskrifter kunna tagas i oändlighet, och med att återköpa en
serie är icke mycket vunnet. Det hela är ledsamt och påminner
mig om det av Manderström så ofta begagnade uttrycket, att
när man lägger sig med löss, stiger man upp med loppor."
Dessbättre rann hela affären ut i sanden, enär Poles just då
passade på att avlida.
Under sitt irrande liv efter Sverigevistelsen hade han varit
markör i Baden-Baden, där han var inblandad i en spelskandal. Småningom överflyttade han till London, där han råkade
i delo med British Museum, närmast beroende på, att en skrift
emot Poles i polska saken var tillfinnandes i dess Bibliotek,
och publicerade med anledning härav en pamf lett, "The
actual condition of the British Museum". Även en annan samtida pamflett härrörande från Poles penna har jag påträffat i
British Museums bibliotek; denna riktade sig emot en prästman och har inget samband med någon av de här förut berörda episoderna.
Detta var de sista yttringarna av Stefan Poles oroliga ande.
I mitten på november 1875 avled han på Middelsex Hospit i
London. Ingen vän gjorde anspråk på hans döda kropp, förmäler pressen. "Med stort nöje har jag läst i tidningarna om
Stefan Poles död och att han således icke gör mera affärer i
Manderströms brev", skriver Louis de Geer.
Och av Polens frihetskamp blev det intet resultat den
gången. Knappt ett år efter de stormiga vårdagarna 1863 fingo
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de svenska entusiasterna för Polen helt skrinlägga sina förhoppningar i och med att Polens frihetsdröm gick upp i rök.
Källor och litteratur.
Otryckta: (i Stadsarkivet i Malmö).
Stephan Poles brev till redaktionssekreterare D. L. Beyer (Enskilda personers arkiv.)
Stadsfullmäktiges i Malmö protokoll 1863.
Magistratens i Malmö protokoll 1863.
Tryckta:
•
Bellander: Ur hävden och minnet Malmö 1914.
Fredrika Bremers brev, utg. av Klara Johansson och Ellen Kleman, 4,
Sthlm 1920.
Bernhard Cronholms brevväxling, Malmö 1949.
Ur Louis de Geers brevsamling, Sthlm 1929.
K. G. Fellenius, Polska frågan i Sverige år 1863, Sthlm 1936.
Carl Hallendorff, Illusioner och verklighet, Sthlm 1914.
Alfred B. Nilsson, Polen i Malmö, i S.D. S. 24/12 1930.
Poles: Polska expeditionen och Stephan Poles, Malmö 1863.
„ : Tio dagar i Warschau (sept. 1863), Malmö 1864.
The actual condition of the British Museum, London 1875.
Snällposten 1863.
Birger Schöldström, Vid pulpeten n:r 14, Sthlm 1914.
S. G. von Troil: Minnen. Norrköping 1884.

Någon bild av Stefan Poles har trots ivrigt letande icke anträffats.
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KVARNBY GAMLA PRÄSTGÅRD
Av Helge Andersson.

y

n sommardag 1931 ödelades Kvarnby prästgård i Husie av
I vådeld. Därmed gick en av de ålderdomligaste och vackraste prästgårdarna i Malmös närhet förlorad. En äldre generation kan ännu erinra sig de vita, halmtäckta längorna i den
lummiga byidyllen.
Sedan slutet av 1500-talet och fram till 1920 voro Husie och
V. Skrävlinge församlingar förenade till ett pastorat. Redan i
Fortegnelse over Kronens gejstl. Gods 1591/921) anges Husie
som huvudsocken, där kyrkoherden var bosatt i Kvarnby, och
V. Skrävlinge som annex. Husie socken består av tre byar;
Husie by, där kyrkan är belägen, Kvarnby och ö. Skrävlinge
byar. Att prästgården var belägen utanför kyrkbyn är något
för skånska (och danska) förhållanden ovanligt. I övre Sverige och redan i Småland blir det mera vanligt med kyrka och
prästgård i olika byar.
Husie och V. Skrävlinge församlingar anslogos 1764 som
prebende åt teologiska fakulteten vid Lunds universitet.
Kyrkoherdar i pastoratet blevo nu prebendeinnehavarna, teol.
adjunkter eller teol. professorer. Pastoralvården handhades av
en prebendekomminister. V. Skrävlinge församling befriades
från sin prebendenatur 1913, medan Husie församling utgjorde
prebende fram till 1923. De båda församlingarna skildes från
varandra 1920 för att bilda egna pastorat. Husie förenades
emellertid redan 1924 med S. Sallerup, Bjärshög och Oxie till
ett pastorat. Ur detta pastorat bröts Husie ut 1949 för att bilda
eget pastorat inom Malmö stad. Genom den pastoratsreglering,
som trädde i kraft 1962, förenades Husie och S. Sallerup till
ett pastorat inom Malmö stad.2)
Sedan slutet av 1500-talet och fram till 1764 voro kyrkoherdarna i Husie och V. Skrävlinge pastorat bosatta i prästgården
i Kvarnby. Från 1764 och till 1920 beboddes prästgården i
Kvarnby av en prebendekomminister.3) Prästgården, som till-
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lika var prästlöneboställe, beboddes förutom av kyrkoherden
eller prebendekomministern även av boställets arrendator, i
folkmålet "prästabonen".
Hur den äldsta prästgården i Kvarnby sett ut är icke känt.
De äldre danska lagarna innehöll° icke några närmare bestämmelser om hur prästgårdarna skulle byggas. Sedan gammalt
hade emellertid prästerna i Danmark själva både byggt och
underhållit sina prästgårdar. Ett komplement till 1539 års kyrkoordinantia innehåller följande stränga uppmaning: "Huer
prestmand tencke at .holde sin prestegaard ved macht, huorfor hand haffuer oc prestegaards Tord med tilleggelse, saa
framt hand icke vill vere af f med sit embede, eller hans
arffuinge effter hans &ad nodis til at staa fil rette derfore."4)
Tidiga uppgifter om själva prästgårdsbyggnaden i Kvarnby
saknas sålunda. Om den till Kvarnby prästgård hörande jorden lämnas däremot utförliga upplysningar i Lunds stifts
landebog av år 1569. Under rubriken Bona Curiae pastoralis
(prästgårdens egendom) redovisas i byns olika vångar omkring
130 åkerlappar och ängbitar. För de olika åkerskiftena anges
mängden utsäde, tunnor och skäppor, medan för ängskiftena
avkastningen i antal lass hö är angiven.6) Flera av de i Landebogen angivna namnen på till Kvarnby prästgård hörande åkrar och ängar äro bevarade till vår tid, t. ex. Järpåker (Gerppeager 1569) och Bybjer (Bybierg 1569).6)
Under 1600-talet omnämnes Kvarnby prästgård flera gånger.
Vid fältmarskalken Gustaf Horns belägring av Malmö 164445 hade svenskarna två gånger läger i Husie och V. Skrävlinge.
Därvid ödelades de flesta gårdarna, däribland prästgården i
Kvarnby, ooh markens gröda nedtrampades av fotfolk och
ryttare. Kyrkoherden Jens Jensen Aars anhöll 1649 i en supplik till Fredrik III om hjälp till återuppförande av den ruinerade prästgården och berättade, att han blivit "fra huus och
hiem forjaget, goedtz och formue, aff fennit och boschab
gandsche beroffuit." 7) Resultatet blev, att kyrkoherden erhöll
kungligt brev på 1 riksdaler av varje- kyrka till hjälp med
återuppbyggnaden av prästgården i Kvarnby. Under tiden
hade kyrkoherden emellertid egenrådigt flyttat till ett annexhemman i V. Skrävlinge och ålades att flytta tillbaka till
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Husie. Kyrkoherden försvarade sin egenrådiga flyttning till
annexförsamlingen inför Landemötet 1649 med att "hand eij
deth haffde giort aff nogen rtrosighed men aff nod oc trang, oc
dismidlertid hand haffde hold hus i annexen, intet dis mindre
effter hans formue haffuer ladet bygge paa prestegaarden i
hoffuitsognedt oc paa 2 aars tiid opsath 36 veggerums hus."8)
Detta är den första konkreta uppgiften om prästgården i
Kvarnby. Ett "väggerum" eller i folkmålet "spänne" utgör avståndet mellan två stolpar i ett korsvirkeshus och varierar mellan 2 och 3 alnar. Det torde här vara fråga om mer än en länga.
Den återuppbyggda prästgården i Kvarnby nedbrann 1669 i
ett stort oväder,9) och kyrkoherden beviljades hjälp av kyrkorna med 4 daler från varje. Under svensk-danska kriget
1676-79 drabbades Husie och V. Skrävlinge av nya olyckor.
Den danska hären lade sig tre kilometer utanför Malmö med
sin högra flygel i V. Skrävlinge, som blev alldeles ödelagt. I
Husie förstördes fjärdedelen av gårdarna, troligen också prästgården, ty 1683 klagar den gamle kyrkoherden Jens Jensen
Aars, att han tre gånger måst uppbygga prästgården och därtill använt all den egendom, varav hans hustru och barn efter
hans död skulle ha sitt uppehälle.19)
Vid Skånes övergång till Sverige bekräftades det skånska
prästerskapets äganderätt till sina prästgårdar, och byggnadsskyldigheten kvarstod. Någon lag, som stadgade, hur prästgårdarna skulle byggas, fanns dock ännu inte. Detta förhållande
hade -vissa nackdelar, och till 1731 års riksdag avgav prosten
Samuel Corvin i Malmö S:t Petri å samtliga skånska prästers
vägnar ett förslag till förordning för prästgårdsbygge och
husesyn. Resultatet av prosten Corvins framställning blev en
kunglig förordning av år 1734, avsedd att gälla speciellt för
Skåne. Före 1734 års förordning hade prästgårdarna i Skåne
följt de gängse traditionerna för allmogens byggnadsskick. De
efter 1734 nyuppförda prästgårdarna i Skåne följa emellertid
noga förordningen, där det heter om de laga husen: " De wid
Prästegårdarne nödige husen äro efterföljande: En Stuga af 4
wäggarum, En mindre af 3 wäggarum, En Sänge-Cammare,
En Studer Cammare, En Giäst Cammare, En mindre wid nödige tillfällen, et Kiök, En Spise Cammare, ett Wisthus, En
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Kiällare,' ett Brygghus, samt Portlider och Hemlighus. De öfrige uthusen förordnas efter ortens beskaffenhet: Dock så at
2:ne logar med 'fillhörige ladugålf äro på gården, ett stall med
6 eller 8 spiltor, Oxe- och Koo-Stall, samt Swine,- Fåre,Kalfwe- och Fölehus, Dräng Cammare och Redskapshus. I
lika måttor bör och brunnen med dess brunnkar svid gården
wara och hållas i stånd der så tarfwas."11)
Det äldsta bevarade syneinstrumentet angående Kvarnby
prästgård å Kvarnby nr 13 (i nyare tid Kvarnby nr 15) är från
179112) och visar, att prästgården uppförts i huvudsak efter
1734 års förordning om uppförande av prästgårdar i Skåne.
Prästgården bestod av fyra längor och var helt kringbyggd.
Enligt syneinstrumentet från 1791 bestod den södra längan eller
boningslängan "af 2 ne sammanbyggnader, then ena ifrån
östra ändan 15 wäggerum lång och 13 alnar bred och then
andra therifrån åt wästra ändan av 17 wäggerums längd och
12 alnars bredd, altsammans upsatt, af Ekestolpar på Ekefotträd under 11 wäggerum af östra ändan, och öfrige delen på
sten med Ekelöshult, utom å 3 ne wäggerum på wästra sammanbyggnaden, ther the äro af furu samt bjelkar, lejder, sparrar och läckten med halmtak."
Boningsläugan bestod av följande rum:
"1:0 Större Gästkammaren afdelad under 3 ne wäggerum, hwarå loft och
golf äro af furu bräder, en panelad furu dörr oljomålad med lås och
nyckel, samt ett par fönster åt söder — — —
2:o Mindre Gjästkammaren från förenämnde kammaren afdeld, har ett
par fönster åt norr och en oljomålad furudörr — — —
3:o Större stugan, under 4 wäggerum, hwarå loftet af furu bräder finnes
i godt stånd, golfwet likaledes af furu bräder, gammalt, men ännu brukbart, 2 ne par fönster åt gården och 2 ne par dito åt trädgården, En oljomålad panelad furu dörr med lås och nyckel.
4:o Förstugan under ett wäggerum afdelad, hwartill äro 2ne ganska gode
halfdörrar åt gården --- Uti denna förstuga har Herr Professor Hellmanis) låtit från golfwet öfwer taket updraga en ny skorsten med spis af
bränd mursten — — —
5:o Studerkammaren 3 ne wäggerum, hwaruti är loft och golf af furubräder i försvarligt stånd så wäl som de 3 ne theri befintlige fönster och
dörren af furu oljomålad med lås och nyckel.
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6:o Kull kammaren 2 ne wäggerum hwarest är en hel dörr åt gården och
en åt trädgården, loftet af furu bräder och lergolf.
7:o Mindre eller dageliga stugan under 5 wäggerum afdeld, hwarå loft
och golf af furu bräder — — — 2 ne par fönster finnas — — — en furudörr åt förstugan med klinka och fall.
8:o Spiskammaren från stugan afdeld, hwarå är loft och golf af furubräder i förswarligt stånd, 2 ne par fönster åt trädgården.
9:o Drängkammaren, som har brädeloft och golf — — — Åt trägården äro
2 ne par fönster.
10:o öfwer källaren äro nu likasom wid sista synen 2 ne rum med brädeloft och golf, skiljewäggen emellan desse 2 ne rum, som då blifwit för
öfwerflödig ansedd, kan således nu borttagas.
11:o Källaren har lämm och trappa till nedgången, därå är stenlagt golf.
12:o Brygghuset innehåller 4 wäggerums längd, hwarest loftet af furubräder — — — Ingen Kiöllnall finnes på denna Prästegård som wid 1766
års syn föreskrifwit — — — 2 ne bakugnar äro uti Brygghuset, en större
och en mindre.
13:o Kjöket 3 wäggerum, afdelde från förstugan — — —
14:o Wisthus — — —„

Västra längan, som var av "24 wäggerums längd" inrymde
oxstall med foderhus, loge, logegolv, kalvhus med två halvdörrar åt gården och ett redskapshus med en hel dörr åt gården.
Norra längan beskrives som "18 wäggerum lång, 10 alnar
bred, har Ekestolpar på god stenfot satte, men löshult, bJelkar, 'ejder och sparrar af furu". Enligt syneinstrumentet hade
norra längan kostall, som var • sammanbyggt med oxstallet i
västra längan och hade två halvdörrar åt gården. Vidare inrymde norra längan fårhus, hölada, svinhus, portlider med
två halvportar, häststall med elva spiltrum och foderloge.
Vid synen 1791 utdömdes den östra längan, som var "så
bristfällig och swag, at någon reparation derå ej kan wärkställas."
Syneinstrumentet från 1791 omtalar också en kålhage och
en trädgård, instängd av ett stengärde, som innehöll "12 äppleträd, 12 päronträd, 12 plommon dito och 2 gamla walnötsträd
samt ett lön=träd".
Den vid syneförrättningen 1791 utdömda östra längan blev
kort härefter nybyggd, och ett syneinstrument från 1796 omtalar, att den nyuppförda östra längan "är 45 alnar lång och
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Kvarnby prästgård, södra, östra och norra längorna. Foto: Nordiska
museet.
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9 3/4 alnar bred utom knut, och består af 18 wäggerum".
Längan var uppförd av 4 alnar långa ekstolpar, hade lösbult
av ek, bjälkar, sparrar och läkten av furu samt halmtak. I
östra längan inrymdes loge, två logegoiv och torvhus.
Syneinstrumentet från 179615) upptar också vid östra längans östra sida ett hemlighus. Trädgården hade 1796 9 päronträd, 9 äppelträd, 15 plommonträd och 1 benvedsträd. Sedan
förra synen hade 3 päronträd, 3 äppelträd och 1 valnötsträd
"af en för några år sedan infallen stark storm, såsom gamla,
ikullfallit". Syneinstrumentet från 1796 upptar vidare en fiskdamm öster om gården och torvjord till husbehov. Prästgårdens ägor bestodo av "Åker och Äng, samfält med öfrige Åboarnes i Byn, indelte i 3 ne wångar, hwaraf den ena årligen ligger i träde til Mulbete, och de 2 ne äro i bruk. Stängselen omkring ägorna är efter ortens bruk, och i saknad af annat stängsel här å slätten, upförd af jordvall med diken."
Prästgårdsidyllen i Kvarnby stördes en gång under 1700talet av ett spöke. Kyrkoherde Olaus Bering,16) den siste
kyrkoherden i Husie och V. Skrävlinge som bodde i Kvarnby
prästgård, klagade 1739 i Consistorium över spökerier i prästgården, och Consistorium uppdrog åt häradsprosten Sven Trägårdh17) i Gessie och kyrkoherde Gustaf Billberg18) i V. Ingelstad att undersöka spökerierna i Kvarnby. Efter någon tid
kunde häradsprosten meddela till Consistorium, att han med
kyrkoherde Billberg hade "warit uti Qwarnby Prästegård och
sökt giöra sig behörigen underrättad om thet spöke, som någon
tid låtit sig therstädes höra, samt then efterrättelse erhållit at
thet första som therstädes förnummits, har warit buller på loften. Sedermera har om nätterna hördts, at thet slagit på trumma, klingat såsom med glasbiellra eller ock gifwit slag likasom
när Klåckan slår. En morgonstund, tå man kommit på loften,
sedan thet om natten hade ther stödt och bultat har man funnit
några gambla stolar, som på samma loft länge stådt, wara tagna
utaf sitt rum, och helt annorlunda omkring satte. Eljest hwad
thet widkommer, at man sedt spöket, så har Kyrckoherden Bering i Qwarnby berättat sig eij annat hafwa förmärkt, än at
ther en aftonstund wisat sig utan för fönstren, stående såsom
med en swart kåpa öfwer hufvudet, sådan som hustrurna på
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then orten bruka, när the följa sina män eller barn till grafwen
med mera."1°) I sin berättelse till Consistorium omtalade
häradsprosten vidare, att när spöket började föra buller om
aftonen, sammankallade kyrkoherde Bering sitt husfolk och
höll bön. Därvid blev det tyst och stilla, vilket enligt häradsprosten klart vittnar om bönens kraft. Både häradsprosten och
kyrkoherden trodde, att det var onda andar, - som drevo sitt
spel i prästgården.
Kvarnby by enskiftades 1805 av lantmätare Magnus Wremp.
Till skillnad från övriga gårdar i byhemmet, vilka nedbrötos
och -flyttades ut i bymarkerna, fick prästgården ligga kvar
orubbad på sin gamla plats i byn. I enskiftesprotokollet20) heter det: "Nr 13 Prästegårdshemmanet qwarblifwer wid Bohlstaden, och får, med inberäknad Husie-Kyrkojord, Enskiftet
söder och sädost från gården, stöter i norr till Nr 6 och i söder
till Nr 11." Prästgården får i enskiftesprotokollet följande beskivning: "Nr 13 Helt Mantal Prästegårds hemman, hwilket
som Praebende nu innehafwes af Theologie Doctorn och Häradsprosten Högwördige Herr Magister Eberstein,21) har ganska rymmel. Tomt, förswarlig åbyggnad och en med stengjärde
infredad hagetomt, utan plantering.' Kvarnby prästgård omfattade enligt enskiftesprotokollet 78 tunnland och 31 kappland god och bördig jord, som prebendeinnehavaren bortarrenderade på en tid av 30 år. Vid en arrendeauktion i Kvarnby
1818 lämnades högsta budet 75 tunnor spannmål av kaptenen
vid Kungl. Södra Skånska Infanteriregementet B. Nilsson, som
innehade Kvarnby prästgård 1819-1849. Enligt arrendekontraktet förband sig arrendatorn att årligen leverera 75 tunnor
spannmål i Malmö för prebendeinnehavarens räkning. Vidare
förband sig arrendatorn "att hvarje predikodag på utsat
timma med hästar och vagn skutsa Löntagarens Comminister
till och ifrån församlingens kyrkor, samt att lämna Comministern Tvänne passande Boningsrum i Prestegården femte vedbod." 22)
En ny kunglig förordning om prästgårdarna i Skåne utkom
år 1824.23) Enligt denna förordning skulle boningslängan ha
en längd och bredd av 54 respektive 16 alnar. Detaljerade bestämmelser reglerade noga rummens antal, storlek och funk47

tioner. Sedan den södra längan eller boningslängan utdömts
såsom varande "gammal och nedsjunken", inreddes nya bostäder åt prebendekomministern och arrendatorn i den östra
längan, som 1825 genomgick en erforderlig om- och tillbyggnad för att motsvara kraven i 1824 års förordning. Enligt ett
syneinstrument från 1826 var östra längan inredd till "sal, förstuga, garderobe och 2 ne Gästrum m. m." Samma Syneinstrument omtalar vidare: "På Gården har arrendatorn låtit gräfva,
stensätta och med Pump förse en ny brunn som gifver ständigt vatten." 24)
Under tiden 1828-1838 bodde ingen präst i Kvarnby prästgård. Prebendekomminister Carl Carlsson flyttade 1828 till
V. Kattarp nr 7 i V. Skrävlinge församling, där han bodde till
1838, då han återinflyttade till prästgården i Kvarnby. Anledningen härtill är icke känd.
Vid en syn å Kvarnby prästgård 1844 kvarstod den utdömda
södra längan, som enligt syneinstrumentet innehöll brygghus
med skorsten och bakugn, stuga, kammare och torvbod. Den
västra längan inrymde hölada, foderloge, loge, loggolv och
sädesgolv, medan den norra längan innehöll stall, foderloge,
tröskloge, loggolv och inkörsport. Den östra längan inrymde i
norra delen loge och loggolv, i den mellersta delen, där prebendekomministern bodde, sängkammare, skafferi, studerkammare, kontor, kök med skorsten, kammare och förstuga.25)
I Kvarnby prästgård bodde vid 1800-talets mitt prebendekomminister Mårten Pih1,25) som ledde nybyggnaden av Husie
kyrka. Mårten Pihl avled i Kvarnby prästgård 1856, och bouppteckningen efter honom ger en god inblick i prästens bohag och möbleringen i prästgården. Bouppteckningsprotokollet27) upptar följande möbler:
"1 polerad soffa, 1 d:o d:o, 2 ne större bord, 5 mindre d:o, 1 skrifbord
med stol, 2 ne bokhyllor, 1 Mahogny Chifonier, 1 af Björk d:o, 1 Förtepiano med stolar, 14 st. polerade stolar, 6 rörstolar, 2 comoder, 1 säng,
2 sängstolar, 1 Emmastol, 1 Gungstol, 2 Burauer, 3 små speglar, 1 måladt
Linklädesskåp, 1 d:o klädesskåp, 1 säng, 2 ne soffor, 1 liten skänk, 10
bänkar, 4 stolar, 2 köksbord, 1 hylla". Av linne upptar protokollet: "12 par
lärftslakan, 12 par blångarns d:o, 12 par örngott, 12 par barnlakan, 3 1/2
dussin lärftshanddukar, 1 1/2 dussin blångarns d:o, 5 1/2 dussin lärfts
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Servietter, 2 dussin bomulls d:o, 6 större dukar, 10 mindre d:o." Bouppteckningen redovisar följande sängkläder: "3 mindre Bålster, 6 större
hufwuddynor, 7 mindre d:o, 5 gröfre bolster, 8 par hufwudkuddar, 2
Tagelmadrasser, 5 sängtäcken, 4 mindre d:o." Av glas och porslin upptar
protokllet: "2 dussin flata tallrikar, 1 dussin djupa d:o, 1 dussin små gröna
tallrikar, 1 1/2 dussin äkta koppar, 2 kaffekannor, 1 d:o af Mässing, 1 1/2
dussin Glas, 2 Gräddsnippor, 3 par ljusstakar af Glas, 1 större och 2 mindre
brickor, 2 brödkorgar, 1 bordställning med flaskor, 2 syltskålar, 4 Glasskålar, Ätskillige fat, 2 bringare, 2 soppskålar." Av silver antecknas "18
matskedar, 12 theskedar, 2 sockerskedar, 1 såssked, 1 thesihl, 1 fickur,
1 Snus Dosa, 1 förläggssked, 6 fruktknifvar." Av koppar redovisas "1 större
kittel, 1 mindre d:o: 3 kastruller, 2 mindre pannor, 3 kaffekittlar, 1 Sihl."
Om ett stort hushåll i en tid, då prästgården var självförsörjande, och
prästfrun styrde och ställde med slakt, bak ocn vävning vittna följande
trävaror: "1 Saltekar, 1 byka, 4 baljor, 1 tjerna, 3 spinnrockar, 1 haspa,
2 härrfwor, 1 Wäf, 1 baktråg, 1 ugnstyg." Under rubriken diverse redovisas bl. a. "en del tobackspipor, 1 kaffeqwarn, 1 Dubbelbössa, 1 litet
Wägguhr." Prebendekomministern hade också "1 par hästar, 1 ko, 1 swinkreatur, 1 täckt vagn och 1 släda".

Husförhörslängderna visa, att prästerna i Kvarnby prästgård under 1800-talet hade två pigor i sin tjänst.
Prebendekomminister Mårten Pihls efterträdare Edvard Petren,28) sedermera kyrkoherde i Halmstad och Sireköpinge, var
en varm vän av folkbildningen och tog initiativ till ett sockenbibliotek i Husie. Läslampan har under hans tid brunnit
många nätter i Kvarnby prästgård. Om Edvard Petren studiehåg vittnar en passus i ett visitationsprotokoll från 1858, där
det heter: "Praebende Comministern eger ett godt Bibliothek,
och närheten till Lund och Malmö sätter honom dessutom i tillfälle att få kännedom om den nyare litteraturen."29) Edvard
Petren var fader till 12 barn, varav 9 söner, vilka alla nått
ledande poster inom forskning och samhällsliv. I Kvarnby
prästgård föddes Thure Petren 1858, sedermera läkare vid
Malmö cellfängelse, Edvard Petren 1863, sedermera justitieråd
och konsultativt statsråd och Alfred Petren 1867, sedermera
professor i psykiatri vid Uppsala universitet.
I Kvarnby prästgård bodde under tiden 1888-1900 prebendekomminister Gustaf Kock, sedermera kyrkoherde i Görslöv 30) Kock ihågkommes som en gladlynt och folklig präst. På
Kocks tid stod prästgården i Kvarnby öppen för församlings4
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Gustaf Kock 1859-1934. Foto.

borna i alla angelägenheter. Salen hade möbler i ljus ek, och
förmaket var möblerat med stoppade stolar och soffa i röd
plysch. I matrummet stod förutom matrumsmöblemang en
divan, klädd med mönstrat tyg, vilken var husfaderns käraste
plats. På ena väggen i matsalen hängde en tavla med porträtter av Sveriges regenter från Gustav Vasa till Oscar II. Till
Kocks förtjusning hörde att förhöra prästgårdspigan på denna
regentlängd, när hon dammade i matsalen.")
Efterträdare till Kock blev prebendekomminister Per Justus
Hanell, sedermera kyrkoherde i Bräkne-Hoby,32) som bodde i
Kvarnby prästgård 190-12. Hanell ihågkommes som en
sträng och allvarligt sinnad präst, nitisk och omutligt rättvis
konfirmandlärare och god predikant med gedigen förkunnelse.
Flera av Hanens konfirmander ha med tacksamhet omvittnat,
att Hanell i konfirmationsundervisningen och vid konfirmationsförhöret i kyrkan aldrig sökte att framtvinga ett svar. Om
han märkte, att en konfirmand inte kunde svara på frågan,
svarade han alltid själv, varpå frågan noggrant utreddes.33)
Hanell var mycket mån om den prästerliga värdigheten och
prästämbetets auktoritet. Vid ett tillfälle yttrade han från predikstolen med djupt eftertryck: " Jag vågar säga, att vår ko50

Prebendekomminister P. J. Hanell med familj utanför prästgårdsverandan
omkr. 1910. Foto.

nung (Oscar II) är en dålig herre för sitt folk." 34) Hanell gick
alltid klädd i hög hatt och hade promenadkäpp. Tidens sed
krävde, att församlingsborna hälsade först på sin präst. Hanell
kom en gång till en något kavat husman i Kvarnby, som stod
och högg ved, och väntade, att husmannen skulle lyfta på mössan. Det gjorde nu inte husmannen, utan han bara såg på
prästen med fast blick. Så stodo de båda en stund och bara
stirrade på varandra, varpå husmannen sade: "Min myssa
siddor lia hårt som pastorns hatt." Då lyfte Handl på hatten.
Husmannen och Hanell blevo därefter de bästa vänner, och
när de möttes var Hanell kvick att lyfta på hatten för att
hälsa först.35) Hanell avskydde allt fjäsk för prästen, och när
någon sökte närma sig med inställsamhet, möttes detta, alltid
från Hanells sida med ett kärvt: "Var det något särskilt ?" 36)
Hanell saknade sin företrädares folklighet men blev det oaktat
under sin tid i Husie och V. Skrävlinge mycket respekterad
och högt uppburen bland f örsamlingsborna. ; En stor mosse på
prästgårdens mark, kallad Pilekärr,37) lät Hanen rensa, och vid
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ena sidan fylla ut med sand till en fast botten. Mossen blev en
förnämlig badplats inte bara för prästgårdsfolket utan för hela
Kvarnby. Vid mossen lät Hanell också uppföra ett badhus
med bänkar och hyllor för omklädning. Själv var Hanell vinterbadare och högg till bybornas stora förvåning hål på isen
med en yxa och kröp ner i vaken.38) I Kvarnby prästgård föddes 1904 sonen Krister Hanell, sedermera professor i klassisk
fornkunskap och antikens historia vid Lunds universitet.
Under Hanells tid var prästgården mycket bristfällig, och
vid en ekonomisk besiktning 1903 anförde Hanell, "att då det
var att motse, att de bristfälligheter, som vid besiktningen
komme att åsynas de åt honom upplåtne boställshusen, blef vo
af sådan omfattning, att de icke kunde botas utan för honom
särdeles kännbara kostnader, han ansåge sig icke kunna ingå
på de bestämmelser angående underhållsskyldighet för honom,
hvilka utan hans hörande eller godkännande inrymts i det af
drätselnämnden med arrendatorn ingångna kontraktet." 39)
Enligt syneinstrumentet från 1903 var södra längan "23.8
meter lång, 8.3 meter bred och 1.8 meter hög, af lerväggar i
korsvirke under halmtak samt inredd från öster till brygghus,
kök, förstuga och sal, undantagne för prebendepastorns disposition, brygghus, förstuga, folkstuga, kök, 2 rum, sal och 3
rum." Den södra längan utgjorde arrendatorbostad, och arrendatorn " hade låtit uppföra en utbyggnad åt norr, som användes till förstuga." Den sal i södra längan, som stod till prebendekomministerns disposition, utgjorde "sal för undervisning af nattvardsbarn." Lässalen var invändigt rappad och vitmenad. Den östra längan, som helt disponerades av prebendekomministern var 1903 "26 meter lång, 6.8 meter bred och 1.95
meter hög, af råstensväggar under delvis halm- och delvis
spåntak samt inredd från söder till pigkammare, matrum,
sängkammare, expeditionsrum, mottagningsrum, garderobsrum och förstuga." Åt öster fanns "veranda af trä å tegelfot
under spåntak." I expeditionsrummet fanns en pottugn, medan
väntrummet 'hade en järnugn. I syneinstrumentet från 1903
heter det vidare om den östra längan: "Denna längas norra
del, som varit inredd till vagnsport och loga med 2 ne sädesgolf, hade natten till den 26 december 1902 till grunden om52

kullblåst." Det var den s. k. julstormen 1902. Det var väl
främst uppbyggandet av den omkullblåsta längan, som kom
Hanen att befara, att kostnaderna för bristernas avhjälpande
skulle bli så stora. Den norra längan beskrives 1903 som
"28.5 meter lång, 5.9 meter bred och 2.4 meter hög, af lerväggar i korsvirke under halmtak samt inredd från öster till
stall, hönshus och kolhus, som disponeras af prebendepastorn,
inkörsport, logegolf, loge och fähus." Den västra längan omnämnes inte i syneinstrumentet 1903.
Kvarnby prästgård var enligt brandförsäkringsbrev 1903
tillräckligt försäkrad •i Oxie, Skytts och Vemmenhögs brandstodsförening. Arrendatorn Bengt Jacobsson, som innehade
arrendet på 20 år från 1899, hade sina åbyggnader försäkrade
för 5.850 kr, och prebendekomministern hade sina byggnader
försäkrade för 1.350 kr. För prebendekomministerns räkning
hade undantagits 12 tunnland jord öster om allmänna vägen.")
Den siste präst, som bodde i Kvarnby prästgård, var prebendekomminister Alfred Wihlborg, sedermera kyrkoherde
och prost i Malmö V. Skrävlinge.41) Wihlborg, som bodde i
Kvarnby prästgård under tiden 1912-20, har 1918 besvarat en
frågelista från Nordiska Museet angående prästgårdar och
även utfört en planskiss över prästgårdens byggnader.") Enligt Wihlborgs beskrivning ha norra och västra längorna uppförts under senare hälften av 1800-talet. Av den östra längan,
som uppfördes 1825, kvarstod endast södra delen. Den norra
delen, som blåste omkull 1902, blev således aldrig återuppbyggd. Den södra längan, arrendatorbostaden, var enligt
Wihlborg av ett visst intresse; detta gällde den östra hälften av
längan, som var äldst") medan den västra hälften eller den
egentliga bostaden var uppförd efter 1850 och sedan blivit rätt
avsevärt förändrad. Byggnadsmaterialet var enligt Wihlborg
"delvis korsvirke med lerstenmur, delvis endast lersten."
Längorna hade halmtak och voro rappade och kalkade. Södra
längan hade 4 skorstenar och östra längan 3. På södra längans
norra sida fanns ett utsprång.
Enligt Wihlborgs planskiss, som utvisar en kringbyggd gård,
var den norra längan inredd från öster till vagnsport, svinhus,
vedbod, inkörsport, foderloge och kostall. Utanför östra gaveln
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Planritning av Kvarnby prästgård. Planskiss, uppgjord 1918 av Alfred
Wihlborg. Nordiska museets prästgårdsarkiv.

fanns en inhägnad åt höns, och framför norra långsidan var
öster om inkörsporten en svingård och väster om porten en
gödselstad. Den västra längan hade från norr kalvbox, fölbox
och svinhus i västra sidan och i bredd härmed häststall i östra
sidan, vidare hackelsehus, foderloge, redskapshus, förrådsbod,
huggebod och drängstuga. Den östra längan, prebendekomministerns bostad, upptog från norr garderob, handkammare, förstuga, sal med veranda vid östra sidan, pastorsexpedition, matsal; serveringrnm och sängkammare. Den södra längan, arrendatorbostaden, hade från öster brygghus, kök, skafferi, för54

stuga, drängstuga, läsrum för konfirmanderna, brygghus, folkstuga, skafferi, kök, dagligstuga, sängkammare och sal, omgiven av förstuga, förrådsrum och handkammare. Brygghus,
kök, skafferi och läsrum för konfirmander i södra längans
östra hälft disponerades av prebendekomministern. Framför
västra längans östra sida låg på gårdsplanen enligt Wihlborgs
skiss en "Nyuppförd magasinsbyggnad helt och hållet av timmer under papptak." Trädgården var belägen utanför södra
längans södra sida och utanför östra längans östra sida.
Kvarnby gamla prästgård kvarstod till den 3 juni 1931, då
den eldhärjades. Om branden läses följande dag i S. D. S.
bl. a. "En större eldsvåda hemsökte igår afton Kvarnby, varvid det stora prästlönebostället så gott som fullständigt lades
i aska. Elden, som började vid 7-itiden, grep hastigt omkring
sig, och på ringare tid än två timmar hade förödelsen gått så
kraftigt fram, att endast de kala väggarna av den kringbyggda
gården stodo kvar. Elden började i en lägenhet i det gamla
prästhuset, vilken bostad innehades av en å gården anställd
mjölkerska. Hon hade på aftonen gjort upp eld i spisen, varvid skorstenseld utbrutit. De halmtäckta taken stodo på några
ögonblick i ljusan låga, och elden spred sig med våldsam fart
över hela gården." 44)
Efter branden uppfördes det nuvarande prästlönebostället å
Kvarnby nr 15, vilket omfattar stadsägorna 1479, 1480 och
1506 inom stadsdelen Husie. Kvarnby prästlöneboställe tillhör
de egendomar, som enligt Kungl. Maj:ts beslut 1962 6/6 tagits
i anspråk för en utvidgning av Kungliga Skånska Luftvärnsregementets övningsområde för luftvärnsrobotar. Därmed sättes definitivt punkt för en gammal ecklesiastik jordbruksegendoms historia.
Noter.
1) Danska Rigsarkivet, Köpenhamn.
2) Om pastoratshistorien och de olika prebendeinnehavarna se vidare
Gunnar Carlquist, Lunds stifts herdaminne II: 2 Oxie kontrakt, sid. 227 ff.
3) Om de kyrkoherdar och prebendekomministrar, som bott i Kvarnby
prästgård se vidare Gunnar Carlquist, Lunds stifts herdaminne II: 2, sid.
227 ff.
4) H. F. Rördam, Danske Kirkelove, Köpenhamn 1883-86 I, sid. 470.
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5) Lunds stifts landebok, utgiven av K. G. Ljunggren och B. Ejder, Lund
1951, Första delen, sid. 392 ff.
8) Se vidare Ingemar Ingers, Ortnamn i Malmö V, Malmö Fornminnesförenings Årskrift 1961, sid. 77 ff.
7) Kanc. indk. Breve, Supplik 1649 9/5, Danska Rigsarkivet, Köpenhamn.
Enligt benäget medd. från fil. dr Ingemar Ingers betydde i äldre danska
"fennit" fänad, boskap, medan "boschab" betydde lösöre.
8) C. G. Weibull, Synodalia Lundensia 1646-66, Historisk tidskrift för
Skåneland 2, sid. 303.
9) Skånska kommissionens handlingar, Supplik 1669 2/12, Riksarkivet,
Stockholm.
10)Acta dell 1683 15/10, Lunds domkapitels arkiv i Landsarkivet, Lund.
11)Kungl. Måtts Nådiga Förordning Angående Prästegårdars Byggnad
och Husesyn i Skåne. Datum Stockholm i Rådstammaren d. 17 December
1734.
12)Synehandlingar ang. prästgården i Kvarnby 1791-1844 i Husie kyrkoarkiv 0 II MSA.
13)Johan Jakob Hellman, teol. professor, prebendeinnehavare 1778-91.
Se vidare Gunnar Carlquist, Lunds stifts herdaminne II: 2, sid. 243.
14)mälthus, torkugn för maltberedning.
15)Se not 12.
16)Olaus Bering, kyrkoherde i Husie o. V. Skrävlinge 1724-64, se vidare
Gunnar Carlquist, Lunds stifts herdaminne II: 2 sid. 241-43.
17)Sven Trägårdh, kyrkoherde i Gessie 1724-39, prost i Oxie härad
1737-39, sedermera kyrkoherde i Hälsingborg, se vidare Gunnar Carlquist,
Lunds stifts herdaminne II: 2 sid. 294 och densamme a. a. II: 8 sid. 270 ff.
18)Gustaf Billberg, kyrkoherde i V. Ingelstad 1736-62, se vidare Gunnar
Carlquist, Lunds stifts herdaminne II: 2 sid. 332.
19)Protocolliun Consistorii Ecklesiastici 1739 20/10, Lunds domkapitels
arkiv i Landsarkivet, Lund.
29 Akt nr 10, Husie sn, Oxie hd, Länslantmäterikontoret, Malmö.
21) Carl Johan Eberstein, teol. professor, prebendeinnehavare 1795-1808,
se vidare Gunnar Carlquist, Lunds stifts herdaminne II: 2, sid. 244.
92) Arrendehandlingar ang. prästgården 1818-48, Husie kyrkoarkiv 0 II,
MSA.
23)Kungl. Maj:ts Nådiga Förordning angående Prestegårdsbyggnader i
Skåne. Gifven Stockholms slott den 17 mars 1824.
24)Syneinstrumentet från 1826, se not 12.
25)Syneinstrumentet från 1844, se not 12.
28) Mårten Wilhelm Pihl, prebendekomminister i Husie och V. Skrävlinge
1850-56, se vidare Gunnar Carlquist, Lunds stifts herdaminne II: 2, sid.
247.
27)Bouppteckning HT 1856 nr 32 i Oxie och Skytts Domsagas arkiv,
Malmö.
28)Edvard Petr&i, prebendekomminister i Husie och V. Skrävlinge 1856-
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68, sedermera kyrkoherde i Halmstad och Sireköpinge, se vidare Gunnar
Carlquist, Lunds stifts herdaminne II: 2 sid. 247 och densamme a. a. II: 8
sid. 489-91.
29)Visitationsprotokoll 1858 24/7, Husie kyrkoarkiv, MSA.
30)Om Gustaf Kock se vidare Gunnar Carlquist, Lunds stifts herdaminne II: 5, sid. 207 och Albert Lysander, De bortgångnes minne 1932-38,
sid. 39 ff.
31)Medd. av lärarinnan Gerda Jönsson, f. i Husie 1s4c"
32)Om P. J. Hanell se vidare Hilmer Wentz, De bortgångnes minne
1938-44, sid. 50 ff.
33)Medd. av smedmästare Edvin Holmberg, f. i Husie 1895 och fru Hilma
Andersson, f. Åberg, f. i Husie 1894.
34)Medd. av lärarinnan Gerda Jönsson, f. i Husie 1887.
35)Medd. av smedmästare Edvin Holmberg, f. i Husie 1895.
30) Medd. av fru Hilma Andersson, f. Åberg, f. i Husie 1894.
37) Ang. Pilekärr se Ingemar Ingers, Ortnamn i Malmö V, Malmö Fornminnesförenings Årskrift 1961, sid. 108.
") Medd. av smedmästare Edvin Holmberg, f. i Husie 1895.
39)Protokoll från ekonomisk besiktning av Kvarnby prästgård 1903,
Husie kyrkoarkiv 0 IV.
40)Uppgifter i syneprotokollet 1903, se not 39.
41)Om Alfred Wihlborg se vidare Hilmer Wentz, Från Lundastiftet,
Personteckningar, Stockholm 1956, sid. 85 ff.
42)I Nordiska Museets prästgårdsarkiv, Stockholm.
43)Wihlborgs uppgift i frågelistan från Nordiska Museet att Kvarnby
prästgård var uppförd 1650 kan inte vara riktig. Prästgården nedbrann
1669 och blev därefter nybyggd, se not 9. Antalet längor och fördelningen
av rummen enligt det äldsta bevarade syneinstrumentet från 1791, se not
12, visar, att Kvarnby prästgård uppförts i överensstämmelse med 1734 års
förordning och bör alltså vara byggd efter 1734.
44)S. D. S. 1931 4/6.
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SEXTIO FÖRSÄKRINGSAGENTER
"ATTACKERADE" MALMÖBORNA
FÖR HUNDRA ÅR SEDAN
Av Thorild Dahlgren.
örsäkringsiden har mycket gamla anor i Skåne och det

r gamla Skåneland (Skåne, Halland och Blekinge). Av de
gamla landskapslagarna i vårt land var Skånelagen den som
tidigast upptog föreskrifter om brandstod (början av 1200talet). De uråldriga S:t Knutsgillena erbjöd sina medlemmar
skydd i olika hänseenden, omfattande bl. a. även en form av
brandförsäkring; i de vid åldermanssynoden i Skanör den 7
september 1256 antagna, för gillena gemensamma stadgarna
hette det bl. a.: "En broder lider skada av eldvåda i den gård,
där han bor; bröderna har då att ersätta skadan genom att
ge honom brandskatt". Under den svenska tiden bildades i
Skåne redan så tidigt som 1688 en för guvernementet gemensam brandstodsförening. På 1700-talet inrättades i Skåne talrika änke- och pupillkassor, särskilt för prästerskapet. Av begravningskassor från denna tid fortlever ännu en i Malmö, det
år 1729 ursprungligen inom Handskmakare-Embetet inrättade
Likbärare-Laget Enigheten, och en i Skanör, den sedan i varje
fall 200 år existerande Skepparlådan. På 1750-talet framkom
i Malmö ett flertal förslag till brandförsäkringskassor, samtliga dock utan positivt resultat. Bl. a. framlade den kände
mångfrestaren Haqvin Bager (1711-82) år 1759 ett eget originellt förslag, dock med mycket väsentliga brister. Under
1800-talets andra kvartsekel grundades i Lund Skånska Brandförsäkringsinrättningen för försäkring av byggnader i Skånes
städer och senare Skånska Städernas Brandstodsförening för
försäkring av lösegendom i städerna. Vid samma tid rekonstruerades de talrika häradsbolagen på den skånska landsbygden. Samtliga dessa försäkringsinrättningar var grundade
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på uttaxeringsprincipen med försäkringsavgifter, som allt
efter skadeförloppet kunde variera• inom vida gränser. Först
under 1800-talets tredje kvartsekel grundades i Sverige försäkringsbolag baserade på fasta premier och rent affärsmässiga grunder, det första, Försäkringsaktiebolaget Skandia, år
1855. I Skåne grundades det första bolaget av detta slag,
Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget Skåne, dock först år
1884.
Sedan gammalt täckte man i Sverige sitt behov av sjöförsäkring i utländska försäkringsinrättningar — i Amsterdam,
London och Hamburg — särskilt innan det första svenska
sjöförsäkringsbolaget år 1739 upprättades. Även brandförsäkring synes ha tecknats i utländska bolag. Ett tidigt sådant fall
är känt just från Malmö, en försäkring på "a Sugar House"
i Malmö, som av Phoenix Assurance Company i London antogs den 7.6 1785 — vilken av de här då existerande sockerfabrikerna det gällde må vara osagt. Nämnda försäkringsbolag, Phoenix, grundat 1782, upprättade till och med, år 1805,
i Göteborg en särskild generalagentur för Sverige — för övrigt
ännu existerande och med samma släkt Malm som innehavare —, från år 1832 med lokal agentur även i Malmö. Genom
spridda uppgifter är det bekant, att även åtskilliga andra
utländska försäkringsbolag var verksamma i Sverige under
decennierna kring den moderna försäkringsverksamhetens
tillkomst i Sverige, som ovan antytts daterad till mitten av
1850-talet.
Författaren till denna uppsats ingångsatte i fjor (1962) en
systematisk utforskning av förekomsten av denna de utländska försäkringsbolagens tidiga verksamhet i Sverige. Av praktiska skäl kom arbetet att, i varje fall tills vidare, begränsas
till Skåne och framförallt till Malmö. Undersökningsresultatet
är för försäkringsvärlden redovisat i en avhandling i Nordisk
Försäkrings Tidskrift 1962, betitlad "Upptäcktsresa i tiden
kring den moderna försäkringsverksamhetens tillkomst i Sverige. Malmö en invandringshamn för försäkringsbolag för 100
år sedan". Undersökningens resultat var för försäkringsvärlden högst överraskande, för att icke säga förbluffande. I
Malmö var under de undersökta decennierna, 1830-1870,
59

icke mindre än ett 50-tal enskilda försäkringsbolag verksamma — engelska, tyska, franska, holländska, schweiziska,
italienska, norska samt (efter 1855) ett mindretal svenska —,
representerade av ett 60-tal lokala agenter. Beträffande fackmässiga detaljer i den dåtida försäkringsverksamheten, av
vilka åtskilliga av stort intresse för nutida fackmän och
många överraskande moderna, må hänvisas till sagda avhandling. Framställningen här skall begränsas till vad som synes
vara av speciellt lokalhistoriskt, särskilt personhistoriskt intresse.
Huvudkällorna för undersökningen var de i Malmö då utkommande periodiska publikationerna: Malmö Tidning och
Malmö Nya Tidning 1820-1853, Malmö Allehanda och Malmö
Nya Allehanda 1831-1853 samt Snäll Posten från Malmö och
Snäll-Posten 1848-1871, den sistnämnda från och med 1872
införlivad med det år 1870 grundade Sydsvenska Dagbladet.
Givande källor var även Skånes Calender 1839 och 1840,
Skånes Kalender 1846 och 1850 samt Malmö Kalender 1861,
1868 och 1873 och Malmö Stads Adress- och Annons-Kalender
1872. En del data i följande uppsats har framletats ur arkivalier hos Stadsarkivet i Malmö, vars chef även bistått vid
lösningen av vissa identifieringsproblem. Vissa personliga notiser har hämtats ur förefintliga släktböcker o. likn.
I Malmö verkade under det undersökta tidsskedet följande
enskilda försäkringsbolag (årtalen avser åren för annonseringen):
Engelska bolag:
Phoenix-Kompagniet i London
Globe Assecurans (lif- och brandförsäkring) eller
Jordklots-Lifförsäkrings-Inrättningen i London
Engelska Lif-Assurance-Compagniet, London
Mentor, Lif- och Pensions-Försäkrings-Kompani i London
The Northern Assurance Company i London
The Defender, Livs-, Udstyrs- og Rente-Forsikrings-Selskab
i London
The Albert, London
National-Assurance & Investment-Association, London
State & Times, London
Lloyds-sällskapet i London
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1832-37
1845-56
1848
1853-55
1854—
1857
1860
1860
1860
1861-

Royal, Lif- och Brandförsäkrings-Bolag i London och Liverpool 1861—
Liverpool & London, Brand- och Lifförsäkringsbolag i
1863-64
Liverpool och London
1864
The Albert and Medicinal Life Assurance Company, London
1865-67
Alliance, Lif- och Brandförsäkrings-Bolag i London
Liverpool & London och Globe, Brand- och Lifförsäkrings1865—
bolag i Liverpool och London
1867—
The Guardian, London
1868-69
London & Lancashire
1869
Imperial Brandförsäkrings-Bolag i London
North British and Mercantile Brandförsäkring-Bolag i
1870
London och Edinburgh
Tyska bolag:
1841-57
Det Tyska Lifs-Assurance-Compagniet i Ltibeck
1851-53, 71—
Janus Lifs- et Pensions-Försäkrings-Sällskap i Hamburg
1852-57
•
Magdeburger Brandförsäkrings-Sällskapet
1853-54
Brandförsäkrings-Anstalten Borussia i Berlin
1853-57
Slesiska (Schlesiska) Brandförsäkrings-Bolaget i Breslau
1860-67
Hamburg-Bremer-Brandförsäkrings-Bolag
Providentia, Lif- och Brandförsäkrings-Bolag i Franfurt a. M. 1861-62
1861
Dusseldorfer Allmänna Sjöförsäkrings-Sällskap
1865-66
Germania, Lifförsäkrings-Aktiebolag i Stettin
1869—
Lifförsäkringsbolaget Friedrich Wilhelm i Berlin
Franska bolag:
Lif- och Ränte-Försäkrings-Sällskapet La Caisse Paternelle
1856
i Paris
1861—
Le Conservateur de France, Paris
Fransyska Brand- och Sjö-Assurance-Sällskapet L'Abeille, Dijon 1862-65
1863-68
Lif- och Lifränteförsäkringssällskapet l'Imp&iale i Paris
1867-68
Caisse G6Aral des Familles, Lifförsäkringsbolag i Paris
Schweiziska, Italienska och Holländska bolag:
Allmänna Brandförsäkrings-Sällskapet Ultrajectum i Zeyst
Schweizisk Lloyd, Winterthur
Assicurazioni Generali, Lifförsäkringsbolag i Triest
La Suisse

1861-63
1867
1871—
1873—

Norska bolag:
Bergens Brandforsikrings-Selskab
Tönsbergs Söforsikringsselskab
Christiania Almindelige Brandforsikrings-Selskab
Norska Sjöförsäkrings-Sällskapet tiger i Drammen

1867—
1867—
1869—
1870-
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Svenska bolag:
Svenska Försäkrings-Aktiebolaget Skandia
Sjö-Försäkrings-Aktie-Bolaget Neptunus, Stockholm
Sjöförsäkrings-Aktie-Bolaget Gauthiod, Göteborg
Brand- och Lifförsäkrings-Aktie-Bolaget Svea
Stockholms Sjöförsäkrings-Aktiebolag
Sjöförsäkrings Aktie-Bolaget Norden, Göteborg
Lifförsäkrings-Aktiebolaget Nordstjernan, Stockholm

1855—
1862—
1863—
1866—
1867—
1869—
1871

I förteckningen har bolagens av de svenska agenterna annonserade namnformer följts.
Påfallande är, att i denna förteckning de danska försäkringsbolagen lyser med sin frånvaro; eventuella försäkringar
i dessa ordnade förmodligen skåningarna direkt i Köbenhavn.
Det kan tilläggas, att särskilda besiktnings- resp. haveriagenter avseende Skåne annonserades av:
Sjö-Assecurance-Compagnierna och de privata Assecuradeurer
uti Paris
Lloyd i London
Registre Maritime
Verein Hamburger Assuradeure
Germanischer Lloyd
Bureau Veritas
American L'loyd's Universal i New York

1839
1852
1867
1868
1870
1873

Dessa c:a 50 försäkringsbolag representerades i Malmö under den tid varom här är fråga, alltså under 1840-, 50- och
60-talen, av sammanlagt bortåt ett 60-tal agenter — lokalagenter, huvudagenter, underagenter, specialagenter — med
agenturområden växlande från Malmö stad till "Malmö och
omkringliggande sjöstäder", "Malmö Stad och Län", hela provinsen Skåne och till och med till distrikt omfattande en avsevärd del av hela södra Sverige. Frekvensen av försäkringsbolag och försäkringsagenter måste för en stad av Malmös dåvarande storlek betecknas som hög och konkurrensen dem
emellan som minst sagt livlig, även om man beaktar, att långtifrån samtliga var verksamma samtidigt. Malmö var år 1825
en stad på c:a 8000 inv., 1835 på c:a 9500, 1845 c:a 11000, 1855
c:a 16000 samt 1865 c:a 22000 och hade först år 1870 passerat
25000 inv.
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Av betydande intresse, icke minst lokalhistoriskt, är att studera vad för slags personer försäkringsbolagen under denna
den enskilda försäkringsverksamhetens tillkomst- och genombrottstid i Sverige engagerade som sina representanter. Listan
över dessa pioniärer i Malmö för privatförsäkringen är följande:
Olof Christian Åhlström, 1833-1903, v. häradshövding, sedermera borgmästare i Malmö.
Representant för Albert and Medicinal Life 1864—.
Stadsfullmäktiges sekr. 1867-73. Drätselkammarens sekr.
och ombudsman. Sekr. i Handels- och Sjöfartsnämnden. Led.
av Riksdagens II kammare 1873-75 och 1885-90; v. ordf. i
bevillningsutsk., led. av tillfäll. utsk.
Ernst Alfred Konrad Bogislaus Andersson, 1838-91, handlande.
Representant för London and Lancashire 1868-69.
A. hade Manufactur- & Kortvaruaffär under firma E. & B.
Andersson. Partinederlag av cigarrer, snus och tobak från
Lampe & Co i Göteborg.
Johan Henrik Knut Aspegrål, 1834-1907, handlande.
Representant för Neptunus 1868-69.
Stadsfullmäktig 1869-72. Led. av stadsrevisionen. Tillsyningsman för allmänna pumparna.
Olof Theodor Barkman, 1825— , handlande.
Representant för Magdeburger 1856-57.
B. var v. ordf. i Fattigvårdsstyrelsen och suppl. i Sundhetsnämnden.
Gottfried Beijer, 1838-1901, grosshandlare, skeppsredare,
K. W. 0., R. N. 0.
Representant för Svea (vik. för Herslow) 1869, Norden 186970.
Stadsfullmäktig 1879-1901 (v. ordf. 1892-1901). Led. av
Riksdagens II kammare 1882-84; led. tillfäll. utsk., deputerad
att begära talman. Rev. suppl. för Riksbankens avd.kontor i
Malmö 1889-95. V. ordf. i Hamndirektionen, led. av Handelsoch Sjöfartsnämnden, v. ordf. i Malmö Förskönings- och Plan63

teringsförening, initiativtagare till denna och till Slottsparken,
Kungsparkens restaurant, Strandpaviljongen och Beijers park
(se nedan!). Ordf. i Malmö Köpmannaförening och i Malmö
Handelsklubb, styrelseled. i Malmö Börsförening. Ordf. i Malmö Nya Ångköks AB (initiativtagare). Verkst. direktör i
Malmö—Billesholms, Malmö—Trelleborgs, Malmö—Simrishamns och Trelleborgs—Rydsgårds Jernvägs AB samt i Jernvägs AB Malmö—Kontinenten. V. ordf. i Bergverks AB Freja
och i Kockums Jernverks AB. Styrelseled. i Kockums Mekaniska Verkstads AB.
B. etablerade 1866 under firma G. Beijer tillsammans med brodern Lorens (se nedan!) en agentur- och kommissionsaffär —
längre fram (1878), firman G. & L. Beijer — med agenturer
för svenska, engelska, franska, belgiska, tyska och ryska hus
(materiel för, järnvägar och ångbåtar: locomotiver, räls, plåt,
järnbalkar, buffers, tuber, maskiner; tillbehör för mekaniska
verkstäder; tackjärn och chemicalier i parti; stenkol; spannmål; Estremadura Superfosfat etc. etc.). Etablerade 1870 i
London firman Jackson, Beijer & Co. Huvudredare för Sydsvenska Ångfartygs AB. ("Alexandra", "Patriot", "Vesta",
"Ceres" m. fl.). Donator av "Gottfried och Anna Beijers Minnes fond" (fastigheten hörnet av Kalende- och Kompanigatorna) samt av "Gottfried Beijers Minnesfond" hos Kungl.
Fysiografiska Sällskapet vid Lunds Universitet.
Lorens Beijer, 1839-1911, handelsbokhållare, grosshandlare,
skeppsredare.
Representant för Svea (vik. för Herslow) 1867-68. Tönsbergs
(vik. för Herslow) 1867-68, Norden 1870—, North British and
Mercantile 1870—.
1868 Firma G. Beijer, 1870 firma L. Beijer ("agenturer och försäkringar"), 1887 firma G. & L. Beijer (se ovan!). Ordf. i
Svenska Rederi AB äresunds styrelse. Ordf. i Navigationsskolans Direktion, i Malmö Segelsällskap och i Malmö Roddklubb.
B. var andre brandchef vid Malmöhus Slotts brand 1870. Donator av Lorens och Agnes Beijers fond" (Nils Sjögrens monumentala brunn "Tragos" framför Malmö Stads Teater) och till
pauvres honteux i Malmö. Bröderna Beijers namn fortlever
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C. E. Boman— Oljemålning av
Bruno Hoppe.

bl. a. i namnet på den av dem ursprungligen (1885) anlagda
planteringen Beijers park.
Ernst Waldemar Leopold Bellander, 1833-77, handlande,
agent.
Representant för Janus 1871— , Tönsbergs 1873—.
Hemkom 1871 till Sverige efter vistelse i USA.
Gustaf Petroroski Bergh, 1844-88, handlande (Piltz & Bergh,
se nedan!).
Representant för Bergens Brand 1867— (agentur för Skåne),
Friedrich Wilhelm 1869—.
Claes Eric Boman, 1819-1901, kapten, kamrerare, föreståndare för Tekniska Skolan och Tekniska Söndags- och Aftonskolan, i vilka han undervisade i matematik och mekanik,
R.S.O.
övertog Skandias Malmö-agentur 1856 efter dess förste innehavare, von der Lancken.
B. var en mycket betydande man i det dåtida Malmö. Han
var stadsfullmäktig i Malmö 1863-88 (v. ordf. 1878, ordf.
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1879-85), där han tillhörde de flitigare debattörerna, Motionerade bl. a. om ständig nattbrandvakt av tre man i Rådhuset
(brandsignaler från S:t Petri Kyrkas torn); B. gick dock, märkligt nog, emot anbringande av en telegrafledning från polisvaktkontoret i Rådhuset till kyrktornet för brandsignalers anbefallande. Han förordade även upprättande av en ständig
brandkår på 200 man i Malmö. Han var mångårig led. av
Byggnadsnämnden (ordf. 1862-64, 66-72). Han var led. av
Riksdagens II kammare för Malmö stad 1873-75, led. av särskilda utskottet samt av tillfäll. utsk. Tillhörde direktionen i
Malmö Sparbank, var ordf. .i Malmö Enskilda Bank (uppgick
1868 i Skånes Enskilda Bank) samt styrelseled. och suppl. för
kontorschefen i Skånes Enskilda Banks avdelningskontor i
Malmö. Var ordf. vid konstituerandet 1871 av "LastångareAktiebolaget Aegir". Var vidare styr.led. i "Konstföreningen
för Skåne och Södra Sverige" i Malmö, var prisdomare vid
Lantbruksmötet i Malmö 1861, etc. etc. och beklädde posten
som Ordens-Sekreterare i det förnäma "Stora AmarantherOrdens öfningssamhälle" i Malmö. Bomans porträtt pryder
Stadsfullmäktigesalen på Malmö Rådhus.
Hans Julius Bonnesen, 1829-88 (född i Danmark), skeppsbyggmästare, disponent.
Representant för Registre Maritime 1867—, senare för American L'loyd's Universal i New York.
Gustaf Wilhelm Dahlström, 1808-77, v. häradshövding, rådman (brottmålsavd.).
Representant för Tyska Lif 1852-53.
Led. av Drätselkammaren, notarie och kassör för AuctionsKammaren, syssloman för åtskilliga stiftelser och liknande,
förvaltare för åtskilliga kassor. Kyrkovärd i Caroli församling. — Det var D. som byggde och namngav den villa Fridhem, efter 'vilken Fridhemsområdet etc. sedan uppkallats.
Per Mathias Elsner, 1814-70, handlande.
Representerade (tillsammans med rådman Jungbeck) Neptunus 1862-67 (agenter för Södra Sverige).
E. hörde till de verkligt mångbetrodda i Malmö stad. Han
tillhörde Borgerskapets Herrar Äldste och senare Malmö
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Stadsfullmäktige 1865-70. Han biträdde vid Rådstufwu-Rätten i Malmö, var revisor för Stads-Cassan, Sundhets-Nämnden, Fattigvårds-Directionen, Josephinas Slöjdskola etc., var
ordf. i Skjutsinrättningen, var tillsyningsman för Stadens
vägar och broar, wid Snöskottningen å Stadens allmänna
vägar, över Brandredskapen etc., var Vatten-Förman. År 1847
annonserade han, att "De bland Stadens Herrar Bagare,
hwilka wilja uttaga råg emot förbindelse att i stället återlemna
bröd till försäljning åt Stadens mindre bemedlade innewånare,
kunna derom uppgöra med P. M. Elsner". 1855 var han med
bland inbjudarna till ett förnyat och utvidgat "Bolag för Ångfartyget Malmö". I juli 1866 kungjordes: "Sedan Hr F. H.
Kockum härstädes sett sig nödsakad, till följe af den rådande
penningförlägenheten, att inställa sina utbetalningar, uppdrogo Fordringsägarne åt Hr Kockum sjelf att tillika med Hrr
N. Åberg, P. M. Elsner och Th. Flensburg tills widare öfwertaga ledningen af affärerna". 1868 var E. av riksdagen utsedd
revisor vid Riksbankens lånekontor i Malmö.
Härutöver synes E. av bevillningstaxeringen och bouppteckningen att döma, med framgång ha skött sina egna affärrer. I sin Manufaktur- och Modehandel i sin egen gård vid
Södergatan saluförde han "ett assortement af nymodiga Fruntimmerssaker, hwaribland Shawlar af flere slag", BomullCorderoy, -Trecot och -Sattiner, Nymodiga Sommarbyxtyger och Ryska Nattrockstyger. Där tillhandahöll han i anslutning till Carl XIV Johans död (8.3 1844) för herrar
"Swarta Kläder, swart Casimir till 'benkläder och westar,
swarta Sidenhalsdukar, swart Atlas och Siden, Krusflor, Swart
Paramattas" m. m. E. importerade även rysk råg, uppköpte
"Ny hwete" etc., saluförde Cigaretter, Äkta Pariserparfymerier, Twåler, Selenit, Cosmetiquer, Opiat till tänders rengöring m. m., moderna käppar, sjöskumspiphuvud och t. o. m.
lotter till Hamburger Klasslotteriet. E:s deltagande, jämte
andra, i politiska och fackliga petitioner och överenskommelser kommer senare att beröras.
Mathias Flensburg, 1779-1851, handlande, skeppsredare,
R.W.O.
Representant för Phoenix Assurance Company, 1832-50.
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Xitt f&ttnab fbr be perroner i 93 tolmb , fittitra franc=
betes buffa erbdtla TranbfbrfcSerinclar uti 93henir:Rompag=
niet i 2onbott, fdr Jag Mrmeb (Iran unberratta, att .9err
gfengntrg berilcSbeg etnottager be Necirifitioner, fon
fbr betta &nbain'a titi honom inIdmna5. (356tDeborg ben
Gith. Wiarm,
5 eeptember 1832.
embub fbr Wenip:£ompagniet.
Äldsta påträffade tidningsannonsen om försäkringsagentur i Malmö. Agenten var Mathias Flensburg. — Ur Malmö Tidning 5/9 1832.

F. var den obestridde nestorn bland försäkringsbolagens
agenter i Malmö. Redan så tidigt som år 1832 upprättade och
anförtrodde Phoenix Assurance Company Limited i London
åt honom en brandförsäkringsagentur i Malmö, sorterande
under bolagets år 1805 i Göteborg upprättade generalagentur
för Sverige. Bland hans försäkringskunder må här nämnas
L. 1. Bager, Barkman & Bergh, 0. C. Björkman, N. B. Hammar, C. P. Kock, F. H. Kockum, Luttropp & Andersson, A.
Nordlindh, G. Schliesberg och H. Thomson — idel kända personer och "hus" i det dåtida Malmö och ända till våra dagar.
I sin firma upptog han fr. o. m. 1.8 1837 sin son August (se
nedan!) och 1847 sin son Theodor (se nedan!), vilka båda
fr. o. m. den 1.1 1851 övertog sin faders handelsrörelse under
firma "M. Flensburgs Söner"; vid Aug. Flensburgs frånfälle
1861 inträdde i hans ställe i firman dennes son Ernst Idar (se
nedan!) och efter dennes död 1866 brodern Mathias Peter Emil
(se nedan!) och senare efter dennes utträde ur firman Th.
Flensburgs son Peter Mathias (se nedan!). Mathias Flensburg
etablerade rörelse i Malmö redan år 1805 och blev borgare i
Malmö 1806. Han synes ha klarat påfrestningarna av Malmö
Diskonts fall 1817 med den äran. I varje fall från 1827 gick
Flensburgs galeaser Catharina och Nicolaus med Passagerare
och Waror på routen Malmö—Stockholm. Samma år, 1827, utbjöd han sin skonert Oscar "om 25 60/100:dels swåra lästers
dräglighet, byggd af furu på Crawel" till salu. F. förvärvade
med tiden både många och stora fartyg, vilka gick på engelska,
tyska och norska 'hamnar. 1836 inbjöd han jämte L. I. Bager
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Mathias Flensburg. — Oljemålning av
C. P. Lehmann.

och F. H. Kockum till Actieteckning i ett ångfartyg "för beredande af lättad communication mellan Malmö och Lobeck
via Köpenhamn"; detta Malmö första ångfartyg lät man bygga
i Carlshamn. F. var exportör på England i stor skala av spannmål och andra produkter från det skånska jordbruket samt importör, likaledes i stor skala, av kolonialvaror såsom S:t Croix
socker, Wirginia Tobak, Caffe (en gång 15.2 1847, auktion på
700 säckar utmärkt wackert Superior Brazil-Caffe ombord på
Skonerten Solide), Rio Grande Hudar, m. in., m. m.; även så
skiftande varor som S:t Petersburg halfren Hampa, Norrlands
lärfter, Segelduk, Gråsej, Jernplåtar, Fensterglas, Eldfast Tegel och Lera, Tjära, Engelska och Svenska Stenkol (1838
Bästa Sort Höganäs Stenkol n:r 1 till En Rdr 36 sk. Rgd Tunnan) o. s. v., o. s. v. ingick i hans varusortiment; "Flensburgs
brännvin" var även känt på sin tid.
I allmänna uppdrag var M. Flensburg även särdeles anlitad.
Givetvis tillhörde han Borgerskapets Herrar Äldste; han var
revisor för Borgerskapets i Malmö enskilda kassa. Tidigt var
han led. av Fattigförsörjnings-Directionen, Skattmästare för
Tit. Borgs Stiftelse Fridhem etc. Vidare var han ordförande i
Navigations-Skole-Directionen (var Navigationsskolan egentlige initiativtagare bl. a. genom en donation 1839 av 1.000 Rdr
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Bco till grundplåt), i Sjömanshus-Directionen, i Malmö Sjö
.-A.ssurance Förening (tillkommen efter förslag av honom), i
Directionen för Handels-Societetens Wälgörenhets-Stiftelse
samt led. av Hamn-Directionen, av Sparbanks-Directionen
(var en av initiativtagarna till Malmö Sparbank) etc., etc.
Han var även revisor i Skånska Brandförsäkrings-Inrättningen.
För sina förtjänster förlänades F. av Konungen Wasa Orden, en ytterst stor sällsynthet för en köpman vid denna tid.
Han dubbades den 28.1 1846 i S:t Knutssalen högtidligen till
Wasa-Riddare af Landshöfdingen Hr Grefwe Posse i närvaro
av Magistratens ledamöter, en stor del av stadens Borgerskap
samt Directionen för och eleverna vid Navigationsskolan,
,
'som har Hr Flensburgs nitälskan och rika uppoffringar hufwudsakeligast, att tacka för sin tiliwaro". På aftonen hade eleverna till hans ära dels vid hamnen upprest "ett af brinnande
lampor upplyst skeppsankare", dels å skolan anbringat "en
wacker transparent föreställande jordgloben omgifwen af handelns vanliga emblemer och med öfwerskriften M. Flensburg,
af rättvis Konung belönad, af kunnige Sjömän wärderad".
Här inå även nämnas, att F. förvärvade och ägde såväl Sonekulla gård som Marietorps gård och var nära att förvärva även
Ribersborgs gård, samtliga belägna i nuvarande Slottsstaden.
På Marietorps gård såg han 1848 som sina gäster Konung
Oscar 1 med följeslagare, bland dem Prins Oscar, senare
Oscar H. Konungen ledde då Kron-Prinsens Hussar-Regementes övningar på Limhamnsfältet.
Under koleraepidemien i Malmö 1850 skänkte F. 1.000 Rdr
Bco till lindrande av nöden bland epidemiens offer. Efter F:s
frånfälle efterskänkte sterbhuset lån på 1.000 Rdr Bco, lämnat för S:t Petri kyrkas reparation. — F. var farbror till biskopen i Lund Wilhelm Flensburg.
Flensburgska vårdanstalten för späda barn grundades på
Flensburgska donationsmedel. Flensburgsgatan är uppkallad
efter honom. Det berömda s. k. Flensburgska Huset från år
1595 på Södergatan, en av Malmö stads reliker, bevarar även
hans namn. Och sedan 1860-talet är M. Flensburg, jämte tre
andra framstående medborgare i Malmö i gången tid, hedrad
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med porträttbyst i egen nisch på fasaden av Malmö förnäma
Rådhus.
Per August Flensburg, 1811-61, handlande.
Representant för Phoenix 1837-61.
Betr. handelsrörelsen se M. Flensburg. F. tillhörde Borgerskapets Herrar Äldste. Var Förman för Handels-Societeten,
Ordf. för Handels-Föreningens Fullmäktige, led. av Fattigvårds-Directionen, led. (casseur) av Directionen för SmåbarnsSkolan, Watten-Förman vid Brandväsendet, led. av Malmö
Sparbanks Direction efter faderns död 1851 och var granskningsman resp. revisor för Malmö stad för Skånska Brandförsäkrings Inrättningens "åtgärder och räkenskaper" 18401850-talen.
Under 1840-talet lät F. på den del av Sonekulla gårds område, som han erhöll av sin fader Mathias Flensburg, bl. a.
uppföra den mystiska ännu existerande "romantiska" ruin,
som bevakar hörnet av Limhamnsvägen och Köpenhamnsvägen (f. d. Lilla Strandvägen).
Niclas Theodor Flensburg, 1822-98, handlande, Stor-Britannisk v. Consul, R. W. 0.
Representant för Phoenix 1847—, London Lloyd 1861—. .
Th. Flensburg blev med tiden något av en General-Haveriagent i Malmö för in- och utländska assuradörer, representerande bl. a.:
L'loyd's Underwriters, London
Liverpool Underwriters
Assureurs Maritimes de Paris
du Havre
de Marseille
d'Anvers
Allgemeine Versicherungs-Gesellschaft in Dresden
Russische Versicherungs-Gesellschaft von 1844
Societe d'Assurances Franco-Hongroise, Budapest.
Stadsfullmäktig 1863-92 (v. ordf. 1865, 1873-77, 1879-92).
Deltog där bl. a. i debatterna 1864 och -65 angående de s. k.
Cafes Chantants. Ordf. i Directionerna för vattenverket, Gasoch Belysnings-Aktiebolaget (bolagets kassör), Tekniska Ele55
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Theodor Flensburg. — Foto Axel Sjöberg.

mentarskolan, Navigationsskolan (ordf.) samt led. av Handelsoch Sjöfartsnämnden, av Museistyrelsen och av Directionen
för Handelsklassens i Malmö Understödsstiftelse. Förestod
Köbenhavns Private Laanebanks avdelningskontor i Malmö.
Led. av Riksdagens II kammare 1878-81. Betr. F:s Förvaltningsuppdrag avseende F. H. Kockums affärer se ovan under
Elsner!
F. var disponent för Bomulls-J'Väfroeri-Bolaget och för
M. Flensburgs Söner. Förutom ovan under M. Flensburg anförda varor må här nämnas vävnader — som ju senare skulle
bli firmans huvudartiklar —, Gås- och Fågelfjäder, Porcellain
och Glas, Skepps-Proviantering, Colonialvaror och Specerier,
Salt, Vin, Sprit och vanligt destillerat brännvin, spannmål och
raps. Under kontroll av Alnarps Landtbruks-Institut (upprättat 1862) Hufvud-Depot av gödningsämnen från H. Burghard
& Co Superphosphat-Fabrik i Hamburg och M:c Lean &
Hopes Fabrik i Lejd'.
Ernst Idar Flensburg, 1841-66, handlande. Preussisk konsul
i Malmö.
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Representant för Phoenix 1861-66, L'Imp&iale 1863-66
(huvudagent för Skåne).
Prokurist hos M. Flensburgs Söner 1861-66. Avled i sviterna
efter fall från häst.
Mathias Peter Emil Flensburg, 1843-1919, handlande, preussisk och senare holländsk konsul, R. V. 0., R. D. D. 0.
Representant för Phoenix 1867-71.
Led. av Stadsfullmäktige 1880-85, av Drätselkammaren
1886-1900 (kassaförvaltare). Var en av stiftarna av Sparbanken Bikupan m. m. Var Prokurist hos M. Flensburgs Söner
1867-71. Därefter agent för utländska Hus, Spannmåls- och
Commissionsaffärer.
Fritz Hugo Flensburg, 1846-1925, handlande (Cronholmska
Bokhandeln).
Representant för Imperial 1869—.
Peter Mathias Flensburg, 1848-1926, handlande, storbritannisk konsularagent.
Representant för Phoenix 1873—.
Inträdde i M. Flensburgs Söner 1873. Revisor vid Riksbankens avd.kontor i Malmö 1894-97. V. ordf. i styrelsen för
Sjöförsäkringsaktiebolaget Öresund.
Rudolf Victor Frick, 1829-97, v. häradshövding, rådman
(civilavd). R. W. 0.
Representant för Stockholms Sjö 1867--.
Ordf. i Byggnadsnämnden 1875-90. Led. av Theaterdirektionen (v. ordf.), Led. av Direktionen för Central-Hospitalet i
Malmö (sekr., senare ordf.). Ordf. för Skånska Brandförsäkrings Inrättningens Kommitterade i Malmö från 1859 och
för Skånska Städernas Brandstodsförening från 1873. Av
Riksdagen vald revisorssuppl. 1868 och styr.suppl. 1868-73
för Riksbankens avd.kontor i Malmö. Led. av Malmöhus Läns
Landsting så länge Malmö stad tillhörde Landstinget.
Otto Fredrik Frick, 1834-1906, handlande, fransk konsularagent 1873-86.
Representant för Royal 1861-1905 (agent för Skåne), Gauthiod 1863—.
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Stadsfullmäktig 1869-94. Ordf. i Byggnadsnämnden 1873
—74. Intendent i Stora Amaranther-Ordens Cifnings-Samhälle
i Malmö. Led. av Theaterdirektionen och förvaltare av Malmö
Teater AB:s ekonomi 1868-1906, tillhandahöll biljetter till
föreställningarna, emottog anmälningar till maskeradbaler
("Sällskap, som i och för utförande af caractairsroler önska
vidtagande af särskilde åtgärder, torde derom göra anmälan
hos hr Otto F. Frick") etc. Led. av Skolrådet, Sundhetsnämnden, Bevillnings- och Budgetberedningarna. Föreståndare för
Nya Läse- och Klubbsällskapets biljarduthyrning. Ordf. i
Malmö—Trelleborgs Jernvägsaktiebolag, led. av Styr. för
Malmö Spårvägsaktiebolag.
F. erhöll burskap som handlare och borgare i Malmö 1862.
Hade några år pappershandel vid Stortorget, öppnade sedan
vinhandel (Frick & Rothe, senare Frick & Oldberg); stor sortering av Röda Bordeaux-Viner (från Chateau Lafitte å Rdr
5: 50 pr butelj till S:t Emilion å 1: 05) och Hvita BordeauxViner (Chateau Yquem å 3: 75 — Martillac å 1: —), Hvita
Rhenska Viner, Sherry (Pale delicate å 2: 50 — Cette å 1: 25),
Portvin (Old red å 2: 50, Old-white å 2: 50), och Champagne
(Cliquot å 4: 50, Mumms Cremant å 4: 50). Förmedlade även
utländska värdehandlingar, t. ex. Bukarests Premieobligationer. Ägde flera fastigheter vid Fricksgatan, som han sitt namn
efter honom. Ägde även hotell i Borgholm samt hälften av
brunnsinrättningen "Hälsan" i Helsingborg.
Oscar Rudolf Frick, 1834-78, bokhållare, handlande (0. R.
Frick & Co).
Representant för tiger 1870-73.
Hans Friis, 1819-87, handlande (Hans Friis & Hjort), ångbåtskommissionär. Kejserlig Brasiliansk v. Consul.
Hawari-Kommissionär 1873—.
F. var led. av Hamndirektionen samt av Direktionerna för
Navigationsskolan och för Malmö Badinrättningar. Innehade
speditions- och kommissions-affär. Var kommissionär för
stockholmska, halländska och danska ångbåtsbolag. Saluförde
"alla brukliga Fina, Medelfina och Ordinära Winer och Spirituosa". Friisgatan är uppkallad efter honom.
74

Miverfe:

Globe-Assectirans
eller

Jordlclots-Ziffiirsiikrings-lbariittningen
i London,
grund.ad genom en Parlaments-akt år 1803,. "med ett garentez.
rande eget Stam-Capital af En million Pund Sterling
(eller Tolf Millioner Rdr Svenskt Banko),
— hvilket Capital redan vid inrättningens grundande blifv.it
af aktieägarne till fullo contarit inbetala och åter utlånt Mot
Hypothek och annan fullgod säkerhet, hvarigenem, och genom
Prwinte- och Accumulations fcinden, åt det publicum, som i
och för lifförsäkringar anlitar Inrättningen; erbjudes den störa.
sta 'möjliga garanti och visshet, att alla ingångna förbindelser,
från litförsäkrings-bolagets sida, på det promtaste uppfyllas,
utan att frän de försäkrailes sida någonsin en extra inbetalning kan komma i fråga, —
har sedan kort tid beslutat utvidga dess verkningskrets äfven
på Continenten och utnämt undertecknad till dess Agent för
södra delen af Sverge.
Planer med tabeller och exempel för praktiskt användande, kvarur tillräckligt framgår huru nyttig denna inrättning
verkligen 1r, erhållas gratis på Gadd & Körvers härstädes
H. L., Gadd.
Contor. Malmö i Mars 1i:545.
Den kuriösa hemmagjorde översättningen "Jordklots-Lifförsäkrings-Inrättningen" hade sina föregångare hundra år tidigare, då en "språkmästare"
vid Uppsala universitet kände sig oförhindrad att presentera brandförsäkringsbolagen "Sun Fire Office" resp. "Union Fire Office" i de svenska
dräkterna "Eldkontoret Solen" resp. "Enighetens eldkontor". — Ur Malmö
Tidning 15/3 1845.
Jens Peter Funder, 1826-1907, handlande.
"Besigtningsagent för Malmö och kringliggande sjöstäder" för
Germanischer Lloyd 1870—.
Funder saluförde bl. a. "Friska Limfjords-Ostron". Occasion:
"En så godt som ny Locomobil på 10 (tio) hästars kraft till
salu."

Holger Lorens Gadd, 1818-95, handlande.
Representant för Globe 1845-56 (agent för hela södra Sverige), Northern 1854-62 (agent för södra Sverige), Le Con75
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Instruktiv brandförsäkringsannons på 1840-talet. — Ur Malmö Nya Allehanda 9/10 1847.

servateur 1861— . Annonserade synnerligen flitigt. Observera
hans dråpliga översättning " Jordklots-Lifförsäkrings-Inrättningen"!
G. tillhörde Borgerskapets Herrar Äldste. Tillsyningsman
över stadens vattenverk, Krets-Ordningsman vid FattigvårdsInrättningen, Revisor för Navigations-Skole-Directionen, Folkskolorna, Stads-Cassan, Stadens Fattigvård. Ingick 1844 handelsbolag med C. G. Körner under firma Gadd & Körner, vil76

Lifförsåkringar emot Krigsfara
lemnar Glob"-Aestiransinriittningen i Lunden
emot ep Extra Prwtnie för hviirje är. NåtmaT e upplysningar erhållas på mitt Kontor.
Malmö dt.n 28 Juli 1848.
H L Gadd,
Agent.
Livförsäkring gällande även vid deltagande i krig erbjöds av flera bolag;
till och med år 1848, då svenska (och även norska) förband och frivilliga
deltogo på danska sidan i det tysk-danska kriget. — Ur Malmö Nya Allehanda 2/8 1848.

ken handlade med "fina Winer på buteljer" samt Charenteoch Bordeau Cognac, Batavia Arrac och Jamaica Rom; vidare
med Guld- och Silfwer-Cylinder- och Ankar-Ur med eller
utan sekundvisare, gentila Hals- och Westkedjor, Theaterkikare, Ringklockor, Syskrin, fina Saxar och Pennknif var
samt goda Stålpennor, ävensom med Hvita Gardintyger, Mussliner, Tarlatan, Corderoyer etc. samt Glasvaror etc., etc. Till
jularna hade man stor Exposition av "gentila varuartiklar",
bl. a. Eau de Cologne. Upphörde med gemensam firma 1847,
varefter Gadd handlade med Spannmål, Salt och Brännvin etc.
Norsk hvit och brun blank Tran, dansk Skäl-Tran, norska fiskvaror, såsom Blanklångor, Rotskär, stor Gråsej, Saltlångor och
Spil-Långor samt Peppar, vacker Brazil-Caffe, HerregårdsOst, Norrköpings Hvetemjöl m. m., men även med Fransyskt
och Engelskt äkta Porcelain, Chrystaller, Bandjärn, Stenkol,
Garn och vid jularna Barn-Leksaker, Julpresenter och Gentila Varor. övertog 1859 Luttropp & Anderssons Oljeslageri:
Oljor, Linfrö, Rapskakor samt Färger rifne i olja.
Levi Herman Gans, 1823-95, handlande.
Representant för Asszcurazioni Generali 1871—.
G. var kassör i Malmö Schack-Sällskap.
Gustaf Adolf Hedman, 1827-1906, grosshandlare, Hamburgsk
v. Consul.
Representant för Providentia 1861-62, Liverpool & London
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Carl Herslow. — Foto Otto Ohm.

1863-65 (huvudagent för Skåne), Liverpool & London & Globe
1865— (huvudagent för södra Sverige), Neptunus 1870—.
Tillhörde Borgerskapets Herrar Äldste samt Stadsfullmäktige 1867-89; motioner: se ovan Boman! Led. av Hamndirektionen (v. ordf.), Navigationsskolans direktion, Handels- och
Sjöfartsnämnden och Malmö Bad AB:s direktion (ordf.). Revisor för Drätselkammaren.
Drev Commisions-, Speditions- & Inkasso-Affärer. Agent för
åtskilliga utländska hus samt för ångfartyget Helsingborg.
Lager en gros av Kolonialvaror. Hufvud-Depot för Sverige av
Emil Giissefelds i Hamburg Baker-Guano-Superfosfat m. fl.
artificiella gödningsämnen. Utfärdade 1871 intyg om lärarkompetens i Handelsvetenskap samt räkning med filos. doktor
P. C. Westergårds Snabbräkningsmaskin. Inneh. tel.nr 1 i
Malmö.
Carl Christian Peter Herslom, 1836-1933, fil. dr, lektor, chefredaktör, bankdirektör, Kommendör med Stora Korset av
Vasa-Orden.
Representant för Svea 1867— och Tönsbergs 1867—.
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Tönsbergs
Söforsikringsselska b
konstitueradt den 9 April 1867,
tecknar försäkring på varor, fraktpenningar. utredning, bodmeri och ca.
Deo m. m. till särdeles billiga premier genom

Carl Herslow,
Adelgatan N:r 73.
Av annonsen ser man, hur snabbt dåtida försäkringsbolag byggde upp sin
fältorganisation — redan månaden efter bolagets konstituerande hade
detta upprättat agentur i Malmö och där satt igång en intensiv annonskampanj. — Ur Snäll-Posten 20/5 1867.

Carl Herslow började sin kommunalpolitiska bana så blygsamt som med ledamotskap av stadsrevisionen. Stadsfullmäktig var han 1873-1904 och stadsfullmäktiges ordf. 1892-1904.
Han var led. av Riksdagens II kammare 1877-86 och 188893; var led. av tillfäll. utskott, av särskilda utskottet och av
bevillningsutskottet (ordf. i detta). Valdes av Riksdagen till
fullmäktig i Riksbanken. Utnämndes till talman vid 1892 års
båda riksdagar och vid 1893 års riksdag. Stod bl. a. statsministrarna Themptander och Boström mycket nära. Berömt är
hans tal om den allmänna rösträtten vid urtima riksdagens
avslutning 1892.
Herslow var lektor i "främmande lefvande språk och modersmålet" vid Malmö Latinskola 1865-74. 1870 blev han chefredaktör lör det då grundade Sydsvenska Dagbladet. Pikant
är den spirituella och spydiga polemiken mellan Carl Herslow
och Bernhard Cronholm i deras resp. tidningar; den av Cronholm 1848 grundade Snäll-Posten uppgick efter dennes död
som bekant i sin yngre kollega och medtävlare, varav S. D. S.
1893 blev Herslow ordf. i styrelsen för Skånes Enskilda Bank,
vilken han ledde till 1910. Andra viktiga ordförandeskap var
de i Kockums Mekaniska Verkstads AB, i Sjöförsäkringsaktiebolaget Öresund och i Malmö Bryggeri AB. Herslow var
även styrelseled. i bl. a. Malmö Industri Lotteri. Carl Hers79

lows förnäma porträtt hänger i stadsfullmäktigesalen på
Malmö Rådhus. Hans namn är förevigat genom Carl Herslorosgatan.
Johan August Himmelman, 1822— , riksbankskassör.
Representant för La Caisse Paternelle 1856.
Förutom kassör vid Rikets Ständers Banks lånekontor i
Malmö var Himmelman redogörare hos Malmö Citadell (strafffängelset) och materialförvaltare vid Hamninrättningen.
Carl Axel Håkansson, 1843— , handlande.
Representant för Liverpool & London & Globe 1873—.
Håkansson hade sin verksamhet i handelsbolaget Thysenius
& Wahlin (diversehandel i parti och minut).
Henrik Jungbeck, 1813-78, v. häradshövding, rådman (brottmålsavd.), R. D. D. 0.
Representant för Södra Sverige för Neptunus 1862-69 (1862
—67 tillsammans med P. M. Elsner).
J. hade otaliga förtroendeuppdrag av mycket växlande slag
i det dåtida Malmö. Han var bl. a. ordf. i Directionen för
Hjelpkontoret, ordf. i Sundhetsnämnden, ombudsman i Malmö
Sjö-Assurance-Förening, led. av Inköpsnämnden i Konstföreningen, var en av inbjudarna 1857 till "Exposition av Svenska
Slöjdalster i Malmö", var 1:ste Secreterare i Amaranther-Ordens Skånska Loge, hade diverse uppdrag vid Södra Stambanans öppnande (Malmö—Lund-delen) den 1.12 1856 och
festligheterna i samband därmed (tillhandahöll biljetter till
dels Dejeuner å Malmö S:t Knuts-Sal, dels Bal på Akad. Föreningens i Lund Sollennitets-Sal samt biträdde vid arrangemanget med extra-tåget till Lund och vid beredandet av logi
i Lund).
Han var en ofta framträdande tillfällighetsdiktare, bl. a.
"Visan om Petri skorsten", ett inlägg i striden 1867 om den
s. k. Petri-kampanilen.
Johan Magnus Kjellberg, 1833-82, ångbåtskommissionär.
Representant för L'Abeille 1862-63, Ultrajectum 1862-63,
L'Imp&iale 1865-68 (huvudagent för Malmö stad och län),
Schweizisk Lloyd 1867, The Guardian 1867—.
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stiftadt och af Preussiska Regeringen sanctioneradt
år 1848. Grundfond 5'/ a millioner R:dr, Reservfond 747,000 Rdr. Försåkringssumman (ultimo December 4851) 204 miljoner R:dr, afslutar, genom
undertecknade, assurancer mot eld och brand å
såvål Landt- som Stadsegendom, Varulager, Möbler,
Fartyg i hamn och på stapel, Brädgårdar, Fabriker, Quarnar &c. till ovanligt låga premier.
Malmö i December 4853.

L. P. Kruse & Son.
Assurancer mot eld och brand. — Ur Snäll-Posten 8/12 1853.

K. var led. av Direktionen i Malmö Sparbank, led. av styrelsen för Malmö Gymnastiksällskap, kassör i Malmö Musiksällskap (anteckningslistor för musiksällskapets subskriberade
soirer med dans hos Kjellberg). Var kretsdirektör inom
Fattigvården.
K. höll bl. a. för 100 år sedan Malmö-borna med Cigarrer och
Snus av F. W:m. Fiedlers i Christi•anstad tillverkningar —
väl dåtidens föregångare till senare tiders beryktade Åhushavannor. Han sålde därjämte bl. a. "Grafmonumenter af
Granit" samt var ombud för Lunds Industri-Lotteri och kommissionär för ångfartyg från Malmö till Göteborg ("Södra
Sverige"), Härnösand ("Njord"), Skellefteå ("Chapman") och
Wasa ("Njord") etc.
Lars Petter Kruse, 1797-1883, handlande, fabriksidkare.
Representant för Tyska Lif 1853, Slesiska Brand (Schlesiska
Brand) 1853-54.
9
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K. tillhörde Borgerskapets Herrar Äldste. Han var led. av
Hall- och Manufactur-Rätten, av Handels-Föreningens Fullmäktige och Fabriks-Föreningens fullmäktige, av Directionen
för Handels-Societetens Välgörenhets-Stiftelse samt av Directionen för Sjö-Assurance-Föreningen. Han var bl. a. vice ordningsman vid Friwilliga Bergnings-Corpsen. (Transport-Compagniet) samt led. av Fattig-Arbets-Inrättnings-Directionen
etc.
K. grundade sin affärsrörelse 1825. 1850 upptog han sin son
Carl Gustaf (se nedan!) till "associk" i sin handelsrörelse, därefter med firmanamnet L. P. Kruse & Son. Drev trikåt-fabrik
i Malmö och bomullsväveri i Landskrona. 1855 bildade han
tillsammans med M. Flensburgs Söner och Joh. Ruhe "Bomullsväfveri-Bolaget i Malmö" (1872 ombildat till Malmö Bomullsväfveriaktiebolag och senare till Manufaktur AB). Kruse
saluförde i främsta rummet textilier av olika slag: mattor,
säng- och hästfiltar, regnkappor, capuchons av guttapercka,
rockar (superfina och medelfina), bonjour- och commisskläder,
domestik, flaneller, madapolam, shirting, strumpor, callisonger
och tröjor etc.; han synes emellertid även ha salufört socker
(toppsocker, kaksocker, krossocker, pudersocker) och sirap
från Svenska fabriker resp. från Pernambuco etc.
Krusegatan och Krusegränd har sina namn efter honom.
Carl Gustaf Kruse, 1825-77, handlande, fabriksidkare (L. P.
Kruse & Son).
Representant för Magdeburger 1852-53.
K. tillhörde, liksom fadern, Borgerskapets Herrar Äldste.
Han tillhörde därefter Stadsfullmäktige 1863-77. Tillhörde
även för Malmö stad Riksdagens II kammare 1870-72. Han
var led. av Hamndirektionen, av direktionen för Tekniska
Elementarskolan och av Theaterdirectionen samt suppl. i
Sundhetsnämnden. Var tillsyningsman för vattenverket, för
renhållningen av gator och vallkistor samt för stadens brandredskap och därjämte, liksom fadern, ordningsman vid Bergnings-Corpsens Transport-Compagnie. Var revisor i Malmö
Enskilda Bank.
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Gustaf Ferdinand von der Lancken, 1799-1878, tifwersteLieutenant, Kommendant, R. S. 0.
Representant för Skandia 1855-56.
L. tillhörde Malmö stadsfullmäktige 1863-65; deltog ofta i
debatterna, särskilt i skattefrågor, men bl. a. även i sedlighetsoch ordningsdebatt om florerande offentliga dansnöjen "med
och utan mask". Var revisor, senare styr.led. och ordf. i Malmö
Sparbank. Var granskningsman i Skånska Privat Banken samt
senare direktionsledamot och verkställande i Skånes Enskilda
Bank. Var led. av Brandförsäkrings-Comiteen (Städernas Allmänna Brandstodsbolag för försäkring af lösegendom). Var
v. ordf. i Fattigvårds-Styrelsen och revisor för Skjutsinrättningen, Tekniska Elementarskolan samt Tekniska Söndagsoch Aftonskolan. Var i sin tjänst bl. a. bas för Slottspastorstjänsten vid Arbets- och Correetionsfängelset i Malmö.
Conrad Luttropp, 1789-1867, handlande, fabriksidkare.
Representant för Hamburg-Bremer 1860-67, Diisseldorfer
1861.
Tillhörde Borgerskapets Herrar Äldste. Var förman för Handels-Societeten, led. av Hall- och Manufactur-Rätten och
v. ordf. i Handels-Societetens Välgörenhetsstiftelse. Var led.
av Directionen för Josephinas Slöjde-Skola och för PrivatSkolan. Var revisor för Stads-Cassan, var tillsyningsman för
stadens planteringar och var Vatten-Förman vid Sprutan n:o
2. Var revisor för Skånska Brandförsäkringsinrättningen och
led. av Skånska Städernas Brandstodsförenings kommitterade
i Malmö.
Han drev Luttropp & Anderssons Oljeslageri samt Quarnwerk för rismjöl och i olja rifna färgstoffer. Efter överlåtelse
härav till H. L. Gadd 1859 fortsatte L. för egen räkning handelsrörelse och utförde Commissions- och Speditions-uppdrag.
Zacharias Lorens Martinsson, 1814-73, handlande, agent,
Representant för Hamburg-Bremer 1867, La Suisse 1873—.
M. var en av stadens manufakturhandlare (1857 till antalet 8).
Johan Wilhelm Gottfried Mellberg, 1827— , handlande.
Representant för Borussia 1853-54 ((huvudagent för Skåne).
Var bl. a. Vatten-Förman vid brandväsendet.
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Nils Fredrik Nilsson, 1834-81, v. häradshövding, regementsskrivare, notarie och senare rådman (brottmålsavd.). Drev
egen sakförarebyrå.
Representant för Christiania Brand 1869-70.
N. tillhörde' Malmö stadsfullmäktige 1878-81. Han var
Byggnadsnämndens sekr. 1868-81, var led. av kyrkorådet i
S:t Petri, var sekr. i Malmö Enskilda Bank samt i Handelsklassens i Malmö Understödsstiftelse.
Anders Gustaf Nilsson, 1832— (utflyttad 1863), bokhållare hos
Bomulls-Spinneriet.
Representant för L'Abeille 1862-63.
Carl Henrik Omenius, 1815-78, handlande, Kongl. Dansk
Consul.
Representant för Tyska Lif 1848-49.
Tillhörde Borgerskapets Herrar Äldste. Var revisor för Stadens Skjuts-Inrättning, för Hamn- och Lönings-Cassan, för
Sjömanshuset och för Stads-Cassan. Var tillsyningsman över
brandredskapen.
Owenius firma, Omenius & Co, saluförde bl. a. Hwitt Medelhafs-Salt, S:t Ybes Salt etc.
Henrik Ludvig Palm, 1794-1859, handlande.
Representant för Janus 1853.
Var tillsyningsman vid snöskottningen å Stadens allmänna
vägar och tillsyningsman vid allmänna pumparna i Skomakaregatan.
P. hade Adress- och Kommissions-Kontor, tillhandahöll hyrvagn, förrättade bouppteckningar och auktioner för sterbhus
och konkursbon, var god man etc.
Gustaf Pamp, 1835-1906, handlande (Trotzig & Pamp).
Representant för L'Imp&iale 1864-65, Alliance 1865-67.
Betr. handelsrörelse: se Trotzig!
Wilhelm Pehrsson, 1837-1908, stadsmätare, stadsmäklare.
Representant för Neptunus 1869.
Louis Wilhelm Ferdinand Piltz, 1841-82, handlande (Piltz &
Bergh).
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"Janus"
Lifs- och Pensions-Försäkrings-Sällskap
i Hamburg.
Grund-Kapital En
Bane°.
Erfarenheten har i senare tiden allt mer oeh
mer visat. nödvändigheten att genom Lifs-För.
'säkring sörja för de sina, i den händelse döden plötsligt skulle bortrycka familjfadren.

Janus-Bolaget tager under
gängse CholeragelEpldern1 Ingen extra Prenale•
Premien för 100 Riksdaler vid en ålder af
30 år år 2 rdr 10% sk. ock vid 45 år 2 rdr 46'4
sk. o. s v
Årliga pretnierne kunna, då sa önskas, betalas
i qvartals och månadsterminer.
Prospekter och närmare upesningar meddelas gratis af
L. Palm,

Agent.
Malmö den 7 Sept. 1853.
Giltighet vid Cholera ingick i priset! Koleran härjade svårt i Sverige flera
år under 1850-talet och även tidigare, t. ex. 1831 och 1834. — Ur SnällPosten 8/9 1853.

Representant för Bergens Brand 1867— (agentur för Skåne),
Friedrich Wilhelm 1869—.
Piltz & Bergh hade agentur för åtskilliga utländska hus,
hade kommissionslager av Hamburger-Cigarrer, saluförde
pudersocker, Liineburger-Salt, Anilinfärger, Prima Malabar
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Kardemummor i parti, naturliga mineralvatten, stor- och medelsel etc. Hade även agentur för Helsingborgs IndustriLotteri.
Axel Edvard Theodor Richter, 1837-1904, handlande, bryggare.
Representant för Ultrajectum 1861-62.
Tillhörde Borgerskapets Herrar Äldste (för Bryggare-Societeten). Var led. av Malmö stads Drätselkammare. Var tillsyningsman för stadens vägar och broar, för stadens planteringar,
för renhållningen av gator och vallkistor, för stadens brandredskap. Var led. av styrelsen för stadens sjukhus och av
stadievisionen.
R. drev Bier- & Porterbryggeri. Synes även ha salufört
cigarrer, såväl äkta Havanna som Bremercigarrer.
Carl Oscar Ruth, 1820-84, Ph. mag., Collega Scholae.
Representant för Germania 1865.
R. undervisade i svenska, historia och geografi i Högre Lärdoms- och Apologistskolan och var även lärare vid Tekniska
Elementarskolan; under sommarmånaderna meddelade han
handledning i Gamla och Svenska språken och meddelade privatundervisning i förberedande avdelning till den högre skolan, han var också lärare vid Aftonskolan för Handelselever.
R. var led. av Direktionen för Tekniska Elementarskolan,
Direktionen för Lånebiblioteket för Arbetarklassen i Malmö,
Direktionen för Malmö Naturhistoriska Museum. Var vidare
ordf. i Theaterdirektionen och sekr. i Malmö Industri-Lotteri
och var led. av styrelsen för Stadens Sjukhus. Han var led. av
Kyrkorådet i Caroli. Var ordningsman i Räddnings-Compagniet. Slutligen tillhörde R. Malmö stadsfullmäktige 1865-82;
han motionerade där bl. a. i frågan om Högre Elementar-Läroverkets lokaler.
Carl Gustaf Röing, 1802-71, lieutenant, tifver-Uppsyningsman vid Kongl. Sjötulls-Kammaren, kassör vid 3. Trafikdistriktet av S. J.
Representant för Mentor 1853-55.
Alexander Sebastian Tham, 1801-53, kapten.
Representant för Janus 1851-53.
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Håkan Thomas Thome, 1826-1906, handlande, bryggare,
stadsmäklare, disponent.
Representant för Schlesiska Brand 1856-57, Stockholms Sjö
1867— , Nordstjernan 1873—.
Th. tillhörde Malmö stadsfullmäktige 1863-66. Var led. av
Malmö stads Drätselkammare, kyrkovärd i S:t Petri (fick
bl. a. 1864 uppdrag att införskaffa kostnadsförslag för värmeledning i kyrkan), led. av Directionerna för Hospitalet, för
Malmö Badinrättningar, för Josephinas Slöjdeskola, för Handelsklassens i Malmö Understödsstiftelse och för Nya Läse- och
Klubbsällskapet. Var även sprutförman. Var av Riksdagen utsedd revisor vid Riksbankens avd.kontor i Malmö. Var ekonomidirektör i Skånska Aftonbladet.
Th. etablerade egen affär 1851 under firma H. Thome & Co;
saluförde bl. a. äkta Peruansk Guano etc., drev Bier-Bryggeri,
upphandlade alla slags "lumpor". Blev 1884 disponent i Malmö Oljeslageri AB. Byggde 1874 det trevliga envåningshuset
med förgård, St. Nygatan 59 (f. d. 73 b), mittför kyrkogården.
Fredric Gustaf Trotzig, 1834-1910, grosshandlare (Trotzig &
Pamp), korrespondensredare.
Representant för L'Imp&iale 1864-65, Alliance 1865-67.
T. tillhörde Malmö stadsfullmäktige 1871-98. Var led. av
Handels- och Sjöfartsnämnden och av Sundhetsnämnden (tillsyningsman i 5:te distr.).
Trotzig & Pamp saluförde Artificiella gödningsämnen under kontroll av Alnarps Landtbruksinstitut, Kalisalter, äkta
Peru-Guano, stoftfint Benmjöl, Phosphorsur Kalk, Chile Salpeter, Estremadura superfosfat, Kraftfoderämnen under liknande kontroll, Hvetekli, Palmkakor, Raps- och Linfrökakor
och foderrismjöl etc., utsäden såsom Probsteier- etc. Råg,
Schlesiska klöverfröer, Skotskt och Italienskt Raygräsfrö,
Timotejfrö, Spergelfrö, Luzernfrö, Luddtåtelfrö, Utsädesvicker etc., vidare Äkta Portlands-Cement, Asfalttjära, Kreosottjära, Munksjö Pappersbruks och Sköfde Pappersbruks tillverkningar etc., men även Hästfiltar, Cigarrer, Banca-Tenn.
Förmedlade bl. a. aktieteckning i Dalarnes Bergolje-Aktiebolag, Trafikerade Malmö—Läbeck och Malmö—Köbenhavn—
Läbeck med ångfartygen "Westerwik" resp. "Njord".
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Svenska Försäkringsbolagen

Skandia och Svea
bafva från och med idag med cirka 30 procent nedsatt premierna för brandiörsakring af Byggnader
och Personlig Lösegendom inom staden
Malmö.
Malmö d. 23 Jan. 1871.

C. E. Boman.

Carl Ilerslow.

Bergens
Brandinirsilkrings- Sels kab
araktar genom undertecknade BrandtIrsäkriiagar, på billiga och tbrdelaktiga
Malmö, IS67.

Piltz & Bergh,
Agentur för Skåne.

ASS1
GE NERAL1,
cringsbolag 1 Triest,
medde ar törsäkri igar å lif, lifrentor m. m. på liberata v lim och n ot billiga premier genom

L. 1161rAllig.

N 0 R T 11 E It N,
Lif- och Brandförsäkrings-Bolag
1 London,
med en grundfond af 36,000,000 Rdr Rmt tecknar försålt ingar på III- alkensom Brandskador a
Byggnader, Lösegendom m. m., med och utan andel t Bolagets vinst.
Prospecter, Ansökningsformulär och alla nödiga upplysningar erhållas hos undertecknad, Bolagets Agent.

Carl J. W'esirell.
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Carl Johan Westrell, 1812-82, bokhållare, handlande (Westrell & Möller), senare registrator i Christianstads Enskilda
Bank och därefter i Riksbankens lånekontor, båda i Malmö.
Representant för Northern 1869—.
W. tillhörde Borgerskapets Herrar Äldste. Var tillsyningsman för stadens planteringar, för stadens vägar och broar samt
för gators och vattenkistors renhållning. Han tillhörde lokalkommitgerna för såväl Skånska Brandförsäkrings-Inrättningen som Städernas Brandstods-Bolag för försäkring af lösegendom.
Westrell & Möller saluförde bl. a. "Weritabel Jamaica Rom
och Batavia Arrac, fin Arrac och Rom-Punsch". W. förmedlade även lotter till Danska Waru-Klass-Lotteriet.
Anders Åberg, 1815-88, hamnmästare, hamnkapten.
Besigtningsman för Bureau Veritas 1873—.
Å. var led. av styrelsen för Navigationsskolan och av Direktionen för Malmö Stads Sjökaptensförenings Pensions- och
Understödsstiftelse. Var tillsyningsman för Allmänna Pumparna.
Johan Mauritz Edgar Åbergh, 1841— , kammarskrivare, senare tullförvaltare i Härnösand.
Representant för La Caisse G&zeral 1867-68.
Frans Daniel Öhrström, 1823-83, kontorist, disponent, f abriksombud.
Representant för Christidnia Brand 1873—.
Ö. saluförde musikinstrument (Malms» berömda Pianinos
och Tafflar) och musikalier.
Denna förteckning är icke fullständig i vad det gäller samtida personer i Malmö, som på ett eller annat sätt var knutna
till försäkringsverksamheten. Dit hörde framför allt även de
icke få Malmö-borgare som var verksamma i de lokala brandstodskommitgerna för de mera s. a. s. halvofficiella brandförBildtext till sid. 88. Skandias och Sveas agenter annonserade gemensamt
om premiesänkning i Malmö — ett besparingssamarbete mellan dessa bolag
redan för 92 år sedan. I övrigt en typisk suite av försäkringsannonser på
1860- och 70-talen. —Ur Snäll-Posten 1/2 1871.

89

säkringsinrättningarna i Lund resp. i Jönköping och Stockholm eller var valda att för Malmö deltaga i de årliga revisionerna och bolagsstämmorna i Lunda-bolagen. Kommitteerna
hade i likhet med de allmännyttiga sparbankerna i regel sina
sammanträden på rådhuset. Där mötte man medlemmar av
Magistraten, borgmästare och rådmän, bland de senare bl. a.
rådman A. R. Falkman (som även var ordf. i lokalkommitten
för Lifrente och "Kapitalförsäkringsanstalten i Lund), men
även handelsmän som .Aug. Flensburg, Gabr. Hedman, C.
Luttropp, C. J. Westrell m. fl., för att icke dessutom nämna
von der Lancken. En annan Falkman, Kungl. Hushålls-Sällskapets i Malmöhus län sekreterare, förste lantmätaren och
rådmannen i Malmö, sedermera generaldirektören för Lantmäteriet i Riket Ludo. B. Falkman (1808-1891) var livligt intresserad för bildandet av inrättningar för försäkring av husdjur och för försäkring mot hagelskada och utgav i tryck
skrifter härom. I det på hans initiativ år 1849 inför Landshövdinge-Embetet konstituerade kreatursförsäkringsbolagets direktion invaldes bl. a. den framstående Malmö-borgaren L. I.
Bager (1785-1857), kollega bl. a. med M. Flensburg på fasaden av Malmö rådhus. Efter en eldsvåda 1851 i Bagers gård
vid Östergatan "uti en så kallad Mälta" tackade Bager enligt
tidens sed offentligt alla som biträtt vid eldsläckningen och
pläderade samtidigt utförligt för nödvändigheten av lösörebrandförsäkring
en aktuell fråga inom den dåtida försäkringsvärlden i Sverige.
För att återgå till förteckningen över de talrika mera yrkesmässigt verksamma representanterna för försäkringsbolagen
är det påfallande, att två tredjedelar av dem tillhörde handelsmannaståndet i Malmö. Icke så få av de övriga bar vice häradshövding-titeln, flera bland dem rådmän, och åtskilliga var
i annan allmän tjänst — officerare, lärare, tjänstemän vid
riksbanken, tullverket, järnvägen etc. Överhuvud får man intrycket av ett kvalitativt noggrant och omdömesgillt urval av
företrädare från försäkringsbolagens sida. Intrycket befästes,
när man forskar närmare om de olika personerna och firmorna.
De talrika detaljuppgifterna under resp. namn i förteckningen,
ehuru med nödvändighet fragmentariska och ojämna, illustre90

rar detta — samtidigt som de avser att glimtvis belysa dåtidens medborgerliga, enskilda och offentliga, liv i Malmö.
Bland de uppräknade återfinnes först och främst två av
toppnamnen bland Malmö stads -medborgare i gångna tider
Mathias Flensburg och Carl Herslom, vid sidan av vilka väl här
främst bör nämnas Gottfried
Åtskilliga av dem tillhörde Borgerskapets Herrar Äldste som företrädare för Handels-, Handtverks- och Bryggare-Societeterna: Elsner, Flensburg, far och son, Gadd, Hedman, Kruse, far och son, Luttropp, Owenius, Richter, Westrell m. fl. Ett 15-tal av dem kom
att tillhöra Malmö stadsfullmäktige efter denna institutions
tillblivelse den 1.1 1863; Aspegren, G. Beijer, Boman, Elsner,
E. Flensburg, Th. Flensburg, 0. F. Frick, G. A. Hedman,
Herslow, C. G. Kruse, von der Lancken, F. Nilsson, Ruth,
Thomee och Trotzig. Av dem var Boman och Herslow stadsfullmäktiges ordförande samt Beijer, Boman och Th. Flensburg vice ordförande. Sekreterare i stadsfullmäktige var Ahlström, som även var sekr. i Drätselkammaren. Bland Drätselkammarens ledamöter var • Dahlström, Richter och Thomee.
I den viktiga Byggnadsnämnden återfinner vi i ordföranderaden Boman, 0. F. Frick och R. Frick och som sekreterare
F. Nilsson. I övrigt var, särskilt under decennierna före Stadsfullmäktiges och Drätselkammarens tillkomst, som av förteckningen framgår, praktiskt taget samtliga våra uppräknade
män anförtrodda kommunala uppdrag av de mest skilda slag.
De kommunala tjänstemännen var få och stadens förvaltning
sköttes i största utsträckning av kommunala förtroendemän.
Även på Riks-planet återfinner vi en del av våra män, ehuru
icke under ståndsriksdagarnas tid. Ledamöter av Riksdagens
II. kammare för Malmö stad var av dem Ahlström, G. Beijer,
Boman, Th. Flensburg, Herslow och C. G. Kruse. Sant att säga
fick dessa, på undantaget Herslow när, icke tillfälle att göra
så stora insatser i Riksdagen; de satt dock i allmänhet i ett
eller flera av Riksdagens utskott, de deltog i debatterna men
de motionerade måttligt. Så mycket mera vägande var Herslows riksdagsgärning, vilket ovan utförligare nämnts.
Men även de som icke uppnådde förtroendet att företräda
Malmö stad hos Rikets Ständer eller i Sveriges Riksdag mani91

festerade vid lämpliga tillfällen sitt politiska intresse. Under
det politiskt så händelserika året 1848 avläts i maj till Sveriges
"Stormäktigste, Allernådigste Konung" från Malmö en av 234
personer undertecknad utförlig petition rörande Nationalrepresentationens ombildning — närmast anslöt man sig till majoritetens av "Reformvännernas Sällskap i Stockholm" förslag
i frågan. Undertecknarna från Malmö följde denna majoritet
"så mycket hellre som de anse de af andra fractioner äskade
garantier för 'bildning och förmögenhet' alldeles obehövliga. De
hysa nemligen det förtroende till bildningen, att der denna är
sann och äkta, den icke tarf war några konstgjorda stöd för
att göra sig gällande; — ja de befara, att den genom anspråk
uppå sådana kan synas hafwa andra intressen än det allmännas och just derigenom blottställa sig för misstroende och fruktan. Så tror de äfwen, att den förmögenhet, som svid allmänna
wal blifwer utan inflytelse, måste i anseende till intelligens eller karakter vara synnerligen malplacerad, i hvilket fall wäl
ingen önskar åt detsamma någon afgörande öfwerwigt."
Tänkte och sade man i Malmö år 1848 bland affärsmän, hantverkare och fabriksidkare och i andra borgerliga kretsar —
präster, lärare, officerare, tjänstemän, jordbrukare och även
gesäller o. a. Bland undertecknarna från Malmö återfinner vi
vid sidan av män som rådman Quiding (= Nils Nilsson, arbetskarl) in. fl. åtskilliga av våra män: Barkman, Elsner, Friis,
Gadd, G. A. Hedman, L. P. Kruse, Körner, Luttropp, Owenius, Palm, Ruth, Westrell m. fl. Att opinionen i Malmö icke
var enhällig är självklart. Bl. a. gick, senare, Malmö stads representant i borgarståndet 1865-66, den tidigare nämnde, ytterst konservative rådmannen A. R. Falkman, energiskt mot
1865 års representationsreform.
När det gällde att främja sin näringsgrens intressen framträdde Handels-Societetens medlemmar, bland dem icke minst
våra män, vid upprepade tillfällen med överenskommelser
sinsemellan, med gemensamma framställningar till myndigheter etc. I september 1849, t. ex. förenade sig 86 handlare och
handelsfirmor i en överenskommelse att "så på Kontoren som
i Bodarne" avskaffa alla s. k. tillgifter (d. v. s. rabatter och
liknande) till köpare och säljare såsom varande "på en gång
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obehagliga, oriktiga och ruinerande"; ,betydande vite skulle
vid varje överträdelse tillfalla Societetens Kassa. Bland undertecknarna må av de våra nämnas Elsner, M. Flensburg, Aug.
Flensburg, Hans Friis & Hjort, Gadd, L. P. Kruse, Körner,'
Luttropp & Andersson, Z. L. Martinsson, Owenius, Westrell &
Möller m. fl. Ett år senare, september 1850, samarbetade 18
handlare i Malmö, bland dem Gadd, L. P. Kruse & Son, Westrell & Möller m. fl. i en petition till K. B. i Malmöhus Län
om åtgärder för lättande av varusändningen från Malmö till
Lund, vilken av Lund stoppats i anledning av att kolera utbrutit i Malmö; närmast siktade man på vissa slussningsanordningar i Uppåkra. I december 1857, i anledning av då rådande
finanskris, överenskom 52 handlare och handelsfirmor i Malmö, bland dem våra vänner Elsner, M. Flensburgs Söner, 0. R.
Frick & Co, Hans Friis & Hjort, L. P. Kruse & Son, C. H. Owenius, H. Thomee & Co, Westrell & Möller m. fl., att i handel
och
likvid emottaga Privat-Bankssedlar av vilken i Riket be•
fintlig bank som helst. Senare i samma månad överenskom
desamma, nu utökade till "Stadens samtliga Handlande", in
toto 72 st., bland dem nu även Aspegren, Luttropp & Andersson, Hedman och Martinsson, att fr. o. m. den 1.1 1858 icke utlämna varor på kredit, så vida icke särskilt avtal därom i förväg träffats (likväl högst 3 månaders kredit). Liknande överenskommelser träffades samtidigt i Lund mellan därvarande
29 handlare och handelsfirmor ävensom mellan 34 i Ystad. —
Till näringslivets gagn stiftade man också bl. a. HandtverksFöreningen och Industri-Föreningen.
På påpassligheten och aktiviteten hos denna kategori av
företagare, inom vilken försäkringsbolagen vid denna tid alltså rekryterade majoriteten av sina företrädare i Malmö, var
det synbarligen icke att klaga. Intrycket förstärkes, om man
i de enskilda fallen söker följa vederbörandes anpassning och
smidighet i uppgång och nedgång, som förvisso växlade avsevärt under dessa decennier. Man kan för övrigt ha sina funderingar över när denna förmåga förvärvades — liksom den
såvitt man kan förstå avsevärda rätt allmänna språkkunnigheten —, om den icke gick tillbaka till de för affärsmännen
gyllene åren i vår stad under Kontinentalsystemets dagar. —
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epeetafler.
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bag-, Ondhag ben 10 gepternfitt, tippOred på Dån:
to‘tranbe %heatet: 214211;furceticen , fotneDi i 3 art«.

Zerefter giftvei: Zeit Otklifainnia fidik3nitn , ^fatet i
arter.
Så tidigt som 1834 var livförsäkring aktuellt som ämne för dramatisk
framställning på Malmö Theater. — Ur Malmö Allehanda 10/9 1834.

Talrikheten av dem, som kunnat skylta med CC på sina bilar,
om sådana funnits på den tiden, tyder också på en viss distinktion: Th. Flensburg, Idar Flensburg, Peter Flensburg,
Emil Flensburg, Otto F. Frick, H. Friis, Gust. A. Hedman,
C. H. Owenius och kanske flera av de våra ståtade med konsulstiteln.
Men tro för den del inte, att livet uteslutande var affärer
och arbete för de 60 Malmö-borgare, vilkas bilder här fragmentariskt tecknats! Man hade även sina förströelser. Man
hade bl. a. sin Theater, vars åderförkalkade skal just det senaste året definitivt skattat åt förgängelsen; av våra män var
Ruth, R. Frick och framför allt Otto F. Frick knutna till dess
ledning. Där uppfördes talrika "Spektakler", för övrigt 1834
t o. m. ett av särskilt intresse i vårt sammanhang. "Lif Assurancen" , komedi i 3 akter. Detta senare skedde alltså ett
par decennier före det första inhemska livförsäkringsbolagets
tillkomst i Sverige (1855). Några veckor därefter följde ytterligare ett spektakel med försäkringssmak: "Brandskattningen",
komedi i en akt. Den behållna inkomsten av denna föreställning skulle gå till de brandskadade i Wenersborg, vilken stad
då drabbats av en svår stadsbrand; den av Theater-Föreståndaren A. P. Berggren redovisade behållningen blev i själva
verket R:gd R:dr 304. Spektakel av ett helt annat slag var de
förevisningar som icke sällan förekom av trollkarlar, lindansare, atleter, dvärgar, jättar, apmänniskor, missbildade, vanskapta barn, skäggiga damer, helt hårbevuxna människor,
djurtämjare, säckpipblåsare och andra "konstnärer". — Nordens fransmän i Malmö uppvaktade husets damer och, när så
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föll sig, även utomstående med tillfällighetspoem; lyckade sådana tillfällighetsdiktare var bland de våra bröderna Aug. och
Th. Flensburg och kanske framför allt den mycket drivne
H. Jungbeck. Man hade vidare Musiksällskapet med dess skattmästare, vår Johan Kjellberg, som arrangör av bl. a. subskriberade soireer med dans i anslutning till det musikaliska. Man
hade Konstföreningen (stiftad 1856) med dess årliga utlottningar, där åtskilliga samtida även i våra dagar välkända
konstnärer vann avsättning för sina alster; i föreningens ledning satt bl. a. vår Boman och Jungbeck. Man hade Malmö Naturhistoriska Museum (med rötter till 1841) med bl. a. vår Ruth
i Direktionen. Man hade Industri-Föreningen (stiftad 1855),
Malmö Schacksällskap med vår Gans som kassör, Malmö Gymnastiksällskap med bl. a. Kjellberg i styrelsen samt Nya Läseoch Klubbsällskapet med bl. a. Thomee i ledningen. Man hade
Fruntimmers-Föreningen (stiftad 1854) för damerna — låt oss
hoppas, att de flitigare besökte denna än de uppsökte de båda
s. k. Lundaqvinnorna, enkefru Andersson och enkan Elna
Hansson, båda på St. Nygatan.
Man anordnade subskriberade högtidsmåltider vid given
anledning, t. ex. någon händelse inom den kungliga familjen,
soireer och baler, även maskeradbaler. Amaranther Ordens
högtidssammankomster var ett förnämt mål ej blott för officerarna och ämbetsmännen utan även för Malmö-borgarna och
deras familjer; av våra män stod H. Jungbeck och C. E. Boman i egenskap av ordenssekreterare, med bistånd av bl. a.
Otto F. Frick, främst för arrangemangen ifråga. När Knutsgillet i Malmö 1870 efter ett antal års lägervall återupplivades,
recipierade omedelbart bl. a. G. Beijer, L. Beijer, G. P. Bergh,
E. Flensburg, Johan Kjellberg, F. Nilsson, L. W. Piltz, C. 0.
Ruth m. fl. — det är synbarligen inte bara i våra dagar som
ambitiösa försäkringsagenter sökt anslutning till ordenssällskap — därmed intet ont sagt eller tänkt varken om dessa eller
om de äldre här uppräknade. Vid sagda Knutsgillets återupplivningssammankomst höll för övrigt åldermannen, landshövdingen och kommendören S. G. von Troil ett stort tal med en
historisk översikt, däri han starkt underströk Knutsgillets tidi-
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gare karaktär av skyddsanstalt för Gillets medlemmar mot
faror av allehanda slag och dessa ekonomiska följder.
Av de tidigare anförda .exemplifieringarna på Malmöhandlandenas varuassortimenter kan man konstatera, att det vid
festliga tillfällen icke behövde brista vad beträffar den materiella välfägnaden: kolonialvaror och delikatesser av högt anseende även i våra dagar erbjöds förvisso: ostron, kaviar etc.,
etc. Och kläderna! De dåtida manufakturhandlarna var verkligen minst sagt välsorterade för såväl damerna med de senaste modenyheterna från Paris etc. som herrarna med mångskiftande klädmöjligheter för glädje och för sorg. Till de stora
tillställningarna kunde herrarna bege sig insvepta i "färdigsydda Schubbskinspelsar", dessa plagg som ända till början
av innevarande sekel i svenska rättskrivningsprov plägade
plåga Sveriges ungdom. Damer resp. herrar kunde fräscha
upp sig med Cosmetiquer och Parfumerier av skilda slag och
även med sorterade "Fransyska Snuser", såsom — quel embarras de richesse — "Macuba, Robillard, Rape de Paris,
Tabac de la Farme, Virginie pure, Marocco, Melange pour la
sante, Gros Rape å Hdllande, Doppel Mops, S Omer, Extra
fin Carotte, Duchasse samt Aromatiskt Ögonsnus". Särskilt
den sist nämnda specialiteten torde ha gjort damerna helt
oemotståndliga. Ville herrarna dra sig tillbaka, kunde de
nyttja "fina Spelkort från Stockholms, Gefle och Malmö fabriker". Hade de därefter pengar över, kunde de med ledning
av braskande annonser satsa dem på Kejserliga, Kongliga,
Storhertigliga, Churfurstliga eller Fristatliga österrikiska,
Schweiziska, Rumänska, Sachsiska, Braunschweigska, Badenska, Hessiska eller Hamburgska premielån och lotterier
eller — måhända mindre spännande — helt enkelt på lotter
hos Stads-Bokhållaren G. Beijer, mångårig "Collecteur för
Kongl Nummer-Lotteri-Contoiret" i Sverige. Dessa lotterier
var för visso av helt annat slag än försäkringsidens dåtida
materialisationer, som egentligen var ramen för denna uppsats.
1) Här må även nämnas, att bland inbiudarna och de aktiva tillskyndarna vid Brand- och Lif försäkrings AB Skånes tillkomst år 1885 befann
sig, förutom andra kända Malmönamn, Gottfried Beijer, Theodor och Emil
Flensburg samt Gustaf A. Hedman; den sistnämnde tillhörde bolagets styrelse 1884-95.
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ARKEOLOGISKA OCH BYGGNADSHISTORISKA FÄLTARBETEN 1962.
MEDDELANDEN FRÅN MALMÖ MUSEUM AV C. G. LEKHOLM

S:t Petri Kyrka.
Vid grävningsarbeten i gatukorsningen Kalendegatan-Själbodgatan samt å kyrkoplanen väster om tornet och Krämarekapellet för framdragande av fjärrvärmeledning till kyrkan
har rakt under nuvarande norra trottoarkanten grunden till
en tegelmur, vilken sannolikt utgjort den gamla kyrkogårdsmuren mot Själbodgatan genombrutits. Dessutom har i själva
kyrkoplanen innanför denna mur framgrävts ett 10-tal skelettgravar. Bevarade kistbeslag, vilka tillvaratagits, daterar
dessa gravar till slutet av 1700-talet eller något senare.

S:t Annas kapell i S:t Petri Kyrka.
Mot slutet av året har pågått förhållandevis omfattande
ändringsarbeten, vilka utförts efter ett av domkyrkoarkitekt
Eiler Graebe upprättat förslag, och vid vilka Museet genom
amanuens Erik Hofren svarat för det byggnadsarkeologiska
kontrollarbetet.
Vid den sista stora restaureringen av S:t Petri, nämligen den
av domkyrkoarkitekt Th. Wählin åren 1904-06 ledda, uppbyggdes i kapellet ett högt, inåt starkt lutande golv, som nu
borttagits. Sedan även ett ytterst kraftigt fyllningslager avlägsnats, framkom resterna av ett delvis med gravstensfragment satt golv, som utan tvivel är identiskt med det av prof.
C. G. Brunius vid 1800-talets mitt inlagda. Vid sin restaurering av kyrkan använde Brunius, såsom tidigare iakttagits,
äldre gravstenar som byggnadsmaterial, varför de påträffade
fragmenten ej behöver ha någon anknytning till kapellet.
7
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Gravstensfragmenten är för övrigt under behandling av fil.
dr Einar Bager, som i Sydsvenska Dagbladet 30.10.-62 lämnat
en preliminär redogörelse.
Dubbelkapellet S:t Anna, som öppnar sig mot södra sidoskeppet, torde vara det yngsta av kyrkans kapell tillkommet
först omkring 1500. Det framgick vid undersökningen att den
ursprungliga golvnivån i stort sett bibehållits av Brunius, var-•
för en mindre del av det av honom inlagda golvet bevarades
i kapellets SV hörn. Av visst byggnadshistoriskt värde var
vidare att den medeltida skråkantssockeln på strävpelaren,
mot vilken kapellets västra mur uppförts, nu åter kunde friläggas. Denna enkla skråkant återfinnes i kapellet för övrigt
även på den femsidiga utbyggnaden för trapploppet till sidoskeppsvinden.
Omedelbart under Brunius' golv konstaterades i kapellets
93 del en stor tegelmurad gravkammare 4,90 m lång och
2,30 in bred. Denna torde sannolikt ha tillkommit under
1600-talet och tjänat sitt ändamål fram till 1800-talets början.
I södra långmuren hade upphuggits fyra hål för de bjälkar,
som uppburit de tunga gravstenarna.
Fynden från denna undersökning bestod uteslutande av
medeltida formtegel i ett stort antal. Dessa har tillvaratagits
och förvaras nu i kyrkans västtorn.

"Vattenkonsten" på Stortorget.
1 samband med gatuarbetena på Stortorget har resterna av
den redan i superintendenten Mogens Madsen omkring 1580
författade skriften "Civitatum quarundam Scaniae brevis
descriptio" omnämnda vattenreservoiren på Stortorget grävts
fram och blivit föremål för en ingående undersökning. Av
denna sedermera ofta omtalade "Vattenkonst", till vilken vattnet från den i nuvarande Pildammsområdet uppdämda Korrebäcken leddes genom trärörsledningar, återstod givetvis endast den under 1800-talets markyta bevarade delen.
Enligt tillgängliga uppgifter skall den ursprungliga, på
1500-talet byggda reservoiren ha varit ett "Bauvärk" av ek98

"Vattenkonsten" på Stortorget under utgrävningen 1962. Foto Malmö
museum.

stockar och ekplankor, täckt av ett paraplyformat tak och
krönt av en "i granna färger" målad träskulptur "Morianen".
År 1726 har, sedan det konstaterats att själva träkaret blivit
så illa åtgånget av röta, att vattnet läckte ut genom sidorna och
bland annat orsakade fuktskador i rådhuskällaren, ett nytt
kar av vanlig mursten murats upp och försetts med en praktfull överbyggnad, prydd med skulpterade snäckor och delfiner på kolonner och med en förgylld glob som centralfigur.
Denna överbyggnad, som på sin tid gav vattenkonsten anseendet som en av stadens förnämsta sevärdheter, lär emellertid
inte motstått tidens tand längre än ett par decennier och måste
redan 1765 ersättas med ett prosaiskt tiodelat tälttak av furuplank och med en träglob som enda prydnad. Sedan stadens
moderna vattenledningsverk 1864 trätt i funktion, hade den
gamla vattenkonsten tjänat ut och ovanjordsdelen raserades
1867.
———
Vid undersökningen har konstaterats, att 1500-talsreservoirens träbotten, bestående av upp till 18 tum breda tretumsplank, lagda på ett kraftigt stocklager, bevarats, vilket är så
mycket mera märkligt som — enligt Isberg — magistraten redan den 29 januari 1720, sedan rötskadorna påtalats, beslutat
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att botten skulle stenläggas. Resterna av det 10-hörniga murverket, vilket enligt samma källa uppförts "med vanlig mursten och kalk, 'vari svinhår blandats", har vidare befunnits
vara uppfört med gul klinker av holländsk typ och ingalunda
med kalk utan med ett i vått tillstånd mycket hårt, hydrauliskt bruk, d. v. s. ingenting mindre än en föregångare till
cement. I enlighet med Isbergs åberopade magistratsbeslut inköptes <också mycket riktigt "på våren 1724 från Holland"
16 oxhuvud eller fat "cement" och 10.000 st. vattenklinker för
en kostnad ;av 533 dr 19 öre smt", ett byggnadsmaterial, som
man emellertid längre fram på våren samma år enligt Isberg
förgäves sökte att avyttra. Undersökningen ger vid handen
att detta material verkligen kom till ursprungligen avsedd
användning. Reservoirens storlek var avsevärd, med en inre
diameter på c:a 6,5 meter. Vid framdragande av gas- och vattenledningsrör efter 1867 har mursidorna skadats på fyra
ställen vid genombrott för schakt ned till träbotten. Sidorna
visade sig vara bevarade c:a 50-70 cm över botten, dvs. omkring 12-15 tegelskift. Varje väggsida hade en längd av mellan 180-200 cm och var ursprungligen murad med välvda
mynningsöppningar för trärören. Antalet öppningar var 2 i
varje av de 5 väggsektioner, vars trärör var riktade mot öster
och Söder, och endast en i varje i de västra och norra. Till eller
från reservoiren har sålunda avsetts leda i allt 15 trärör. Enligt den Malmö-karta, som upprättades 1713 av Johan Hesselgren, där trärören, eller som de då kallades "rännorna", inritats, var antalet 14, varav 2 var tilloppsledningar från
Pildammen, framdragna genom Södergatan, och övriga 12
distributionsledningar till omkringliggande gator och kvarter.
Igenmurning med flamtegel i kalkbruk av 2 mot Norr och
Nordväst riktade väggsektioners valvöppningar, liksom den
förändringen i en mot öster riktad sektor, att dess 2 ursprungliga valvöppningar på samma sätt plomberats, men en ny öppning i deras ställe tagits upp något högre och mitt emellan
dessa båda, reducerar antalet i funktion varande ledningar
under slutet av 1700-talet eller möjligen ännu senare till i allt
12 stycken.
Fyndomständigheterna talar för, att dessa plomberingar
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skett efter hand som träledningarna blivit oanvändbara genom
igenslamning eller röta. De rester av trärör, som grävts fram
utanför reservoiren visa genom olika förmultningsgrad,, att
delar av detta vattenledningssystem även förnyats vid skilda
tidpunkter. På ett par av de bättre bevarade rören har mätningar kunnat utföras. Ytterdiametern var 25-27 cm, innerdiametern c:a 10 cm, d. v. s. ledningen bestod av fackmässigt
uttryckt 4'-rör. Som tätning omkring rörmynningarna i klinkermuren har använts tegel i kalkbruk, och rörens av järnringar skodda mynningar har skjutit förbi murlivet 20-40 cm
in i reservoiren.
Att anläggningen en gång haft en träöverbyggnad har endast
kunnat spåras därigenom, att i plankbottnens centrum ett
kvadratiskt hål med c:a 25 cm:s sida och sträckande sig till
ett djup av 50 cm under botten visade sig innehålla starkt förmultnade trärester, tolkade som resterna av basdelen till den
träpelare, vilken uppburit "Morianen" i reservoirens tidigare
version.
Då i samband med framgrävningen av karmurens ytterliv, muren befanns vila på en krans av kraftigt dimensionerade
markstenar med överkanten i höjd med plankgolvet, företogs
sondborrning med borrhålen riktade snett in under denna
stenkrans, vilken därvid kunde konstateras vara den egentliga
grunden. Borrning vertikalt både med sond- och rörborr genom plankgolvet, med bl. a. provtagning på varannan meter
intill 12 m:s djup, gav klart besked om att någon konstruktion
under den påträffande och framgrävda icke har existerat.
De båda pumpbrunnar, som 1739 lär ha grävts omedelbart
väster om reservoiren och som stått i förbindelse med denna,
har icke kunnat påträffas vid grävningen inom området. Enligt Isberg jordfylldes de i samband med reservoirens rasering
1867, och brunnskaren torde vid detta tillfälle ha brutits bort
till ett djup överstigande 100 cm under markytan.
Efter undersökningens slutförande måste detta Sveriges
näst Adam van Diirens i Lund äldsta kända "vattenverk" åter
döljas och bäddades in i lera i hopp om att på så sätt kunna
bevaras, för att någon gång i framtiden åter få komma till
heders som en av Malmö stads märkligare sevärdheter.
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Krus av 1500-talstyp från kv. Hans
Michelsen. Foto Malmö museum.

Gamla staden, kv. 26 Duvan.
Vid schaktningsarbeten i samband med nybyggnad har lösfynd, främst keramik, tillvaratagits.

Gamla staden, kv. 29 Hans Michelsen.
Grundgrävningen för nybygge i fastigheten N. Vallgatan 54
har kontinuerligt övervakats, för den händelse byggnadslämningar av den hypotetiska borganläggningen "Flyndreborg"
skulle påträffas. Inga byggnadsrester har dock kunnat konstateras, vare sig efter någon borg eller annan byggnad. Däremot har åtskilliga lösfynd tillvaratagits, däribland ett tämligen välbevarat krus i saltglasyr av 1500-talstyp.

Gamla staden, kv. 62 S:t Jörgen.
Vid schaktning St. Nygatan 35-39 har lösfynd, huvudsakligen keramik tillvaratagits.
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Gamla staden, lev. 65 a Stadt Hamburg.
På G:la stadsteaterns tomt har vid schaktningsarbeten den
redan under 1961 delvis frilagda muren tillhörande en befästningsanläggning ytterligare blottlagts och undersökts, varvid
lösfynd tillvaratagits.

Major Nilsongatan—Ryttmästaregatan.
Det schakt, som upptagits för framdragande av fjärrvärmeledning, har undersökts, varvid dock inga fynd gjorts.

Almhög.
Helenetorpsgården, som på ett åskådligt sätt visar utvecklingen under 1800-talet, från ren jordbruksgård till sommarbostad för stadsbor, har på grund av områdets exploatering
för högbebyggelse rivits, varvid dock museet först beretts tillfälle att utföra uppmätning och fotografering.

Segevång.
De fortsatta schaktningarna för fjärrvärmeledning har kontrollerats. Inga fynd har gjorts.
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Stadsarkivet i Malmö. Con y right Carl Gleerups pappershandel, Malmö
1961.

Summarisk förteckning över vissa för släktforskaren viktiga arkivalier i stadsarkivet i
Malmö.
Sammanställd av Leif Ljungberg.
1934 års skrift publicerades en artikel betitlad "Stadsarkivet

Ii Malmö en orientering" och i februari 1940

lämnades till
Genealogiska föreningens medlemsblad nr 25 en "Plan över
vissa för den personhistoriska forskningen viktiga arkivalier
i stadsarkivet". Det har förefunnits ett behov att komplettera
dessa översikter. Särskilt beträffande det av person- och
släktforskaren ofta använda kyrkoboksmaterialet ha stora förändringar skett, bl. a. med hänsyn till att under år 1962 de
äldre delarna av de med Malmö inkorporerade församlingar-
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nas kyrkoböcker överlämnats till stadsarkivet. Det har ansetts lämpligt att i årets skrift publicera ett kort sammandrag
över förekomsten i stadsarkivet av de särskilt för släktforskaren mest nyttjade arkivalierna.
Bouppteckningar (vid dödsfall), burskapsböcker och -handlingar såväl som protokoll över borgerliga vigslar äro att finna
i rådhusrättens och magistratens arkiv; mantals- och andra
skattelängder ha före 1696 sammanförts bland stadens enskilda räkenskaper; fr. o. m. 1696 finnas de i Uppbördsverkets
arkiv. De inkorporerade sockarnas mantalslängder före inkorporeringen finnas i resp. kommunalarkiv med undantag för
Fosie 1930 och Husie 1934, vilka finnas i Uppbördsverkets
arkiv.
Till grund för den här lämnade översikten ligger stadsarkivets officiella arkivförteckningar och alfabetiska namnregister, vilka under loppet av många år uppgjorts av stadsarkivets tjänstemän och andra anställda. Registreringen av
födelse-, vigsel- och dödböcker för de inkorporerade församlingarna pågår och kommer att slutföras inom den närmaste
tiden.

Kyrkoarkiv
Följande seriebeteckningar ha använts:
Husförhörslängder
AI
A II Församlingsböcker
BI
Inflyttningslängder
Utflyttningslängder
B II
Födelse- och dopböcker
C
E
Lysnings- och vigselböcker
F
Död- och begravningsböcker
II II
Inflyttningsattester
S:t Petri
AI
1816-1890
B I-II 1817-1904

Register 1816-1865.
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1698-1887
Lucka 1698 2/10-1699 28/i. Register.
1698 1/5-1894 12/12 Lucka 1744 9/4-1763 21/7. Register.
Även register över "brudefolk" (1560)
1634-1683.
•
1698 12/4-1888
Register 1698-1876. Även register
över klockringningar och begravningar 1538-1697.
Luckor: 1795-1799, 1801-1802. ReH II 1778-1899
gister.
C
E

Caroli (bildades 1683, upphörde 31/12 1948)
A I-II 1813-1903

BI
B II
C

1796-1901
1814-1901
1688-1901

E

1689-1905

F

1688 2/s-1899

H II 1796-1900

Slutåren för de olika kvarteren variera mellan 1897 och 1903. Register
1816-1865; östra Förstaden även
1866-1901.

Luckor 1738 22/10-1740 24/5, 1740 26/5
—1742 18/5. Register.
Luckor 1722-1728 6/9, 1730 16/101746. Register.
Luckor 1690 6/2-1693, 1738 21/91745. Register 1688-1882 jan.
Register 1796-1826, 1864-1883 samt
över icke uttagna att. 1827-1863.

S:t Pauli (började 1/5 1884)
A I-II 1884-1897
B I-II
C
E
F
H IT
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1884-1888
1884-1891
1884-1890
1884-1889 $1/s
1884-1890

Slutåren för de olika kvarteren variera mellan 1887 och 1897.
Register.
)9

Sida ur Malmö S:t Petri församlings räkenskaper över uppbörd för klockringning, lägerställen i kyrkan, själagåvor m. m. år 1538. Foto Malmö
grafiska A.-B.

Garnisonen (upphörde 30/4 1927)
A I-II 1819-1927 30/4
BI
1804-1927 304

Register 1819-1864.
1804-1886.
59
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1826-1927 30 /4
B II
1710 17/3-1927 30 /4 Lucka 1768 26/7-1772. Register.
C
1710
26/4-1927 30/4 Register.
E
1710 24 /3-1927 30/4 Lucka 1768 2/4-1773 14/6. Register.
F
Lucka 1813-1820. Register 1812H II 1812-1927 30 /4
1886.
Hospitalet (upphörde 30/4 1928)
1874-1928 36/4
1857-1865
1787-1901
1807-1899
F
1786-1928 3°/4
H II 1838-1908
A I-II
BI
C
E

Register.
99
57

Mosaiska
AI
BI
B II

1879-1894
1895-1911 11/1
1895-1911 11 /2
C
1876-1894
E
1878-1894
F
1878-1895 7/1
H II 1876-1905

Register.
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55

Lucka 1877. Register.
Register.
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Slottet (egen kyrkobokföring upphörde 1879)
C
E

F

1746-1858
1745-1855
1752-1879

Register.
95
99

Hyllie (Limhamn)
AI
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1771-1893

Luckor 1777-1788, 1791-1800. —
(1771-1776 topogr. förd kommunionlängd. 1789-1790 och 18351864 i mikrofilm). '

4 `7114dI

I riksbankens förutvarande valv, där guld-, silver- och sedelförråden tidigare förvarades, dominera nu de äldre delarna av stadens kyrkoarkiv. —
Foto Jan Dahlander, Malmö.

BI

1815-1894

B II
C
E
F
H II

1815-1894
1688-1887
1688-1894
1690-1894 11/7
1813-1890

Lucka 1850-1860 (finns hos pastorsämbetet i Bunkeflo). 1815-1849 i
mikrofilm.
1815-1860 i mikrofilm.
Lucka 1698-1745.
Lucka 1851-1860 (finns hos pastorsämbetet i Bunkeflo). — 1813-1850 i
mikrofilm.

Husie
AI
BI

1815-1894
1816-1894

Lucka 1822-1844.
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1816-1894
B II
1688-1894
C
1688-1894
E
F
1688-1894
H II 1769-1899

Lucka 1822-1826.
Register.
Register.
Register.
Lucka 1771-1802.

Västra Skräolinge
AI
1815-1892
BI
1816-1894
B II
1816-1894
1688-1894
C
1688-1894
E
1688-1894
F
H II 1769-1894

Lucka 1822-1844.
Lucka 1822-1826.
Register.
Register.
Register.
Lucka 1771-1802.

Fosie
AI

1799-1890

1790-1894
BI
B II 1790-1894
1688-1894
C
E
1688-1894
F
1688-1894
H IT 1805-1894

Luckor 1800-1802, 1804-1805 och
1809-1812.
Luckor 1794-1820, 1831-1848.
Lucka 1794-1820.
Register.

Lucka 1811-1814.

Södra Sallerup
AI
1816-1895
B I-II 1821-1894
C
1740-1894
E
1740-1894
F
1740-1894
H II 1824-1900
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Lucka 1741 18/1-1762.
Lucka 1741 1/2-1763 10/9.
Lucka 1741-1762.

Entrén till övre valvet
med en del kyrkoarkivalier i bakgrunden. —
Foto Jan Dahlander,
Malmö.

Bouppteckningar
1546-1951

Luckor: 1553, 1561, 1565, 1570, 1574
—1576, 1585, 1596. Register. Även register över avlidna, efter vilka bouppteckning ei förrättats 1877-1899.
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Längder över befolkningen
Äldre skattelängder
1517-1519, 1555, 1596, 1609, 1611-1613, 1617, 1621,
1624, 1645. 1652. Register 1517-1519.
Mantalslängder
Malmö 1658, 1662, 1664-1673, 1681-1684, 1686, 1688-1935.
— Register 1775 1780, 1785, 1790, 1795, 1800, 1805, 1810
och 1886.
Limhamn
(inkorp. 1915) 1905-1914
Skrävlinge
(inkorp. 1911) 1902-1908
Husie
(inkorp. 1935) 1928-1934
Fosie
(inkorp. 1931) 1930
Södra Sallerup
(inkorp. 1952) 1897-1948
Luckor: 1898, 1900, 1911-1923, 1941,
1945-1946.

Burskapsböcker m. m.
1693-1847 juli Register. Även register över burskapsansökningar m. m. 1660-1847.
1857

Register. Borgarlängd med uppgifter
om yrke.

Protokoll över borgerliga vigslar
1877-1959
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Register 1877-1950.

ANTECKNINGAR TILL EN MALMÖBIBLIOGRAFI FÖR ÅR 1962
Av Margit Johanson.
Alsterdal, Alvar &Sanden, Ove, [utg.], En verklig folktidning.
Arbetet 1887-1962. En festskrift till 75-årsjubileet. Malmö
1962. 220 s. Ill. (Skrifter till Arbetets historia. 1.)
Anderberg, Adolf, Från Epidavros till S. Förstadsgatan och
några andra minnen av Hjalmar Gullberg.
Huset. s. 25-27.

Andersson, Helge, Bussturer till två vackra lantkyrkor i ytterområdena. [Husie och S. Sallerup.]
SkD 12/12.

— Eleverna vid Latinskolan var förr sockenklockare.
SkD 27/2.

— Fyra teatrar för femtio år sedan. Anteckningar till en broschyr om Malmö 1912.
SkD 12/3.

— Gammal landsväg får nytt ansikte. [Sallerupsvägen.]
SkD 27/11.

— En herrgårdsidyll i Malmö. [Ulricedahl.]
SkD 9/7.

— Hohögs mölla nu i trädgårdsmodell.
SkD 20/7.

— Husiepojken blev känd skulptör. Började med trägubbar i
Kvarnby kyrka. [Erik
SkD 15/6.

— Jöns Peter Cronhamn. Skolmästaren i Husie som blev professor och Vasariddare.
Byahornet. Arg. 21 (1962), s. 58-59.

— Landsvägskrogarna i malmötrakten var förr ett stort socialt
problem.
SkD 6/2.
8
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— Malmö en gång möllornas stad.
SkD 25/1.

— Medeltida tornrum restaureras. [S. Sallerups kyrka.]
SkD 30/10.

— Moderna villor och gamla pilar sida vid sida i Risebergaområdet.
SkD 20/8.

— Nytt koloniområde vid "Kölvan". [S. Sallerup.]
SkD 20/5.

Skolundervisningen i Husie under 200 år.
Malmö fornminnesförenings årsskrift. Årg. 30 (1962), s. 76-95.

— Strandrekognosceringen i Öresund 1713 och 1714.
Skånes natur. Årg. 49 (1962), s. 137-142.

Sägner och spökerier kring traditionsrika malmöbackar.
SkD 15/1.

Unik kyrklig förrättning i Malmö. Ekonomisk besiktning
av S. Sallerups prästgård.
SkD 19/11.

— Vacker Bruniuskyrka i Malmö. [Husie.]
SDS 3/2.

Arkeologi:
Arkeologiska och byggnadshistoriska fältarbeten.
Salomonsson, B., Sveriges äldsta kontakt med Västeuropa.
Si/om, S., Ett blad ur keramikens historia.
Arkeologiska och byggnadshistoriska fältarbeten 1961. Meddelanden från Malmö museum av C. G. Lekholm.
Malmö fornminnesförenings årsskrift. Årg. 30 (1962), s. 101-106.

Bager, Einar, Alexander Roslins födelsenotis — en förfalskning.
SDS 9/1.

— Ett och annat om S:t Annas kapell.
Malmö S:t Petri församlingsblad. 150.

— Från Alexander Roslins barndomsår.
SDS 14/1.
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— Gravstenarna i S:t Anne kapell.
SDS 30/10.

— Några glimtar ur malmösjöfartens historia.
Malmö fornminnesförenings årsskrift. Årg. 30 (1962), s. 12-33.

— Råttor, möss och annat smått i Malmö före Roskildefreden.
Plock ur bouppteckningar. Ill.
Svärdfejare och själamord, s. 103-109.

— Talades det skånska i 1500-talets Malmö?
SDS 3/2.

— Vattenkonsten på Stortorget i Malmö.
SDS 13/5.

Bendz, Ernst, Spökparad från gamla Malmö och Lund.
SDS 9/3.

Bergendahl, M., Återfallsrisken hos unga alkoholister i Göteborg och Malmö.
Nykterhetsvården. Årg. 41 (1962), s. 6-9.

Bergengren, Johan, Äldsta bion i Malmö rivs. [Metropol.]
SDS 17/6.

Bergman, Mårten, Janne Damm. En obskyr tidningsutgivare
i Malmö.
Byahornet. Årg. 21 (1962), s. 97-100.

Bergstrand, Allan, Några blad ur Malmö stadsteaters annaler.
Svärdfejare och själamord, s. 161-174.

Bergström, Gunnar, Stora sjötullen och Lilla tullen i Skåne,
Halland och Blekinge samt på Gotland 1658-1765. Biografiska anteckningar. Supplement. Lund 1962. 38 s.
Betlehemsförsamlingen i Malmö 60-årsjubilerar.
SkD 13/10.

Biblioteken på malmösjukhusen i förbindelse med hela världen.
Ronden. Årg. 2 (1962), h. 3, s. 3-5.

Biografi och genealogi:
Bergström, G., Stora sjötullen.
Widerberg, B., Fotografer.
5

Bager, E. — Schlyter, H.
Benedictsson, Victoria — Rosengren, K. E.
Cronhamn, J. P. — Andersson, H.
GUllberg, Hj: — Anderberg, A.
Gylling; 0. — Cube, A.
Herslow, C. — Braconier, J.
Ljungh, E. — Holterman, G.
Lundberg, B. — Nanne-Bråhammar, M.
Roslin, A. — Bager, E..; Lundberg, G. W.
Schartau, H. — Johannesson, L.
Svanberg, M. W. — Romare, K.
Widerberg, Bo — Floren, U.
Willö, E. — Andersson, H.
Kockum (släkten) — Kockum, G.
Bjerstedt, Åke, Pedagogisk-psykologiska institutionen vid
Lärarhögskolan i Malmö.
Pedagogen. Arg. 3 (1962), h. 3, s. 3-6.

Blicher, Steen S., Sommarresa i Sverige år 1836. Sthlm 1962.
95 s.
Blume-Westerberg, Gerd, Förvärvsarbetande mödrars barn i
skolan. Sthlm 1962. 64s. Ill. litt.
Utredningen bygger delvis på material från malmöskolor.

Bodman, Erik, Så här gick det till när Malmö första gången
valde stadsfullmäktige.
KvP 25/3.

Borg, Ebbe, Stadsbygdsutveckling och landskapsvård i öresundsregionen.
Skånes natur. Arg. 49 (1962), s. 143-150.

— Sundsbron fördröjer ärestads planering.
SkD 2/3.

Hammarskjöld Reiz, Ingeborg, t3resundsbroutredningen
måste kompletteras med alternativ 3.

— &

SDS 12/12.

Braconier, Jean, Carl Herslow, SDS, reformerna och försvaret.
SDS 4/11, Bilaga.
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— Larsen, Helge & Lundström, Birger, Förslag om dansksvensk planering av tiresundsregionen. Väckt i Nordiska
rådet 1962.
Nordiska rådet. 10 (1962), s. 485-523.

Brattström, Hans, tiresundsforskningens första hundra år.
Skånes natur. Arg. 49 (1962), s. 175-182.

Brevskoleutredningen. Korrespondensundervisning inom skölväsendet. Sthlm 1962. 140 s. (SOU 1962: 16.)
S. 16-20: Hermods korrespondensinstitut.

Bringmark, Gösta, Från dagaträl till medborgare. Malmö
stadsfullmäktige 100 år. En krönika i ord och bild om stadens utveckling 1863-1962. Malmö 1962. 168 s. Ill. portr.
Broman, Sten, Filharmoniskt jubileum. Sydsvenska filharmoniska föreningen 60 år.
SDS 20/3.

Malmö musikliv 1970. Några önskemål.
SDS 4/11, Bilaga.

Bråhammar, Gunnar, Rymligt hus på liten tomt. [Musikhandlare Åke Anderssons hus vid t$stanväg.] Ill.
Villatidskriften Hem i Sverige. Ärg. 55 (1962), s. 322-325.

Bunte, Rune, öresundsfisket.
Skånes natur. Arg. 49 (1962), s. 187-212.

Byggnadshistoria:
Andersson, H., En herrgårdsidyll i Malmö.
Arkeologiska och byggnadshistoriska fältarbeten.
Bager, E., Vattenkonsten på Stortorget.
Groothof f,_ I., Det var en tjusande idyll.
Ljungberg, L., Om landstället Dammfri.
Svenburg, E., Stortorgsbrunnen.
Byggverksamhet och stadsplanering:
Borg, E., Stadsbygdsutveckling.
Forsberg, B., Arkaden.
Friluftsstaden snart 20 år.
Lagerås, B., Videdals småhusområde.
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Sjöö, M., Nordens Rockefeller Center.
— Segevång.
— Skånemässan.
— Wessels stormarknad.
Böckmann, Sten, Malmö växer och kyrkan växer samtidigt.
Vår kyrka. Årg. 101 (1962), h. 49, s. 7, 34-35.

Carlson, A. F., Utdrag ur kamrer A. F. Carlssons brevsamling
beträffande Limhamn under tiden 1888 till omkr. 1910.
Limh. Tidn. 19/4, 27/4, 4/5, 11/5, 18/5, 8/6.
Carlson, Ingvar, Lärarhögskolan i Malmö. •
Tidning för Sveriges läroverk. Årg. 62 (1962), s. 1104-1106.

Cavalli, Hans, Östra småbarnsskolan i Malmö under 90 år.
Malmö fornminnesförenings årsskrift. Årg. 30 (1962), s. 62-75.

Cavallin, S[everin J, Om konservering av prästhus. Lund 1962.
37 s.
Särtr. ur: Ur skånska prästhusens hävder.

Cube, Arvid, Olof Gylling — markant malmöprofil.
Limh. Tidn. 21/9.

Dahl, Abner, Elimförsamlingen i Malmö kan nu fira 50-årsjubileum.
SDS 15/9.

Dahl, Erik, Aktuella zoologiska problem i Öresund.
Skånes natur. Årg. 49 (1962), s. 183-186.

Dahlgren, Thorild, Upptäcktsresa i tiden kring den moderna
försäkringsverksamhetens tillkomst i Sverige. Malmö en
invandringshamn för försäkringsbolag för 100 år sedan.
Nordisk försäkringstidskrift. Årg. 42 (1962), s. 273-309.

Davidsson, Åke, Danskt musiktryck intill 1700-talets mitt.
Upps. 1962. 100 s.
Dhejne, Hans, Minnen från staden inom broarna. Ill.
Svärdfejare och själamord, s. 175-182.

Diedenska handelshuset i Malmö fyller 125 år.
SDS 10/12.

Dreifaldt, Bengt 0., Malmös utrymningsplan prövad vid inobövning.
Tidskrift för Sveriges civilförsvar. Årg. 25 (1962), s. 66-67.
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Edebäck, Valter, Kampanj för bättre ordning, uppförande och
stil hos eleverna inom Södervärns rektorsområde.
Pedagogen. Årg. 3 (1962), h. 4, s. 16--18.

[Eklund, Ella & Söderlund, Hans], Limhamns träindustri
1886-1961. Malmö 1962. 25 s. III. portr. (Limhamnspressen.
1962: h. 2.)
Eliason, Anders, Weitere Untersuchungen fiber die Polychaetenfauna des Öresunds. Lund 1962. 98 s. (Undersökningar
över Öresund. 41.)
Engman, B., En framtidsvision om Örestad.
Sjömannen. Årg. 32 (1962), h. 1, s. 32-33.

Enoksson, Gösta, Skolbibliotek och biblioteksfilial. Erfarenheter från Slottsstadens läroverk i Malmö.
Biblioteksbladet. Årg. 47 (1962), s. 657-660.

Fischer, Ernst, Flamskvävnader i Skåne. Lund 1962. Ill. litt.
— En svärdfejarefamilj i Malmö och ett svärdfejarhus.
Svärdfejare och själamord, s. 111-122.

F jellander, Axel, Kyrkorestaurering rena vandaliseringen.
Uppbrutet golv i Malmö [S:t Petri kyrka] gömde intressanta fynd.
Arbetet 17/10.

— När Arbetet fyllde femtio och sextio år.
Arbetet 4/8.

Florål, Uno, Bo Widerberg.
Idun. Årg. 75 (1962), h. 32, s. 27, 47.

— Hejare på hemmaplan. [Erik Persson och MFF.I
Industrin. Årg. 58 (1962), h. 10, s. 66-67, 118.

— Nya sydsvenska tidningshuset.
Industrin. Ärg. 58 (1962), h. 6, s. 50-51, 76.

Forsberg, B., Arkaden i Malmö — en stad i staden.
Svenska gasverksföreningens månadsblad. Ärg. 29 (1962), s. 56-58.

Forsberg, Vera, Gå i skola på varv. [Kockums verkstadsskola.]
Vår kyrka. Årg. 101 (1962), h. 49, s. 14-15, 40.

Frans Suell Tobaksfabrik. En orientering om Svenska tobaksaktiebolagets cigarrfabrik i Malmö. [Malmö 1962.] 13 s.
portr.
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Fredriksson, Gösta, Limhamns första skola.
Limhamniana. Arg. 4 (1962), s. 40-56.

— Om nykterhet och kampen mot superiet under 1830-talet i
Hyllie och Bunkeflo.
Limhamniana. Ärg. 4 (1962), s. 86-92.

Friluftsstaden i Malmö snart 20 år. Ill.
Villatidskriften Hem i Sverige. Ärg. 55 (1962), s. 314-317.

Föreningar:
Johansson, Fanny, KFUK.
KFUM-borgen.
Nilsson-Leissner, T., Malmö lantbruksklubb.
Smålands gille.
Grandien, Bo, Att dö en smula. Sthlm 1962. 135 s.
Groothoff, Ingegerd, Det var en tjusande idyll. — Vad skall
hända med Rönneholm?
SkD 24/7, 25/7.

— Kungsparken är malmöbornas ögonsten.
SkD 2/8.

— Pilstorpsparken har blivit "ny"! Donerades en gång till
barnhem.
SkD 14/7.

Gustafson, Ragnar, "Meeninghedenn thill lyst" — tre seklers
teater i Malmö. Ill. portr.
SDS 4/11, Bilaga.

Gylder, Ragnvi, Ungkarlshem i Malmö. [Folke Sundquist.]
Svenska hem. Arg. 50 (1962), s. 39-41.

Gyllin, Yngve, Limhamn — hembygd i det förgångna.
Limhamniana. Ärg. 4 (1962), s. 8-24.

Haeger, Knut, Henrik Smiths läkeböcker.
SDS 26/1.

Hammarström, Uno, Örestad — reklamtrick med storstadsromantisk bakgrund.
Tidning för byggnadskonst. Arg. 54 (1962), s. 557-558.
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Handberg, Sven-Erik, Ung malmöaktris tar unikt teaterinitiativ. [Pensionärsteater.]
Scen och salong. Årg. 47 (1962), h. 7, s. 24.-25.

Handel, industri och hantverk:
Diedenska handelshuset.
Eklund, E. & Söderlund, H., Limhamns träindustri.
Handelskalender för Skåne.
Kjellberg, S. T., Att dricka öl.
Larsson, S., Vinden har vänt.
On keels and wheels.
Två stormän inom svensk tobakshantering.
Zander, E., Ny tobaksfabrik.
Handelskalendern för Skåne 1962/1963. Organ för Skånes
näringsliv. Malmö 1962. 599 s.
Hanson, Sven, Från klubbnotiser till Ingemarsvakor. Kort bidrag till sportjournalistikens historia.
SDS 4/11, Bilaga.

Heintze, Ingeborg, Co-operation between research libraries and
public libraries in Sweden. Paper prepared for the 'FIAcouncil meeting, Berne 1962.
Libri. Vol. 13 (1962), s. 272-282.

— The making of friends. [Malmö stadsbiblioteks vänner.]
The library world. Vol. 64 (1962), s. 157-159.

Hildebrand, Bengt, Främlingar ser på Sverige. Reseberättelser
från 400 år. Sthlm 1962. 110 s.
Holm, Lennart, Vad avgör trivseln i ett bostadsområde. [Intervjuundersökning i Lorensborgsområdet.]
Skånehem. Årg. 9 (1962), h. 3, s. 1-2.

Holmström, Bengt, Lorensborgsfilialen i Malmö.
Biblioteksbladet. Årg. 47 (1962), s. 655-656.

Holten, Ragnar von, Imaginär verklighet. Sthlm 1962. 96 s. Ill.
S. 59-76: Kvinnor i blomning — ledmotivet i Max Walter Svanbergs
bildvärld.

Holterman, Gustaf, Kungen av saxen. Den skånske silhuettklipparen. [Ernst Ljungh.]
Byahornet. Årg. 21 (1962), s. 36-40.
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Huset. Till ett husbygges ihågkommelse. Utg. av Malmö nation.
Malmö 1962. 32 s. Ill. portr.
Hårde, Gustav-Adolf, SDS:s julinsamling tradition som lever
vidare.
SDS 4/11, Bilaga.

Hälso- och sjukvård:
Ny psykiatrisk klinik.
Selander, P., Barnsjukvårdens utveckling.
Ingers, Ingemar, Fastlagsgillet — ett inslag i forna tiders nöjesliv.
Limhamniana. Ärg. 4 (1962), s. 69-77.

— Ortnamn i kustlandet mellan Malmö och Skanör.
Skånes natur. Ärg. 49 (1962), s. 131-136.

— Ortnamn i Malmö. 6. F. d. Södra Sallerups socken.
Malmö fornminnesförenings årsskrift. Ärg. 30 (1962), s. 34-61.

— 1500- och 1600-talens malmöspråk.
SDS 19/12.

Johannesson, Lechard, Kaplanen som åstadkom väckelse.
[Henric Schartau.] Portr.
Kyrkornas värld. Ärg. 3 (1962), s. 147-153.

Johansen, Bente Friis, Kilder til Danmarks montvEesen i middelalderen. 3. (1413-1481.)
Nordisk numismatisk årsskrift. Arg. 26 (1961), s. 5-58.

Johanson, Arthur, Helgeandskyrkan.
Malmö S:t Petri församlingsblad. 148.

Johansson, Börje, Försök med långsiktig planering inom Malmöhus län.
Byggforum. Ärg. 11 (1962), h. 3, s. 15, 40.

[Johansson, Fanny], KFUK i Malmö 70 år.
Malmö KFUK:s månadsblad. Ärg. 44 (1962), h. 4, s. 2.

Johnsson, Gunnar, Öresund under istiden.
Skånes natur. Ärg. 49 (1962), s. 31-54.

Judisk ungdom. Utg. av föreningen Judisk ungdom i Malmö.
Ärg. 1 (1962) ff.
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Jönsson, Gabriel, Skaldernas Malmö. Portr.
Svärdfejare och själamord, s. 183-204.

KFUM-borgen 50 år. Något om ett femtioårigt hus.
KFUM Malmö. Månadsblad. Årg. 71 (1962), h. 8.

Kapellkrematorium i Limhamn av ny typ.
Ignis. Årg. 34 (1962), h. 1, s. 3-5.

Karsten-Carlsson, Eva, Gamla och nya stadsdelar — några
miljösynpunkter.
Att bo. 1962, s. 201-204.

— Hus och hem i gamla stadsdelar. Ill.
Att bo. 1962, s. 60-70.

— Trivsel och vantrivsel i gamla stadsdelar [i Malmö].
Att bo. 1962, s. 115-124.

— Åldringar och unga i gamla stadsdelar [i södra Malmö.] Ill.
Att bo. 1962, s. 73-82.

Kern, Karl, Grosstadt Malmö. Ill.
Siidschweden, s. 18-25. (Merian. Jahrg. 15 (1962), h. 5.)

Kjellberg, Sven T., Att dricka öl. Utg. med anledning av AB
Malmö förenade bryggeriers 50-årsjubileum 1962. [Malmö]
1962. 175 s. Ill. portr. litt.
Innehåller historik över AB Malmö förenade bryggerier 1912-1962.

Kjellman, Lars, övergången till grundskolan. Några erfarenheter i Malmö. 1-2.
Kommunal skoltidning. Årg. 31 (1962), s. 274-278, 490-496.
— & Bengtsson, Rune, Utredning angående grundskolans or-

ganisation i Malmö 1962-1970.
Stadsfullmäktiges i Malmö handlingar. 1962. Bihang. 105.

JKockum, Gösta], Rosengård och släkten Kockum. Malmö 1962.
152 s. Ill. portr.
Kommunikationer:
Bager, E., Några glimtar ur malmösjöfartens historia.
Wrenby, K., Malmö bygger jättehamn.
Konst och konsthantverk:
Fischer, E., Flamskvävnader.
— En svärdfejarfamilj.
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Holten, R. v., Imaginär verklighet.
Lundberg, G. W., Roslinska självporträtt.
Nanne-Bråhammar, M., Grafiska bilddikter.
— Malmö i konsten.
— Skulpturer för Malmö.
Romare, K., Facettdans.
— Konsten på Suellfabriken.
— Konstlivet.
— M & ö, graphic designers.
Sjögren, H., Konsthall.
Kullman, Harry, Natthämtaren. Sthlm 1962. 277 s.
Kyrkliga f örsamlingar:
Andersson, H., Unik kyrklig förrättning.
Betlehemsförsamlingen 60-årsjubilerar.
Böckmann, S., Malmö växer och kyrkan växer.
Dahl, A., Elimförsamlingen.
Stefansson, P., Dags för lekmän.
Kyrkor och kyrklig konst:
Andersson, H., Bussturer till två vackra lantkyrkor.
— Medeltida tornrum restaureras.
— Vacker Bruniuskyrka i Malmö.
Bager, E., Ett och annat om S:t Annas kapell.
— Gravstenarna i S:t Anne kapell.
Fjellander, A., Kyrkorestaurering.
Johanson, A., Helgeandskyrkan.
Kapellkrematorium i Limhamn.
Lagerås, Bertil, Videdals småhusområde i Malmö. Ill.
Byggforum. Arg. 11 (1962), h. 2, s. 25-30.

Larsson, Gerhard, Den gamla almanackan berättar. [Tidsbilder från Limhamn under 1930-talet.]
Artikelserie i Limh. Tidn. 19/1-16/3.

— [Gamla Limhamnsbilder med kommentar.]
Limh. Tidn. 12/10, 19/10, 26/10, 30/11.

— Limhamnsspöken, skrock och folktro
Limhamniana. Arg. 4 (1962), s. 78-85.
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Larsson, Sören, Vinden har vänt i Malmö: Enskild handel hävdar sig.
.SSLF-tidningen. Arg. 12 (1962), b. 11, 3. 22-27.
ILervenhaupt, C. J.J, Husartroppen. Av L-hpt [sign.].
Meteor. Arg. 4 (1962), s. 28, 39.

Liljeroth, Erik, Ett bildverk om Skåne. Foto: E. Liljeroth. Text:
E. Cinthio och H. Ersgård. Malmö 1962. 232 + [388] s. Ill.
portr. kart.
Limhamn:
Carlson, A. F., Utdrag ur. A. F. Carlsons brevsamling.
Eklund, E. & Söderlund, H., Limhamns träindustri.
Fredriksson, G., Limhamns första skola.
— Om nykterhet.
Gyllin, Y., Limhamn.
Kapellkrematorium i Limhamn.
Larsson, G., Den gamla almanackan berättar.
— Gamla Limhamnsbilder.
— Limhamnsspöken.
Lindahl, Ivar, Arbetet firar 75-årsjubileum. Stormigt sammanträde 1897. "Styrelsen kontra redaktören".
SDS 6/8.

Lindeblad, Karin, Rymd och isolering. Hos Thorsten Roos
i Malmö.
Svenska hem. Arg. 50 (1962), s. 260-263.

Lindhagen, Nils, Malmö museum. Vägledning genom samlingarna av nyare konst. Malmö 1962. 55 s.
Ljungberg, Leif, Kring en målning från Schougens bro. Ill.
Malmö fornminnesförenings årsskrift. Arg. 30 (1962), s. 4-7.

— Om gatu- och andra namn i Kirseberg.
Kirsebergs kyrkoblad. 43, s. 4-5.

— Om landstället Dammfri.
Malmö fornminnesförenings årsskrift. Arg. 30 (1962), s. 96-100.

— Värdefullt nyförvärv till Malmö stadsarkiv.
Nordisk arkivnytt. 1962: 3; SDS 24/6.
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Lundberg, Gunnar W., Roslinska självporträtt.
SDS 14/2.

Lundgren, Max, Hunden som äntligen visslade. Roman. Sthlm
1962. 190 s.
[Luthinder, Torsten], Nykterhetsvården förr ansågs som
impopulär, suspekt individ. [Avskedsintervju med avgående byråföreståndare Axel Sjöhagen.] Av Tell [pseud.].
SDS 28/12.

Lyttkens, Alice, Kärlekens nya kläder. Sthlm 1962. 303 s.
Löpkvist, Börje, Om Ellebogens stränder och dess växter.
Skånes natur. Ärg. 49 (1962), s. 89-100.

Malmö — vår stad. Kommunal studiehandbok. Utg. av ABF.
Malmö 1962. 192 s.
Malmö 1862-1962. Byggnadsnämnden 100 år. Malmö 1962.
80 s. Ill. portr. kart.
Malmö museum. Katalog. 238-242.
238. Emil Olsson. — 239. Scarpa. — 240. Alexander Roslin. — 241. Ulf
Trotzig. — 242. Carl Kylberg.

Malmö nation:
Huset. Utg. av Malmö nation.
Munck af Rosenschöld, Eva. Då Malmö nation spelade
Moliere.
Nordstrand, 0., De första malmöstudenterna i Lund.
Svärdfejare och själamord. Festskrift till Malmö nation.
Malmö polismäns gymnastik- och idrottsförening. Jubileumsskrift. Malmö 1962. 48 s. Ill. portr.
Malmö sjuksköterskeskola.
Linoleum. 1962: h. 7, s. 12-15.

Malmö stadsbibliotek:
Biblioteken på malmösjukhusen.
Enoksson, G., Skolbibliotek och biblioteksfilial.
Heintze, 1., Co-operation between research libraries
— The making of friends.
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Holmström, B., Lorensborgsfilialen.
Stadsbiblioteket — en vänlighetens institution.
Sydney, E., Ingeborg Heintze: city librarian.
Malmö stads drätselkontor, statistikavdelningen, Rapport. 1-4.
Malmö stads ungdomsstyrelse, Ungdomsorganisationerna i
Malmö. En redogörelse. Malmö 1962. 60 s.
Malmö-Tidningen. Årg. 1 (1962)—.
Malmö-trakten. Opolitisk lokaltidning. Årg. 1 (1962).
Malmö turisttrafikförening presenterar ett urval skisser från
dagens Malmö. Tecknade av Ludvig Johnson. Malmö 1962.
10 kort.
Markgren, Martin, Fågelliv på strand och äng vid Öresund.
Skånes natur. Arg. 49 (1962), s. 115-130.
Mjöberg, Harald, Planering i Skåne.
Plan. Arg. 16 (1962), s. 17-24.
Mohr&t, Erik, Berggrunden under Öresund.
Skånes natur. Arg. 49 (1962), s. 11-30.
Munek af Rosenschöld, Eva, Då Malmö nation spelade Moliere.
Av Eva Malmgren-Munck.
Huset, s. 15-16.
Musik:
Broman, S., Filharmoniskt jubileum.
— Malmö musikliv.
Davidsson, Å., Danskt musiktryck intill 1700-talet.
Widerberg, B., Musikaliskt hwarjehanda.
Åstrand, H., Kan man mäta kultur.
Nanne-Bråhammar, Marianne, Grafiska bilddikter. [Bertil
Lundberg.]
Paletten. Arg. 23 (1962), s. 63-65.
— Malmö i konsten. Iii.
Svärdfejare och själamord, s. 205-211.
— Skulpturer för Malmö.
Arbetet 18/11.
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Neideman, Kaj, Malmös sommarkolonibarn fyller "sjuttio år".
Barnens by i Hästveda.
KvP 2/8.

Nilsson, Anton, Dömd till döden för Amalthea. Sthlm 1962.
249 s.
Nilsson-Leissner, Torsten, Malmö lantbruksklubb 100 år. Glimtar ur ett sekels protokoll 1862-1962. Malmö 1962. 36 s.
portr.
Nordenstedt, Anna, Minnen från katedern. [Bl. a. från W.
Bladins förberedande skola.]
Ystads A 20/10.

Nordstrand, Ove, De första malmöstudenterna i Lund.
Huset, s. 9-11.

Ny psykiatrisk klinik vid Malmö allmänna sjukhus. Ill.
Sjukhuset. Årg. 39 (1962), s. 102-104.

Olsson, Albert, Makt och fattigdom. Sthlm 1962. 416 s.
On keels and wheels. [Utg. av] Kockums Mekaniska Verkstads
AB [och] AB Landswerk. Malmö 1962. 139 s. Ill. portr.
Palm, Henric, Lv 4, robotregemente.
Befäl. Årg. 45 (1962), s. 246-247.

Pasternak, Jakob, Städerna och kungamakten i det medeltida
Skåne.
Ale. Årg. 2 (1962), h. 1, s. 10-20.

Persson, Bengt-Arne, Glimtar från byalagen i Oxie härad.
Limhamniana. Årg. 4 (1962), s. 57-68.

Persson, Gösta, En transgressionslagerföljd från Limhamn.
Geologiska föreningens förhandlingar. Bd 84 (1962), s. 47-55.

[Richter, Jan], Hästarna ut — pegaserna in. Hippstart för 40
år sedan. Av Benjamin [pseud.]
SDS 4/11, Bilaga.

[Richter, Per Erik], Öresund tvingade malmöbor flytta till
högre boplatser. Av BER [sign.].
SDS 5/9.

Rodhe, Birgit, Utdrag ur PM angående försök med lägerskola
26/11-2/12 1961. [Kommunala flickskolan.]
Aktuellt från skolöverstyrelsen. Årg. 15 (1962), s. 798-801.
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Romare, Kristian, Facettdans i konstvänlig fabrik. Ill.
SDS 20/10.

— Konsten på Suellfabriken.
Tobaksbladet. Arg. 16 (1962), h. 4.

— Konstlivet kring en obefintlig konsthall. Ill.
SDS 4/11, Bilaga.
— M & t — graphic designers. [Melin & österlin.]
Kontur. 11 (1962), s. 40-45.

— ögon och planeter. [Max Walter Svanberg.]
SDS 24/2.

Rosengren, Karl Erik, Victoria Benedictsson i Malmö. Portr.
Svärdfejare och själamord, s. 213-226.

Rönne, V. R. & Skadhauge, Aksel, tresunds forurening og det
svenske samarbejde.
Nordisk tidskrift. Arg. 38 (1962), s. 1-21.

Salomonsson, Bengt, Sveriges äldsta kontakt med Västeuropa.
En boplats vid Segebro i Skåne. Ill.
Proxima Thule. Hyllningsskrift till H. M. Konungen. 1962, s. 1-25.

Sandell, Ove, Arbetets Bokens dag 1937-1962. En jubileumsskrift. Malmö 1962. 38 s. Ill. portr. (Skrifter till Arbetets
historia. 2.)
Sandgren, Percy, Motorvägsbelysning i Malmö. Ill.
Ljuskultur. Arg. 34 (1962), s. 125-133.

Schlyter, Herman, När "helige" Bager hade kinafrämmande.
Huset, s. 27-28.

Selander, Per, Barnsjukvårdens utveckling i Malmö.
Ronden. Arg. 2 (1962), h. 2, s. 8-11, 14.

Sellin, Ann, Malmö — stad med framtidsvyer.
Textilbranschen. Arg. 9 (1962), h. 8, s. 24, 61.

Senneby, Per-Olof, Lokaliseringsproblem i Skåne.
Industriförbundets meddelanden. 52 (1962), h. 1, s. 30-36.

Silony, Sture, Ett blad ur keramikens historia. Litt.
Limhamniana. Arg. 4 (1962), s. 25-39.

Sjöbeck, Mårten, Saltängarna vid sydöstra Öresund och deras
historiska förutsättningar.
Skånes natur. Arg. 49 (1962), s. 77-88.
9
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Sjögren, Henrik, Det mörknar över Malmö stadsteater.
KvP 15/6.

— Konsthall före konserthus.
KvP 13/2.

— Teatern måste arbeta aktivt och leda utvecklingen. Musical
för Malmö?
KvP 8/7.

Sjöhagen, Axel, Bellevuehemmet. [Inackorderingshem för alkoholskadade.]
Nykterhetsvården. Ärg. 41 (1962), s. 183-185.

Sjöström, Kurt, Unik utveckling av ungdomsfylleriet i Malmö.
Alkoholfrågan. Arg. 56 (1962), s. 81-85.

Sjöö; Manthe, Nordens "Rockefeller Center" i Malmö. En rad
imponerande storbyggen i gång. Ill.
Tidning för byggnadskonst. Arg. 54 (1962), s. 297-299.

— Segevång — nytt bostadsområde med 1.800 lägenheter i
Malmö. Ill.
Tidning för byggnadskonst. Ärg. 54 (1962), s. 213-217.

—' Skånemässan välver stora planer. Minnesutställning och
nya hallar.
Tidning för byggnadskonst. Ärg. 54 (1962), s. 594-595.

— Wessels stormarknad i Malmö.
Tidning för byggnadskonst. Arg. 54 (1962), s. 953-954.

Skolor och undervisningsväsen:
Andersson, H., Eleverna vid Latinskolan var förr sockenklockare.
— Skolundervisningen i Husie.
Bjerstedt, Å., Pedagogisk-psykologiska institutionen.
Breoskoleutredningen.
Carlson, 1., Lärarhögskolan.
Cavalli, H., östra småbarnsskolan.
Edebäck, V., Kampanj för bättre ordning.
Forsberg, V., Gå i skola på varv.
Fredriksson, G., Limhamns första skola.
Kjellman, L., övergången till grundskolan.
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— Utredning ang. grundskolans organisation.
Malmö sjuksköterskeskola.
Nordenstedt, A., Minnen från katedern.
Rodhe, B., Utdrag ur PM ang. lägerskola.
Sonesson, L., Andersson, G. & Nilsson, I., Skolplacering.
Sverud, E., Försök med lägerskola.
Skånska ingenjörsklubben 1887-1962. Malmö 1962. 51 s. Ill.
S. 11-51: Wetterlundh, S.,, Skånes industri — en återblick och några
framtidstankar.

Smålands gille i Malmö. Jubileumsmatrikel 1962. Malmö 1962.
31 s.
Socialvårdens organisation i Malmö. [Utredning och förslag av
Sveriges socionomers riksförbunds lokalavd.]. Malmö 1962.
57 s.
Sonesson, Lennart, Andersson, G. & Nilsson, Ingegärd, Skolplacering av barn med cerebral pares. [Cp-skolan i Malmö.]
Socialmedicinsk tidskrift. Arg. 39 (1962), s. 143-146.

Språkhistoria:
Bager, E., Talades det skånska i 1500-talets Malmö.
Ingers, 1., Ortnamn i kustlandet.
— Ortnamn i Malmö.
— 1500- och 1600-talens malmöspråk.
Ljungberg, L., Om gatu- och andra namn.
Stadsbiblioteket — en vänlighetens institution.. III.
Bokskogen. Arg. 9 (1962), h. 1.

Stefansson, Phär, Dags för lekmän ... [Reportage från bl. a.
Johannes församling.]
Vår kyrka. Arg. 101 (1962), h. 2, s. 6-8, za.
Smedner, Harald & Gustafsson, Göran, Preliminär rapport
med resultat från teaterundersökningen i Malmö våren
1962. Lund 1962. 38 s.
Svenburg, Ebbe, Stortorgsbrunnen för hundra år sedan.
SDS 17/10.

— Den äldsta Segekrogen revs först 1934. Ill.
SDS 4/11, Bilaga.
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Svensson, Ossian, Vad göres för att motverka vattenföroreningen i Öresund?
Skånes natur. Ärg. 49 (1962), s. 233-246.

Sverud, Erik, Försök med lägerskola i Malmö hösten 1961.
Pedagogen. Ärg. 3 (1962), h. 3, s. 11-13.

Svärdfejare och själamord. En festskrift till Malmö nation.
1962. Red.: Jan Thulin, Hans Ruin. Malmö 1962. 236 s.
Sydney, Edward, Ingeborg Heintze: city librarian of Malmö,
Sweden, 1948-1961.
Library association record. 64 (1962), s. 326-327.

[Sörensen, Willard], En gata — ett minne. Avskedsord till ett
gammalt hem på Söder [Fosievägen 9]. Av Ink [sign.].
SDS 3/1.

Teater:
Bergstrand, A., Några blad ur Malmö stadsteaters annaler.
Gustafson, R., Meeninghedenn thill lyst.
Handberg, S. E., Ung malmöaktris.
Richter, J., Hästarna ut.
Sjögren, H., Det mörknar över Malmö stadsteater.
— Teatern måste arbeta aktivt.
Srvedner, H. & Gustafsson, G., Preliminär rapport.
Åstrand, H., Fördubbla vår opera.
Tham, H[arryJ, Förslag till generalplan för Malmö stads kraftvärmeverk för tiden 1961-1980.
Stadsfullmäktiges i Malmö handlingar. Bihang 328.

Thomasson, Carl-Gustaf, "Under det något förändrade namnet af ..." Ill. portr.
SDS 4/11, Bilaga.

Tidman, Yngve, När Palm kom till Malmö skärptes tonen.
[Arbetarrörelsen i Malmö 80 år.]
Arbetet 11/12.

— Verkligheten bakom slagordet Örestad.
Vår bostad. Ärg. 26 (1962), h. 12, s. 8-9, 28-29.
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Tidningsväsen:
Alsterdal, A. & Sandell, 0., utg., En verklig folktidning.
Bergman, M., Janne Damm.
Fjellander, A., När Arbetet fyllde femtio och sextio år.
U., Nya sydsvenska tidningshuset.
Hansson, S., Från klubbnotiser till Ingemarsvakor.
Lindahl, 1., Arbetet firar 75-årsjubileum.
Sandell, 0., Arbetets Bokens dag.
Thomasson, C. G., Under det något förändrade namnet.
Två stormän inom svensk tobakshantering: Frans Suell d. y.
och Frans Henrik Kockum. Ill. portr.
Tobaksbladet. Arg. 16 (1962), h. 1, s. 4-6.

1Viderberg, Bertil, Familjefest på Framnäs. [Släkterna Flensburg, Ståhle, Falkman.]
SDS 3/12.

— Fotografer i Malmö 1842-1863. "Att aftaga bilder medelst
solljuset".
SDS 4/11, Bilaga.

— Hjärtskott i Malmö 1827. Bläddring i Allehanda 1827.
SDS 8/7.

— Malmö-utställningen 1865 i träsnitt och fotografi.
SDS 22/12.

— Musikaliskt hwarjehanda. Portr.
Svärdfejare och själamord. s. 227-236.

— Ymnighets-Horn. [Hotell Svea-Horn-Savoy.]
SDS 10/6.

Widerberg, Bo, Malmö bakom Malmö.
Idun. Arg. 75 (1962), H. 23, s. 14-16, 33-34.

Wieselgren, Kon] Neter], Två munkars resa till Öresund.
SDS 2/7.

[Wrenby, Knut], Malmö bygger jättehamn — drömmer om
Örestad.
Transportarbetaren. Arg. 66 (1962), h. 6, s. 5-5, 29-30.

Välkommen till Malmö. [Introduktion för nyinflyttade till
Malmö. Utg. av en del malmöföretag.] Sthlm 1962. 127 s.
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[Zander, Erik], Ny tobaksfabrik i Malmö.
Mål och medel. Ärg. 41 (1962), s. 172-173.

Åkesson, Jonas, Minnen och porträtt. Synpunkter på Jonas
Åkessons konst av Hakon Hedemann-Gade. Malmö 1962.
135 s. Ill. portr. (Sydsvenska Dagbladets årsbok. Ärg. 4
(1963).)
Åstrand, Hans, Fördubbla vår opera! Ett förslag till lösning
av Malmö stadsteaters kris.
KvP 5/7.

— Kan man mäta kultur? Har Malmö ett gynnsamt klimat
för musikkultur? 1-3.
KvP 9/2, 11/2, 17/2.

öresundsförbindelsen. Betänkande avgivet av svenska och
danska öresundsdelegationerna. D. 1-2. Sthlm 1962. (SOU
1962: 53-54.)
Tillägg till 1961:
Engström, Per, Drag i den skånska grosshandelns uppkomst
och utveckling.
Svensk handel. Ärg. 17 (1961), h. 3, s. 18-22.

— En korgagöing som grundade mångmiljonaffär och några
andra storgrossister.
Svensk handel. Arg. 17 (1961), h. 9, s. 16, 27--30.

Holmberg, Gösta, SHI:s skånekontor 10 år.
Hantverk och kultur. 1961, s. 130-138.

Horn, Agneta, Agneta Horns leverne. [Ny uppl.] Sthlm 1961.
142 s.
S. 63-66: Belägringen av Malmö 1644.

Lyttkens, Alice, En strimma violett. Sthlm 1961. 325 s.
Salomonsson, Bengt, Vorläufiger Bericht iiber einen spätgla:
zialen Wohnplatz in Schonen. [Segel Ill.
Meddelanden från Lunds universitets historiska museum. 1960, s. 197
—203.

Samordnad undervisning på högstadiet. Om försöksverksamheten vid Kommunala flickskolan i Malmö.
Folkskolan. Arg. 15 (1961), h. 7, s. 10-14.
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UTDRAG AV
MALMÖ FORNMINNESFÖRENINGS MATRIKEL
Mars 1963

Årligen betalande medlemmar, vilka inträtt under tiden
mars 1962—februari 1963:
Ahdner, E. M., Fru
Bachman, Allie, Fru
Bager, Clara, Fru
Bruzelius, Margit, Fru
Bruzelius, Krister, Stud.
Calling, Karl J., Fotograf
Cappelin, Anna, Fröken
Christensen, Ingeborg, Fru
Dahlgren, Hildur, Fru
Dahlström, Edith, Fröken
Dungir, Alma, Fru
Edenheim, Ruth, Fru
Edenheim, Walter, Kapten
Ellberg, Bengt, Arkivarie
Ericsson, Elsa, Fru
Gyllenstierna, Wanda, Frih., Mölle
Hallenberg, Margit, Fru
Hanngren, Ester, Fröken
Hegardt, Elsa, Fröken
Herlin, Iwe, Direktör
Herlin, Solveig, Fru
Hofrål, Erik, Amanuens
Holmström, Erik, Herr
Hultål, Nils, Linjeförman
Håkansson, Åke, Herr, Arlöv
HätlAn, Inga, Fru

JotAus, Lennart, Fil. mag.
Kelfve, Elsa, Fru
Kinberg, Berit, Fru
Kockum, Birgit, Fru, Åkarp
Kristiansson, Bengt, Läroverksadjunkt
Kriiger, Anna Brita, Fröken
Lanefeldt, Tomas, Fil. stud.
Lind, Elsa, Fröken
Lundström, Frithiof, Folkskollärare
Möller, Meta, Fru
Nilsson, Victor, Herr
Olsson, Erik, f. Stadskassör
Ringblom, Nanna, Fru
Ringblom Per-Gunnar, Försäljningschef
Sjöberg, Axel, Arkitekt
Sjöblom, Greta, Fröken
Sjölin, Axel, Avdelningschef
Stenkula, Hedvig, Fröken
Stridh, Christer, Stud.
Svensson, Sven Erik, Tandläkare
Söderling, Rut, Fru
Ulfstrand, Martha, Fru
/Urnan, Göthe, Herr
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Styrelse:
Ordförande: Th. Munck af Rosenschöld, borgmästare
o. Ordförande: Einar Bager, konstnär, fil. doktor
Sekreterare: Leif Ljungberg, stadsarkivarie
Ledamöter: John Hain, direktör
Karin Kollind, gymnastikdirektör
Suppleanter: Sture Kelfve, arkitekt SAR
Erik Hofr&E, fil. kand., museiamanuens
Kassaförvaltare: John Hain
Redaktör för årsskriften: Leif Ljungberg.
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MEKANISKA VERKSTADS AB • MALMÖ • SWEDEN
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töjet, a ab"
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Koppla av...
från Edra ekonomiska bekymmer och låt
oss förvalta Edra tillgångar. Det lönar sig.

Tala med vår notariatavdelning!

2MAWDINAV310IC.
BANKMM
När det gäller böcker och
inbindning
för

biblioteket
för

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

Telefon 71835

III

Spara - .
där Ni kan låna

Malmö Sparbank Bikupan
Oxie Härads Sparbank

IV

OSTERQATAN 1, MALMO
TEL. 709 80

ePtkoce-r (PWIIKY7=
finns på Premieköp från 470:—.
Bara 25:— i månaden!

ÅTVIDABERGS

Malmö

FÄRGER
TAPETER
V

IR IL

IL E E IP UV IP

PAPPERSHANDELS AB.
Mest sorterade inköpskälla i allt som tillhör pappers- och kontorsmaterialbranschen
Specialavdelning för teknisk rilmatriel

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. 2 0 4 5 7

VI

AB. M. Flensburgs Söner
Södergatan 9

Malmö
Tel. 21261

Specialaffär för hemgifter och bosättning

Affären grundlagd 1805

31)ingåtbs färghanbef
Etablerad 1889

VY,

• '(
'0'1 e

sX

Y‘e

Telefon 704 90

VII

Raffinerad
strumpelegans

VIII

BYGGER ALLT

Hus
vägar
industrier
vattenbyggnader

1\

T.1

keptes,ertEeta oc4

E. A. Rosengrens AB.: Byggnadsartikar

Calvert & Co: CeCe slitsdurk

Götaverkens Fönster AB.: Ferrofönster

Jönköpings Mek. Werkstads AB.

AB. Fixfabriken: Byggnadsbeslag

AB. Maskin Tellus: Transportanordningar

TNV garage- ock industriportar

Smedjebackens Valsverks AB.

INGENIORSFIRMA SVEN HELLSTEN K/B
Box 4293

MALMO 4

Tel. 709 00

AKTIEBOLAGET

ARMERAD BETONG

x

G. & L. BEIJER AB
MALMÖ
FIRMAN GRUNDAD 1866

•

KOL KOKS OLJA
JÄRN TRÄ
BYGGNADSMATERIAL

•

IMPORT - EXPORT
SJÖFART

XI

BETALD ANNONSPLATS

KLICHEER
Retuscher
Teckningar
*
allt inom

OFFSETREPRODUKTION
OFFSET-TRYCK

(Ålo.1,4-'43

grofisL LALtie94,1,Å3
Nobelvågen 129

XII

B

Tel.

93 61 10

Bliv medlem i

Malmö fornminnesförening
Årsavgift 15: — kr.

För ytterligare medlem tillhörande samma familj utgör avgiften 5: — kr. ; sådan
medlem är ej berättigad erhålla årsskriften gratis.
Årsskrifter 1934 —1960 pris 5 : — kr. pr årg. och 1961 — 1962 kr'. 7 : 50 pr årg.
Minnesskriften 1909-19, pris 10: — kr.
Einar Bager : Med penna och ritstift, 15: — kr.
Leif Ljungberg: Ur djupa källarvalven, 10: — kr.
Lyder van Fredens kämnärsräkenskaper för Malmö 1517 — 1520,
utgivna av Leif Ljungberg, 12: — kr.
Samtliga skrifter kunna förvärvas hos sekreteraren i Stadsarkivet.
Leif Ljungberg: Om gatunamnen i Malmö, pris häftad 10 : — kr.,
inbunden 14: — kr. finns i alla boklådor.

XIII

re-urni-§
Ett kvalitetsbegrepp
Er fotohandlare demonstrerar gärna Eumig smalfilmsprogram

AB SVENSKA
URDEPOTEN
Skandinaviens
största urföretag
med moderna
butiker i Malmö.
Stockholm, Göteborg.
Hälsingborg,
Trelleborg, Lund,
Västerås och Linköping.

XIV

ADDO

BORDSERVERING

SJÄLVSERVERING

Pilgården,.. Triangeln
Ströget,.. Södergatan

Bergsg. 20, Arbetets hus
Malmg6rden, Drottningg. 6
Drottningtorget .... 10
Konsumrestaurang, . Lund
Petri Pumpa, .... Lund

Folkets hus, Nobeltorg.
Domus .. i varuhuset

SOLIDAR
RESTAURANGERNA
RESTAURANG
X\

Annonser

AB ADDO
AB ARMERAD BETONG
G. & L. BEI JER AB
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 SPARBANK BIKUPAN
AB MALMÖ STRUMPFABRIK
AB BRÖDERNA OLOFSON
OXIE HÄRADS SPARBANK
SKANDINAVISKA BANKEN
SKÅNE-MALMÖ FÖRSÄKRINGS AB
SKÅNES STADSHYPOTEKSFÖRENING
SKÅNSKA CEMENTG JUTERIET
SOLIDAR
STÖLTEN & SON AB
AB SVENSKA URDEPOTEN
WINGÅRDS FÄRGHANDEL
AB A. 0. WIXELL
AB ÅTVIDABERGS INDUSTRIER

XVI

I-' •

AB LUNDGRENS SÖNER BOKTRYCKERI
B a ltzarsga tan 24 • Malmö

FÖRSÄKRING

SKANDIA SVEA SKÅNE

Malmö 1963. Lundgrens Söner boktr.

