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"Vid Kockums villa 1848" 

Det minnesvärda året 1848 med de krigiska förvecklingarna mellan 
Danmark och Preussen gjorde, att Malmö då blev ett storpolitisk cent-
rum. På våren sagda år sammandrogos här 10.000 man svenska och 
norska trupper, färdiga att bistå danskarna, om fientligheterna från tysk 
sida fortsatte. Kung Oscar (I) och hans familj slog sig ner i Malmö, där 
ett hektiskt nöjesliv kom att omväxla med krigiska övningar. I den 
kungliga staben tjänstgjorde bl. a. en ung löjtnant, Fritz von Dardel 
(1817-1901), som därtill var en begåvad konstnär och med tiden 
skulle avancera till höga ställningar som överintendent och chef för 
överintendentsämbetet (nuvarande Byggnadsstyrelsen) och preces i 
Konstakademien. Under tjänstgöringen i Malmö återgav han med sitt 
ritstift och sin pensel ett stort antal bilder både av martialisk, idyll och 
sällskapsliv. Även flera stadsbilder hann han med under sin Malmö-
vistelse. 

Ett trettiotal av dessa von Dardels Malmöbilder återfunnos sistlidna 
höst på Malmö museums utställning, "Skånska bilder. Konsten speglar 
livet i Skåne". Årets färgbild i Malmö Fornminnesförenings årsskrift är 
just en av von Dardels målningar, kallad "Vid Kockums villa 1848". 
Den har kunnat återgivas tack vare tillmötesgående av bildens ägare, 
major Gösta Boltenstern, Tandla gård, Holsta, och Allhems förlag, 
vilket reproducerat bilden i färg. 

"Holmen" vid dåvarande Terningsholmsvägen, nuvarande Rönne-
holmsvägen inköpte den framstående industrimannen Frans Henrik 
Kockum (1802-75) år 1838 av änkefru Christina Margaretha Albrecht, 
f. Bergh, och uppförde denne året därpå där en villa i italiensk stil, som 
av familjen Kockum användes som sommarhem. Till ställets tjusning 
bidrog en förnämlig park med en ansenlig damm omslutande en holme, 
vilken uppenbarligen givit namn åt idyllen. Hur Kockum redan 1840 i 
granskapet anlade ett gjuteri — föregångare till Kockums verkstadsab. 
— är en annan historia, som vi ej här närmre skola gå in på. — På 
"Holmen" utövades emellertid stor gästfrihet och sommaren 1848 har 
väl denna stegrats i intensitet, inte minst med hänsyn till att självaste 
änkedrottning Desideria då under några veckor gästade stället. 

En annan celeber gäst var Fritz von Dardel, som med sin pensel i ett 
par fall fångat ställets och omgivningarnas charm. Det är en av dessa 
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bilder, en akvarell, som här återgivs i färg. von Dardel har tydligen 
placerat sig och sitt staffli på den förenämnda holmen och fångat en 
idyll med i förgrunden en gumma, som hämtar vatten i en kopparkittel 
vid en tvättbrygga. Som bakgrund se vi en halmtäckt, gammaldags 
byggnad med en ganska hög, vit skorsten. 

Till slut skall endast nämnas, att "Holmen" köptes i november 1901 
av byggmästarna Wilh. och Th. Billberg, som styckade området till 
byggnadstomter och rev boningshuset i april 1902, varefter tomterna 
bebyggdes. Namnet "Holmgatan" erinrar ännu om, vad som en gång 
varit på området. 

L. Lj. 
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Malmö Fornminnesförening vid Ordrups gård den 27 maj 1965. Foto: Leif 
Ljungberg. 

Malmö Fornminnesförenings verksamhet 1965 

Ordinarie årsmöte hölls onsdagen den 10 mars 1965 i Dringenbergska 
gården, Norra Vallgatan 66, vilken genom tillmötesgående av S-bola-
gens chef ställts till föreningens disposition. Före förhandlingarna 
ägnade ordföranden, borgmästare Th. Munck af Rosenschöld, en hyll-
ning åt minnet av drottning Louise och erinrade därpå om tre sedan 
senaste årsmötet bortgångna föreningsmedlemmar: fröken Eva Flens-
burg, konsul Th. C. Bergh, och fröken Anna-Lisa Lundgren. Efter för-
handlingarna redogjorde tjänstemannen i S-bolagen, kapten Walter 
Edenheim, för Dringenbergska gårdens historia, varefter en rundvand-
ring vidtogs under ciceronskap av herrar Edenheim, arkitekt SAR Sture 
Kelfve och intendenten E. Hofren. På Hotel Savoy samlades sedan en 
stor del av mötesdeltagarna till gemensam supe. 

Kristi Himmelsfärdsdag, den 27 maj, företogs vårutfärden under 
ordförandens ledning, denna gång till Danmark. Från Havnegade gick 
turen i abonnerad buss till Ordrups gård, där framlidne etatsrådet 
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Wilhelm Hansens och hans makas praktfulla målerisamling ingående 
studerades. Efter en promenad i den vårfagra parken med dess hundra-
åriga träd och vackra blomsteranläggningar fortsattes turen till Sone-
rods kro, där lunch intogs. Efter denna besöktes Sollerods kyrka och 
generalkonsul P. Tvxrmoes' lilla vackra barockslott besågs utvändigt. 
Tyngdpunkten för dagens utfärd var Frilandsmuseet i Lyngby, där 
medlemmarna visades kring av intendenten Hofren. 

Den 18 september hade Fornminnesföreningen kallat till studiebesök 
i Hyllie, vilket tog sin början på Hyllie 19-gården. Även här var inten- 
denten Hofren ciceron. På programmet stod därutöver besök i "soldat-
torpet" (Limhamns museum) ävensom i Hyllie by, vilket allt 
demonstrerades under sakkunnig ledning. 

Föreningen har, som ordföranden nämnde vid årsmötet, under 1965 
förlorat en medlem, vars insatser äro särskilt värda att ihågkommas, 
nämligen konsul Th. C. Bergh, som verkat i styrelsen under 28 år. Han 
var en man med starkt kulturmedvetande och mångsidig bildning, 
vilket under hans tid som styrelsemedlem kom föreningen väl till godo. 
Hans pietetsfulla omvårdnad om den gamla Berghska fastigheten i 
hörnet mellan Residenset och Rådhuset med dess genom tiderna be-
varade vackra interiörer gick helt i linje med föreningens intressen. 

Jämlikt testamentariska förordnanden av förenämnda fröken Lund-
gren ävensom av hennes broder, boktryckaren Sven Erik Lundgren, 
vilka syskon avledo den 15 januari respektive 19 mars 1965, har för- 
eningen erhållit sammanlagt 10.000 kronor, vilka medel jämlikt styrel-
sens beslut skola förvaltas som en särskild fond, betecknad Sven Erik 
och Anna Lisa Lundgrens fond. Syskonen Lundgren voro barn till för-
eningens hedersledamot, boktryckaren Edvin Lundgren. De hörde till 
föreningens äldsta och mest intresserade medlemmar, vilka icke utan 
vägande skäl försummade ett sammanträde eller en utfärd. Dona-
tionerna utgöra ett vackert bevis på deras trofasthet mot föreningen. 

Årsskriften, tryckt liksom tidigare å Lundgrens Söners boktryckeri, 
utkom den 11 juni. Tryckeriet har välvilligt beviljat rabatt å tryck-
ningskostnaderna. Från jur. doktor Ebbe Kocks stiftelse har bidrag 
erhållits för tryckning av Einar Bagers artikel i årets skrift. 

Medlemsantalet utgjorde under året 1 hedersledamot, 6 ständiga och 
735 betalande medlemmar, (därav 117 "familjemedlemmar") eller till-
sammans 742, vilket utgör en ökning med 4. 

Föreningens utgående balanskonto den 31 december utgjorde: 
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Tillgångar: 

Aktier 
65 aktier i ASEA 5.234: — 
40 33 „ Sv. Handelsbanken 6.434 : — 
40 33 „ Sv. Sockerfabriks AB 3.827 : — 
20 „ Skandinaviska Banken 3.430: — 
20 „ AB Sv. Fläktfabriken 4.860 : — 
20 „ „ Försäkrings AB Skandia 4.100 : — 27.886:- 
1 st. premieobligation av 1963 

	
100: — 

Banktillgodohavanden 	 27.347 : 49 
Postgiro 	 238: 59 

Kronor 55.572:08 

Skulder: 
Berghska Fonden 	 1.978: 11 
Leif Ljungbergs Fond 	 3.130: 31 
Anna Lisa och Sven Eric Lundgrens Fond 	 10.278: — 
Balanserade Posters Konto (med1.-avg. 1966) 	 35: — 
Kapitalbehållning 	 40.150: 66 

Kronor 55.572:08 
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Malmöhistoria i sten III. 

Av Einar Bager 

Måndagen den 5 april 1712 inlämnade stadsfiskalen Hafman till 
magistraten en lista på 23 personer, som föregående söndag under 

högmässan och aftonsången "attraperats" av militärpatruller och stads-
vakten. Det var ett par hantverkare, i övrigt gesäller, drängar och lär-
pojkar, som påträffats på gatorna. Samtliga hade nu mött upp på råd-
huset och sökte var och en i sin stad andraga giltiga skäl till, att de 
försummat gudstjänsten. Alla hade varit i kyrkan en eller två gånger 
tidigare på dagen och med undantag av tre 14-åriga pojkar, som tagit 
sig en promenad på stadsvallen, hade samtliga varit på väg till någon 
av stadens fyra kyrkor, när de anhållits. 

En bagare uppgav, att han redan tre gånger tidigare varit i kyrkan 
och var stadd på sitt fjärde kyrkbesök, när vakten grep honom. En 
timmerman hade besökt högmässan, som började redan klockan 9, och 
därefter tolvpredikan. Han hade sedan gått hem för att se om sitt hus. 
När han så var på väg till aftonsången, "attraperade" patrullen honom. 

En liten tidsbild få vi i ett annat fall. En dräng hos handelsmannen 
i Landskrona, Johan Lang berättade, att anledningen till hans sena 
ankomst var, att han hjälpt till med att reparera överinspektoren Josua 
Stiernblads vagn, "som frun skulle åka uti till kyrkan", och han hade 
därigenom blivit fördröjd. Vägen för körturen har inte varit alltför lång, 
eftersom Stiernblad bodde vid Södergatan i "Flensburgska huset" —
han och Lang voro gifta med två systrar Hegardt. Vädret har knappast 
lagt hinder i vägen för en promenad — pojkarna styrde ju kosan till 
stadsvallen — men det gällde väl att komma till kyrkan ståndsmässigt. 

Razzian mot de försumliga hade, såsom framgick av flera vittnesmål, 
satts in överraskande, och det är därför så mycket mer förvånansvärt, 
att fångsten i en stad av Malmö storlek stannat vid en så blygsam siffra. 
Men så var det förvisso heller ingen ringa risk man löpte, om man 
slarvade med gudstjänsterna. Straffsatserna hade fastställts 1686 i en 
kunglig förordning om sabbatsbrott, som då och då förkunnades i 
kyrkorna. Stadskomministern Jonas Groterus råkade en söndag 1694 
från predikstolen påminna om, att den som uteblev från gudstjänst 
skulle böta 6 mark silvermynt. Magistraten skyndade att rätta till ett så 
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fatalt misstag. Det där gällde ju endast dem, som kommo för sent eller 
lämnade kyrkan före gudstjänstens slut. Nej, den som uteblev från hög-
mässan hade att plikta hela 10 daler och för försummad aftonsång var 
taxan 5 daler. 

Om denna med militärisk drill genomförda kyrkotukt varit för 
Malmö särskilt utmärkande, må vara osagt. I varje fall är det påtagligt, 
att det ständiga- trampet på gravstenarna i S:t Petri kyrka medfört en 
nerslitning av långt större mått än i kyrkorna i t. ex. Helsingborg, Ystad 
och Kristianstad. 

Detta bevis på Malinöbornas fromma nit fick man åter prov på, när 
i fjor våras i samband med sänkningen av altarrundeln några brickor 
kom i dagen av det stora läggspel,' som professor Brunius pusslat samman 
av gravstenar som underlag för golvplattorna i vår kyrka. Liksom tidi-
gare fick man även på nytt bevis på den fullständiga brist på pietet, 
som ådagalagts, när denna omläggning företogs för något mer än ett 
sekel sedan. 

Med glädje kunde man däremot åter fastställa, att domkyrkoarkitek-
ten Theodor Wåhlin gått ganska varligt fram vid sin restaurering för 
ett halvsekel sedan, även om man någon gång nödgades ställa sig 
frågande såsom inför ett nedan redovisat fall. Den uppmätningsplan av 
gravstensgolvet, som Wåhlin då upprättade, visade sig även nu vara i 
stora drag tillförlitlig och åtföljande beskrivning fyller stora krav på 
noggrannhet. 

Den undersökning, som i fjor kunde göras, var av begränsad omfatt-
ning och berörde endast högkoret framför altaret. Förhoppningen att 
altarrundelns upphöjning skulle bestå av gravstenar, grusades mycket 
snart. Här fanns endast en fyllning av murbrockor och grus från 
Brunius' tid. Därunder påträffades en grundmur av stora gråstenblock 
i nord-sydlig riktning, som tolkades såsom underlag för det medeltida 
altaret, som Claus Mortensen försåg med det i nuvarande högaltare 
ingående stora altarbordet av sten. Hela området utanför rundeln var 
däremot belagt med gravstenar eller fragment av sådana. Några av de 
stenar, som Wåhlin hedrat med platser i koromgången och Krämare-
kapellet, hade dock tidigare legat här och luckorna efter dem hade fyllts 
med allsköns brottstycken. 

De kyrkliga myndigheterna visade sedvanligt tillmötesgående för 
önskemålet att bereda tre gravstenar plats i kyrkrummet. Malmö 
museum har ägnat arbetet erforderlig tillsyn. För stenarnas behöriga 
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behandling svarade åter med intresse och kunnighet stenhuggaren Karl 
Persson. 

1. GRAVSTENEN NR 10 I NORRA GÅNGEN 

Koret 

Ett block av en senmedeltida gravsten av samma typ som borgmästaren 
Oluf Pedersens i S :te Anne kapell hade utom de otydbara spåren av 
mittcirkelns minuskler en långt senare inskrift, som dock stympats, när 
stenens högra kantstycke, troligen avsiktligt, bänts bort. Bokstavstypen 
här pekade på Basilius Goldsmid, den under 1670-80-talen i Malmö 
verksamme bildhuggaren. Mellan de båda inskrifterna hade ett klum-
pigt nr 10 av 1700-talstyp inhuggits. 

Endast stenens övre vänstra del är bevarad och här läser man: 

DENNE STEN OC LEYER STED TILH — — — — 
EREBORN ALTBAR OC VELFOR 	  
HANDELS MAND OC BRYGER I MAL — — — — 
KIELDSON OC HANS KIERE HUSTR — — — — 
DYDERIG OC GVDELSKENDE MATRO — — — — 
BERTILS DATTERS ARFVINGER 	  

Med hjälp av den tidsbestämning, som bokstavstypen lämnade, och 
de båda efternamnen ledde undersökningen snart fram till senare råd-
mannen Rasmus Kieldsons son Rasmus och dennes hustru Anne Bertils-
datter. I den efter den förre den 15 februari 1688 förrättade bouppteck-
ningen nämnes han dock som Rasmusson. Ehuru det finns åtskilliga 
belägg på, att en son övertagit sin faders båda namn t. ex. guldsmeden 
och borgmästaren Jacob Peder Svenszön, och senare utelämnat mellan-
ledet, måste man dock här sätta ett frågetecken. 

Vårt utomordentliga stadsarkiv förnekade sig icke, när det gällde att 
tillhandahålla uppgifter för bekräftelse av de slutsatser, som jag till-
synes något lättvindigt dragit. Bouppteckningen 1748 efter borgmästa-
ren Jöns Stobaeus, som varit gift med Rasmus Kieldson d. ä :s sondotter, 
upptager en värdering av honom tillhöriga gravställen och här finner 
man: 

Ett dito gravställe utij norra gången wid dopet under n:o 10 — synes 
allena tillräckeligit för ett lik, en stor hwit sten deröfwer, söndrig, med 
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DENNE STEN OC LEIDER STDTIL$  
EREBORN A CT f3/I R a 17ELF0 , 
HÄNDELS MANDBR9G ER -1-Milet 
KI E LDSON G HMS KIER E I-117ST 
139DERTTZIC GYDELSRENDETIATR 
BERTILS DATTERS fRFVING ER 

No I 

1 

• 

1 
• 

[1] 
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uthuggit nambn Rasmus Kielsson utij sielfwa likstenen, wärderas till 
18 daler s:mt. 

Med hjälp av Örngrens plan över kyrkan av år 1747 finner man, att 
stenen legat i gången rätt innanför norra porten i tvärskeppet, därav 
den hårda nerslitningen. Ehuru den i beskrivningen betecknas som 
söndrig, var den dock vid denna tid ännu fullständig. Numrets inhugg-
ning upptill tyder dock på, att det nedre partiet redan då varit illa 
medfaret. 

Vit kalksten. Ursprunglig storlek ungefär 130 X 250 centimeter. 
Fragmentet lämnades orubbat under golvplattorna. 

2. GRAVSTENEN NR 3 I KORET 

Koret 
Strax vid den pelare, som uppbär minnestavlan över stadskomminis-

tern Bertil Jespersen samt ett epitafium med hans porträtt, det tidigaste 
av kyrkans prästkonterfej, påträffades den sten, som täckt hans grav. Den 
är helt slät och har endast en randinskrift: 

(BARTH)OLOMAEVS CASPARI AD DIVVM i 
PETRVM ECCLESIASTES ET HAEREDES 
övers. Bertil Jespersen vid S:t Petri präst och hans arvingar. 

Nertill en sköld med helt utplånat innehåll, ovanför initialerna B I B 
=Bertil Jespersen Bigumio, den senare bestämningen efter födelseorten 
Bigum nära Hobro på Jylland. 

Vid fotändan gravstensnumret 3 efter 1666 års numrering. 
Liksom sin förman, kyrkoherden Hans Christensen Sthen, ägnade sig 

även Bertil Jespersen åt litterär verksamhet, av vilken dock endast upp-
byggelseskrifterna "Liffsens Krone" och "Helgens Speyel" äro bevarade. 
Ett tillägg till den förra skildrar "en aandelig Skermyssel mellem den 
grumme Sathan och et menniske, som ligger paa det yderste". Djävuls-
tron med alla dess konsekvenser firade under Bertil Jespersens verksam-
hetstid i vår stad några av sina största triumfer, då ett stort antal kvin-
nor såsom häxor mötte en kvalfull död på bålet. Det saknas visserligen 
belägg för, att Bertil Jespersen i detta sammanhang varit särskilt verk-
sam, men som barn av sin tid har han utan tvivel intagit en positiv 
ställning till dessa förföljelser. 

Det är över huvud taget mycket litet, man känner till om honom 
utöver torra data. Att hans namn omgivits av särskild glans och att hans 
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minne blivit så väl bevarat, har han främst sina efterkommande att 
tacka för. Såsom "de Bartholiners stamfader" omnämnes han alltid med 
blottat huvud, när denna lärdomssläkt kommer på tal. 

Bertil Jespersen avled 1613 efter 35 års tjänstgöring här. Genom sitt 
äktenskap med Anne Tinkel, prästdotter från Grönby, är han befryndad 
med släkten Kock, såsom jur. dr Ebbe Kock redovisat i en artikel "En 
borgerlig skånsk släktkrets med anknytning till Malmö" i denna års-
skrift 1942. 

Stenen låg ursprungligen vid tröskeln till långskeppet, där prästerna 
förfogade över fem gravställen. Den har nu lagts nedanför den pelare, 
som uppbär övriga minnesmärken över Bertil Jespersen. 

Grå kalksten. Storlek 100 X145 centimeter. 

3. ANDERS PERSENS GRAVSTEN PÅ KYRKOGÅRDEN 

Koret 

Medan det pågick en ständig tävlan att överträffa varandra med 
praktfulla gravmonument mellan de borgare, som ägde gravställen innan-
för S:t Petri kyrkas murar, fanns det på kyrkogården utanför knappast 
någon motsvarighet. Här framtvingade gravägarnas ekonomiska villkor 
sträng sparsamhet med de element, som ingingo i gravstenens utsmyck-
ning. Den tidstypiska indelningen återfinner man dock, men i görligaste 
mån förenklad. 

Ett prov på denna knappa utformning erbjuder den gravsten, som 
Anders Persen 1609 lät lägga på kyrkogården. Den har i hörnen med 
ritsade linjer Jesussymbolum IHS i cirkelfält, mellan dem av två linjer 
begränsade bårder utan inskrift. Mitt på stenen i en cirkel en sköld med 
Anders Persens bomärke och hans och hans första hustrus initialer 
A P — A E D. Överst på mittfältet inskriften: 

ANNO 1609 
DENNE STEEN HORER 
ANDERS PERSEN HANS 
HVSTRV OG ARFVING TIL 

Under mittcirkeln en senare inhuggen sköld med bomärke och initia-
lerna M P S. Under skölden M K D. 

Mellan den övre inskriften och mittcirkeln en senare inskription: 
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ANNO,' 6 0 3 
DENNE STEEN 1-10P,ER„ 
,INDERS PERSEN HANS 
HVSTÄV 0C, ART VING 
DENNE STEN CC STED TILHOREP r;tG  

KAREN SALIG-  IHRI5 TEN RiBEKS c h11NE 
SANDE A RFYI NG E.R. 	1 6 7.9 

M D 

/65 
1 	' 
L50 

[31 

2 17 



DENNE STEN OC STED TILHORER MIG 
KAREN SALIG CHRISTEN RIBERS OC MINE 
SANDE ARFVINGER 	 1 6 7 5 

Nederst i bården nummer 130, ovanför i mittfältet 165. 
Anders Persen var bryggare och gifte sig efter första hustruns död med 

Margrete Klaus Datter — M K D. Sedan han avlidit 1612, ingick 
änkan nytt gifte med Morten Poffuelsen — M P S, en betrodd borgare, 
som bl. a. var tingman 1630-35. Han avled 1637. Sitt hemvist hade 
dessa båda i en gård vid Östergatan, som utgjorde västra delen av 
nuvarande Bagerska gården. 

Det har ej lyckats att knyta samman dessa med gravstenens senare 
ägare, handelsmannen Christen Pedersen Riber. Gravstenens årtal anger 
ej hans dödsår, ty hans hustru nämnes redan 1673 som änka. Hennes 
namn var Catharina Finetsdatter, hon avled 90-årig 1700. 

Christen Riber och hans efterkommande bodde i gården gl. nr 727 vid 
Hjulhamnsgatan, som ännu i början av vårt sekel stundom efter dem 
benämndes Rivaregatan. 

Svartbrun kalksten. Storlek 110 X 180 centimeter. 

4. GRAVSTENEN NR 6 I KORET 

Koromgången 

När jag i min Malmöhistoria i sten, del 1 skildrade borgmästaren 
Fadder Matzöns intressanta gravsten, som nu ligger i koromgången, 
kunde jag icke undertrycka min förvåning över, att Wåhlin, som be-
skrivit hela stenen från ovan till nedan, endast tillvaratagit det nedre 
partiet. Enda förklaringen syntes mig vara, att de brottstycken av den 
svårt skadade stenen, som hört till dess ovandel, varit så sköra, att de 
smulats sönder vid försöken att återställa dem på plats. 

Så mycket större var därför min förvåning, när jag bland de brott-
stycken, som fyllde platsen för en av Wåhlin borttagen gravsten, fann 
ett av honom registrerat, välbevarat parti av Fadder Matzöns sten. Det 
var det övre högra hörnet med evangelistnamnet MARCVS såsom enda 
rest av den redan vid Wåhlins undersökning saknade hörnbilden och 
därunder en vapensköld med ros över sexuddig stjärna samt initialerna 
K I D=Karen Jörgens Datter. Utmed kanten en bård av hopflätade, 
platta slingor. Av inskriftsplattan ett smalt stycke med de sista bok- 
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stäverna i fyra rader, som med denna komplettering får följande 
lydelse: 

(VNDER DENNE STEEN LIGG)ER 
DE (N) ERLIG (E OV WELFORNEM) ME 
MAND SALIG FAD (DER MATZ)ON 
FORDVM BORGEMESTER (0C K)ON 

Fadder Matzöns hustru Karen Jörgensdatter var dotter av byfogden 
Jörgen Jenszön Bornholm och avled 1619. Hennes vapenbild, ros över 
stjärna, fördes vidare av hennes kvinnliga efterkommande, vilket i så 
måtto är anmärkningsvärt, som den gängse regeln eljest var, att hustruns 
vapensköld endast innehöll Jesussymbolum IHS. 

Fragmentet har nu återförenats med gravstenen i koromgången. De 
till denna hörande, alltjämt saknade partierna dölja sig utan tvivel på 
andra ställen under kyrkgolvet och komma om icke förr så någon gång 
vid dettas omläggning att fullständiga den ur många synpunkter värde-
fulla stenen över Fadder Matzön och hans hustru. 

5. GRAVSTENEN NR 42 I NORRA GÅNGEN 

Ett annat fragment tillhandahöll i original en del av den text, som i 
Malmöhistoria i sten, del II inom parentes kompletterat inskriften 
på borgaren Wedzel Johansöns gravsten. Dessa inskrifter äro i regel 
schablonmässigt avfattade och det erbjuder föga svårighet att full-
ständiga dem, dock med några självklara undantag. I föreliggande fall 
fastställdes sålunda på det lilla brottstycket exakta tiden för den av-
lidnes hädanfärd, rekonstruktionen av hans efternamn bekräftades och 
randinskriftens årtal 1638 preciserade tidpunkten för Wedzel Johansöns 
förvärv av gravstället. Med sistnämnda utgångspunkt fick man tyvärr 
belägg för, att det i den tidigare redogörelsen supponerade gravstens-
numret var oriktigt. 

I kyrkans räkenskaper för åren 1636-38 finner man följande anteck-
ning: Solt Weesell Johansen en sten udenfor kledebocappetels (!) dören 
ved muren — 30 daler. Platsen preciseras ytterligare i den 1634 upp-
lagda "Kyrkstolens" förteckning på gravställen: Wedtzell Johannsenns 
leijerstedt nest östen optill Klaedebo capell norden under vinduffuitt 
imellum fornefnde capell och de gamble fadderstole, som nu igien staar. 
— Därefter följer måtten på gravstället bl. a. "udi bredden fra vinduf-
fuet och ud paa gulffuit". 
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På Jacob Örngrens plan av kyrkan .1747 finns på denna plats ej 
längre någon sten och nummerserien för norra gångens stenar slutar 
med nr 41. Wedzel Johansöns gravsten hade följaktligen vid denna tid 
flyttats till något annat gravställe och förmodligen på övligt sätt för-
setts med annat nummer. Måhända kommer en gång stenens fotända 
ett påträffas och dessa frågor få då sitt svar. 

Randinskriften mellan de båda översta hörncirklarna lyder nu: — 
A0 1638 LOD —. Därunder följer mittfältets sju översta rader: 

ANNO 164(5) den 
9 IANUARI HEDENSOF 
I HERREN ERLIG OC 
(W)ELACHT MAND WEDZEL 
(IOH)ANSÖN BORGER I MALM0 
(OC) LIGGER HER VNDER 
(BEGR) AF (V)EN I HANS ALDER(S) 

Stenen förvaras i kyrkkällaren. 

6. GRAVSTENEN NR 289 PÅ KYRKOGÅRDEN 
Koret 

Det gick livligt till hemma hos skomakaren Jöns Eskilson en aprildag 
1714. En fänrik hade kommit dit och givit besked om, att de hos sko-
makaren inkvarterade sex soldaterna skulle ha tre sängar och inte som 
hittills blott två. Skomakaren föreslog stillsamt, att man skulle kalla in 
soldaterna för att höra, om de haft något att anmärka på, men fänriken 
ville inte lyssna på det örat: "Om soldaterna än äro förnöjda, så är jag 
inte förnöjd." Så blandade sig skomakarehustrun i samtalet: "Jag vet 
väl, att den ene soldaten skall giftas och taga sin kona till sig och där-
för skall jag väl nu anskaffa trenne sängar." Nu tog det eld i fänriken: 
"Tig kona, och vet vad folk, du talar med!" Under detta meningsutbyte 
hade man hunnit upp på loftet, där soldaterna hade sina sängar, och 
fänriken fortsatte med att hotfullt citera ordspråket: "Vad soen biter, 
skall grisen betala." Hustrun var inte sen att ge igen och skällde honom 
för svinhund och skälm. När han åter kommit ner på gatan fick han 
ytterligare ett "skurk och hundsfott" som avskedssalut. 

Det blev småningom böter för tvänne okvädingsord å 6 mark stycket, 
men hustrun befriades från att göra avbön, såsom motparten fordrat, 
allt efter noggrann värdering av de olika vittnesmålens halt. 
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Skomakarehustrun med skinn på näsan och händerna i sidan hette 
Kirstina Kock och hennes namn läses nu i stillsammare sammanhang 
på den lilla, vackra gravstenen över henne och hennes make, som blivit 
lagd i högkoret bredvid Bertil Jespersens sten.- Kirstina Kock är ett gott 
exempel på kombinationen släkt — yrke, som man eljest närmast för-
knippar med 'prästeståndet. Hennes far, farfar och morfar voro sko-
makare, hennes man och dennes bror likaså och samtliga hennes tre 
svärsöner valde samma yrke. 

Jöns Eskilson var född i "Trälborg", utbildade sig sedan på "främ-
mande orter", tills han slog sig ner i Malmö, där han gifte sig 1709.och 
vann burskap följande år. Från 1716 bodde han i den gård vid Öster-
gatan, som tidigare hade ägts av hustruns föräldrar och farföräldrar och 
som av Kirstina Kock överläts på en svärson, en av de många gårdar i 
Malmö, som knutits vid ett visst hantverk. Jöns Eskilson avled den 
25 januari 1744. 

Gravstenen är långt äldre, än nuvarande inskrift anger och kan ha 
gått i arv från Kirstinas farfar Poul Kock eller dennes änka. Den har 
i hörnen cirklar med stora blommor, längs alla sidor bårder med stilise-
rade liljor och vinstockar. Av ursprunglig inskrift återstår endast med 
upphöjda bokstäver på försänkt botten: 

HODIE MIHI CRAS TIBI övers. I dag åt mig, i morgon åt dig. 

Senare inskrift på mittavlan: 

CHRISTUS ÄR 

MIT LIJF OCH 

DÖDEN ÄR MIN 

WINNING PHIL. 1 v 21 

JÖNS ESKELSON 

CHERSTINA KOCK 

1744 
Nertill nr 289. 
Svart kalksten. Storlek 80 X 105 centimeter. 

7. MÅNS ANDERSSONS GRAVSTEN PÅ KYRKOGÅRDEN 

En liten gravsten hade som enda ledning för identifieringen initialerna 
MA S—PE D. I äldre tid fanns det i Malmö strängt taget endast ett 
kvinnonamn, som började med P, nämligen Pernilla. När därtill kom 
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ett fadersnamn med den ävenledes inte så vanliga initialen E, kunde 
man tack vare vårt stadsarkivs förnämliga register snart leta sig fram 
till en Pernilla Esbiörnsdotter såsom den, vars initialer möjligen ristats 
på stenen. Denna Pernilla hade minst fyra gånger knäböjt på brud-
pallen, men sedan tre äkta män sorterats bort, återstod bryggaren Måns 
Andersson såsom den, vars initialer fogats till Pernillas. Därmed hade 
en tillsynes hopplöst anonym gravsten kunnat inordnas på rätt plats till 
tid och rum. 

Gravstenen har en dekor, som i primitiv enkelhet näppeligen går att 
överträffa. En kvadrat med diagonaler skall föreställa symbolen för för-
gängligheten, timglaset, en rundel ovanför på ett vågrätt streck får väl 
snarare tolkas som en dödskalle på benknota än som en sköld. Mellan 
dessa inritsade bilder ovannämnda initialer MA S — P E D. Nertill i 
vänstra hörnet gravstensnumret 243, i övre hörnet 274. 

Pernille hade ingått sitt första kända gifte vid nära 40 års ålder 1698 
eller 1699. När Anders Nilsson Dragare gått bort, valde hon en ny livs-
ledsagare med identiskt samma såväl namn som yrke. Denne Anders 
Nilsson II jämte hennes enda barn rycktes bort i pesten 1712, men redan 
efter sju månader hade Pernilla sökt tröst i ett nytt gifte, nu med grav-
stenens Måns Andersson, en dräng från Skabersjö. Denne arbetade sig 
småningom upp till bryggare, om än i blygsam skala. Han avled den 
8 september 1731, varefter Pernilla, vid 74 års ålder alltjämt giftas-
lysten, än en gång knöt Hymens band, nu med tapparen Olof Brusell. 
Hon slöt sina dagar den 25 april 1735. 

En räkning från fältskären Ovidius Tielke, som bifogats bouppteck-
ningen, redovisar hennes sista lidandes historia i nyktra poster: 

Wid hennes been curerande med Plåster, Unguentis (smörjor), 
Pulver och Tincturer samt andra inwärtes bruckte Medicamenter för 
12 daler. 

Wid Wattu-siukan med Decocter, Urin-drifwande Mixturer, Laxe-
rande Pulver och Pulver emot styng 8 daler. 

För min möda wid des uppwacktning uti 13 veckors tid 10 daler. 
Stenen lämnades orörd. 
Röd kalksten. Storlek 50 X 85 centimeter. 

8. JOHANNES IFVERSSONS GRAVSTEN PÅ KYRKOGÅRDEN 

I utkanterna av arbetsfältet blottades stundom något parti av en an-
gränsande gravsten. Man fick då i regel nöja sig med att blott uppmäta 
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och avrita det frilagda stycket. I det fall, som här skall redovisas, kunde 
inskriften fullständigas efter Wåhlins anteckningar. 

Stenen har ett smalt kantband och är i övrigt helt slät. Inskrift med 
komplettering efter Wåhlin: 

(DENNA STEN) 
OCH (GRAFWÅRD TILHÖ-) 
RER SNICKAREN MÄSTER IOHANNES) 
IFVERSSON (DÄR VNDER WILAR DES) 
AFLEDNE HV(STRV CHRISTINA MAGRE-) 
TA IVLIANDERSDO (TTER SOM DÖDE DEN) 

23 MARTI 	 (1777) 

Johannes Ifversson tillhörde den framstående möbelsnickaresläkt, vars 
mest namnkunnige medlem är den i Stockholm verksamme Gottlieb 
Ifversson. Själv blev Johannes mästare 1766, sedan han företett ritning 
till mästerstycke, bestående av "et så kalladt Contoirs skåp, som kom-
mer at bestå af åtskilliga bågningar och faconer efter nyaste sättet och 
jämwäl blifwer panelat". Det är, såsom Ernst Fischer påpekat, rokokons 
första spår i Malmösnickeriets annaler. 

Förteckningen på "nytt snidkarearbete" i Johannes Ifverssons dödsbo 
visar, att hans tillverkning främst varit lyxbetonad. Spelbord, sybord, 
kaffebord och thebord upptar största utrymmet i det föga omfattande 
lagret. Ett rätt stort antal "tobakslådor" synas dock ha varit en gångbar 
standardvara. 

Johannes Ifverssons personliga habitus stod i god samklang med hans 
eleganta alster. Han kunde uppträda i ljusblå jacka och väst, svarta 
manchesterbyxor, vita silkestrumpor med knäspännen av silver, skor 
likaså med silverspännen, därtill svart hatt och spanskrör med silver-
knapp. Ett byxsäcksur av silver och näsduk fulländade bilden av en 
man av värld. 

Johannes Ifversson avled den 1 februari 1788, hans första hustru 
Christina Margareta Juliandersdotter den 23 mars 1777. 

Stenen saknar nummer. 
Grå kalksten. Storlek 150X 220 centimeter. 
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Nya tyghuset i bastionen Baner. 

Av Sten Kalling 

IMalmö Fornminnesförenings årsskrift 1956 redogjorde jag för några 
byggnadshistoriska fältarbeten under år 1955. Ett restaureringsför-

slag gällande Slottsholmens nordvästra kanontorn hade granskats av 
Kungl. byggnadsstyrelsen och tillstyrkts av Riksantikvarieämbetet. Det 
var ett ärende av största intresse och betydelse. Jag fann anledning att 
på samma gång lämna några uppgifter om det s. k. Kommendantshuset 
på den motliggande bastionen Baner, en byggnad i skröpligt tillstånd 
och då ej registrerad som kulturhistoriskt värdefull. Jag hade nämligen 
funnit, att redan en ytlig granskning av murverket och en flyktig 

Vinjettbilden av Nya tyghuset och bastionen Baner, teckning av Jan Kalling. 
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Kommendantshuset. Foto februari 1956. — Malmö museum. 

genomgång av några arkivhandlingar gav tillräcklig grund för en om-
värdering, som kunde vara av betydelse då byggnadens framtida öde 
vid denna tidpunkt stod inför ett avgörande. En vintrig ganska dyster 
bild av Kommendantshuset illustrerade den kortfattade redogörelsen för 
mina mycket begränsade undersökningar. Situationen just då var ur 
antikvarisk synpunkt föga uppmuntrande. 

År 1939 hade sjöfartsmuseets styrelse anhållit hos stadsfullmäktige 
att Kommendantshuset skulle ställas till sjöfartsmuseets förfogande mot 
det att Malmö stad fick äganderätt till samlingarna och ett förslag till 
omändring av byggnaden vann gehör på många håll. Men kriget kom 
och stadens myndigheter avstyrkte framställningen med hänsyn till 
rådande omständigheter. En ny hemställan 1954 gav bättre resultat. Ett 
avgörande var också angeläget i samband med stadsingenjörskontorets 
pågående planläggning av hela citadellområdet. Till ett sammanträde 
den 1 juli 1955 inhämtade dåvarande stadsplanechef en Lindman upp-
gifter om vissa planerade museianläggningar inom detta område. Jag 
fick då tillfälle att både skriftligen och muntligen framföra mina syn- 
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punkter på förslaget att inreda ett sjöfartsmuseum i Kommendants-
huset. Jag ansåg att byggnaden var olämplig för ändamålet och att 
projektet uppgjorts utan hänsyn till eller vetskap om byggnadens ur-
sprungliga inredning och karaktär av tyghus. Jag framhöll, att till 
byggnaden kunde överföras delar av de vapenhistoriska samlingarna 
eftersom dessa på ett ,mindre tillfredsställande sätt upptog utrymmen 
i slottsbyggnaden. Sjöfartsföreningens styrelse visade förståelse för bygg-
nadens antikvariska värde och underlättade därigenom frågans lösning 
i rätt riktning. I anslutning till den generalplan som utfördes inom 
Malmö stadsingenjörskontor uttalade sedermera stadsplanechefen Winge 
den 4 januari 1957, att Kommendantshuset icke borde användas som 
sjöfartsmuseum, att byggnaden efter viss restaurering kunde återges sin 
ursprungliga karaktär av tyghus, att nyligep gjorda undersökningar 
visat, att Kommendantshuset som byggnadsminnesmärke var av större 
värde än man måhända föreställt sig, och att byggnaden, för att kunna 
användas som sjöfartsmuseum, skulle behöva ombyggas på eft sätt, som 
skulle spoliera dessa värden. Av väsentlig betydelse var också musei-
nämndens yttrande den 30 mars samma år med anledning av kultur-
byggnadskommittens betänkande: "Det å bastionen Baner belägna s. k. 
Kommendantshuset samt den vid sidan därom belägna äldre förråds-
byggnaden ha stort kulturhistoriskt värde. De böra därför enligt nämn-
dens uppfattning upptagas i kommittens förteckning över värdefull 
äldre bebyggelse i Malmö." Och den 25 mars 1963 hemställde musei-
nämnden att Kommendantshuset skulle restaureras i enlighet med av 
fastighetskontoret utförda ritningar och sedan stadsfullmäktige beviljat 
behövliga anslag, kommer byggnaden att åter bli tyghus och därmed 
räddas en sista rest av fästningbastionernas bebyggelse. 

Som tyghus får väl byggnaden betraktas som jämförelsevis anspråk-
lös, men i ursprungligt skick har vi dock här ett vackert prov på svensk 
militärarkitektur från slutet av 1700-talet och en tillbakablick avspeglar 
händelser i det förflutna, som kan vara av intresse både ur lokalhistorisk 
synpunkt och i ett större sammanhang. 

Det gamla tyghuset, den östra längan på Slottsholmen, erbjöd vid 
slutet av 1700-talet icke tillräckliga utrymmen, i all synnerhet som 
samtliga i bastionen Carl Gustaf befintliga artilleriförrådshus och verk-
städer "voro till förfall lutande" och 1783 konstaterades dessutom, att 
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inga rum fanns på Malmö slott som var i det tillstånd att dessa kunde 
nyttjas till rustkammare för de trenne i Malmö förlagda kompanierna 
av Kungl. Maj :ts eget värvade regemente. Men tillkomsten av Nya tyg-
huset kan också sättas i samband med den svenska försvarsmaktens upp-
rustning och Gustaf III:s krigspolitik och det blev Johan Christopher 
Toll, konungens betrodde förste generaladjutant, översten för Södra 
skånska kavalleriregementet, som fick i uppdrag av Kungl. Maj :t att 
"låta förrätta den å Castellet förestående Tyghusbyggnaden". Toll hade 
god kännedom om försvarsväsendet och betraktades som specialist på 
tyghus och utredningsärenden, och får man tro den stundom rätt fan-
tasifulle krönikören Barfod, förordnade han i dessa frågor "efter eget 
välbehag utan åtgärd av Krigskollegium eller chefer". 

Nya tyghuset uppfördes 1787 av tegel efter den byggnadsritning, som 
approberades den 2 maj 1786 av generalkvartermästaren och direktören 
för fortifikationen Johan von Hermansson, som tidigare varit överste för 
Skånska biigaden. Byggnaden fick breda välvda portöppningar på södra 
fasaden och på båda gavlarna samt fönstergluggar med slagluckor. 
Bottenvåningen indelades i tre lika stora rum med fristående murade 
pelare som takstöd. Ett par hörntrappor förde upp till övervåningen, 
som däremot bestod av ett enda stort rum med pelare av trä. Eldstäder 
saknades och det enkla sadeltaket täcktes med kopparplåt. 

Platsen för det planerade nya tyghuset var inte svårt att finna. Den 
nordvästra slottsbastionen, uppkallad efter fältmarskalken och general-
guvernören över Skåne, Halland och Blekinge Gustaf Baner, saknade 
vid denna tid all bebyggelse, om man bortser från resterna av tre gamla 
krutkällare i västra vallgången. Den långa infanteribaracken av tegel 
och korsvirke under tak av tegel, som uppfördes på 1670-talet efter en 
ritning av fortifikationskonduktören Peter Loffman, hade nämligen 
raserats några år tidigare. Den var visserligen ännu 1770 "uti temmligit 
godt stånd så till Wäggar och Tak som innanrede. Den hade allenast 
börjat taga skada wid ena ändan, där den låg ned uti Jorden, och in på 
Wallens docering. I brist af nödig Bewakning war äfwen början giord 
med detta Husets ruinerande, i det Fönstren woro redan på ena Gafwe-
len bortstulne och regnwattnet slog uti Rummet". Fram till tiden om-
kring 1700 fanns även i bastionen en något äldre mindre barack. Dessa 
båda baracker var alltså Nya tyghusets föregångare. 

Att döma av synehandlingar från 1770 och 1780 var dock slotts-
bastionernas vallar, uppförda av "en god och fast lera", i tämligen gott 
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tillstånd. Man iakttog väl åtskilliga ojämnheter eller små gropar på 
vallarnas yttre docering "som förmodligen härrörde af trampande wid 
gräsets afslående", man iakttog nedtryckta bröstvärn, något igenfallna 
embrasurer och lossnad torvsättning. Men man sökte tydligen efter-
kdmma Hans Maj :ts nådiga befallning att med all sorgfällighet vårda 
citadellet, så mycket mera som Malmö stads fästning var "utsedd, att 
raseras". — Slottsbastionerna var också starkt bestyckade och detta 
gällde särskilt den i utsatt läge befintliga bastionen Baner. Enligt en 
bestyckningsplan från slutet av 1700-talet skulle på högvallarna finnas 
tretton 24-pundiga kanoner, fem 18-pundiga, två 6-pundiga och en 80-
pundig mörsare samt på lågvallarna tre 6-pundiga kanoner. På bastio-
nens "point" stod en skillerkur. 

Planeringen och materialanskaffningen för Nya tyghuset pågick un-
der 1786 och på nyåret 1787. Från överstebestället Bäckaskog utgick 
ordergivningen till vice kommendanten Blomcreutz i Malmö. I augusti 
1786 skulle furuvirke sjöledes försändas "ifrån Hellsingborg att nytjas 
vid Tyghus byggnaden som nästa åhr skall företagas", och senare anbe-
fallde Toll från Stockholm, att "järn till alt ärforderligt smide" skulle 
utlämnas ur Kronans förråd mot kapten Montells kvitto och att "sam-
me slags vigt nytias som detta järn i Tyghusräkenskaperna är uptagit". 

Byggnadsarbetet påbörjades våren 1787 och vid Gustaf III:s besök i 
Malmö på hösten samma år var Nya tyghuset redan under tak. 
Konungen anlände till staden fredagen den 25 oktober sent på kvällen 
och enligt Inrikes Tidningar täcktes konungen "följande dagen först 
bese et wid Citadellet under byggnad varande Tyghus samt sedermera 
Knutsalen och Storkyrkan". Konungens egentliga färdmål vid detta till-
fälle var dock Köpenhamn dit han anlände inkognito påföljande mån-
dag med storpolitiska beräkningar, men han fick fara därifrån efter 
misslyckade förhandlingar. — Högste artilleribefälhavare och vice kom-
mendant i Malmö fästning var översten Carl David Blomcreutz. Någon 
kommendant enbart för citadellet hade Kungl. Maj:t inte utnämnt 
efter överstelöjtnanten Gustaf Carlschölds avsked den 8 februari 1786, 
utan förenades detta kommendantskap med motsvarande stadsämbete. 
Måhända gav detta förhållande anledning till en viss oklarhet i sam-
band med planeringen för Nya tyghuset. Den 1 juni 1786 fick nämligen 
Krigskollegium en förfrågan från Blomcreutz med hänvisning till K. 
brev 10 april 1783, om han såsom högste artilleribefälhavare i Malmö 
borde vara närvarande vid uppgörelsen av omkostnadsförslaget till Nya 
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tyghuset. Blomcreutz fick då beskedet, att fortifikationskapten Montell 
erhållit vederbörlig order att upprätta detta förslag samt att hela om-
sorgen för övrigt uppdragits åt särskilt utsedda herrar och män "hwilka 
äga at dermed efter omständigheterne förfara". Även vid ett tidigare 
tillfälle lär Blomcreutz ha blivit något åsidosatt. Detta inträffade enligt 
Barfod då Gustaf III senhösten 1784 besökte Malmö för att befalla om 
gamla tyghusets "furnering". Blomcreutz beklagade sig över de svårig-
heter som i sådana ärenden alltid mötte hos Krigskollegium. Då skulle 
konungen ha svarat i det han pekade på överste Toll: "Här står Krigs-
kollegium, honom och ingen annan har ni att hålla er till, och han skall 
skaffa penningar som därtill fordras". Vice kommendanten och artilleri-
chefen lär också funnit anledning att förfråga sig hos sin förman, gene-
ralfälttygmästaren Sinclair, huruvida han skulle lyda order av en överste 
vid Södra skåningarna. 

Nya tyghuset var visserligen under tak 1787, men förblev länge i 
ofärdigt skick. Beredskapsarbeten av större vikt och brist på pen-
ningmedel under krigsåren 1788-89, orsakade besvärligheter och 
gav också anledning till åtskilliga anmärkningar över redan utförda 
arbeten. Efter en syneförrättning den 15 oktober 1789 ansåg dock mur-
mästaren Horn och timmermannen Lindberg, att synemännen inte 
"haft rätt Kunskap om Arbetets förrättande". Arbetet skulle nämligen 
enligt order bedrivas i all hast och handtverkarna påtalade vissa ogynn-
samma förhållanden på arbetsplatsen. Och ännu 1793 nödgades den 
medansvarige majoren Montell avge en ödmjuk förklaring till Krigs-
kollegium över konstaterade bristfälligheter. Denna gång kunde man 
dock skylla på häftiga väderstormar natten mellan den 12 och 13 
februari 1790 samt den 24 februari innevarande år. Taket hade genom 
dessa stormar så skadats, att takdropp förmärktes på flera ställen. Då 
byggnaden dessutom låg nära havet så påverkade havsluften den tunna 
kopparplåten. Yttermurarna hade dessutom ännu inte blivit fogstrukna 
och så väl ytterportar som fönsterluckor saknade listverk "hwarigenom 
wädret hade tillfälle i byggnaden sig intränga". Alla dessa och andra 
bristfälligheter och ofullbordade arbeten debatterades livligt under 1794 
och det mest segdragna spörsmålet gällde taktäckningen. Krigskolle-
gium ville spara och förordade därför endast lagning, men enligt en 
mycket personlig skrivelse från en tjänsteman vid samma kollegium till 
kommendanten Gyllenborg, synes man på högsta ort haft en annan 
uppfattning. Denne tjänsteman skriver nämligen bland annat följande 
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okonstlade rader: "Om Herr Grefven will hafwa detta tak nytt, så gå 
nu på medan konungen det bifallit". Enligt årsrapporten 1795 över 
förrättade arbeten vid Malmö fästning blev en hel del påtalade brister 
avhjälpta och åtminstone halva taket täcktes med nya bräder, koppar-
och järnplåtar. 

Fram till år 1800 kunde dock Nya tyghuset i viss utsträckning dispone-
ras av garnisonsförband, men Sveriges väpnade neutralitet under napo-
leonkrigen föranledde beredskapsåtgärder i Malmö även gällande detta 
tyghus, som befanns lämpligt att inreda till sjukhus. Toll, nu genaral-
guvernör och högste befälhavare över samtliga truppförband i Skåne, ut-
färdade den 21 mars 1801 från Kristianstad följande order: "1:o För in-
rättande af Sjukhus i öfra wåningen af nya Tyghuset på Citadellet göres 
förslag och projekt; det kommer at afdelas i 3:ne rum med tillhörande 
särskild trappa för det mellersta. 2 :o Genast beställes fönstren til hela wå-
ningen at skyndsamt blifwa färdige. 3:o Uptingas alt det virke som är-
fordras så väl ta rummens apterande samt bräder till Sängställen. 4:o Vid 
apteringen måste genom någon utbyggnad för hvardera rummet beredas 
afträden, men med verkställigheten väntas i det som kan fordra någon 
upphuggning af de nuvarande gluggar eller brytning genom muren. 
5:o Utses ställen icke långt ifrån Tyghuset til upförande af 2 :ne provi-
sionella Kök, och anskaffas därtill Bräder och Tegel". Enligt projektrit-
ningen till övre våningens inredande var ett rum avsett för blesserade, ett 
för konvalescenter och ett för febersjuka. Dessutom inreddes en liten av-
balkning för operationer. Och då byggnaden saknade eldstäder insattes 
järnugnar med "Bläck Röhr och Tut, som gick ut genom fönstren". Det 
synnerligen detaljerade kostnadsförslaget, daterat den 23 mars 1801, är 
undertecknat av kommendanten Gyllenborg, rådmannen Röding, mur-
mästaren Horn, timmermannen Lundberg, glasmästaren Backman och 
snickaren Lundberg. Totalkostnaden för denna inredning beräknades 
till 1212 riksdaler och 21 skilling. 

Redan den 9 september 1801 kunde emellertid Toll anbefalla att för-
svarsanstalterna åter skulle sättas på fredsfot "eftersom omständig-
heterna nu tillåta", och beträffande sjukhusinredningen i Nya tyghuset 
skulle denna "förblifva såsom den är, men de anbragte utbyggnader så 
ock Kokhuset nedtages, virket numereras och förvaras så att berörde 
byggnader åter kunna upföras, när så behöfves". Under första krigsåret 
1808 stod också byggnaden åter redo att ta emot sårade och sjuka. Men 
ej heller den gången blev Nya tyghuset nyttjat för sådant ändamål. Vid 
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ett senare skede under kriget, försommaren 1809, begagnade man dock 
sjuksalarna, men på ett föga tilltalande och ändamålsenligt sätt. Där 
lät nämligen generalkrigskommissariatet magasinera icke mindre än 788 
tunnor salt kött. Men man kom snart till insikt om att tunnorna borde 
transporteras till "ett svalare rum vid Jorden, hälst i källare, på det 
kjöttet under den varmaste tiden så mycket säkrare kunde fredas från 
förskämning". 

Bottenvåningen i tyghuset disponerades vid denna tid som proviant-
och förrådsmagasin av den till Malmö förlagda eskadern av armens 
flotta. Det salta köttet flyttades, men först den 28 november avstod 
generalkrigskommissariatet utrymmet eftersom "nu hopp var det kriget 
snart uphörer", och bara två veckor senare, den 13 december 1809, be-
fallde Kungl. Maj:t, att södra armens generalstat skulle upplösas och 
alla regementen sättas på fredsfot. När så översten Bengt Erland Sparre, 
som 1810 och 1811 förde fortifikationsbefälet i Skåne, inspekterat samt-
liga i Malmö befintliga lägenheter i kronans hus och byggnader som 
kunde betraktas som tjänliga till förvaringsrum, fick kommendanten 
utförliga direktiv på vad sätt Nya tyghuset skulle omdisponeras. Armens 
flotta skulle utrymma nedre våningen och alla där gjorda provisoriska 
avplankningar borttagas och där skulle inläggas lavetter, vagnar och 
batteribäddningar. Hela övre våningen skulle disponeras av tygmästa-
ren och de sjukhuspersedlar som fortifikationens uppbördsman där för-
varade skulle flyttas. Sjuksalarnas fönster skulle uttagas och förvaras 
och slagluckorna åter insättas. Galler skulle finnas i det rum som var 
avsett för amputationer, och hyllor uppsättas "till en del persedlars 
bättre förvarande". Indelningen i mindre rum fick dock vara kvar av 
samma skäl som tidigare: "i fall huset framdeles åter någon gång som 
sjukhus kunde behöfva begagnas". Egentligen var det först nu, alltså 
från och med 1810, som byggnaden i sin helhet kom att nyttjas som tyg-
hus och ett par år senare överflyttades från gamla till Nya tyghuset 
en del förstärkningspersedlar, tillhörande den i Malmö garnisonerade 
betaljonen av Södra skånska infanteriregementet. Men det blev inte 
alltid så lyckosamma överflyttningar. Fuktbildningen i byggnaden var 
och förblev ett ständigt återkommande bekymmer. Närheten till havet, 
bristande dränering och tyghusets placering upp mot norra bastions-
vallen samverkade till detta förhållande och chefen för regementet 
översten Georg Reutercrona klagade i en skrivelse till kommendanten 
den 5 oktober 1814 "att oacktat värkställd vädring och bevislig upp- 
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märksam tillsyn en del af Reg:tets munderingspersedlar af fuktighet 
tagit skada" och begärde han därför att regementet skulle tilldelas 
något annat förrådsrum. Byggnaden var av nämnda orsaker svår att 
underhålla med ständiga reparationer som följd. Vid en syneförrättning 
den 5 september 1817 kunde man konstatera, att under den tid då 
andra våningen nyttjades till sjukhus och köttbod hade en del bjälkar, 
golv och trappuppgångar blivit fördärvade inte bara genom fuktighet 
och takdropp utan även genom — saltlake. Åter nödgades man lägga 
nya kopparplåtar på taket och samtidigt förbättrades takresningen ge-
nom "nya sparrars inläggande och ny brädklädsel". Dessa reparationer 
och förbättringar stod nu också i samband med ytterligare omdispone-
ringar. Man ämnade nämligen flytta över hela gevärsförrådet från 
gamla tyghuset, som nu befanns vara i så dåligt skick att man till och 
med funderade på att sälja, riva och borttaga byggnaden eller möjligen 
efter reparationer använda längan som trossbod för värvade husarrege-
mentet. Där förvarades just då förutom gevär, en del fältkärror, tomma 
packkistor och laboratoriepersedlar. För att underlätta denna överflytt-
ning fick kommendanten befallning av Krigskollegium den 22 septem-
ber 1817 att ta bort skiljemurarna i Nya tyghusets andra våning "til 
winnande af bättre utrymme, då hela denna wåning derigenom blefwe 
anbragd til et enda rum, hwaruti kunde uppföras åtta Fack Gewärs 
räck på hwarje sida, med gångar fil alla fenstren". Gevären skulle i 
dessa fack hängas upp och ned. Och den 4 maj påföljande år rapportera-
des, att "inrättningen för Beväringsförråd uti mellanvåningen av Nya 
Tyghuset blifvit werkstäld". I detta sammanhang kan nämnas, att en-
ligt tygmästarens ämbetsrapport den 10 september 1818 anmäldes, "att 
alla Canoner så väl de som enligt bestyckningsplan böra finnas på 
vallarne, som de hvilka äro i Reserf och finnas upplagda vid Nya Tyg-
huset hafva tillräckligt underlag och förvaras noga efter gamla före-
skrifter från att bli öfvervuxne af Gräs" — en omtanke som likväl vars-
lade om förestående avrustning. 

Inte alldeles oväntat kom också befästningskommissionens dom. 
Malmö citadell utdömdes och redan 1821 flyttades hela gevärsförrådet 
till Kristianstad. Den 14 april 1827 hemställde så Styrelsen vid rikets 
fängelser och arbetsinrättningar att citadellet i Malmö skulle upplåtas 
till en korrektionsinrättning. Snabba beslut avlöste varandra. Kommen-
danten i Malmö anmodades av Krigskollegium att skyndsamt låta helt 
utrymma så väl Nya som Gamla tyghuset. Den 13 februari 1828 god- 
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kände Carl Johan demoleringsprojektet för Malmö kastell, uppgjort av 
chefen för ingenjörskåren Franc-Sparre och befalldes att "en del af den 
i Malmö förlagde och i Slottet casernerade Batallon af Wårt Eget 
Wärfvade Regemente skall inrymmas i den utom Slottet befintliga Tyg-
hus byggnad i den mån inredningen deraf till Cassern hinner verk-
ställas, hvarigenom ett lika antal fångar må kunna i Slottet förläggas". 
En av huvudpunkterna i detta projekt, som närmare utformades av den 
blivande byggnadschefen vid arbetsfängelset, majoren Gustaf Mellan-
der, var, att kastellet skulle göras så "obrukbart i militäriskt hänseende, 
att det icke af en fiende må kunna såsom tillfällig post begagnas" och 
detta skulle ske på så sätt att citadellet öppnades på landsidan "genom 
yttre vallarnas nedkastande i grafvarne", men vallarna vid sjösidan 
skulle man behålla till viss höjd som skydd mot havsvindarna och den 
sålunda förändrade terrängen skulle förvandlas till promenadplats 
"genom träd och buskars plantering". 

Till ledning vid utrymningen av tyghusen i kastellet med alla där 
befintliga tyg- och ammunitionspersedlar, fick kommendanten en detal-
jerad instruktion, daterad Stockholm den 3 april 1828, vilken omgående 
delgavs tygmästaren Witting och tygvaktaren Boberg. Två 12-pundiga 
järnkanoner med tillhörande hjullavetter skulle avlämnas till fängelset 
att brukas vid signalering; övriga brukbara pjäser och andra artilleri-
effekter skulle transporteras till Landskrona "för att derstädes efter före-
gången reparation kunna begagnas till fästningsförsvaret och dermed 
sammanhängande behof"; för nerskrotning skulle i första omgången av-
lämnas till handelshuset De Roen och Söner: tjugotvå 3-pundiga kano-
ner, fyra 3-pundiga nickor, två 20-pundiga mörsare, sextiofem 20-pun-
diga bomber, trehundranittionio 3-pundiga styckekulor, etthundratjugo 
6-pundiga och femtio 3-pundiga handgranater. Den 3 april 1828 är 
också den byggnadsritning daterad, som underkonduktören, sedermera 
fortifikationsbokhållaren Carl Kjellbergh utförde och som har följande 
överskrift: "Underdånigste Project at till Infanterie Casern förändra 
Nya Tyghuset å Malmö Cittadell". Ritningen ger klart besked om ända-
målet med den planerade ombyggnaden ävensom detaljerade uppgifter 
om rumsfördelningen. Kasernen beräknades inrymma förutom manskaps-
rum, lägenheter för subalterner, underofficerare, fältväblar, präst, läkare, 
marketentare samt kök och sjukrum. 

Nya tyghuset blev militärkasern i 1800-talsstil. Det var en genom-
gripande ombyggnad. De breda välvda portarna murades igen och 
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Malmöhus och Nya tyghuset, förändrat till infanterikasern. Teckning av Salomon 
Anderson 1832. — Privat ägo. 

byggnaden fick helt nya dörr- och fönsteröppningar. Båda våningarna 
uppdelades i stora manskapsrum och mindre lägenheter, fördelade på 
ömse sidor om en genomgående mittkorridor. Kakelugnar och järnspisar 
insattes, rökgångar och skorstenar uppmurades. Byggnadens stomme 
blev dock kvar under denna 1800-talsförklädnad och Kjellberghs an-
märkning på ritningen om de gamla murade pelarna, som bar upp 
bjälklaget, är av intresse. Han ansåg att dessa pelare "måste bevaras 
som en helgedom". Vid undersökningen 1955 observerades åtminstone 
några rester av dessa bärande element. Arbetet med ombyggnaden och 
nyinredningen forcerades så att den del av garnisonens manskap, som 
var inkvarterad i slottet och som måste lämna rum för fångar från Vad-
stena, kunde inflytta i nedre våningen i slutet av juli månad 1828. 

Innan fängelset fått sin fasta organisation blev dessa militära förlägg-
ningar av mera tillfällig natur, men år 1831 utnämnde Kungl. Maj:t en 
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En vilostund i kasernbyggnadens övre sydöstra hörnrum. Genom fönstret skymtar 
konturen av Malmöhus. Teckning av Salomon Anderson 1832. — Privat ägo. 

särskild föreståndare.* För bevakningen svarade därefter garnisonskom-
menderingar ur sydsvenska indelta infanteriregementen. Samtidigt ut-
nämndes översten Carl Johan Ström till stads- och slottskommendant 
och denne hade fram till 1837 sin expedition på slottet. 

En god uppfattning 'om den enkla militärkasernens exteriör efter om-
byggnaden ger oss den laverade teckning, som 1832 utfördes av löjtnan-
ten Salomon Anderson, "någon tid kommenderad som befälhavare till 
garnisonstjänst i Malmö slott". Av bilden framgår, att byggnaden då 
ännu låg inklämd mellan banerbastionens vallar och att även norra 
kurtinen i enlighet med 1828 års demoleringsprojekt var tämligen in-
takt. Förslaget att på vallarna plantera träd och buskar hade dock icke 
realiserats. 

Detaljerade uppgifter om byggnadens tillstånd under den tid som 

* Se A. U. Isberg, Handbok om Malmö 1923. Sid. 1050-1054. 
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sedan följde erhålles av synehandlingar som regelmässigt upprättades. 
Av syneprotokollet år 1836 framgår exempelvis att en mångfald an-
märkningar kunde göras. Belysande är vad kommendanten i oktober 
1836 anförde i en skrivelse till magistraten: 

Till Lofl. Magistraten i Malmö! 

Med återsändandet af 3:ne, wid olika tider, af wederbörande besigtningsmän 
upprättade Kostnads Förslager för iståndsättandet af åtskillige bristfälligheter på 
och inom fånghusen å härwarande Citadell, jemte den af bewakningen iboende 
Cassem Byggnad, har Kongl. Styrelsen öfwer Fängelsen och Arbets Inrättningar i 
Riket uti Skrifwelse den 17:de sistlidne September förordnat, att medelst anstäl-
lande af ny Besigtning, behörigt Kostnads Förslag, upptagande ej mindre ifråga-
stälde, än äfwen sedermera tillkomne bristfälligheter, bör werkställas, innan Kongl. 
Styrelsen i ämnet något widare utlåtande kan meddela; Och får jag, i anledning 
häraf, wänligen anhålla, det Lofl. Magistraten behagade förordna en Magistrats 
Person samt en mästare i hwardera af Murare, Målare, Timmermans, Snickare, 
Smed och Bleckslagare Handtwerket, hwilka en sålunda föreskrifwen Besigtning 
kunde med det snaraste företaga; Skolande här ofwannämnde Kostnads Förslag, 
wid detta tillfälle, för nödig ledning tillhanda hållas, hwarjemte jag får anhålla att 
om den utsatte förrättnings dagen blifwa i tiden underrättad. 

Malmö Commendants Expedition. 

den 11 October 1836 

C. J. Ström 
Öfwerste och Commendant 

Denna anhållan till magistraten resulterade i en synnerligen om-
fattande och grundlig syneförrättning av vilken bland annat framgår, 
att gesimsen på västra sidan av taket var alldeles oduglig och på den 
östra bristfällig, att 1.000 tegel erfordrades för lagning av yttermurarna, 
att 36 valsade kopparplåtar av 30 tums längd och 24 tums bredd 
behövdes för lagning av taket, som var söndrigt på många ställen. Man 
iakttog också röta i fönsterkarmar, uppruttna golv och dåliga kakel-
ugnar. En utförlig anmärkning av särskilt intresse gällde tegelgolvet i 
bottenvåningens korridor, som var så ojämnt att det tarvade omlägg-
ning. Besiktningsmännen fann det lämpligast att begagna "huggen eller 
så kallad plan Sten då ärfarenheten visat att Golf af brändt Tegel icke 
äger varaktighet". En mindre väsentlig anmärkning och kanske något 
utanför ämnet gällde avträdeshuset "uppfördt af Furutimmer och Brä-
der, för de uti Cassernen varandes behof och placeradt wid festnings-
grafwen". Detta hus hade under stormväder blåst omkull, flutit ut i 
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grafwen och befanns ligga därstädes försänkt. Att skydda bastionen 
Baner med tillhöarnde byggnader mot havsvindarnas stormangrepp var 
tydligen ingen lätt uppgift! 

Men det finns också handlingar, som inte bara sysslar med bristfällig-
heter och reparationer. Ett "Project till Förändring af Infanteri Caser-
nen å Malmö Citadell" utarbetades av Fångvårdsstyrelsens byggnads-
kontor och godkändes den 13 augusti 1846 av Styrelsen över fängelser 
och arbetsinrättningar, vars ordförande då var överstelöjtnanten Emil 
von Troil. Det därefter följande besiktningsinstrumentet är daterat den 
28 september 1847. Genom dessa båda handlingar får man ingående 
uppgifter om denna nyinredning, som sedan kom att förbli i ganska 
oförändrat skick. I övre våningen fick föreståndaren en lägenhet be-
stående av "kök med gjuten jernspis och plåtkupa, spiskammare, 
domestikrum med ny mindre kakelugn, sal med nytt golf och ny stor 
kakelugn, förmak, likaledes med nytt golf och ny kakelugn, ytterligare 
ett rum wid nordöstra hörnet av byggnaden, sängkammare wid sydöstra 
hörnet deraf, föreståndarens eget rum och ett expeditionsrum, hwar-
jemte i Korridoren inrättats ett kabinett utan eldstad, hwilket samman-
binder rummen å ömse sidor, 2:ne garderober samt tambur med lanter-
nin". I denna övre våning fick också redogöraren ett rum samt doktorn 
och fängelsepastorn vardera tre rum och kök. I nedre våningen fanns, 
förutom kasernrummen och garnisonsofficerarnas boningsrum tvenne 
kontor, ett kök, ett boningsrum för marketenterskan samt ett sjukrum. 
"Framför förstugan war laggd ny trappa af huggen granit och kasern-
byggnadens yttre murar hade blifwit utwändigt renskrapade, fogstrukne 
samt afputsade med segment af skiffer och kalk, hwarjemte under taket 
på ömse sidor anbragts plåtrännor med 8 stuprännor; äfvensom skor-
stenar, sju till antalet, erhållit plåtbeklädnad. Gårdsplatsen utanför 
kasernen befanns planerad medelst gruspåfyllning och i stället för 
fordna rännstenen hade nu på alla fyra sidorne omkring byggnaden i 
jorden nedlagts vattenafledningstrumma, hwilken från sydöstra hörnet 
blifwit fortsatt till inre Slottsgrafwen. Wid Kasernbyggnadens westra 
gafwel war, under tak af tegel, upfördt ett enwånings hus af furukors-
werke och inmuradt brändt tegel, innehållande twättstuga, med in-
murad jernpanna och bakugn med äril af eldfast tegel samt bageristuga, 
med torkugn öfwer bakugnen, och wind med dit ledande trappa. Syd-
west om kasernen befanns på något afstånd och till en del in i undan-
grafde Slottsvallen upbygdt ett envåningshus af furukorswirke och in- 
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muradt obrändt tegel, täckt på östra sidan med papp och på den westra 
med bräder samt innehållande trenne med gråsten murade källare 
under hwälfdt tak af brändt tegel, tre wisthus- och wedbodar". — Över-
flödiga stora kasernrum hade enligt denna nyinredning blivit upp-
delade i mindre lägenheter och föreståndaren fått en vida bättre bostad 
än den han tidigare disponerade i södra smala längan på Slotts-
holmen. Dessutom sanerades hela bastionsområdet. Men så hade före-
ståndaren för fängelset nu även blivit slottskommendant. Den 22 novem-
ber 1848 beslöt nämligen Kungl. Maj:t att åter skilja denna befattning 
från stadskommendantskapet. Överste Ström kom därför att från 
nämnda datum att enbart fungera som stadskommendant och som sådan 
blev han den siste i raden av höga militärbefälhavare i Malmö. Kasern-
byggnaden, f. d. Nya tyghuset, blev "Kommendantshus", men någon 
annan benämning än boställshus eller kasern finner man inte i hand-
lingar från denna tid, vilket får betraktas som fullt korrekt. Beträffande 
bevakningsstyrkan skulle denna enligt en förordning den 15 maj 1850 
bestå av en kapten, en subaltern, en fanjunkare, två underofficerare, 
fyra korporaler, två trumslagare och 75 soldater. 

Sedan här nämnda reparationer och inredningsarbeten blivit utförda, 
kunde 1850-talet passera utan nämnvärda klagomål och inte heller 
undergick byggnadens närmaste omgivning några påtagliga föränd-
ringar. Men 1861 inträffade en händelse, som framtvingade kraftiga åt-
gärder och som boven i sammanhanget utpekades naturligtvis den stän-
digt återkommande elaka fuktbildningen. Långt tidigare hade befäl-
havare för militärkommenderingar anmält, att en del lägenheter var så 
besvärade av fukt, "att deraf icke allenast Klädespersedlar alldeles för-
stördes, utan ock befaras mehnligt inflytande på hälsotillståndet hos de 
personer hvilka uti samme lägenheter äro inqvarterade". Denna gång 
begärde Fångvårdsstyrelsen hos Kungl. Maj :t, att lokalerna skulle be-
siktigas på grund av "en särdeles smittosam och farlig ögonsjukdom som 
yppats bland manskapet vid den å Straff- och Arbetsfängelset i Malmö 
förlagda bevakningskommendering ur indelta Armen". Denna framställ-
ning utlöste omfattande remissyttranden från både medicinska och 
militära myndigheter. Fängelseläkaren förklarade, att det var nöd-
vändigt "till beredande af mera ljus och luftvexling i de mörka och 
fuktiga Kasernrummen" att riva den på norra och västra sidan om 
kasernen nära intill belägna vallmuren. Krigskollegium ansåg emeller-
tid, i likhet med Chefs Embetet vid Ingeniör-Corpsen, "att då dessa 
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"Citadellet". Litografi av Theodor Nelles och Christian Roosen omkring 1860. 

linier voro de enda som gåfve fördelaktig eld åt hamnen och således 
vore för försvaret deraf nödvändiga", så kunde det åsyftade ändamålet 
ernås även genom en försänkning av bröstvärnet. Vallen utgjorde också 
"ett skydd åt byggnaden mot windar och stormar som komma från sjön". 
Däremot ansåg militärmyndigheterna att bastionens västra flank och 
fas kunde raseras utan skada för försvaret. För övrigt rekommenderade 
man rörledningar med avlopp under vallen. Men vid denna tidpunkt 
var nordfrontens vallar redan på väg att sjunka samman och snart nog 
raserades hela linjen, alltså både bastionen Baner och Carolus jämte 
mellanliggande kurtinvall. En åskådlig bild av situationen, bara några 
år innan denna slutgiltiga demolering kom till stånd, ger oss Theodor 
Nelles och Christian Roosens litografi från tiden omkring 1860. 

Genom vallarnas fullständiga rasering blev kasernbyggnaden frilagd 
och området förlorade helt sin karaktär av fästning, och den stora bran-
den 1870 minskade beståndet av historiska byggnader på Slottsholmen 
i så stor utsträckning att även Malmöhus förlorade åtskilligt av sin 
ursprungliga borgkaraktär. Omfattande organisatoriska förändringar 
skedde även nu. Militärkommenderingarna upphörde. En särskild be-
vakningskår ersatte garnisonsförbanden, och från och med den 27 
februari 1873 fungerade inte längre fängelsedirektören som slottskom-
mendant. Endast under en tid av tjugofem år hade kasernen tjänat som 
"kommendantbostad". 

46 



Malmöhus : norra fasaden, porttornet och nordvästra kanontornet samt boställs-
huset å bastionen Bank tidigare tyghus och infanterikasern. Foto omkring 1890, 
C. W. Roikjer. — Malmö museum. 

Det följande skedet anknyter på många sätt till vår egen moderna tid 
och erbjuder inte samma historiska intresse. Man kan därför här göra 
en gränsdragning och när de båda signalkanonernas sista larmskott av-
lossades natten till den 29 november 1884 vid fabriksbranden å bastio-
nen Carolus, markerar också detta en slutpunkt. Ett par år senare hade 
den nya tidens hjälpmedel installerats och fängelsedirektören kunde 
istället för att skjuta ned signalkanonerna telefonledes få kontakt med 
polis och brandkår. — Ett skott skulle lossas då någon rymde från cita-
dellet och tre skott om ett större antal fångar rymde på en gång eller om 
myteri inträffade; då brandsignal gavs i staden eller brandredskapen 
prövades, skulle tvenne kanonskott avlossas samt fyra skott om eldsvåda 
utbröt inom citadellet. — Det finns ett fotografi från detta övergångs-
skede med intressanta skönjbara detaljer. Fotograf var C. W. Roikjer 
Byggnadens exteriör hade inte påtagligt förändrats sedan 1828. Den 
gamla taktäckningen av koppar hade år 1870 ersatts med zinkplåtar och 
ett trapphus av tegel och korsvirke hade 1886 uppförts vid norra lång-
fasaden, men man observerar att trappgavlarna ännu saknas, dessa något 
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Kasernbyggnaden, norra långsidans trapphus, uppförda 1886. Foto 1956. —
Malmö museum. 

senare tillkomna dekorativa element, som väl skulle bidraga till att upp-
höja byggnaden till värdig bostad åt direktören och hans underordnade 
vid den nu till centralfängelse omorganiserade anstalten. I denna sist-
nämnda egenskap fungerade Malmöhus fram till 1914 och tolv år senare 
godkände Kungl. Maj :t överenskommelsen att de historiska byggnaderna 
på Slottsholmen skulle restaureras ut- och invändigt genom Kronans 
försorg och iordningställas till museum. 

Redan 1909 hade emellertid Kronan överlåtit till Malmö stad om-
rådet mellan inre och yttre vallgravarna jämte å detta område befint-
liga byggnader och alltså även Kommendantshuset. Samma år avled 
majoren Arvid von Mentzer, som varit direktör vid Centralfängelset 
alltsedan 1884. Men von Mentzers efterträdare, kaptenen Carl Norrman, 
blev inte bara chef för Centralfängelset utan även för Läns-cellfängelset 
och bostaden i Slottskasernen nyttjade Norrman endast en kort tid 
innan han flyttade ut till den 1913-14 uppförda nya fångvårdsanstal-
ten på öster. Därefter fullbordades "kommunaliseringen" av Kommen- 
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Sydöstra hörnrummet i "Kommendantshusets" (Malmöhus II) övre våning. Teck-
ning av Kristian Anderberg 1939. — Tillhör läroverksadjunkten fru Karin 
Anderberg, Klippan. 

dantshuset som fick den föga samstämda beteckningen Malmöhus II 
inom stadsäga 242. 

Som första hyresgäster i de båda stora lägenheterna på övre botten 
inflyttade dåvarande kaptenen och byggnadschef en Edvard Sjögreen 
samt stadsträdgårdsmästaren Gunnar Isberg och "siste man på skansen" 
blev läroverksadjunkten och konstnären Kristian Anderberg. Övriga ut-
rymmen begagnades i allt mindre utsträckning som bostäder enär 
Malmö Sjöfartsförening f. o. m. 1940 efter hand tilldelades lokaler inom 
byggnadens västra del. Men när familjen Anderberg år 1946 lämnade 
den vackra gamla chefsvåningen begynte det dystra slutskedet med 
kvardröjande minnesbilder av efterkrigstidens nödhjälpsbostäder. 
Malmö hälsovårdsnämnd fann snart anledning att utdöma flera lägen-
heter i bottenvåningen då dessa besvärades av grundfukt och röta —
välkända anmärkningar i byggnadens långa lidandes historia. Kom- 
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mendantshuset började även i andra hänseenden att luta mot förfall 
och det var kanske inte så underligt att byggnadens egenskap av kultur-
minnesmärke så när fallit i glömska. 

I förste stadsingenjören Erik Billow-Hilbes utredning 1939 rörande 
framtida ordnandet av o m r å d et kring Slottsliolmen hade man dock 
ett ur både fortifikationshistorisk och antikvarisk synpunkt vägledande 
underlag. Enligt detta projekt borde man söka återställa de igenfyllda 
vallgravarna kring västra slottsravelinen eller åtminstone markera dessa 
genom försänkta 'gräsmattor. Tanken att även rekonstruera partier av 
slottsbastionernas vallar framstår som ett önskemål som i hög grad är 
förknippat med bastionen Baner. Det finns också anledning att räkna 
med all tänkbar förståelse för den fästningshistoriska bakgrunden. Att 
Nya tyghuset åter blir tyghus efter så många sällsamma mellanspel fram 
mot gränsen till rent förfall, vill man ävenledes gärna se som ett uttryck 
för denna inställning. 

Slottsbastionen Baner var en liten länk i en omfattande kedja av 
försvarsverk kring Malmö slott och stad och Nya tyghuset blev egentli-
gen bara en episod under fästningstidens slutskede. Men husets historia 
har dock sin givna betydelse eftersom det ingår i ett större fästnings-
historiskt sammanhang, som hittills blott knapphändigt behandlats. Vad 
jag här framlagt utgör spridda anteckningar ur ett rikt källmaterial, 
som stått till mitt förfogande och denna sammanfattning har närmast 
föranlets av Kommendantshusets aktuella situation. 

Otryckta källor. 

Krigsarkivet: 
Malrnoe Festningz Beskraffenhet Pro Anno 1697. 
Inventarium uppå Malmö Citadell och Stads Fästning 1720. 
Malmö Fästnings och Citadells beskaffenhet 1770. 
Förteckning uppå Kongl. Maj : ts och Kronans hus och byggnader uti Malmö 
Citadell, Fästning och Stad 1780. 
Kommendantsämbetet i Malmö handlingar 1783-1831; utgående och ingå- 
ende expeditioner; Diarium över de vid Kommendantskapet i Malmö förvarade 
brev och handlingar 1764-1831. 

Stadsarkivet i Malmö: 
Magistratens protokoll över besiktningar 1817-1884. 

Fångvårdsanstalten i Malmö arkiv: 
Diarium och koncept 1843-1924. 
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Malmö museum: 

Kart- och bildarkivet. 

Malmö stads fastighetskontor: 

Åtkomsthandlingar m. m. 

• Av författaren publicerade artiklar: 

Malmöbastionen Baner. SDS den 23 nov. 1955. 

Kommendantshuset. Meddelanden från Malmö museum. Malmö Fornminnes-
förenings Årsskrift 1956. 

Kanonerna på vallen. SDS den 14 okt. 1960. 

Malmöhus och Malmö Kastell. SDS:s årsbok 1960. 

Slottsbastionen Carolus. SDS den 24 maj 1940. 

När Kommendantshuset var tyghus. SDS den 12 maj 1965. 
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99Jeg fattige mand" 

Några anteckningar kring ett brev från 1649 av Helge Andersson 

1600-talet var ett blodigt århundrade, då det mer än en gång skrevs 
krigshistoria i Skåne. Under svensk-danska kriget 1643-45 bröt svens-
karna i februari 1644 under fältmarskalken Gustaf Horn 1  in i Skåne 
och besatte Hälsingborg, Lund och Landskrona. I juni 1644 stod 
svenskarna utanför det befästa Malmö och inledde en belägring från 
landsidan.2  Socknarna runt Malmö kom härvid mitt i skottlinjen och 
drabbades svårt av krigets olyckor; stridshandlingar, inkvartering av 
soldater och hästar, skövling av markens gröda, svält och sjukdomar. 

Infanteriet och Horns högkvarter förlades vid V. Skrävlinge kyrka, 
där förskansningar uppfördes under ledning av generalfälttygmästaren 
Olof Hansson Örnehufvud,3  som också utarbetade en plan över Malmö 
med omgivningar. Enligt Örnehufvuds plan 4  stod norr om Horns 
läger två ryttarvakter, den ena i trakten av nuvarande Ulricedahls-
gården och den andra på sydsidan av Hohögs backar.5  Omedelbart 
väster om Horns läger låg en reservstyrka, och i Hindby stod en förpost. 

Byarna i Malmö närhet fick inhysa de belägrande svenskarna. I 
Ö. Skrävlinge by låg överste Harald Stake 6  med upplänningarna, i 
Husie by hade ryttmästare Carl Lewenhaupt 7  sitt kvarter, och i 
Kvarnby by var överste Fredrik Stenbock 8  förlagd. I Fosie' by låg 
överste Erik Oxenstierna 9  med östgötarna, och i Hyllie by stod en 
ryttarvakt. Vid vägen in mot Söderport stod invid Borre backar en 
annan ryttarvakt. 

Det belägrade Malmö fick i början av september 1644 förstärkning 
från sjösidan av trupper från Själland under befäl av riksmarsken 
Anders Me») Två dagar i rad red Anders Bille ut från Malmö med 
sitt rytteri och försökte locka svenskarna ut ur de befästa ställningarna 
för att sedan gå till anfall med fotfolket, som han höll dolt bakom 
några kullar. Horn genomskådade emellertid den danska krigslisten och 
lät svenskarna stanna kvar bakom förskansningarna. Kort härefter an-
lände Christian IV och tog befälet över de danska trupperna. Chris-
tian IV ryckte med fotfolk och rytteri ut mot det svenska lägret vid 
V. Skrävlinge kyrka, men ett häftigt oväder med storm och regn 
tvingade danskarna att dra sig tillbaka till trakten av den nuvarande 
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Generalfälttygmästaren Olof Hansson Örnehufvuds plan över Malmö och Malmö-
trakten, 1644. Kr. A. 

Ulricedahlsgården, där de gick i fördelaktig ställning på några kullar. 
De båda härarna låg här över fjorton dagar mitt emot varandra utan 
att någon vågade gå till direkt anfall. Danskarna besköt häftigt det 
svenska lägret, där man besvarade elden. Sjukdomar började härja i 
Horns läger, och svenskarnas ställning blev med tiden allt vanskligare. 
Under det fortsatta danska trycket uppgav svenskarna belägringen, 
Horn satte den 27 september eld på sitt läger och drog sig norrut mot 
Uppåkra och Lund. 

Olyckorna för socknarna runt Malmö var emellertid inte slut. Det 
svensk-danska kriget fortsatte, och i början av augusti 1645 slog svens-
karna under Gustaf Horn åter läger utanför Malmö för att på nytt be-
lägra staden. Även denna gång förlade Horn sitt högkvarter i V. Skräv-
linge. Kriget hade emellertid nu ingått i sitt slutskede, fredsförhand-
lingar pågick i Brömsebro, och snart var freden sluten. I "Ordinari Post 
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Fältmarskalken Gustaf Horn. 
Foto Sv. Porträttarkivet. 

Tijdender" för den 27 augusti 1645 11  återges en rapport "Uthur Hans 
Excell. Feldm. Her Gustaff Horns hufwud quarteer Skreflinge wedh 
Malmö den 14. Aug.", där det omtalas, att en dansk trumslagare kom-
mit till lägret från Kristianstad med brev ifrån fredsförhandlarna, som 
meddelat, att freden var sluten, och att alla fientligheter på båda sidor 
skulle inställas. Budet om fred mottogs med blandade känslor i det 
svenska lägret. Rapporten från Horns högkvarter berättar, att den 
danske trumslagarens nyheter om fred "fuller mästeparten aff wåra 
officerare och gemeene icke haffuer warit mycket kiärkomne eller be-
hagelige, effter som the här til medh längtan hafwa wentat til at gå en 
gång i action igen och spitsat sigh allaredo på stadhen Malmö". Svens-
karna stannade också kvar i sitt läger i V. Skrävlinge till in i 
september.12  

För socknarna runt Malmö hade krigsåren 164'1 45 varit en öde-
läggelsens och armodets tid. Svenskarna hade farit hårt fram. Gårdarna 
hade förstörts, och markens gröda skövlats. 

Ett par brev i Rigsarkivet i Köpenhamn speglar krigstidens nöd i de 
härjade socknarna runt Malmö. På sommaren 1649 — fyra år efter 
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Slutet av kyrkoherden Jens Jenssöns supplik av den 9 maj 1649 till Fredrik III. 
Rigsarkivet, Köpenhamn. 

Brömsebrofreden — skrev kyrkoherden i Husie och V. Skrävlinge, Jens 
Jensen Aars,13  tvenne likalydande suppliker, daterade 9/5 respektive 
27/6, till sin allernådigaste herre och konung, Fredrik III av Danmark, 
där han skildrar sin och sockenbornas ömkliga belägenhet. Kyrko-
herden, som kallar sig "jeg fattige mand", omtalar, att svenskarna för-
stört prästgården i Kvarnby 14  helt och jagat honom från hus och hem. 
Såväl boskap som lösöre hade fienderna tagit, och den växande säden 
hade de trampat ned. Berövad sitt hem och sitt bohag hade kyrko-
herden mot stor avgift tvingats hyra en gård och härigenom råkat i 
stort armod. De få sockenbor, som var kvar, hade utarmats av kriget och 
den följande missväxten och kunde inte bistå sin präst. Hela huvud-
socknen Husie var i grund ödelagd och likaså annexförsamlingen 
V. Skrävlinge så när som på åtta små hyddor. Den olycklige kyrko-
herden sökte därför hos konungen hjälp till uppbyggandet av sin ned-
brutna prästgård. 

Av kyrkoherdens tvenne i huvudsak likalydande suppliker till Fred-
rik III återges här in extenso den första, som är daterad den 9 maj 
1649.15  
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"Stormegtigste, höyborne Förste, allernaadigste Herre och Konning, 
Eders Kongl. May. verdis aff .Kongl. mildhed, denne min vnderdan-
nigste supplication at höre och ahnsee. 

Jeg Eders Kongl. May.tt tropligtige vnderdane 16  foraarsagis udj 
min store nöd och elendighed supplicando 17  at ahnholde om Konglig 
mildhed och naade at erlange," forhaaber vnderdanigst it naadigt suar 
at bekomme. Jeg fattige mand, Eders Kongl. Maytt. tro vnderdane, 
haffuer udj 13 aars tid med dit salliggiörende Guds ords och sacramen-
ternis tienniste faarestaaet min menighed udj Husie och Skrebling 
sogner aff den naade Gud haffuer villit giffue, och efftersom di samme 
sogner bleff nest forgangne feide tid aff fienderne, som haffde sin leyer 
tuinde gange der de laae for Malmöe, gandsche 19  i grund ödelagt och 
nederbrut uden lidet aff en gaard i hoffuidtsognet, i annexen uden 8 
ringe hytter,29  min praestegaard gandsche i grund ruinerede, mig fra 
hus och hiem forjaget, goedtz och formue,21  aff fennit 22  och 
boeschab 23  gandsche beröffuit, saeden i tu aar saaet vnder heste födder 
nedertraad,24  saa jeg nu nödis til en ny gaard at opbygge ved de mid-
del, som Gud och öffrigheden 25  vil mig fattige forarmede mand komme 
til hielp med, och haffuer liidt saa stoer schade frem for andre, och 
haffuer hidindtil maatte boet paa en leyegaard 26  for stoer affgifft och 
jeg, med hustru och börn, haffuer dismidlertid 27  liidt stoer nöd, aff 
aarsag de faa sognefoich, som nu ere, iche alleniste vare beröffuit och 
forarmede, men och aff forgangne aars misvegst paa jordens gröde iche 
ringe ere satt tillbage, dog haffuer jeg dismedlertid anvend en hob paa 
min gaards reparation nu paa 2. aars tiid och der ved kommen i störste 
besuerlighed och kand nu ey videre fuldferdige aff egen formue. Saa 
foraarsagis jeg, effter forberörtte min store aelendighed til Eders Kongl. 
Maytt. vnderdanigst supplicando at indfalde,28  at saadan min besuer-
lige tilstand, udj naade maatte anseeis, och til min ruinerede praeste-
gaards reparation nogen mulige hielp aff Kirckerne och Praesterne i 
Landit maatte nyde,29  och mig komme tilhielp, som saa gandsche bleff 
forarmit och ruinered. Huilcket Gud den Almegtigste, som er rig aff 
mildhed och naade med all Lycksallighed visseligen vil belönne, och jeg 
Eders Kongl. Maytt. tropligtige vnderdane, saadan höy welgierning udj 
mine bönner aldrig schail forglemme, den höyeste Guds Ansigt altid att 
faarestille." Schreffuit i Skrebling, den 9 May 1649. 

Jens 	pastor till Husie och Schrebling 
Jenssön 	sogner 	 m:ppa." 31  
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Den olycklige kyrkoherden i Husie och V. Skrävlinge sökte stöd hos 
såväl länsherre som biskop. På den första suppliken av den 9 maj har 
länsherren på Malmöhus slott, Tage Thott,32  intygat "at hans gaard er 
aff fienden da ruinerit". På kyrkoherdens upprepade supplik av den 
27 juni har Tage Thott intygat "at hands gaard bleff gandscke aff 
Suenscken nederbrudt, och hans sogner megit ruinerit, efftersom fienden 
haffde deris quartier den gandscke sommer, dj laa for Malmö vdj begge 
hands sogner". Vid inlämnandet av sin andra supplik har kyrkoherden 
också vänt sig till biskop Peder Winstrup 33  i Lund, som på suppliken 
bestyrkt, att kyrkoherdens "prestegaard oc sogner udi forleden feide aff 
fienderne bleffue ruineret, huoroffuer hand er geraden 34  i stor armod 
oc fattigdom". Biskop Winstrup tillstyrkte varmt kyrkoherdens anhållan 
om hjälp till återuppbyggnaden av prästgården och har på suppliken 
tillfogat "jeg veed icke, at nogen aff mine prester, foruden hannem 
oc presten udi Knestrup,35  udi saadan maade aff fienderne haffuer lidt 
skade". 

Kyrkoherdens suppliker till konungen blev heller icke utan verkan. 
Han fick kungligt brev på 1 riksdaler från varje kyrka till hjälp med 
prästgårdens återuppbyggnad." 

NOTER: 

1  Om Gustaf Horn se Gustaf Elgenstierna, Svenska Adelns Ättartavlor III, 
Stockholm 1927, s. 667 ff. och Johan Kleberg, Krigskollegii Historia 1630-1865, 
Stockholm 1930, s. 4. 

2  Om Gustaf Horns krigsrörelser i Skåne och belägringen av Malmö se vidare 
Vilhelm Vessberg, Bidrag till Historien om Sveriges krig med Danmark 1643-
1645 I Gustaf Horns fälttåg, Stockholm 1895. 

3  Om Olof Hansson ömehufvud se G. Elgenstierna a. a. IX, Stockholm 1936, 
s. 210-211. Efter ömehufvud, som avled under belägringen av Malmö i V. 
Kattarp i V. Skrävlinge 1644 27/8, har Örnehufvuds väg i Rosengårdsstaden upp-
kallats. Jfr Leif Ljungberg, Gatunamnen i Malmö, Malmö 1960, s. 345. 

• I samlingen Sveriges Krig, 4: 169, Kungl. Krigsarkivet. 
5  Se vidare Helge Andersson, Hohögama, Malmö Fornminnesförenings Årsskrift 

1954, s. 87 ff. 
e Om Harald Stake se G. Elgenstierna a. a. VII, Stockholm 1932, s. 528 och 

J. Kleberg a. a. s. 16. 
• Om Carl Mauritz Lewenhaupt se G. Elgenstierna a. a. IV, Stockholm 1928, 

s. 604 och J. Kleberg a. a. s. 14. 
8  Om Fredrik Stenbock se G. Elgenstierna a. a. VII, Stockholm 1932, s. 572 ff. 
• Om Erik Oxenstierna af Eka och Lindö se G. Elgenstierna a. a. V, Stockholm 

1930, s. 595. 
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16 Om Anders Bille se C. F. Bricka, Dansk Biografisk Leksikon III, Köpenhamn 
1934, s. 7 ff. 

n Ordinari Post Tijdender den 27 aug. 1645, Nr 35, Kungl. Biblioteket. 
12  Om det svenska lägret i V. Skrävlinge se även Janne Agri, Västra Skrävlinge 

i gamla dagar, M. F. A. 1940, s. 67 ff. 
13  Om kyrkoherde Jens Jensen Aars (egenhändigt Jens Jenssön) se Gunnar 

Carlquist, Lunds Stifts Herdaminne II: 2, s. 235 ff. 
14  Om Kvarnby prästgård se vidare Helge Andersson, Kvarnby gamla prästgård, 

M. F. A. 1963, s. 40 ff. 
15  Danske Kancelli B 160, Rigsarkivet, Köpenhamn. 
16  vnderdane = undersåte. Noterna 16-30 till den gammaldanska brevtexten 

har utarbetats under välvillig medverkan av fil. dr Ingemar Ingers. 
17  supplicando = bönfallande. 
18  erlange = åtnjuta. 
19  gandsche = helt. 
29  hytter = hyddor. 
21  formue = förmögenhet. 
22  fennit = fänad, boskap. 
23  boeschab = lösöre. 
24  nedertraad = nedtrampad. 
25  öffrigheden -= överheten. 
26  leyegaard = arrenderad gård. 
27  dismidlertid = under tiden. 
28  indfalde = taga sin tillflykt. 
29  nyde = åtnjuta. 
30  faarestille = framställa, lägga fram för. 
31  Förkortning för lat. malm propria, med egen hand. 
32  Om Tage Thott se C. F. Bricka a. a. 24, Köpenhamn 1943, s. 62 ff., G. 

Elgenstierna a. a. VIII, Stockholm 1934, s. 337 ff. och Danmarks Adels Aarbog 
XVII, 1900, s. 432. 

33  Om Peder Winstrup se Karl F. Hansson, Lundabiskopen Peder Winstrup före 
1658, Lund 1950, Skånes medeltid och renässans 3 och densamme Biskop Peder 
Winstrup 1605-1679, Lund 1952, Föreningen Det gamla Lund, Årsskrift 34. 

34  geraden -- råkat. 
35  Kyrkoherde Hans Stisen i Knästorp och Tottarp, se G. Carlquist, a. a. 2: 5. 
36  Se vidare C. G. Weibull, Synodalia Lundensia 1646-1663, Historisk tid-

skrift för Skåneland 2, 1904, s. 305. 
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Aktiebolaget Mellins glasbruk i Limhamn 1899-
1905 och dess efterträdare AB Malmö glasbruk 
1916-28 samt AB Termolit 1928-35. 

Ett bidrag till glasindustriens historia i Skåne. 

Av Torbjörn Fogelberg 

Vid slutet av 1890-talet var den svenska buteljglasindustriens 
ledande företag koncentrerade till Göteborgsregionen (Surte), 

Vänernregionen (Liljedahl och Årnäs) samt Askersundstrakten (Ham-
mar). En tendens till nygrundning i sjöstäder började göra sig gällande 
genom buteljbruk i Gävle och Västervik. Ett något äldre bruk fanns i 
Arboga, etablerat på 1870-talet. Som ett ytterligare led i denna utveck-
ling kommer grundandet av buteljglasbruket i Limhamn, 1890-talets 
största nyetablering inom branschen. 

Under slutet av 1800-talet växte en betydande buteljexport till den 
brittiska marknaden fram. Denna export var koncentrerad till de båda 
storföretagen Liljedahl och Surte. Emellertid fanns ytterligare efter-
frågan på svenskt glas till denna marknad. Och här kommer Skåne in 
i bilden. 

När ledarna för Mellins Glass Works Ltd i London vid slutet av 
1890-talet planerade en nygrundning beslöts att välja Limhamn som 
plats för denna. Lämplig mark för glasbruket lyckades man förvärva 
från Skånska Cement AB, som enligt köpekontrakt den 24 oktober 1898 
till grosshandlaren Axel Lennstrand i Gävle från hemmanen 114 mtl 
n:o 2 och 1/2 mtl n:o 7 Annetorp sålde 10.000 kvm jord. Tomten grän-
sade utmed en väg till Limhamns hamn, sträckte sig utmed denna och 
tillförsäkrades en kajsträcka av 75 meter. Köpeskillingen uppgick till 
30.000 kronor och skulle vara erlagd den 1 april 1899, då köpebrev 
skulle utfärdas. Köparen tillförsäkrades rätt att t. o. m. utgången av 
1899 förvärva ytterligare lika mycket mark under villkor att denna mark 
uttogs söder om och intill den försålda tomten samt erhöll samma djup 
i kvarteret, som den nu ifrågavarande tomten. Cementbolaget förband 
sig att utan kostnad utfylla och planera den sålda tomten före den 
1 juli 1899. 
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Karta över en avsöndringslägenhet under strandmarksskiftet till kronoskatte-rust-
h'ållshemmanet n:o 4 g & 21 1/2   mtl Hyllie som äges av AB Mellins glasbruk 
Limhamn uti Hyllie socken av Oxie härad och Malmöhus län. Upprättad den 
29 november 1899. — Efter original i Skånska Cement AB:s arkiv. 

Cementbolaget förband sig vidare att på egen bekostnad i gatan 
väster om tomten utlägga en bredspårig järnväg, som skulle stå i för-
bindelse med Limhamns järnvägsstation och järnvägen till Malmö sämt 
vara trafikabel den 1 juni 1899. Köparen skulle få tillträda tomten med 
full äganderätt den 1 april 1899 men fick dessförinnan, när han så 
önskade, börja och fortsätta tomtens bebyggande. Vidare fick köparen 
ensamrätt till tomtkajen däri inbegripet ensamrätt att vid kajen förtöja 
fartyg. Cementbolaget åtog sig att uppmuddra hamnen från segelleden 
till köparens kaj intill ett djup av 5 meter vid medelvattenstånd. Sedan 
Axel Lennstrand uppgivit sig skola anlägga ett glasbruk på tomten för- 

tio S 0 
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band sig Cementbolaget att ej sälja någon tomt för anläggning med 
samma ändamål till någon annan köpare. 

Redan i december 1898 daterades i Malmö ett upprop undertecknat 
av Axel Lennstrand, Ludvig Rinman, G. Hegardt, Vitus Andersson och 
Hj. Andersson Tesch angående det nya glasbruket. Den 5 januari 1899 
kallades aktietecknarna i det ifrågasatta bolaget under firma AB Mel-
lins glasbruk till sammanträde i London, n:o 56 Cannon Street, för 
prövning av frågan om bolagets bildande. Härvid beslöts att Ernest C. 
Bliss, "en av direktörerna för detta bolag, må såsom han ock härmed 
därtill bemyndigas, på detta bolags vägnar underteckna inbjudning till 
teckning av aktier uti aktiebolaget Mellins glasbruk" med 2.000 aktier 
å 90 kronor. Närvarande vid Londonsammanträdet var den ovan-
nämnde Bliss, direktör för Mellins Glass Works Ltd, tecknare av 2.000 
aktier samt direktör Axel Lennstrand från Gävle, dels för egen del så-
som tecknare av 50 aktier och dels såsom ombud, enligt behörig full-
makt för herrar Ludvig Rinman, kamrer. i Malmö, Vitus Andersson, 
apotekare och Hj. Andersson Tesch, apotekare i Malmö, vardera teck-
nare av 10 aktier. 

Övriga tecknare var vice häradshövdingen G. Hegardt i Malmö med 
10 aktier, köpman J. Cederberg i Gävle med 50 aktier och fabrikören 
C. Lennstrand i Gävle med 1 aktie. 

Aktiekapitalet fastställdes till lägst 180.000 och högst 540.000 kronor 
i aktier å 90 kronor. Av tecknat aktiekapital, 192.690 kronor, hade 
96.500 kronor inbetalts den 1 maj 1899. Styrelsens säte blev Gävle och 
Claes Axel Gabriel Lennstrand utgjorde ensam styrelse. Enligt stiftelse-
urkunden var bolagets föremål att fabriksmässigt tillverka och försälja 
glas. C. A. G. Lennstrand avgick ur styrelsen på nyåret 1903 och efter-
träddes av disponenten Richard Bley i Limhamn. 

Ovan har nämnts att Cementbolaget förband sig att ej sälja någon 
tomt för anläggning av glasbruk till någon annan köpare. Denna fråga 
berördes emellertid på nytt i en skrivelse från R. F. Berg i Cement-
bolaget den 11 februari 1899 till Axel Lennstrand i Gävle, vilken om-
bads att omgående lämna ett bestämt svar om han ville medge bolaget 
att sälja tomt för ett buteljglasbruk. "Vi hava svarat nekande men de 
envisas från Sunds glasbruks AB och säga att det ej är någon kon-
kurrens." Nämnda bruk, beläget i Forserum i Småland, var ett av de 
mindre företagen i branschen och umgicks tydligen med expansions-
planer. Dessa planer kunde inte realiseras. 
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Den 5 april 1899 betalades slutlikvid för den köpta tomten. Upp-
giften i Edward Strömbergs glasbruksregister att hyttan skulle ha börjat 
uppföras redan den 2 maj 1898 förefaller osannolik, då som nämnts 
köpekontraktet är daterat först den 24 oktober detta år. Mera sannolikt 
är att byggnadsarbetena började på våren 1899. Den till glasbruket 
hörande hamnbassängen kallades glasbrukshamnen. Så fort byggnaden 
var under tak uppmonterades ugn, gasretorter och kylugnar, och till 
vintern (1899?) var allt klart att börja tillverkningen. Till disponent 
utsågs Richard Bley från Sibbhults glasbruk. Hyttan rymde en större 
dubbelvanna för 48 man i skiftet samt 20 mindre kylugnar för gas-
eldning, som dock senare utbyttes mot koleldning. Byggnaden uppfördes 
av betong och sten och rymde vidare pottkammare, ångpannerum och 
mekanisk verkstad. Man planerade i stort. Inte mindre än ytterligare 5 
sådana hyttor skulle byggas och stora markområden var reserverade här-
för. På något avstånd från bruket uppfördes en stor arbetarebostad, 
rymmande 20 tvårumslägenheter och 10 enrumslägenheter. Egendomen 
med tillhörande byggnader var 1902 taxerad till sammanlagt 300.000 
kronor och bestod av Lennstrand n:o 1 om 126 ar 26 kvm med glasbruk 
samt Annetorp om 1 har 27 ar och 91 Ankan, arbetarbostad. 

Vid styrelsesammanträde i Skånska Cement AB den 27 mars 1899 
föredrogs en framställning från glasbruket om ökat utrymme. Detta 
resulterade i att glasbruket till 1 juli 1900 fick ytterligare ett område, 
nordost om det redan inköpta, på hand för ett pris av 5 kronor per kvm 
samt ett annat område för 3 kronor per kvm på vissa villkor. Först- 

Tabell. 1. Tillverkning, tillverkningsvärde och arbetarantal vid 
Limhamns glasbruk 1900-02 och 1905. 

år 	ton 	1.000- tillv.-v. 	antal arbetare 	summa 	drift 

tal st. 	1.000- över 18 år under 18 år 	arbe- 
tal kr. m 	kv 	m 	kv 	tare 

1900 1.350 2.700 195 86 5 22 13 126 11 mån. 

1901 1.950 3.900 282 93 5 29 18 145 

1902 2.168 4.335 312 96 6 26 11 139 
1905 137 215 22 49 1 20 4 74 4 mån. 

Anm.: bevillningstaxerad inkomst upptogs för samtliga de 3 åren till 10.000 kr. 
1900 redovisades 1 kross, 1 järnsvarv, 1 borrmaskin och 1 ångmaskin om 25 hkr. 
Tillverkningen uppgavs 1902 bestå av oslipade bunkar, burkar, buteljer och flaskor. 

Källa: Kommerskollegii statistik angående fabriker. RA. 
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nämnda område skulle ej avträdas förrän det var utfyllt, vilket skulle 
vara fullbordat senast den 1 juli 1902. 

Till en början uppges tillverkningen ( jfr. tabell 1) endast ha om-
fattat glasburkar för den engelska firman, men senare kom produktionen 
även att omfatta ölbuteljer, som huvudsakligen exporterades till Dan-
mark. För England tillverkades s. k. Mellins Foodburkar, d. v. s. flaskor 
med vid hals, den större sorten vägande 400 gram och den mindre 
300 gram. 

Arbetet hade beräknats kunna försiggå i tre skift men det blev i prak-
tiken endast två. Då Mellins Food inte kunde ta hela den växande 
tillverkningen måste man inrikta sig också på annat glas. En ganska 
betydande export av halvvita whiskyflaskor uppges ha kommit till 
stånd och dessutom tillverkades rätt mycket cognacs- och punschflaskor 
för den svenska marknaden. Glasbruket kom aldrig över initialstadiets 
svårigheter trots den under år 1902 efter svenska förhållanden relativt 
stora produktionen. För år 1901, det enda år under AB Mellins glas-
bruks verksamhet då en resultatredovisning kunnat spåras, redovisades 
följande: 

VINST- OCH FÖRLUSTKONTO 

Debet: 1.000-tal kronor 
försäkringspremier 1,1 
läkararvode, medicin 0,6 
reseomkostnader 2,0 
räntor 13,1 
hyror 2,5 
omkostnader 27,7 
reparationer 9,9 
avskrivningar 0,1 57,0 

Kredit: 
försåld koks 1,0 
bruttovinst å glastillverkningen 48,5 
nettoförlust 7,5 57,0 

Resultatet för 1902 kan knappast ha blivit bättre. Den svåra jul-
stormen detta år drabbade bruket kännbart. Vattenmassorna i Öresund 
vräktes långt upp på land och spolierade fullständigt hamnen och en 
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stor del av glasbruket. Stormen tog med sig halva bruksområdet till 
sjöss jämte en halv miljon oförsäkrade whiskyflaskor. 

Uppgiften hos Strömberg att driften skulle ha lagts ned i december 
1903 synes inte vara riktig. Tillverkningen har inte återupptagits efter 
julstormens härjningar. Varken för åren 1903 eller 1904 redovisas någon 
tillverkning officiellt. Under 1903 torde resterande lager ha avyttrats. 
Då chefen för Mellins Food, apotekaren Mellin,, dog på hösten 1903 
beslöt sterbhuset att bolaget skulle likvidera. Beslutet om bolagets upp-
lösning med disponenten som likvidator fattades den 10 oktober 1903: 
Avvecklingen hade i själva verket påbörjats på våren detta år. Redan 
den 4 maj 1903 erbjöds Cemeritbolaget att förvärva glasbrukets 75 
meter långa kaj till ett pris av 14.978 kronor, vilket motsvarade anlägg-
ningskostnaden. Bruket erbjöd sig vidare att åt Cementbolaget avträda 
en 8 meter bred landremsa längs med kajen mot det att glasbruket i 
utbyte erhöll en 5 meter bred landremsa med åt norr vettande gräns. De 
lämnade anbuden antogs av Cementbolaget. På hösten 1903 såldes från 
glasbruket ytterligare ett område med en areal om 6 har till Limhamns 
hamn AB. Glasbruket tillbytte sig dock i gengäld ett något större om-
råde. Köpeskillingen uppgick i båda fallen till 3.000 kronor. 

Den 7 december 1904 meddelades Skånska Cement AB att glasbruks-
tomten med tillhörande byggnader, maskiner och fasta inventarier 
skulle exekutivt försäljas å auktion å Oxie & Skytts härads tingsställe i 
Malmö den 9 januari 1905. I samband härmed uppgavs följande 
anläggningskostnader: 

1.000-tal kronor 

tomten 10.000 kvm 	 30,0 
byggnader: 2 stenhus, 4 trähus, skjul etc. 	78,2 
skorstenar, 2 st. om resp. 40 och 20 meters höjd 	10,8 
plank runt omkring tomten 	 4,7 
1 dubbelvanna, 20 kylugnar, 6 generatorer 	78,3 
maskiner och fasta inventarier såsom ångmaskin, 
ångpanna, kross, räls & vändskivor, järnsvarv, 
borrmaskin, smidesbälgar & härdar, acetylengas- 
verk, sandblästringsapparat, brandattiralj etc. 	25,4 
kajbyggnad 	 15,4 	242,8 
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Foto av hyttkomplexet vid Limhamns glasbruk. Nordvästra sidan med inredd 
övervåning. Omkring 1960. 

Disponenten uppgav följande bokföringsvärden å brukets egendom: 

1.000-tal kronor 

tomt 30,0 

byggnader 94,0 

glasugn 70,0 

maskinerier 24,0 

kaj 15,0 s:a 233,0 

Vid en undersökning för cementbolagets räkning befanns själva 
huvudbyggnaden innehållande glasugn, kylugnar samt generatorer vara 
av obetydligt värde för en köpare, som ej ämnade använda den för sitt 
ursprungliga ändamål. Däremot syntes det hus, som låg längs tomtens 
sydöstra gräns kunna användas till verkstad eller annat ändamål. I 
denna gedigna byggnad fanns en 25 hkr kondenseringsångmaskin jämte 
ångpanna med en 20 meter hög skorsten. Både maskin och panna var 
ganska litet använda varför de antogs vara i gott skick och fullt lämp-
liga för någon mindre fabriksdrift. Huset med inventarier, bl. a. en 
mindre svarv samt dito borrmaskin ansågs vara värt cirka 25.000 kronor. 
Men om pannan och maskinen skulle realiseras för flyttning beräknades 

65 



detta ge högst 5.000 kronor. Övriga byggnader av trä ansågs vara av 
föga värde. Alla hus och inventarier syntes väl underhållna. 

Inom styrelsen ansågs det vara av vikt för bolaget att bevaka hamn-
aktiebolagets rätt till den från samma fastighet inköpta kajgatan med 
där invid uppförd kaj. Skånska Cement AB beslöt att köpa kajgatan 
och kajen för högst 20.000 kronor eller hela fastigheten för högst 
115.000 kronor. 

Skånska Cement AB övertog bruket för inteckningsvärdet och bo-
städerna såldes till annat håll. Likvidationen avslutades den 28 septem-
ber 1905. Bruket låg öde till detta år, då en murare eller byggmästare 
Berg uppges som ägare. Det kallades nu Limhamns glasbruk J. A. Berg. 
Enligt uppgift i "Fabriksarbetaren" för januari 1958 skall det ha in-
köpts av en amerikansk ingenjör men åter ha lagts ned efter några 
månader på grund av bristande kapitaltillgång. Den ovannämnde Berg 
uppges ha låtit uppföra en mindre dubbelvanna. Men någon egentlig 
tillverkning kunde man knappast tala om. "Det blev mest söl." 

Man planerade en tillverkning av flaskor, konservburkar, batteriglas 
m. m. Inga glasblåsare var anställda men däremot hade man ett par 
glaspressar. Som förläggare inträdde godsägaren Arvid Faugust i Smeds-
torp. Han övertog det hela sedan bruksdriften pågått ett halvt år. 

Än en gång kom driften vid Limhamns glasbruk att återupptagas. 
Under världskrigsåren uppstod buteljbrist i Sverige och ett återupp-
tagande av tillverkningen aktualiserades. Den 26 november 1915 antogs 
bolagsordningen för Limhamns glasbruks aktiebolag. Bolagets ändamål 
var att efter inköp av Limhamns glasbruk med därtill hörande fastig-
heter ävensom till glasbruket hörande därstädes befintliga inventarier, 
bedriva tillverkning och försäljning av glas samt idka annan därmed 
sammanhängande rörelse. Tecknat och inbetalt aktiekapital uppgick 
till 850.000 kronor i aktier å 1.000 kronor. Styrelsens säte var Stockholm, 
där samtliga styrelseledamöter med auditören Gunnar Collin i spetsen 
var bosatta. 

Det nu bildade aktiebolaget blev inte långlivat. Redan 1916 upp-
hörde det men fick omedelbart en efterföljare. I oktober sistnämnda år 
uppgavs en stiftelseurkund ha förelegat. Tillverkningen planerades nu 
närmast för Göteborg med omnejd. Då underhandlingar med malmöbor 
och erbjudanden åt eventuella intressenter i Malmö om övertagande av 
bruket drog ut på tiden, lyckades man i stället att få fyra av de största 
spritfirmorna i Göteborg att stödja planen, nämligen Vinhandels AB 
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J. A. Larsson & Co, AB Boije & Hjorth, A. J. Setterborg & Co samt 
AB Fredr. Ingelman & Co. 

Man uppges också ha haft garantier för kontant teckning av det 
behövliga kapitalet så att reparationer och eventuella utvidgningar 
kunde börja med det snaraste. Om allt gick efter beräkning skulle drif-
ten vara i full gång redan i mitten av november 1916. Den tidigare 
tillverkningskapaciteten uppgavs ha utgjort mellan 5 och 6 miljoner 
stora buteljer. Med nu befintliga utvecklingsmöjligheter beräknades 
produktionen kunna mångdubblas, ja man kalkylerade med en tillverk-
ning av bortåt 20 miljoner buteljer. 

Under det decennium som gått sedan driften nedlagts hade man inte 
försummat underhållet. Maskinerna hade sålunda vårdats liksom bygg-
naderna. Detta gjorde att man nu hade fabriken omedelbart produk-
tionsduglig och kapabel för tillverkning. Man uppgavs även planera en 
viss export och anbud på buteljer till England sades även föreligga. 

Alltnog, den 22 december 1916 antogs bolagsordningen för aktie-
bolaget Malmö glasbruk med ändamål att efter inköp av Limhamns 
glasbruk med tillhörande bedriva samma tillverkning som det före-
gående bolaget, men med ett inte hälften så stort aktiekapital fördelat 
i 400 aktier å 1.000 kronor. Verkställande direktör var till en början 
skeppsredaren Arnold Wilson i Göteborg. Övriga styrelseledamöter var 
grosshandlaren Eric Setterborg, kaptenen A. Drangel, konsuln Th. 
Alpen samt grosshandlaren Eric Hertz, samtliga i Göteborg. Eric Setter-
borg innehade största delen av aktierna. Byggnader och ugnar, som ju 
bör ha varit i gott skick, sattes i stånd, arbetarebostäderna återinköptes 
och materialer anskaffades för den närmaste tiden. 

Hur det gick i fortsättningen framgår av följande citat ur Edward 
Strömbergs register över svenska glasbruk. "Allt såg sålunda lovande 
ut. Strax därefter såldes emellertid samtliga vinhandlareföreningens 
( = Göteborgs vinhandlareförenings) affärer till Vin- och Spritcentra-
len, utan att glasbruket inrycktes däri. Nu skulle bruket tjäna pengar på 
Vin- och Spritcentralen. Det gick ej så lätt. Råmaterialier hade under 
tiden stigit i pris och då det blev tal om beslag från statens sida av 
exempelvis soda såldes förrådet av material. Denna försäljning in-
bringade ett vackert netto, varmed reparationerna betalades och t. o. m. 
en tämligt god utdelning blev över. Tiden gick emellertid. Det blev ont 
om pengar. Närmast för att få ett förlagslån uppgjordes nu med sprit-
centralen om leverans av 600.000 stycken literflaskor. Och så sattes 
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Foto av hyttkomplexet vid Limhamns glasbruk. Detalj av långsidan där man 
ännu tydligt kan skönja delar av reklamtexten "GLASBRUKET". Omkring 1960. 
Sydöstra sidan. 

tillverkningen i gång. Men det var ej lätt för ledaren att få pengarna 
till avlöningar och materialinköp. Det uppstod svårigheter med glas-
blåsarne, vars representanter här voro ett argt och vrångt släkte och så 
nedlades bruket ånyo efter knappa fyra månaders drift men sedan de 
600.000 litrarna levererats ..." 

De av Strömberg här meddelade uppgifterna om tillverkningen måste 
avse den drift som förekom under tiden december 1920—april 1921. 
Under åren 1917-19 låg nämligen glastillverkningen helt nere. 1917 
inskränktes verksamheten till reparationer och i ordningställande av 
bruket samt till köp och försäljning av glasmaterial, varmed måste avses 
den av Strömberg nämnda försäljningen. Även under 1918 företogs 
endast smärre reparationer vid bruket och 1919 låg driften fortfarande 
nere, huvudsakligen på grund av de höga bränslepriserna. För att 
undersöka möjligheten att elda med torv köptes och förbrukades sådan 
för ett värde av cirka 7.000 kronor dock med negativt resultat. För 
övrigt företogs smärre förbättringar och reparationer av brukets fastig-
heter. 

Först i december 1920 kunde driften upptagas, sedan order å 1,5 
miljoner stycken helliter flaskor ingått från AB Vin- & Spritcentralen. 
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Under denna månad tillverkades 104.747 stycken ljusa cognacsbuteljer 
vägande 70.704 kg. Driften hölls igång endast fram till mitten av april 
1921. Under tiden januari—april detta år tillverkades och såldes till-
sammans 442.855 stycken buteljer med försäljningsvärde av 207.716 
kronor, motsvarande det exceptionellt höga värdet av 46,9 öre per 
butelj. 

Strömberg uppger att det 1921 var oåterkalleligen slut med driften. 
"En natt under detta år rasade ugnen igen och därmed var det stopp." 

Handlingarna i patentverkets balansavdelning har emellertid ytter-
ligare att förtälja om glasbrukets öde. Efter driftsnedläggningen på 
våren 1921 konstaterades att brukets dubbelvanna var oekonomisk och 
i hög grad "kolslukande". Vid kontrollförsök över bränsleåtgången 
framgick "att vannans konstruktion och beskaffenhet måste omöjliggöra 
verkligt ekonomisk drift av glasbruket. Kolåtgången måste nämligen, 
även vid fallande bränslepriser, bli så onormalt hög, att varje kalkyl 
skulle ur konkurrenssynpunkt komma att ställa sig omöjlig." Man vid-
tog därför genast åtgärder för att bygga om vannan till så kallad enkel-
vanna, då detta var att föredra för ekonomisk drift. Då materialleveran-
serna till ombyggnaden försenades kunde den slutföras först 1922 och 
var färdig i maj månad. 

Ombyggnaden hade verkställts under fackmannakontroll, varför man 
nu hoppades att vannan skulle möjliggöra en ekonomiskt väl lönande 
drift. Genom vannans beskaffenhet, de med ombyggnaden förenade 
kostnaderna och det nödtvungna driftsinställandet och genom den all-
männa depressionen, hade rörelsen gått med betydande förlust. På både 
glaslager och materialier tarvades betydande avskrivningar. Styrelsen 
hade i maj 1922 svårt att fixera det belopp som borde avskrivas. De i 
balansräkningen upptagna värdena å bolagets byggnader och fastig-
heter (jfr tab. 2) finge anses betydligt understiga de verkliga och an-
sågs mer än väl uppväga det för avskrivning nödvändiga beloppet. 
Medan ovannämnda värden i balansräkningen upptogs till 416.800 kro-
nor erhölls vid byggmästarevärdering 1922 kronor 617.600. Emellertid 
föreslogs att den uppkomna förlusten skulle täckas genom nedskrivning 
av aktiekapitalet med motsvarande belopp. 

Styrelseledamöternas antal ändrades 1922 från 5 till 3. Styrelsen be-
myndigades att genom utfärdande av preferensaktier tillföra bolaget 
nytt kapital. Försök i denna riktning under 1922 omöjliggjordes genom 
den med oförminskad styrka fortgående depressionen, ej minst inom 
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buteljglasindustrien. Ännu på våren 1923 syntes avsättningsmöjlig-
heterna för buteljer i sådan omfattning att ekonomiskt lönande drift 
vid bruket kunde igångsättas mindre ljusa. 

Under 1922 avtalades med fordringsägarna, att, oaktat mer än 213 
av bolagets kapital finge anses förbrukat, bolaget dock finge fortsätta 
sin verksamhet i avvaktan på bättre konjunkturer. 1923 var konjunktu-
rerna alltjämt för dåliga för att uppta driften, som låg nere även under 
åren 1924-27. 

Familjen Setterborg i Göteborg representerade 1923 fortfarande aktie-
majoriteten med sammanlagt 231 aktier. Bland övriga aktieägare märk-
tes Eric Hertz med 17 aktier samt friherre Douglas Dickson med 24. 

1928 ändrades företagets namn till AB Termolit. Sedan Göteborgs 
Bank, som hade fordringar i flera glasbruksbolag såsom Glava glasbruk 
och AB De Svenska Kristallglasbruken, av sin fordran hos Limhamns-
företaget efterskänkt 296.843 kronor, avfördes detta belopp 1928 ur 
kontot. Därjämte avskrevs enligt styrelsebeslut 1928 kronor 244.917 å 
bolagets tillgångar. I sammanhang därmed beslöts å 1928 års ordinarie 
bolagsstämma att nedsätta aktiekapitalet med 250.000 kronor. 

Under 1928 drev det rekonstruerade och krympta bolaget rörelsen i 
mycket ringa omfattning med försökstillverkning av isoleringsmedlet 
"Termolit". Avsättningen var för liten för att undvika förlust, som till-
sammans med avskrivningarna uppgick till 256.207 kronor. Rörelsen 
kom härefter ej att återupptagas. Resultaten framgår av tabell 3. 

Tabell. 3. AB Termolit. Förluster och avskrivningar. 

1.000-tal kronor. 

år årets 
förlust 

avskriv- 
ningar 

vinst balanserad 
förlust 

1929 0,4 1,1 
1930 0,3 
1931 1,0 
1932 0,1 2,2 
1933 0,1 
1934 0,2 
1935 146,1 2,7 

Styrelsen föreslog att den till 145.000 kronor uppgående reservfonden 
i sin helhet skulle användas för att täcka motsvarande del av förlusten 
och att resterande 3.793 kronor skulle balanseras i ny räkning. 
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Om driftsförhållandena vid limhamnsbruket varit oroliga så gäller 
detta inte mindre om arbetarerekryteringen och arbetareförhållandena. 
Glasindustrien har alltid varit starkt internationellt präglad och Lim-
hamn avvek i detta hänseende inte från det gängse mönstret. Limhamn 
var kanske sin tids mest kosmopolitiskt präglade svenska glasbruk. En 
massa folk strömmade till från olika håll för att söka arbete vid den 
nyanlagda industrien (jfr tabell 4). 

Först blåstes omkring sekelskiftet "i två skift med tjugo man i varje 
skift och arbetsstyrkan utgjorde en brokig sammansättning av olika 
sorters folk. Där var svenskar, danskar, finnar, ryssar, tyskar och belgare 
och oftast skar det sig i samvaron med denna högst kosmopolitiska för-
samling." För grov- och hjälparbeten samt transporter kunde man an-
lita den lokala arbetskraften. 

Rekryteringen från svenska buteljbruk var relativt obetydlig med 
Arboga främst. Bruket grundades under en högkonjunkturperiod då 
övriga buteljbruk inom landet gjorde allt för att hålla kvar sin arbets-
kraft. De viktigaste rekryteringsområdena var i nu nämnd ordning 
under bruksdriftens första år Danmark (Köpenhamn), Norge, Finland, 
Schleswig och Skottland. 

Tablå över glasblåsarnas vid Limhamns glasbruk mantalsskrivnings-
orter för år 1900. 

Ort eller land Antal 

Köpenhamn 11 
Norge, ej ang. ort 1 

35 	Moss 6 
)3 	Bergen 2 

Flensburg 4 
Skottland 2 
Finland 9 
Agunnaryd 1 
Arboga 3 
Sibbhult 1 
Surte 1 = 41 

1900 hade bruket 2 hyttmästare varav en kom från Köpenhamn. 

Man möter namnen Albrecht, Apprud, Brempel, Burnham, Coller, 
Estrich, Heitmann, Holme, Höffler, Jankovsky, Jaworsky, Kilgast, 
Krzymin, Massinen, Matheisen, Nikkonnen, Ojanen, Palli, Reiter, 
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Ritter, Rodhe, Schatteldreyer, Schwieger, Seitz, Tefke, Wansche, Wen-
zel, Wilkoin (Wilquin) och Wylenzaller. 

Företagets disponent under perioden 1899-1903 Richard Bley, född 
1866 15/2 och död i Malmö S:t Petri församling 1924 21/6 sällar sig 
också till den långa raden av utländska namn. Även efter nedläggandet 
av Limhamns glasbruk 1905 fortsatte hans förbindelser med glas-
industrien genom att han då övergick till att bli disponent för AB Glas-
sand, som försåg flera svenska glasbruk med sand från Öresund. Ännu 
vid sin bortgång hade han intressen i nämnda bolag, AB Buteljnederlag 
samt Mellins Food. Här kan nämnas att råvaran vid Limhamnsbruket 
bestod av bl. a. sjösand, som vid tiden omkring sekelskiftet hämtades 
med sandsugaren "Sally" vid Skanör. Efter torkning uppblandades san-
den med kalk och några andra tillsatser samt färgsattes. 

Glasbruket i Limhamn framstår som ett av motgångar följt företag. 
De försök som gjordes att återuppta driften efter naturkatastrofen 1902 
var, torde man kunna påstå, på förhand dömda till misslyckande. Un-
der åren 1903-07 skakades hela den svenska buteljglasindustrien av 
en svår kris till följd av vikande konjunkturer och överproduktion. 
Utom Limhamn måste flera mindre företag som Sölje i Värmland och 
Rydefors i Småland läggas ned och även de ledande företagen Surte 
och Liljedahl drogs med stora svårigheter. Det försök som gjordes att 
återuppta driften under krigsåren misslyckades likaledes. I samband 
härmed kan framhållas att branschens mekanisering hade börjat och att 
två mindre handbruk, Gävle och Västervik, bortrationaliserades 1919. 
Under 1920-talet fortsatte denna process och Sunds glasbruk lades ned 
1928. För att Limhamnsbruket skulle kunna ha ägt bestånd måste syn-
nerligen stora investeringar ha företagits och en hård kamp om markna-
den ha förts med de mekaniserade företagen Surte och Hammar. I detta 
läge sökte man ändra om produktionen till en specialprodukt, men ej 
heller detta lyckades och slutligen såldes den 14.000 kvm stora glas-
brukstomten 1936 till J. N. Rosengrens metallgjuteri. 

Tabell 4. In- och utflyttningar rörande Limhamns glasbruk 1899-1903. 

	

1899 27/4 	infl. disponent Richard Bley från Hjärsås, Kristianstads län. 
För övrigt ägde ingen inflyttning till glasbruket rum under år 1899. 

1900 	inflyttade: 

	

26/1 	1 smältare från Arboga 

	

10/3 	1 glasblåsare, ej ang. ort 
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10/3 	2 glasblåsare från Norge 
10/3 	1 glasarbetare från Emitslöv 
12/5 	1 glasblåsare från Norge 
23/6 	1 glasblåsare från Arboga 

7/7 	1 smed från Ed (Liljedal), Värmland 
28/11 1 glasblåsare från Alborg, Danmark 
28/11 1 glasblåsare från Danmark 
24/12 1 glasblåsare från Danmark 
31/12 1 glasblåsare från Norge 
31/12 3 glasblåsare från Danmark 
31/12 3 glasblåsare från Finland (varav 2 från Kymmene förs.) 
31/12 1 formare 	från Danmark 
31/12 1 glasblåsare från Finland 

Summa 20 inflyttade 1900 

1901 	inflyttade: 

	

25/1 	2 glasblåsare från Finland 

	

25/1 	1 glasblåsare från Danmark 

	

25/1 	1 glasblåsare från Tyskland 

	

4/2 	1 glasarbetare från Svedala 

	

4/2 	1 glasblåsare från Danmark 

	

4/2 	2 glasblåsare från Tyskland 

	

27/2 	1 glasblåsare från Finland 

	

27/2 	1 glasblåsare från Arboga 
6/4 1 glasblåsare från Danmark 

	

15/5 	1 glasblåsare från Norge (Moss) 

	

7/6 	1 glasarbetare från Arboga 

	

1/7 	1 glasblåsare från Norge 

	

20/7 	1 glasblåsare från Norge 

	

5/8 	2 glasblåsare från Finland 

	

21/9 	2 glasblåsare från Finland 
7/10 1 glasblåsare från Finland 
6/10 1 glasblåsare från ej ang. ort 

27/12 2 glasblåsare från Danmark 

Summa 23 inflyttade 1901 

1902 	inflyttade: 

28/2 	1 glasblåsare från Hälleberga, Kronobergs län 
10/3 	1 glasblåsare från Stavnäs, Värmlands län 

Summa 2 inflyttade 1902 

1901 	utflyttade: 

	

14/6 	1 glasblåsare till Danmark 

	

7/8 	1 glasblåsare till Danmark 
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16/9 	1 glasarbetare till Nödinge (Surte) 
30/10 1 glasblåsare till Nödinge (Surte) 
11/11 3 glasblåsare till Nödinge ( Surte ) 
13/11 1 glasblåsare till Nödinge (Surte) 
13/11 1 glasblåsare till Danmark 
30/11 1 glasblåsare till Finland 
2/12 2 glasblåsare till England 

13/13 2 glasblåsare till Kungälv 
13/12 1 glasblåsare till England 
13/12 1 glasblåsare till ej ang. ort 
31/12 1 glasblåsare till Norge (Bergen) 
31/12 2 glasarbetare till Hammar, Örebro län 

Summa 19 utflyttade 1901 

1902 

1903 
14/1 	1 glasblåsare till Lund 
14/1 	1 glasblåsare till Ekeberga, Kronobergs län 
23/1 	1 glasblåsare till USA 
13/2 	1 glasblåsare till Danmark (Kastrup) 
15/4 	1 glasblåsare till Kungälv 
22/4 	1 glasblåsare till Arboga 
19/6 	2 glasblåsare till Danmark 
26/6 	2 glasblåsare till Danmark 
12/8 	1 glasblåsare till Danmark (Jylland) 
30/11 1 glasblåsare till Danmark (Köpenhamn) 
7/12 1 glasblåsare till Tyskland 
7/12 2 glasblåsare till Finland 
7/12 1 glasblåsare till Tyskland 
9/12 1 glasblåsare till Finland 
9/12 1 glasblåsare till USA 
9/12 2 glasblåsare till Kungälv 

Summa 20 utflyttade 1903 

KÄLLA: 
Limhamns kyrkoarkiv. Flyttningslängder 1899-1903. 

KÄLLOR: 

Otryckta: 
Skånska Cement AB:s arkiv, Malmö. Protokoll och köpehandlingar. 
Smålands museum, Växjö. Edw. Strömbergs register över svenska glasbruk. 
Patent- och registreringsverket, Stockholm. 
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Karta över det gamla glasbruksområdet vid mitten av 1930-talet. Den tidigare 
Hamnvägen motsvaras nu av den avkortade Barlastgatan. Nordost om den gamla 
glasbrukstomten (jfr fig. 1) har stora utfyllnader gjorts. — Efter original i 
Skånska Cement AB:s arkiv. 
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Aktiebolagsavdelningen. A. N. 3470. 1899. 
Balansavdelningen. 10706 BD n:o 7988. AB Malmö Glasbruk. 
Riksarkivet. Kammararkivet. Verifikationer till länsräkenskaperna. Malmöhus 

län 1902. 
Riksarkivet. östermalmsavdelningen (RA45). Kommerskollegii statistik ang. 

fabriker. 
Stadsarkivet i Malmö. Hyllie sockens taxeringslängder för åren 1900-1903. 

Bouppteckningar och arvskiften i Malmö 1924 II nr 277 efter disponent Richard 
Bley. 

Limhamns kyrkoarkiv. Flyttningslängder 1899-1903. 

Tryckta: 

Malmö stads adresskalender 1900, 1902, 1904, 1906-1907, 1916-1917, 1918 
—1919. 

Sydsvenska Dagbladet 1916 12/10. 

LITTERATUR: 

Fabriksarbetaren. Januari 1958. 
Fogelberg, Torbjörn. Surte Glasbruk 100 år. Kort historik utarbetad på upp-

drag av PLM. Malmö 1962, AB Plåtmanufaktur (ang. konjunkturutvecklingen, 
s. 25, 30). 

Vindusposten 14 årgang 1958 n:r 1. "Skånska glasbruket vid sekelskiftet", 
s. 3-5. 
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Några Malmö-traditioner, upptecknade i Bara härad. 

Av Ingemar Ingen 

TA e traditionsuppteckningar, som här meddelas, är utförda i några 
-1--/socknar i Bara härad omkring 1 mil ifrån Malmö, men de har 
alla anknytning till Malmö stad. De händelser eller episoder, som är 
möjliga att tidfästa, har alla inträffat under tiden cirka 1740-1870. 
Meddelare vid dessa uppteckningar har varit: 

I Burlöv f. d. folkskolläraren Hans Almgren, f. 1833 i Särslöv i grann-
skapet av Burlöv, lärare i Burlövs socken 1857-92, den mesta tiden i 
Burlövs skola, d. i Burlöv 1926; änkefru Hanna Persson, Burlöv 3, 
f. där 1851 och dotter till åboen Anders Olsson och Boel Jönsdotter, d. i 
Burlöv 1945. 

I Tottarp f. d. lantbrukaren Sven Bengtsson, Tirup 1, f. i Tirup 1856, 
d. i Nevishög 1944; lantbrukaren och kyrkovärden Jönsson, Tottarp 4, 
f. i Tottarp 1848, d. där 1924. 

I Lomma änkefru Kjersti Rudolf, f. 1849, född och bosatt på Alnarps 
strandmark, d. 1935. 

Alla historier är återgivna på berättarnas eget mål. Av dessa var 
också lärare Almgren dialekt-talande med obetydlig påverkan från 
skriftspråk; se vidare tidskriften Svenska Landsmål årgång 1955, sidan 1. 
— Uppteckningarna förvaras i Landsmålsarkivet i Lund under nr 3827, 
3831, 3832 och 3833. 

NILS JÖNSSONS ÄVENTYR MED BÄCKAHÄSTEN 

Burlöv 1923 

1. Bäkkahässten hann spra.nt framm å tebaga. Där va en mann ifrå 
Mallme, så'rrirn hidde Ne.ls Jynnsen. Hann hadde en bror i Tjårrkeby, 
sån m hadde arrenderad prässtagåren, hann hidde Ha.ns Jynnsen. —
Så jikk hann ifrå Mallme en kväll. A där va hysstajille i Jörslövmylla. 
A hann ble villse, hann komm te Jörslövbrö å råka fårr bäkkahässten. 
Hann spra.nt framm å tebaga fårr hann. Så hörde hann där va mosik å 
da.ns hänne i myllan; å hann Ark hänn där. 

Hans Almgren. 
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Kalendegatan på 1850-talet med det medeltida Kalendegillets trappgavelhus. 

Träsnitt av Evald Hansen. 

SPÖKET I KALENDEGATAN 

Burlöv 1923 

2. De va ve Kalä'nndegadan i Mallme. Ja kommor ihåg,' de va en 
fru, honn sad å re po pla.nked imällom gadan å gåren. A honn da.nsa 
me mannen åmm natten, når hann sto lij, så hann sled åpp hossorna. 

Di fikk fårfattad en bön, såmm skolle lesas åpp i tjårrkan åmm 
synndorna fårr ditta spögeried. 

Hans Almgren. 

SPÖKET I KALENDEGATAN. II 

Burlöv 1938 

3. Di snakka åmm spö.jed po Kalä'nndegadan. De e en övordreven 
affär. De va jo så fårfärlet galed så. De hä.ngde po daror 2 å slo daror 

1 Nyare uttal; den genuina formen är ihu. 
2 dörrar. 
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ijänn. De va ännte udan en männisja, såmm arrejera de. Där tore 
ännte va männisjor i hused. Där sto tjåkkt me männisjor po gadan. 
Där va jus-tännd i stuan. Honn va vidklädd. Når mannen sto lij, så 
komm honn ing å da.nsa me hann, så hann sled åpp hossesåkkana. 
Spö.jed da.nsa me mannen, så hanns hossesåkka ble åppslitta. 

Hanna Persson. 

ETT CIRKUSBESÖK PÅ 1860-TALET. 

Burlöv 1943 

4. Ja har väll ännte snakkad åmm dänn fysste gången ja va po 
sirrkos? — Ja va så-dära en fämmtan, säkkstan år; så komm här ud, ad 
där skolle ble sirrkos i Mallme. Alla bys ongdå'mma skolle ta did. 
Männ vi skolle g å did te å mä.rka; vi skolle g å ti Mallme. Så frågte 
ja far, åmm ja fikk låw å gå me. "Ja, de beror si po åmm skolemässtors 
Jä.rtre ska gå, fårr älla får du ännte ta." Så jikk ja åpp å frågte. Jo, di 
skolle gå. Honn hadde fässtemannen te rikkstasmannens, hann tjente 
där, å di skolle ta did. Så fyllde ja me dåmm, å far to åpp bårrsen å ga 
mi tjugefämm öre te biljätten. De va po ri'hused. Vi sto bag-åmm allt 
fållked. Allt de vi så, de va en männisja, såmm håppa jännom en tynn 
maschin.1  De va va nöjje vi hadde. •Sin så jikk vi himm. Vi tytte lia 
väll de va rolet. De va lia väll en udflykkt. 

Hanna Persson. 

SÄGNEN OM "MALEN MÖ". 

Tottarp 1941 

5. Där ble en tös ijäll-malen po Höjjamylla inje ve Mallme. Männ 
de e många, många åur sin. Sin ga di stan de namned, "Malen mö". 

Sven Bengtsson. 

OM HUS-RÅ. 

Lomma 1928 

6. Ja flytte hid i ditta hused fårr tjugefämm år sin, å ja va rädd i 
bårrjan här skolle va nåd hus-rå. 

Männ i Mallme, där såmm Kontinentål nu e, där va hus-rå. Ja va 
där i tre å itt halt år. Ja komm did når ja va tjugeitt år. 

1  Här i bet. "obestämbart föremål". 

6 
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Från Frans Suellshamnen i Malmö. Hjortska fastigheten i mitten, i vilken Agneta 
Jönssons damcafe var inrymt i nordöstra hörnet. Foto J. N. Gylldorf, 1890-talet. 

Når vi hadde ligged litta, så va de presis såmm itt stort jur hadde 
ka.stad si lia övor benen po våss. Å de pra.sla så dannt me tiningorna 
po bored. 

En kväll så bädda vi sysskenasäng i dam-rommed. Å då hö.rde vi di 
to kaffekåppana å smed dåmm i jarnvassken, å de så de skrall ättor 
-ed. Vi va rent svitta så vi va rädda. 

Te si.st så måtte ja flytta därifrå. 
Kjersti Rudolf. 

ETT SPISSTÄLLE VID LILLA TORG 

Tottarp 1922 

7. Där inje i Mallme ve Lilla tårr där lå itt gammalt kru di kalla 
Kalå'ppsenbårj. Där va en kvinja, såmm hadde -ed. Når en korom inj 
i fåsstuen, så va där en åven skosten mitt fårr, å där sto honn å ste.jte 
flässk ällor tjydbå'lla. Så va där en stor stua ve sian åmm — där va bor 
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å bänjtja — å där konne di såmm va po tårred gå inj å få middes-
mad fårr tjugefämm öre. 

Jöns Jönsson. 

KOMMENTARER 

1. Bäckahästen. Om bäckahästen se vidare Helge Andersson, Sägen 
och folktro, sid. 123-124 i "Hyllie 19, en bok om en gammal gård", 
Malmö 1965. — Platsen, där bäckahästen sades förvilla vandrare, var 
Segeå vid Görslövmölla (i närheten av Nordanå). Kyrkoby (Tjårrkeby) 
är det folkliga namnet på Görslöv i Bara härad. Namnet Görslöv 
användes endast i sammansättningarna Görslövmölla, en gård med 
vattenkvarn vid Segeå, och Görslövbro, som är bron över Segeå vid 
Nordanå. — Meningen är, att mannen, som kommit vilse, hittade rätt, 
då han blev vägledd av musik och dans som hördes från Görslövmölla, 
där ett höstagille pågick. Händelsen torde ha inträffat omkring 1850, 
då Hans Almgren, eller som han då hette, Hans Larsson, hade tjänst 
hos arrendatorn av Kyrkoby prästgård Hans Jönsson. Obs. att Jynnsen 
är nyare uttal i stället för Jinnsen, och att råka är riksspråkslån. 

2-3. Spöket i Kalendegatan. Spökerierna i Kalendegatan, som för-
satte en hel stad och kringliggande landsbygd i skräckstämning, var 
förlagda till bryggaren Per Nilsson Möllers gård; platsen där den var 
belägen intages sedan 1890-talet av Hippodromen. De började 1736, då 
Per Möllers detta år avlidna hustru Karna Jönsdotter visade sig för 
dottern Kersti. Då spökerierna 1739 tog större fart, begärde Per Möller 
rannsakning genom magistraten, och ett stort antal personer blev därvid 
förhörda. Rannsakningen pågick hösten 1739 och slutade med att 
kyrkoherden i S:t Petri församling, prosten Jöns Rönbeck, fick i upp-
drag att utarbeta en kyrkobön om skydd emot spökeri att läsa i Malmö 
stads kyrkor. Den lästes alla söndagar från 1739 till 1766. Ovanstående 
uppgifter är hämtade ur A. U. Isbergs framställning "Spökeriet i Kalen-
degatan" i Bilder från det gamla Malmö, (Malmö 1898) sid. 343--
363. Isberg omtalar vidare, att spökerierna fick sin epilog vid tiden för 
Per Möllers frånfälle 1761. Då han var klädd och lagd i kista, satt 
släktingar och grannar och vakade i likrummet. Därvid inträdde 
Möllers 25 år förut avlidna hustru och gick fram till den döde, som 
hon reste ur kistan och dansade med hela natten. Det är detta, som 
också omtalas i Burlövtraditionen ("Å honn da.nsa me mannen å'mm 
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natten, når hann sto lij, så hann sled åpp hossorna"). Det var brukligt, 
att en död, som blev klädd för att läggas i kista, skulle ha nya strumpor 
på fötterna. — Det kan tilläggas, att de fragment-artade episoderna 
kring spökeriet i Kalendegatan hade lärare Almgren och Hanna Pers-
son inhämtat i sin ungdom genom muntlig tradition och icke genom 
läsning av Isbergs ovannämnda skrift. 

Vittnesmålen om spökerierna i Kalendegatan, som ingår i Malmö 
rådhusrätts domböcker, är av stort kulturhistoriskt och folkloristiskt in-
tresse och är i hög grad förtjänta av en ingående vetenskaplig behand-
ling. De har sin närmaste motsvarighet i företeelser i två danska städer i 
närmast föregående århundrade, nämligen Köge huskors (1608-15) 

och Bescettelsen i Tisted (1696-98). De är utförligt behandlade av 
Anders Bxksted i Köge huskors (banmarks Folkeminder nr 61) och 
Besaettelsen i Tisted (Danmarks Folkeminder nr 69). — Se vidare 
Bengt Engström i SDS 24/11 1935: "Var spöket i Husie bekant med 
spöket i Kalendegatan?", Helge Andersson, i MFÅ 1963 sid. 46, artikeln 
Kvarnby gamla prästgård, och Bager, Einar: Malmöhistoria i sten I, 
sid. 158 och f. 

4. Ett cirkusbesök på 1860-talet. Berättelsen är här medtagen som 
exempel på en begynnande blygsam kontakt mellan landsbygdens 
bondesamhälle och stadens offentliga nöjesliv. — Den här nämnda 
"skolemässtors Jäxtre" var dotter till dåvarande läraren vid Burlövs 
skola Anders Persson; hon var som gift bosatt i USA. — Det ovan-
nämnda ridhuset var gamla ridhuset vid Drottningtorget, numera 
saluhall. 

5. Sägnen om "Malen mö". Om denna sägen, se vidare Sahlgren, 
Vad våra ortnamn berätta, sid. 11 och MFÅ 1938 sid. 26 (med upp-
teckningar från 1920-talet) samt 1957 sid. 40, artikeln Möllestenen. 
Folktraditionen i Malmö uppgiver, att möllan, där en mö blivit ihjäl-
malen, skulle ha stått på Stortorget. Men det är betecknande för folk-
sägnens väsen, att man stundom förlägger händelser till något i tiden 
och rummet mera näraliggande, varigenom egendomliga anakronismer 
uppstår. Således lokaliserade den här ovan citerade sagesmannen Sven 
Bengtsson sägnen om "Malen mö" till Högamölla i Kirsebergsstaden, 
som var byggd så sent som 1805. (MFÅ 1957 sid. 20). 

6. Om hus-rå. Därmed avses osynliga makter, som nattetid bedrev sitt 
spel inomhus; ordet är bildat till verbet råda liksom sjörå och skogsrå; 
jämför Svenska Akademiens Ordbok bd 23 sp. 3461, artikeln rå. — Om 
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cafe-lokalen i Malmö, där husrå skulle haft sitt tillhåll, har stads-
arkivarien Leif Ljungberg meddelat följande: "I hörnhuset av Hamn-
gatan och Norra Vallgatan, som då tillhörde konsuln och köpmannen 
Johan Hjort, var från 1870 ett damcafe och konditori förlagt med in-
gång från Hamngatan. Innehavare av cafeet var fru Agneta Jönsson 
1870-76 och från 1876 konditorn M. G. F. Baude." — Detta hus revs 
1904 och på tomten byggdes Skånepalatset. På samma hörn, där det 
gamla cafeet varit inhyst, blev efter 1904 cafe Continental förlagt; det 
upphörde 1955. — Tiden, då Kjersti Rudolf var anställd i Agneta 
Jönssons cafe, har varit 1870-73; hon flyttade därifrån för att slippa 
bli mera oroad av husrå. 
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Arkeologiska och byggnadshistoriska 
fältarbeten 1965. 

Meddelande från Malmö museum av Erik Hof ren och 

Rikard Holmberg. 

År 1965 har för Historiska avdelningens antikvariska verksamhet 
varit utomordentligt innehållsrikt. 

Förhistoriska bebyggelsehistoriska undersökningar, som i så hög grad 
satte sin prägel på föregående år, har dock varit förhållandevis få 
(Jägersro, Kulletdal), men aktiviteten vad gäller byggnadshistoriska 
undersökningar har varit desto mer intensiv. 

Miljövård 

Beträffande miljövården har problematiken huvudsakligen berört 
Gamla staden. 

Svårigheterna för miljövården är här många och av mycket skiftande 
typ. I sin egenskap av stadskärna rymmer Gamla staden de märkligaste 
äldre bebyggelsepartierna, samtidigt som den just genom denna sin 
centrala karaktär uppvisar de högsta markvärdena och utnyttjandet, 
tätaste trafiken etc. Härtill kommer att man vid varje ingrepp i denna 
stadsbild och stadsmiljö har att räkna med dess symboliska värde. 

Antalet rivningar i innerstaden har inte i och för sig varit på-
fallande stort under 1965, men har å andra sidan koncentrerats till dess 
viktigaste pulsåder, Södergatan. Denna kom vid sekelskiftet 1900 att 
övertaga Östergatans traditionella roll som stadens centrala stråk, vilket 
naturligtvis satte sin prägel på gatans arkitektur. Framför allt gavs 
partierna vid gatans mynning i Stortorget respektive Gustav Adolfs 
torg en ytterst monumental utformning. En av de första ansatserna mot 
denna monumentalisering var uppförandet av det under året rivna s. k. 
Engeströmska palatset (kv. 48 Claus Mortensen, byggherre handlanden 
Edward Engeström). Ritningarna är daterade 1885 och signerade 
Salomon Sörensen (stadsarkitekt i Malmö 1893-1924). Genom sin 
kraftiga nyrenässans var byggnaden ett starkt framträdande form-
element i Södergatans miljö. Den avsedda nybygganden tar dock upp 
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"Engeströmska palatset". Foto Atelje Rahmn. 

"Engeströmska palatset". Foto Ateljé Rahmn. 
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( 
Skånska Bankens nybyggnad, som ersätter "Engeströmska palatset". 
Foto Atelje Rahmn. 

denna tankegång, varför själva förhållandet mellan byggnad och gatu-
rum torde bibehållas (arkitekt Carl Axel Acking). 

Förläggandet av stora varu- och affärshus till Södergatan har fort-
satt. I kv. 61 Gyllenstjerna har i samband härmed försvunnit den 
intressanta Capitolbiograf en i 1920-talsklassicism (Arkitekt Iwan Wahl-
berg 1934) samt ett av dessa stora, men numera ytterst fåtaliga spann-
målsmagasin, som utgjorde ett karakteristiskt inslag i 1800-talets köp-
mannastad. 

Av byggnader som under året rivits och som varit av miljömässig 
betydelse må även nämnas det 1910 uppförda, nationalromantiska 
hörnhuset Baltzarsgatan—Djäknegatan (kv. 17 A Ellenbogen, arkitek-
ter Ewe & Melin). 

Undersökningar 

Malmö unika 1500-tal har stått i centrum. Speciellt genom den om-
fattande restaureringen av Jörgen Kocks hus liksom det närbelägna 
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Capitolbiografen. Foto Atelje Rahmn. 

Per Weijersgatan. Foto Atelje Rahmn. 
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Jörgen Kocks hus. Källaren. Iwafoto. 

Rosenvingehuset. En mindre undersökning har företagits i Carnegie-
huset. Aktuellt för restaurering är Kompanihuset. Man kan härtill 
lägga, att Flensburgska huset från 1500-talets slut genom testamenta-
riskt förordnande tillfallit Malmö museum. Krämarkapellets unika 
kalkmålningar, samtida med Jörgen Kocks hus, har blivit föremål för 
konservering under 1965, liksom i övriga fall med historiska avdel-
ningen som kulturhistorisk kontrollant. 

Från slutet av 1700-talet daterar sig Kommendantshuset liksom det 
något yngre Rönneholm, vilka båda håller på att restaureras genom 
Fastighetskontoret, det förstnämnda till Tyghus, det senare till en form 
av föreningshus. 

Jörgen Kocks hus 

Ägaren, en personalstiftelse vid Kockums Mekaniska Verkstad, på-
började restaureringen av byggnaden i februari månad, och museets 
undersökningar har sedan dess pågått kontinuerligt, parallellt med bygg-
nadsarbetena. Huset beräknas stå färdigt under våren 1967. 

Jörgen Kocks hus består i själva verket av tre längor under skilda 
tak. Komplexets olika delar har dock uppförts samtidigt. Omfattnings- 
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Jörgen Kocks hus. Kritstensportal i gavelhusets bottenvåning. Iwafoto. 

murarna kring de skilda längorna ligger över allt i förband med var-
andra och inga skarvar har påträffats, som kunnat tyda på skilda bygg-
nadsperioder. Däremot har det visat sig, att olika murningssätt har 
använts i olika våningsplan inom komplexet. Således har munkförband 
kommit till användning i källarplanet, kryssförband i gavlarna, medan 
vendiskt förband eljest dominerar i högmurarna. Mellan de murpartier, 
som uppförts i kryssförband, och de där vendiskt resp. munk-förband 
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använts, föreligger dessutom en olikhet beträffande fogstrykningen. Av 
allt att döma behöver ej heller detta förhållande innebära någon större 
tidsskillnad än ett kortare arbetsuppehåll. Över en av magasins-
öppningarna på gaveln mot Västergatan sitter nämligen, i ett i kryss-
förband utfört murparti, ett tympanonfält i kritsten med inskriptionen: 
anno MCCCCCXXV. Detta, med en något egenartad användning av 
den romerska siffran C, skrivna årtal återkommer med arabiska siffror, 
1525, på sockeln till den madonnaskulptur, som stått i en ursprunglig 
nisch i ett murparti med vendiskt förband på hörnet mellan Väster-
och Frans Suellsgatorna. 

Denna datering av ett murparti i kryssförband kan synas osannolikt 
tidig, eftersom det Rosenvingeska huset från år 1534 tidigare ansetts 
vara Skandinaviens äldsta byggnad med prov på denna murnings-
teknik, men den relief som befinner sig över magasinsluckan under 
öppningen med årtalet, ger av allt att döma bevis på dateringens 
riktighet. På denna kritstensrelief avbildas nämligen Jörgen Kocks och 
hans hustru Sidse Kortsdatter Nulands vapensköldar, och Jörgen Kocks 
vapen är här hans borgerliga bomärkessköld. Eftersom han adlades 
redan följande år, 1526, torde det kunna anses uteslutet, att gaveln 
uppförts efter 1525. Däremot skulle möjligen den lilla gaveln längst i 
söder; mot Stortorget, att döma av en beskrivning av C. G. Brunius, 
kunna tillskrivas tiden efter adlandet: 	derå finnas blott sju tinnar, 
af hvilka den öfverste prydes med ett bildverk, som mycket lidit af 
vittring. Detta bildverk tyckes föreställa Jonas, som utkastas till hval-
fisken, derunder står "ihesus" och dernedom märkas tvenne sköldar, af 
hvilka den ena synes innehålla tre rosor, den andra en lilja. Den första 
av dessa båda sköldar torde otvivelaktigt vara den nulandska, som 
visserligen ej innehåller tre rosor, men däremot tre fyrbladiga nejlikor. 
Den andra skulle kunna vara Jörgen Kocks adelsvapen, vilket emeller-
tid ej innehåller en utan två liljor. Ett fotografi, som tagits omedelbart 
före husets ombyggnad 1878, 28 år efter Brunius uppgift, visar hur svår-
artade reliefens skador varit, och man bör således ej uttala sig med 
alltför stor bestämdhet. 

Jörgen Kock, myntmästare i Malmö 1518-36 och borgmästare 
1523-36 samt 1540-56, köpte år 1522 tomten där huset nu reser sig 
av Sorö kloster. Byggnadstiden för hela komplexet kan följaktligen 
anges så noga som från 1522 till 1525 eller något år senare. 

Redan under själva byggnadstiden torde vissa förändringar i planen 
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Jörgen Kocks hus från SO. Foto från 1880-talet. 

ha gjorts, och vissa tecken tyder på en relativt genomgripande ombygg-
nad av bl. a. källare och bottenvåning i hörnhuset ett eller två decen-
nier efter det första färdigställandet. 

Den ursprungliga planen för komplexets bottenvåning utvisar, att 
huset var uppdelat på fyra lägenheter, de tre inrymda i längan mot 
Västergatan och den fjärde omfattande hörnhuset och längan mot Stor-
torget. Beträffande rumsindelningen i Västergatslängan kan ingenting 
sägas med säkerhet. Lägenheterna i denna länga anges år 1596 ha be-
stått av tre bodar, vilket enligt dåtida terminologi innebär att de brukat 
uthyras (bod avser i detta sammanhang ej affärslokal). 

Längan mot Stortorget uppvisar spår efter två ursprungliga spisar, 
och torde därför sannolikt ha avsetts inrymma två rum, varav det södra 
haft en mot gården utbyggd privet. De bevarade målningsresterna tyder 
emellertid på att rummen, troligen redan under byggnadstiden, slagits 
ihop till en stor sal. 

93 



Jörgen Kocks hus. Blindering på trappgaveln. Iwafoto. 

Den ursprungligen avsedda rumsindelningen i hörnhusets botten-
våning har tyvärr ej kunnat spåras, men det är ej otänkbart, att någon 
sådan indelning över huvud taget ej funnits från början, utan att hela 
våningen utgjort ett stort förrum, som varit byggnadens stora samlings-
och arbetsrum. Vissa spår i murarna bör dock omnämnas. I det syd-
västra hörnet har funnits en t. v. helt gåtfull anordning, som slopats vid 
den ovan påtalade ombyggnaden vid mitten av 1500-talet. En smal 
nisch har vid denna ombyggnad erhållit målningar. En annan, bred 
nisch i den västra väggen har av allt att döma slopats redan under den 
egentliga byggnadstiden, och man har i dess ställe tagit upp en dörr 
med en rikt profilerad kritstensomfattning samt två smärre nischer. 
Denna ändring har medfört, att man fått en förbindelse med den när-
maste av de tre bodarna. Denna förändring kan vara betingad av 
Jörgen Kocks hastigt ökade maktresurser under själva byggnadstiden, 
som bl. a. medför att han år 1524 under Malmö recess får mottaga 
Gustav Vasa som gäst i sitt hus. En omdisponering av bostaden har 
tydligen ägt rum, och den ena boden införlivats med lägenheten. 

En bättre kunskap har vi erhållit om rumsdispositionen efter nästa 
ombyggnad. I samband med denna har man slagit valv i källrarna 
under både hörnhuset och Västergatslängan. Endast Stortorgslängan har 
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nämligen ursprungliga valv, i de övriga delarna av komplexet synes 
man under byggnadstiden endast avsatt sköldbågar för valv, som ej 
kommit till utförande. Stortorgslängans valv är ribblösa kryssvalv, 
medan de övriga källrarna har korsande tunnvalv. Den senare valv-
typen förekommer i samma utförande i det år 1541 för första gången 
omnämnda Niels Kuntzes hus. En datering till denna tid skulle kunna 
innebära, att den ifrågavarande ombyggnaden står i samband med 
Jörgen Kocks andra välmaktstid efter grevefejdens olyckor, d. v. s. den 
tid som utgör hans andra borgmästarperiod 1540-56. 

Från hörnhusets källare uppfördes nu en ännu bevarad trappa till 
bottenvåningen i husets mitt. Mellan trappan och yttermuren mot 
Frans Suellsgatan har köksspisen stått. I samband med dess uppförande 
torde man ha satt igen ett fönster mot gatan. I gengäld har man i den 
stora stuga med målningar, som nu upptagit hörnhusets södra del, tagit 
upp ett nytt fönster i västmuren. Stugan har uppvärmts av en biläggar-
ugn vid spisen. Mot Västergatan har man bibehållit ett mindre förrum 
samt, i enlighet med gängse mönster, möjligen inrett en liten kammare i 
gatuhörnet. Väggen mellan stugan och förrummet har legat mittför den 
ena av de små nischerna vid kritstensportalen, vilket alltså är ett belägg 
på att denna ombyggnad utförts senare än insättandet av portalen. 

Även i övervåningen har Stortorgslängan haft två spisar, och därmed 
torde även här en uppdelning på två rum, varav det ena med privet, 
ursprungligen ha varit avsedd. Huruvida denna indelning bibehållits 
eller ej kan f. n. ej avgöras, eftersom våningens målningar ännu ej blivit 
rengjorda mer än till en liten del. Redan därav framgår emellertid att 
dekorationen är nära besläktad med målningarna i Petrikyrkans Krä-
markapell, men också att den i jämförelse med dessa har högre kvalitet. 

Hörnhusets övervåning har inrymt en sal och två kamrar. Samtliga 
rum har haft öppna spisar och väggmålningar, i den ena kammaren ut-
förda i grisaille. Ovanpå denna våning har så de fyra magasinsvåning-
arna tagit vid. 

Åtminstone tre av de sju i fragment bevarade spisarna i Jörgen Kocks 
egen lägenhet har haft omfattningar i kritsten, och möjligen har det 
varit fallet med samtliga. I den ena spisen i Stortorgslängans botten-
våning har rester av en sådan omfattning påträffats, som kan begagnas 
som ledning för rekonstruktioner. 

Bland de övriga fynd, som tillvaratagits i byggnaden märkes en tak-
panna av medeltida typ, samt diverse kakelfragment och krukskärvor. 
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Ytterligare grävningsfynd torde dock kunna emotses vid de fortsatta 
undersökningarna. 

Den rika utsmyckningen på komplexets fyra gavlar har övervägande 
varit utförd i kritsten. Även profilerad tegel av flera olika slag förekom-
mer, men all skulptur och åtskilliga profildetaljer består av kritsten. 
Från den sydligaste gaveln stammar en halvcirkelformad ornaments-
relief, som suttit i en av de stigande rundbågarna under trapptinnarna. 

Den rikaste utsmyckningen har man emellertid bestått hörnhusets 
ingångsgavel mot Västergatan. Denna utsmyckning har varit höljd i 
puts och cement, vilket menligt inverkat på dess bevaringstillstånd, var-
för bl. a. de fyra skulpturerna nu måste ersättas av kopior. 

Värst medfarna är de båda lejonskulpturer, som på gavelns sido-
tinnar hållit upp Jörgen Kocks och hans makas vapensköldar. 

Den illa medfarna skulpturen från topptinnens nisch är svår att 
ikonografiskt bestämma, men av allt att döma är det en skäggprydd, 
manlig figur, klädd i livklädnad och mantel, som har hållit båda hän-
derna lyfta, antingen till välsignelse eller för att visa fram sina attribut. 
Skulpturen torde framställa ett helgon eller kanske snarare, Kristus. 

Den bäst bevarade av de fyra skulpturerna är den madonna, som 
stått i nischen i själva gathörnet. På dess sockel läses, som ovan nämnts, 
årtalet 1525. Madonnan, som bär barnet på vänster arm, står i enlighet 
med den apokalyptiska visionen på månskäran. Hon är iförd en röd 
klädnad med en bård, på vilken man kan läsa en otydlig text, som 
börjar med bokstaven A, troligen änglahälsningen, Ave Maria. Dess-
utom bär hon en blå mantel och en krona av ovanlig typ, virad av 
växtrankor. 

Över skulpturen fanns en baldakin av kalksten med ett stjärn-
liknande ornament. Denna sten har vid något tillfälle spruckit, och ett 
stycke av den har tydligen fallit ned och skadat madonnans ansikte. 

LITTERATUR: 

C. G. Brunius: Skånes konsthistoria för medeltiden. 1850, s. 352 ff. 
N. G. Sandblad: Skånsk stadsplanekonst och stadsarkitektur intill 1658. 
Skånsk senmedeltid och renässans: 2. 1949, s. 225 ff. 

Rosenvingeska huset 
Det av G & L Beijer AB ägda Rosenvingeska huset, Västergatan 5, 

undergick 1951 en omfattande restaurering, som bl. a. innebar ett fri- 
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Jörgen Kocks hus. Planritning 
av 2 :a våningen, bottenvå-
ningen och källaren. 



Jörgen Kocks hus. Madonnabild med årtalet 1525. Foto 
AteljéRahmn. 

läggande av gatufasaden samt vissa renoveringsarbeten i botten-
våningen och övervåningens östra hälft. Under 1965 har även gårds-
fasaden frilagts, och i samband därmed har grävningsundersökningar 
kunnat företagas. Arbetena fortsätter under innevarande år bl. a. med 
en renovering av övervåningens västra hälft. 

E. Bager kunde 1951 konstatera, att det Rosenvingeska huset utgör 
en ovanligt välbevarad och praktfull anläggning av tvillingbodens typ, 
d. v. s. huset är delat mitt av i två lägenheter. Huset är, enligt inskrifts-
tavlan över ingången till den västra lägenheten uppfört 1534 av Anne 
Pedersdatter, änka efter borgmästaren i Helsingör, Mogens Jensen 
Skriffver-Rosenvinge. 

1965 års undersökningar inriktades i första hand på att klar-
lägga gårdsfasadens ursprungliga utseende. Den har därvid visat 
sig i likhet med gatufasaden vara helt symmetriskt uppbyggd. Varje 
lägenhet har, på den yta, som ej är förbyggd av gårdens sido-
längor, haft en ingång och ett stort fönster i bottenvåningen, och ett 
stort och två små fönster i övervåningen. Dessutom har till vardera 
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lägenheten hört en utbyggd privet i var våning. Dessa fyra priveter har 
varit sammanbyggda till ett stort tornliknande utbygge kring fasadens 
mittaxel. Eftersom priveterna vett ut mot gårdsplanen, har man ej kun-
nat låta dem hänga fritt, som t. ex. på Malmöhus, utan i stället har de 
genom inbyggda fall stått i förbindelse med ett djupt, tegelmurat och 
efter lägenhetsindelningen tudelat schakt. Detta var till största delen 
fyllt med rasmassor, som innehöll skärvor av glas och keramik från 1600-
talet, vilket utvisar att anläggningen förstörts redan under nämnda 
århundrade. Priveternas sittplatser har vilat på utkragade valv. 

Likartade anläggningar har under 1965 även påvisats i Jörgen 
Kocks hus. 

LITTERATUR: 

E. Bager : Rosenvingeska huset. Malmö fornminnesförenings årsskrift 1951-52. 

Kompanihuset 

Malmö bäst bevarade 1500-talsbygg-nad, det s. k. Kompanihuset 
inne på gården till Stortorget 4, övergick under 1965 i stadens ägo, och 
byggnaden kommer under innevarande år att undergå restaurering för 
medel ur den Järnhardtska fonden. Under 1965 har bl. a. en ritning till 
ledning för en rekonstruktion av trappgavlarna gjorts upp av museet i 
samarbete med stadens fastighetskontor. 

Kompanihuset har troligen fått sitt namn på grund av att det en 
gång uppförts som gilleshus för det danska kompaniet, en sammanslut-
ning av köpmän av dansk nationalitet. I arkitekturens huvuddrag synes 
Kompanihuset nära ansluta sig till rådhuset och till Malmöhus slott, 
vilket skulle innebära att det uppförts någon gång på 1530-40-talet. 

Sedermera har emellertid huset kommit i privat ägo, och 1636 till-
hörde det rådmannen Willum Effuertsen Dichmand, som i byggnadens 
stora sal i övre våningen lät sätta upp två sandstensspislar med detta 
årtal. Sedan 1879 har de förvarats på museet, men i samband med 
restaureringen kommer de att återuppsättas på sina forna platser. 

Carnegiehuset 

Tidigast omnämnt 1541. Detta trappgavelhus torde enligt Einar 
Bager ha uppförts under 1530-talet av borgmästaren Niels Kuntze. Vid 
nu i samband med arbeten i källarplanet företagna undersökningar har 
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S:t Petri kyrka. Kalkmålningar i Kråmarekapellet. Foto Atelje Rahmn. 

murningstekniken konstaterats vara kryssförband, vilket tidigast är be-
lagt 1525 i Malmö på Jörgen Kocks hus. ( Jmf detta kap.) 

Byggnadens märkligaste del utgöres av källaren med korsande tunn-
valv, som sträcker sig under husets hela längd. Mot gårdssidan har vett 
en rad källargluggar vilka nu uppmätts samt mot Östergatan två käl-
larhalsar. Vidare framkom omedelbart under det ursprungliga källar-
golvets nivå ett vattenledningsrör av trä, en s. k. avstickare från det 
ledningssystem som hade sitt centrum i vattenreservoiren på Stortorget 
den s. k. Vattenkonsten. (Hela systemet• finns uppritat av Johan 
Hesselgren 1713.) 

Krämarkapellet. S:t Petri kyrka 

Kalkmålningarna i Petrikyrkans Krämarkapell framtogs år 1906 *un-
der den av Th. Wåhlin ledda restaureringen. Den av A. P. Waldur ut-
förda konserveringen var efter tidens anspråk föredömlig, men under de 
nära 60 år, som gått sedan dess, hade målningarna blivit så nedsmutsade 
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av sot och damm, att man under 1965 sett sig nödsakad att låta dem 
bli föremål för en noggrann rengöring. Denna tvättning har, jämte 
efterföljande konservering, utförts av A. Eriksson med den historiska 
avdelningen som kulturhistorisk kontrollant. 

Vissa smärre ändringar i de enstaka partier, där Waldur sett sig för-
anlåten att rekonstruera fragmentariska scener, har företagits. Således 
har, efter påpekande av B. Hamenius, en påvetiara i framställningen av 
Kristus i vinpressen på sydväggens västra hälft ändrats till en biskops-
mitra. Biskopen är en av de i detta sammanhang uppträdande fyra 
kyrkofäderna, påven Gregorius, biskoparna Ambrosius och Augustinus, 
samt den som kardinal avbildade Hieronymus. 

Krämarkapellets målningar har ofta betecknats som Skandinaviens 
främsta från den katolska tidens sista skede, och många forskare har 
sysslat med deras mångfacetterade ikonografi. En monografi över kapel-
let planeras f. n. av den historiska avdelningens tjänstemän i samarbete 
med annan expertis. 

Kommendantshuset i 

Den sedan mars 65 pågående restaureringen av Kommendantshuset 
på Bastion Baner avser att återställa byggnaden i dess ursprungliga 
skick. Uppförd som tyghus för Malmöhus fästning år 1788 har enligt 
ännu bevarade ritningar byggnadens båda gavlar, liksom södra fasaden 
i bottenvåningen ursprungligen varit försedda med breda, välvda port-
öppningar, alternerande med fönsteröppningar av mindre format än de 
nuvarande, samt övre våningen likaså med mindre fönster men i samma 
antal som de nuvarande. Båda våningarna har bestått av vardera tre 
likstora salar skilda genom tvärväggar uppförda i tegel och med välvda 
dörröppningar i mitten. De kraftigt dimensionerade och tätt liggande 
furubjälklagen har mellan tvärväggarna vilat på två längsgående bär-
linor av furu 11" X 12", vilka i bottenvåningen stöttats av två par 
tegelpelare i varje sal, i övre våningen av två par träpelare. I botten-
våningen har golvet sannolikt varit lagt med kullersten. Den övre 
våningen har varit försett med ett plankgolv. Ett par hörntrappor av 
trä har förmedlat förbindelsen mellan första och andra våningen. Eld-
städer har saknats och det enkla sadeltaket har varit täckt med järn- 

1  Avd. Kommendantshuset är författad av 1:ste intendent C. G. Lekholm; se 
vidare förre 1:ste intendent S. Kallings bidrag i denna årsskrift. 
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eller kopparplåt. Vid rivningen av de i samband med ombyggnader 
1828 och senare under 1800-talet tillkomna väggarna, vilka uppdelat 
båda våningarna i ett flertal bostadsrum kring ett mittkorridor, har 
konstaterats att så gott som hela den ursprungliga bärande konstruk-
tionen liksom de ursprungliga tvärväggarna bevarats, ingående som 
delar av senare tillkomna. Vid grävning för värmekällare har vidare 
påträffats en ektimrad rustbädd och den fortsatta grundundersökningen 
har givit vid handen att hela byggnadsgrunden med undantag för östra 
gaveln vilar på en välbevarad rustbädd. Denna torde ha ruttnat bort 
under östra gavlen, vilket ger förklaringen till denna visat en så om-
fattande vertikal sprickbildning. Restaureringsarbetet, som utföres ge-
nom Malmö stads fastighetskontor, har för övrigt inletts med att 
nämnda gavel lyfts upp till rätt läge och dragits samman, varvid den 
förstörda rustbädden ersatts med en armerad betonggrund med breda 
sulor och hörnklackar. 

Rivningsarbetet har vidare omfattat de två trapptornen i korsvirke 
på norra fasadens mittparti, varvid på en frilagd del en tidigare fasad-
målning påträffats. Senare tillkomna tvärväggar har vid rivningen visat 
sig vara putsade korsvirkesväggar med tegelfyllning. Då de igenmurade 
portöppningarna på gavlarna och södra fasaden togs upp visade sig att 
valvbågarna vid igenmurningen borttagits. Bevarade är dock anfangen 
och anslagsfalsarna liksom märkligt nog även samtliga portstaplar av 
smidesjärn vilka skyddats av ett tjockt putslager. 

Det bör framhållas att genom restaureringen av denna byggnad, den 
enda bevarade av bastionbebyggelsen från Malmöhus fästningsperiod, 
skapas inom Malmö ett värdefullt minnesmärke över svensk militär-
arkitektur från slutet av 1700-talet, likaväl som det för Malmöhus och 
Malmö museum är av stor betydelse att på ett ställe framledes kunna 
visa Historiska avdelningens omfattande samlingar av Militaria. 
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Anteckningar till en Malmöbibliografi för år 1965. 

Av Margit Johanson 

Agri, J., Hyllie nr 19 före enskiftet. Ill. /Hyllie 19, s. 30-47.1 

Ahlgren, Anders, Henrik Reuterdahl. Perukmakarsonen från Malmö som 
blev svenska kyrkans primas. Portr. 
Byahornet. 24 (1965), s. 555-558. 

Ahlström, 011e, Att resa i Malmö år 2000. 
Svensk lokaltrafik. 22 (1965): h. 3, s. 2-4. — Tidskrift för Barnens och de 
gamlas dag. 5 (1965), s. 21. 

— CO Hansson, K., Trafiksignaler för Dalaplan i Malmö. Ill. 
Ericsson review. 42 (1965), s. 66-72. 

Anderberg, Thorild, Torget — en förberedande översikt. [Dikt.] 
SvD 18/9. 

Andersson, Helge, Byskollärare i Husie blev professor och RVO. [Jöns 
Peter Cronhamn.] 
SDS 11/11. 

— Dygderik funt unicum i S. Sallerups kyrka. 
SkD 15/2. 

— Enskiftet i Malmötrakten. Ill. portr. kart. 
Malmö fornminnesförenings årsskrift. 33 (1965), s. 89-107. 

— Kronbetet i Östra Skrävlinge, undangömd lantlig Malmöidyll. 
SkD 20/9. 

— Malmö har två lantliga prästgårdar. 
SkD 8/12. 

— Malmöreformatorn Claus Mortensens hus i farozonen. 
SkD 22/2. Se även: Lundastiftet. 21 (1965) : 2, s. 10; SDS 3/7; YstA 27/3. 

— Riksantikvarien ger klarsignal för restaurering av Husie kyrka. 
SkD 22/10; SDS 23/10. 

— Så får ej kulturminnesvård bedrivas. Klockaregård hotar braka sam-
man. [S. Sallerup.] 
SkD 4/11. 

— Sägen och folktro. Ill. litt. /Hyllie 19, s. 120-137./ 
— Södra Sallerups klockaregård till danskt frilandsmuseum? 

SkD 9/3. 
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— Tornuret i S. Sallerup har högt antikvariskt värde. 
SkD 6/8. 

— "Va gäspar en kry karbis?" [Vulgärspråk hos Malmö ungdom.] 
SkD 23/3. 

— Östlig pendang till Hyllie 19 hotas nu av total ödeläggelse. [Kloc-
karegården i S. Sallerup.] 
SDS 25/8. 

— 30 år sedan Husie inkorporerades. 
SkD 16/1. 

— 300-årig skräckbok i skånskt kyrkoarkiv. [S. Sallerup.] 
SDS 13/12. 

Arkeologi: 

HoNn, E. & Holmberg, R., Arkeologiska fältarbeten. 
Malmöfynd. 

[Arwastsson, Hans], Kronprinsen — en stad i staden. Bilderbok. Malmö 
1965. 39 s. Ill. 

Arvidsson, Lars, Går vi mot ett varuhusens Malmö? 
SDS 29/3. 

Att minnas i en stad. Utg. av Malmö Nation med anledning av dess 
75-årsjubileum. Red.: Anders Emilson. Lund 1965. 145 s. Ill. portr. 

Axeltrycket. Transportinformation från Scaniabilar, Malmö. —
1 (1965)—. 

Bceckström, Tord, Nya Hillmålningar. 
GHT 13/8. 

Bager, Einar, Albrecht Diirer och krämarkapellet i S:t Petri. 
SDS 21/3. 

— Claus Mortensens altarbord funnet. 
SDS 11/5. 

— Hantverkarnas vederdop. Ill. 
Malmö fornminnesförenings årsskrift. 33 (1965), s. 10-19. 

— Henrik Dringenberg, en storman i det medeltida Malmö. 
Malmö S:t Petri församlingsblad. 160. 

— Nekrolog över reformatorn Claus Mortensens hus. 
SDS 12/2. 
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— "Rim" och reson. Några anteckningar om en förfader. [Haqvin 
Bagen] /Att minnas i en stad, s. 43-51.1 

Behring, Bertil, Bo Widerberg. Ill portr. 
Tidskrift för Barnens och de gamlas dag. 5 (1965), s. 12-13. 

Bengtsson, Henry, Tidigt 1800-talsmagasin får vika för saneringen. 
[Kåkå, Per Weijersgatan.] 
SkD 22/1. 

Berger, Margareta, Mitt spännande jobb på 1.200 kvm. [Forms offent-
liga utställningslokal i Malmö.] 
SvD 8/9. 

Berlin, Sven Olof, De 17 åren vid Östergatan. Ett litet axplock från 
Kvällspostens förflutna. 
KvP 6/1. 

Biografi och genealogi: 

Amilon, A. — Bodman, E. 
Asp, R. — Larsson, W. 
Bager, H. — Bager E. 
Boberg, F. — Svedberg, 0. 
Cronhamn, J. P. — Andersson, H. 
Cronquist, A. — Widerberg, B. 
Dhejne, H. — Ohlson, K. 
Dringenberg, H. — Bager E. 
Kindahl, J. — Larsson, W.; Richter, J. 
Ljungberg, L. — Persson, A.-G.; Widerberg, B. 
Ljungh, E. — Ochsner, B. 
Mortensen, C. — Åstrand, H. 
Nordlindh, C. M. — Widerberg, B. 
Ohlmarks, Å., I paradiset. 
Palm, A. — Palm, E. 
Quiding, N. H. — Lundquist, L. 
Reuterdahl, H. — Ahlgren, A. 
Thomson, N. H. — Ljungberg, L. 
Widerberg, Bo — Behring, B.; Norström, B. & Vyth, A.M. 
Falkman — Falkman, I.; Falkman. W. 
Wehtje — Wester, M. 
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En bit Malmö. Tillägnad Hugo Åberg på 60-årsdagen. [Red.-kommitte: 
Hans E. Arwastsson m. fl.] Malmö 1965. 106 s. Ill. portr. 

Bjerstedt, Åke, Skolorienterad beteendeforskning vid Lärarhögskolan i 
Malmö. 
Nordisk psykologi. 17 (1965), s. 21-34. 

Bodman, Erik, Andreas Amilon, hovträdgårdsmästare. Ill. portr. /Att 
minnas i en stad, s. 36-42./ 

Boklövet. Tidning för Malmö scoutkårer 1 (1965) —. 

Bowlingklubben Geist, Malmö. Jubileumsbok 1945-65. Malmö 1965. Ill. 

Breithel, Arla, Skånsk gård i villastad. [Professor Helge Wulffs hem.] 
Svenska hem. 53 (1965) : h. 12, s. 38-41. 

Broberg, Peter, Örestad og det skånske problem. 
Inf 27/3. 

Bygga för bo. [HSB Malmö 40 år. Minnesskrift red. av Yngve Tidman.] 
Malmö 1965. 92 s. Ill. portr. 

Byggnadshistoria: 

Bengtsson, H., Tidigt 1800-talsmagasin. 
Grandien, B., Det märkliga Lejonet. 
Hofrim, E., Rädda hela staden. 
— & Holmberg, R., Arkeolog. o. byggnadshist. fältarbeten. 
Kalling, S., Kommendantshuset. 
Widerberg, B., Katrinetorp. 
Dringenbergska gården — Holmberg, R., Naucl4, J., Ullmin, 

Widing, H. 
Hyllie nr 11 — Widerberg, B. 
Hyllie nr 19 — Agri, J.; Cederberg, I.; Ingers, I.; Tynell, I. 
Jörgens Kocks hus — Widerberg, B. 
Claus Mortensens hus — Andersson, H.; Bager, E.; Ingers, I. 
S. Sallerups klockaregård — Andersson, H. 

Byggnadsverksamhet och stadsplanering: 

Arwastsson, H., Kronprinsen. 
En bit Malmö. 
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Bygga för bo. 
Dimensionering av detaljhandelscentrum. 
Fjellander, A., Vi bygger i samverkan. 
HoNn, E. & Svedberg, 0., Malmöinventering. 
Lindgren, Utredning rörande sammanläggning. 
Roos, T., Hotell S:t Jörgen. 
SDS:s byggnummer. 
Sjöö, M., Nya Rosengård. 
— Nya sydkraftshuset. 
Staaf, S., Hotell S:t Jörgen. 
Steinick, C. Å., Alla fastigheter. 
Stenberg, 0., Malmö HSB. 
Sydkrafthuset. 

Canarp, Curt, Räcker resurserna för ett Örestad? 
Byggnadsindustrin. 35 (1965), s. 579-581. 

Carle, Torbjörn, Mycket arbetsvilliga elever på tekniskt gymnasium. 
[Tekniska gymnasiet i Malmö.] 
Skolvärlden. 65 (1965), s. 482-483. 

Cederberg, Irka, Kulturhistorisk limhamnsgård skall bli värdshus och 
museum. 
Arbetet 25/4. 

Clementson, Arne, Kämparna på borgen Kraak. Ill. [Ossian Elgström.] 
Limhamniana. 7 (1965), s. 49-58. 

Connor, Herbert, Malmö — musikstad i expansion. 
YstA 22/5. 

Dhejne, Hans, Städer och landskap. Malmö 1965. 142 s. Ill. (SDS:s 
årsbok. 1966.) 
S. 118-131: Minnen från staden inom broarna. 

Dimensionering av detaljhandelscentrum i Kroksbäck, Malmö. Utred-
ning av Drätselkontorets statistikavd. i samråd med stadsingenjörs-
kontorets planavdelning. Malmö 1965. 13 s. Kart. 

Edwards, Folke, Malmö moderna museum? 
SDS 31/12. 

Ekström, Harald, Vägplaner i Skåne. Kart. 
Byggnadsindustrin. 35 (1965), s. 591-595. 
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Enochsson, Jorma, Trädgårdsstäder växer upp vid Malmö. Gamla land-
skapsmiljöer förblir orörda. Bunkeflo planerar för 25.000 invånare. 
SkD 29/7. 

Erici, Erik, Inventarium över bevarade äldre kyrkoorglar i Sverige. 
Sthlm 1965. 315 s. Ill. litt. 
S. 261-263: Genarps orgel i Malmö museum. 

Ericson, Carl & Juhlin, Ingmar, Sjukhushygien och stafylococcinfektion 
vid Malmö allmänna sjukhus. 
Läkartidningen. 62 (1965), s. 3347-3356. 

Falkman, Ivar j:r, Johan, Liidvig Berckhan och August Robert Falk-
man. Några anteckningar om tre malmöfödda juristbröder. 111. portr. 
Malmö fornminnesförenings årsskrift. 33 (1965), s. 73-88. 

Falkman, Willy, Släkten Falkman från Malmö 300-års jubilerade i S:t 
Petri. 
SDS 29/5. 

Fastigheternas förhandlingsorganisation, Malmöavd. 25 år. 1940-65. 
Malmö 1965. 4 s. 

Fischer, Ernst, Tre schattersömmade åkdyner från Oxie härad. Ill. 
/Hyllie 19, s. 111-1194 

Fjellander, Axel, Vi bygger i samverkan. Malmö byggnadsgille 1925-65. 
Minnesskrift. Malmö 1965. 119 s. Ill. 

Flygare, EuOne, Från Södergatan. Ill. 
Malmö S:t Petri församlingsblad. 163. 

Forsberg, Signe, Läkedoms- och trolldomsörter. Ill. /Hyllie 19, 
s. 138-144.1 

Fredriksson, Gösta, Befolkningsutvecklingen i Hyllie och Bunkeflo. 
/Hyllie 19, s. 145-150./ 

— Folk och händelser i 1800-talets Hyllie by. Ill. /Hyllie 19, s. 75-90./ 
— Limhamnsskisser. [7-8.] 

Limh.Tidn. 2, 4. 

Frima 65. Malmö filatelistförenings 60-årsjubileum 1905-65. Av Sar-
wig [pseud.]. Utställningskatalog. Malmö 1965. 79 s. 

Frostin, Ernst, Livet kring gård, by och kyrka. Glimtar från Oxie härad 
1805-80. Ill. litt. /Hyllie 19, s. 91-103/. 
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Föreningar: 

Frima 65. 
Lappalainen, I., Unik förening. 
Västgöta gille i Malmö. 

Grandien, B., Det märkliga Lejonet i Malmö. [Apoteket Lejonet.] 
DN 23/8. 

Grimlund, Otto, Från Axel Danielsson till Lenin. 
Årsboken. Notiser från Arbetarnas kulturhistoriska sällskap. 39 (1965), 
s. 35-45. 

Gustafson, Ragnar, Malmö teater — dess första publik, dess första för- 
vandlingar. Ill. litt. 
Malmö fornminnesförenings årsskrift. 33 (1965), s. 20-62. 

— Spektaklerna i hr Jacobssons hus. Directeuren på Grynbodgatan eller 
Rörsjöladans ändalykt. [En malmöteater vid 1800-talets början.] 
SDS 31/1. 

Gylder, Ragnvi, De tänkte om. [Hos konstnär Claes Wallbrandt, Malmö.] 
Svenska hem. 53 (1965): h. 7/8, s. 44-46. 

Göransson, Tage, Erfarenheter från rationaliseringsarbetet vid kyrko- 
gårdsförvaltningen i Malmö. 
Ignis. 37 (1965), s. 43-50. 

Handel, industri och hantverk: 

Arvidsson, L., Går vi mot ett varuhusens Malmö? 
Bager, E., Hantverkarnas vederdop. 
Larsson, W., Flera enskilda små kritbruk. 
Mässnytt. 
Rosengren, L., Rosengrens gjuter. 

Hansen, Urban, Når Svensson og Hansen skal modes på Saltholm. 
Tidskrift för Barnens och de gamlas dag. 5 (1965), s. 2-3. 

Harrie, Ivar, Malmö. 
Expr. 15/2. 

Hellberg, Folke, På östra skolan för 45 år sedan. — Den stora familjen. 
— Söndagsnöjen. — Möte med Latinskolan. — Min första julotta. 
[Barndomsminnen.] 
Byahornet. 24 (1965), s. 458-60, 493-96, 521-24, 541-43, 568-70. 
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Hellroth, Sune, Öresundsförbindelsen. 
Teknisk tidskrift. 95 (1965), s. 573-575. 

Hof ren, Erik, Kalkmålningar i Krämarkapellet. Ill. litt. 
Aktuellt från Malmö museum. 7 (1965), h. 3. 

— Matthias Flensburgs prospecter. Ill. 
Skånes hembygdsförenings årsbok. 33 (1965), s. 35-46. 

— Rädda hela staden! 
KvP 6/2. 

— & Holmberg, Rikard, Arkeologiska och byggnadshistoriska fält-
arbeten 1964. Ill. 
Malmö fornminnesförenings årsskrift. 33 (1965), s. 119-130. 

— & Svedberg, 011e, Malmöinventering 1965. Ill. kart. 
Ale. 5 (1965) : h. 3, s. 22-28. 

Holmberg, Rikard, Dringenbergska gårdsmuseets romanska arkitektur-
fragment. Ill. 
Aktuellt från Malmö museum. 7 (1965), h. 3. 

— Malmö unika 1500-talsbebyggelse. Apropå restaureringarna i Jörgen 
Kocks hus och Rosenvingeska huset. Ill. 
Aktuellt från Malmö museum. 7 (1965), h. 5. 

— Restaureringar av 1500-talshus i Malmö. Ill. 
Ale. 5 (1965) : h. 3, s. 44-46. 

Holmström, Bengt, Service, kunskap, glädje. [Malmö stadsbibliotek.] 
F K Tretusenfyra. 2 (1965) : h. 1, s. 6-7. 

Hontwedt, Torkel, Ett matförgiftningsutbrott orsakat av Salmonella 
typhimurium. 
Hygienisk revy. 54 (1965), s. 59-66. 

[Hult, Olof], Stiftelsen Malmö konserthus 1925-65. 
Program för Stiftelsen Malmö konserthus. 1965: 1. 

— & Sjöqvist, G., Malmö skolors musikskola. En utredning rörande 
dess arbetsformer, organisation m. m. 
Malmö stadafullmäktiges handlingar. 1965. Bih. 417, bil. 2. 

Hyllie 19. En bok om en gammal gård. Red. av Ivan Cederlund under 
medverkan av Janne Agri m. fl. Utg. av Limhamns museiförening. 
Limhamn 1965. 152 s. Ill. portr. litt. 
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Hälso- och sjukvård: 

Ericson, C. & Juhlin, I., Sjukhushygien. 
Hontwedt, T., Ett matförgiftningsutbrott. 
Larsson, W., Malmö var hektiskt centrum. 
— Röda korsets ledstjärna. 
Willmar, K. & Östlund, S. G., En epidemiologisk undersökning. 

/ närbild. 2. Foto: Ola Terje. Malmö 1965. [62 s.] Ill. portr. 

Ingers, Ingemar, Att tala skånska. 
SDS 2/6. 

— Claus Mortensens hus, sällsynt minnesmärke i fara att rivas. 
Limh.Tidn. 8. 

— Claus Mortensens hus i Malma. Et minde fra Danmarks reforma-
tionstid. 
Hojskolebladet. 90 (1965), s. 219-221. 

— Hyllie nr 19. Ill. /Hyllie 19, s. 9-29./ 
— Malmöspråket. 

Tobaksbladet. 1965: h. 1, s. 4-5. 
— Är Claus Mortensens hus dömt att försvinna? 

SDS 29/3. 

Jensen, Ulrik, Det rodgule flag over Skåneland. [Dansk-skaansk 
forening.] 
Ude oj hjemme. 39 (1965) : h. 22, s. 2-4. 

Jeppsson, Ingemar, Med hjulångare till Köpenhamn. Ill. litt. 
Kulturen. 1965, s. 58-70. 

(Jesu Moder Marias systraskap). "Vi är nära verkligheten i vår tystnad". 
Nunnor i Malmö lever normalt. 
SkD 23/3. 

Johansson, Majken, Liksom överlämnad. Dikter. Sthlm 1965. 55 s. 
Kalling, Sten, Gamla kartor, som berättar om Malmö belägring 1677. 

Malmö fornminnesförenings årsskrift. 33 (1965), s. 69-72. 
— När Kommendantshuset var tyghus. 

SDS 12/5. 

Karsten-Carlsson, La,  Pensionärshushåll i fem städer. 1. (Statens in-
stitut för byggnadsforskning. Blad 1965: 15.) 
Bl. a. Malmö. 

111 



Karta över Malmö. Skala 1:10000. Upprättad av stadsingenjörskontoret 
i Malmö 1964. [Med] Namnregister. Sthlm 1965. 106 X165 cm, 89 s. 

Kiellander, Sven, "Bödetösens" dotter gjorde museum av faderns fiskar-
hodda i Limhamn. 
Arbetet 5112. 

[Kjellman, Lars,] De gymnasiala skolformernas utbyggnad i Malmö. 1. 
En principskiss. Malmö 1965. 38 s. 

Kommunikationer: 

Åhlström, 0., Att resa i Malmö. 
— C? Hansson, K., Trafiksignaler. 
Jeppson, I., Med hjulångare. 
Larsson, W., Ännu på 30-talet gick hjulångare. 
Ljungbeck, C., Trafikplanering. 
Moden, S., En ny jetflygplats. 
Nygren, J., Aeroklubben i Malmö. 
Sering, I., Resa över Öresund. 
Den skandinaviska storflygplatsen. 
Tidman, Y., En miljard till Malmö hamn. 
Tormod, G. A., Högertrafikomläggning. 

Konst och konsthantverk: 

Bleckström, T., Nya Hillmålningar. 
Bager, E., Albrecht Diirer i Krämarkapellet. 
Berger, M., Mitt spännande jobb. 
Edwards, F., Malmö moderna museum? 
Fischer, E., Tre schattersömmade åkdynor. 
I närbild. 2. 
Lindskog, L., Har Krämarkapellets målare. 
Palme, A., Skulpturell dans. 
Malmö stad. Inventering av konstverk. 
Skånska bilder. 

Krasse, August, Högskolans museum Ill. [Tandläkarhögskolan.] 
Apollonia. 13 (1965), s. 319-323. 
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Kyrkliga församlingar: 

Jesu Moder Marias systraskap. 
Lundquist, K., Ny sjömansgård. 
Malmö KFUM. 
Nordholm, R., Limhamns kyrka. 
Näslund, E., Filadelfiaförsamlingen. 

Kyrkor och kyrklig konst: 

Andersson, H., Dygderik funt. 
— Riksantikvarien ger klarsignal. 
— Tornuret i S. Sallerup. 
Bager, E., Albrecht Diirer och Krämarkapellet. 
— Claus Mortensens altarbord funnet. 
Hofrhz„ E., Kalkmålningar i Krämarkapellet. 
Larsson, A., S:t Petri votivskepp. 
Ljungberg, L., Om tidmätare. 
Malmö fick nytt kapell. 
Nordholm, R., Limhamns kyrka. 
Schlyter, H., S:t Petri kyrkas historia. 
Widerberg, B., Ny altarrund i S:t Petri. 
— Änglar, uggla och döden. 

Lappalainen, Irka, Nio bussar ger dem en drägligare tillvaro. Sociala 
transporttjänsten fördubblad. 
SkD 30/10. 

— Unik förening bereder sina medlemmar en värdig färd till sista vilo-
platsen. [Likbärarlaget Enigheten.] 
SkD 16/9. 

Larsson, Anita, S:t Petri votivskepp. 
Malmö S:t Petri församlingsblad. 161. 

Larsson, Gerhard, Förändringar i fiskeläget. 
Limhamniana. 7 (1965), s. 59-65. 

— Inkorporeringen. Ett femtioårsminne. 
Limhamniana. 7 (1965), s. 17-19. 

— Limhamns IF genom 60 år. 
Limh.Tidn. 12, 14, 17, 18, 20, 21. 
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Larsson, William, Flera enskilda små kritbruk gav upphovet till en 
skånsk storindustri. [Kritbruket i Kvarnby.] 
SkD 16/1. 

— Från landstorm till FBU. Femtio års frivilligt befälsutbildningsarbete. 
SkD 15/11. 

— Malmö var hektiskt centrum för hjälpaktioner under kriget. 
SkD 15/3. 

— En modern tidningsman för 75 år sedan. [Rudolf Asp.] /Att minnas 
i en stad, s. 69-72./ 

— Modistyrket i all ära men ... [Jullan Kindahl.] 
SkD 9/4. 

— Röda korsets ledstjärna är bistånd åt alla håll. [Röda korsets 
Malrnöhusdistrikt 50. år.] 
SkD 2/4. 

— Världsunikt malmömuseum är inrymt i gammal banklokal. [Svenska 
AB Bromsregulator.] 
SkD 14/10. 

— Ännu på 30-talet gick hjulångare i trafik Malmö—Köpenhamn. 
SkD 29/4. 

Lekholm, C. G., Malmö vagnmuseum. 
Aktuellt från Malmö museum. 7 (1965), h. 5. 

Levan, Nils, Finns det någon planering inom Malmö—Lund området? 
SDS 7/5. 

Limhamn: 

Cederberg, I., Kulturhist. limhamnsgård. 
Clementson, A., Kämparna på borgen Kraak. 
Fredrikson, G., Befolkningsutvecklingen. 
— Folk och händelser. 
— Limhamnsskisser. 
Hyllie 19. 
Kiellander, S., "Bödetösens" dotter. 
Larsson, G., Förändringar. 
— Inkorporeringen. 
— Limhamns IF. 
Nordholm, R., Limhamns kyrka. 
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Olsson, A., I valmansrock. 
Svensson, I., Gamla kartor berättar. 
Widerberg, B., Vem har målat detta? 

Lindell, Ebbe, Pedagogiska utvecklingsblocket i Malmö. 
Vårt modersmål. 10 (1965), s. 73-75. 

Lindgren, Hans Georg, Utredning rörande sammanläggning av Oxie 
kommun med Malmö stad. 
Malmö stadsfullmäktiges handlingar. 1965. Bih. 376, bil. A. 

Lindhagen, Nils, Föreningen Malmö musei vänner 1925-65. Malmö 
1965. 68 s. Ill. 

Lindskoug, Lennart, Har Krämarkapellets målare även verkat hos 
Jörgen Kock? 
SkD 17/7. 

Ljungbeck, Carl, Trafikplanering i Malmö. 
Bygg-8:an. 1965: h. 1, s. 8-10. 

Ljungberg, Leif, Malmö hamn, sedd från västra hamnsidan. Målning 
av Leon Fagercrantz 1904. 
Malmö fornminnesförenings årsskrift. 33 (1965), s. 4-5. 

— Musikaliska sällskapet i Malmö. I11. portr. litt. 
Malmö fornminnesförenings årsskrift. 33 (1965), s. 108-118. 

— Niclas Hansson Thomson, en kulturapostel på 1800-talet. Ill. portr. 
litt. /Att minnas i en stad, s. 58-68./ 

— Om tidmätare i S:t Petri kyrka. 111. 
Malmö S:t Petri församlingsblad. 163. 

Lundberg, Bengt, Mitt i Malmö. 
Ö C 2/10. 

Lundquist, Kjell, Ny sjömansgård i Malmö. 
Lundastiftet. 21 (1965) : h. 9, s. 7-8; Lunds stifts julbok. 58 (1965), 
s. 145-151. 

Lundquist, Lennart, Nils Herman Quidings historiefilosofi. 
Statsvetenskaplig tidskrift. 68 (1965), s. 201-223. 

[Luthander, Torsten,] Sjöfarten får temporärt i år eget museum i 
Malmö. Av Tell [pseud.]. 
SDS 25/5. 

• Malmsten, Hans, Örestad — en tätortsregion kring Sundet. 
Byggnadsindustrin. 35 (1965), s. 569-570. 
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— Örestad blir ekonomiskt kraftcentrum utan nordiskt motstycke. 
Arbetet 16/6. 

Malmö fick nytt kapell och mer kyrkogårdsmark. [Heliga korsets 
kapell.] 
Ignis. 37 (1965), s. 150-151, 156. 

Malmö i noveller och dikter. Bidrag av Max Lundgren [m. 	/Att 
minnas i en stad, s. 73-145.1 

(Malmö järnvägsmäns sångkör). Program vid 20-årsjubileet 27111 
1965. Malmö 1965. 24 s. Ill. portr. 
Inneh. föreningshistorik 1945-65 av Folke Rosengren. 

Malmö KFUM 75 år. 
Månadsblad utg. av KFUM i Malmö. 74 (1965), h. 8. 

Malmö museum. Utställningskataloger 252-255. 

Malma rådstueprotokol (stadsbok) 1503-48. Udg. ved Erik Kroman i 
samarbejde med Leif Ljungberg og Einar Bager af Selskabet for 
udgivelse af kilder til dansk historie. Khvn 1965. 373 s. 

Malmö stad. Statistisk årsbok. Utg. av Drätselkontorets statistikavd. 
1 (1965) —. 
Folkräkningen 1960. Folkmängden i Malmö den 1 november 1960 
områdesvis efter ålder, kön och civilstånd. Utg. av Drätselkontorets 
statistikavd. Malmö 1965. 92 s. 1 karta. 

— [Inventering av offentliga konstverk i kommunala institutioner.] 
Utg. av Drätselkammaren. [Malmö 1965. 22 sj 

— Utredning beträffande Malmö stads idrottsstyrelses organisation, 
personalbehov, arbetssätt. Utg. av Drätselkontorets utredningsavd. 
Malmö 1965. 77, 26 s. Ill. litt. 

Malmö stadsbibliotek: 

Holmström, B., Service, kunskap, glädje. 
Svedner, H., Läsvanor. 

Malmöfynd 64. En redovisning för den antikvariska verksamheten i 
Malmö under år 1964. Katalogen sammanställd av Rikard Holm-
berg. Red.: Erik Hofren. Malmö 1965. 30 s. Ill. litt. (Malmö museum. 
Hist. avd :s utställningskatalog. 1.) 
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(Malmöhus läns FBU-förbund), FBU i malmölänet 50 år. 
SDS 13/11. 

(Malmöhus läns vårdhemsförbund). Föreningen Malmöhus läns vård-
hemsförbund 25 år. 1940-65. Malmö 1965. 15 s. Ill. 

Moberg, Åke, Bunkeflo, en randkommun som blir stor stadsdel inom 
malmöregionen. 
SIM 2/2. 

Moden, Staffan, En ny jetflygplats. 
Plan. 19 (1965), s. 47-56. 

Museer: 

Kiellander, S., "Bödetösens" dotter gjorde museum. 
Krasse, A., Högskolans museum. 
Larsson, W., Världsunikt malmömuseum. 
Lekholm, C. G., Malmö vagnmuseum. 
Lindhagen, N., Fören. Malmö musei vänner. 
Luthander, T., Sjöfarten får temporärt museum. 
Malmö museum. Utställningskataloger. 

Musik: 

Connor, H., Malmö — musikstad. 
Erici, E., Inventarium över orglar. 
Hult, 0., Stiftelsen Malmö konserthus. 
— & S jöquist, G., Malmö skolors musikskola. 
Ljungberg, L., Musikaliska sällskapet. 
Åstrand, H., Hur länge ...? 
— Malmö 40 år i konserthuskön. 

Mässnytt från stiftelsen Skånemässan i Malmö. [1] (1965) —. 

NaucUr, Jonas, Modern byggteknik räddar kulturhistoria. [Dringen-
bergska gården.] 
Tegel. 55 (1965), s. 86-91. 

[Nordholm, Ragnar,] Limhamns kyrka 75 år. Något om församlingen 
och kyrkans tillkomsthistoria. Ill. 
Limhamns församlingsblad. 1965, julen, s. 6-9. 
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Norström, Björn & Vyth, Anne-Marie, Widerberg, sökaren. 
Filmrutan. 8 (1965), s. 82-84. 

Nygren, Jan, Aeroklubben i Malmö. 
Hobby. 4 (1965) : h. 3, s. 8-9. 

Näslund, Edvin, Filadelfiaförsamlingen i Malmö 30 år. 
Filadelfiaförsamlingens månadsblad. 23 (1965) : h. 2, s. 1-3. 

Ochsner, Björn, Silhouettoren Ernst Ljungh i firsernes Kobenhavn. Ill. 
Fund og forskning. Bd 12 (1965), s. 129-142. 

Ohlmarks, Åke, I paradiset. Sthlm 1965. 286 s. (Levnadsminnen. 1.) 

Ohlson, Karin, Apropå Hans Dhejnes 17:de bok: En klen gosse i sjö-
mansmössa blev Skånes resande målarpoet. Av Karzo [pseud.]. 
SDS 12/12. 

Olsson, Agda, I valmansrock och sjömanströja. Ill. 
Limhamniana. 7 (1965), s. 20-39. 

Orion. Tidskrift för forskning i en ny tidsålder. Organ för Malmö inter-
planetariska sällskap. 1 (1965) —. 

Ossiannilsson, Karl Gustaf, . . . en pojke med flax. En verkligt rolig och 
spännande roman med motiv från Malmö. Malmö 1965. 172 s. 

Palm, Theodor, Med August Palm på 80-talet. 
Årsboken. Notiser från Arbetarnas kulturhistoriska sällskap. 29 (1965), 
s. 63-67. 

Palme, Agneta, Skulpturell dans på Limhamnsfältet. [Eric Grate.] 
KvP 5/3. 

Pedagogiska utvecklingsblocket i Malmö. 1-2. 1965. 

Persson, Anna Greta, Trettio år som stadsarkivarie. [Leif Ljungberg.] 
SkD 16/3. 

Person, Bengt-Arne, Glimtar från byalagen i Oxie härad. Ill. litt. 
/Hyllie 19. 1965, s. 65-74./ 

Persson, Inga-Lisa, "Vår stad" — orientering om och i Malmö. [Kurs 
för synskadade i ämnet att lära känna sin stad.] 
De blindas tidskrift. 33 (1965) : 2, s. 15-18. 

Petrén, Gustaf, Nordiska Öresundsfrågor. 
SDS 8/1. 

118 



Platbarzdis, A., Sveriges sedlar. 2-3. Lund 1965. 
2. s. 43-44: Malmö Banco Discontverk 1803-1817. — 3. s. 55-56: Malmö 
enskilda bank. 

Richter, Jan, En ro§, madame Thalia. [Jullan Kindahl.] 
SDS 10/4. 

Rifbjerg, Klaus, Amagerdigte. Khvn 1965. 94 s. 
Några dikter har malmöanknytning. 

Roos, Thorsten, Hotell S:t Jörgen, Malmö. 
Arkitektur. 65 (1965), s. 111-113. 

Radn, Benny, Här föddes en gång det svenska jordbruket, nu förvand-
las fälten till bostadsområden. [Oxie härad.] 
SkD 9/2. 

Rosengren, Lena, Rosengrens gjuter. Ill. portr. 
Limhamniana. 7 (1965), s. 40-48. 

SDS:s Byggnummer. /Så här skall Malmö se ut år 2000. Funderingar 
av Gabriel Winge och Birgit Halim. Jämte ett flertal artiklar om 
byggnadsverksamheten i bl. a. Malmö./ 
SDS 10/4. 

SDS:s karta över Malmö. Skala 1:12000. Ny uppl. Malmö 1965. 
68 X51 cm. 

Sallius, Per-Ove, Hur vår stad styres. Utg.: Malmö stads skolstyrelse. 
2 uppl. översedd av Nils-Olof Christoffersson och Curt Åke Olsson. 
Malmö 1965. 27 s. Ill. 

Samuelsson, Gunnar, Medeltida mässboksblad. Ill. 
Malmö fornminnesförenings årsskrift. 33 (1965), s. 63-68. 

Samzelius, Lars C. G., Handel och industri i framtidens Örestad. 
Byggnadsindustrin. 35 (1965), s. 573-577. 

Schlyter, Herman, S:t Petri kyrkas historia. [1-2.] 
Malmö S:t Petri församlingsblad. 160-161. 

— & Helander, O[lle], S :t Petri kyrka och kyrligt liv i Malmö under 
gången tid. Malmö 1965. 39 s. Ill. 

Schmitz, Arne, Sjölunda — fågelsjön i storstaden. 
Skånes natur. 52 (1965): h. 4, s. 49-51. 

Sering, Ingemar, Resa över Öresund med hjulångare. Ill. 
Tidskrift för Barnens och de gamlas dag. 5 (1965), s. 7-9. 
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Sjökort. Utg. av K. Sjökarteverket. 1965 års upplaga. 921-922. Öre-
sund. Södra och norra delen. Skala 1:60000. 

Sjöö, Manthe, Nya Rosengård blir Malmös största bostadsområde. 
Tidning för byggnadskonst. 57 (1965) : h. 11, s. 524-5,28. 

— Nya Sydkraftshuset. Ill. 
Tidning för byggnadskonst. 57 (1965), s. 423-424. 

Den skandinaviska storflygplatsen. [Saltholm.] 
Byggnadsindustrin. 35 (1965), s. 585-586. 

Skolbiblioteken i Malmö. Rapport med förslag, etapp II av skolbiblio-
teksutredningens arbetsgrupp I: Grundskolan. Malmö 1965. 21 s. 

Skolor och undervisningsväsen: 

Bjerstedt, Å., Skolorienterad beteendeforskning. 
Carle, T., Mycket arbetsvilliga elever. 
Kjellman, L., De gymnasiala skolformerna. 
Lindell, E., Pedagogiska utvecklingsblocket. 
Vinken. 

Skånes och Hallands vattenförsörjning. Betänkande avgivet av Väg-
och vattenbyggnadsstyrelsen. Sthlm 1965. 513 s. (SOU 1965:8.) 

Skånska bilder. Konsten speglar livet i Skåne. Malmö 1965. 16 s. 
(Malmö museum. Utställningskatalog. 255.) 

Språkhistoria: 

Andersson, H., Va gäspar en kry kabris? 
Ingers, I., Att tala skånska. 
— Malmöspråket. 

Staaf, Sven, Hotell S:t Jörgen, Malmö. Inredning. Ill. 
Arkitektur. 65 (1965), s. 113-116. 

Steinick, Carl-Åke, Alla fastigheter i Malmö inventeras av ny kommitt6 
SkD 14/8. 

Stenberg, Oscar, MalMö HSB 40 år. 
Vår bostad. 19 (1965) : h. 4, s. 11-18. 

Svedberg, 011e, Ferdinand Boberg och Baltiskan. Ill. 
Arkitektur. 65 (1965), s. 329-334. 
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Svedner, Harald, Barriären mot finkulturen. [Kultursociologisk under-
sökning i Malmö.] 
Tiden. 67 (1965), s. 21-28. 

— Läsvanor. Några reflexioner och empiriska resultat. [Undersökning 
i Malmö 1964.] 
Sociologisk forskning. 2 (1965), s. 197-215. 

Svensson, Inge, Gamla kartor berättar. [Hyllie.] 
Limhamniana. 7 (1965), s. 9-16. 

Svensson, Sigfrid, Dräktlyx i Oxie härad. Ill. [Hyllie 19, s. 104-1104 

Sydkrafthuset. 111. 
Era. 38 (1965), s. 110-113. 

Teater: 

Gustafson, R., Malmö teater. 
— Spektaklerna. 

Tidman, Yngve, En miljard till utbyggnaden av Malmö hamn. 
Arbetet 29/7. 

Tidningsväsen: 

Berlin, S. 0., De 17 åren vid Östergatan. 
Widerberg, B., Final på Östergatan. 

Tormod, Gösta Anders, Högertrafikomläggningen i Malmö. 
Svenska stadsförbundets tidskrift. 57 (1965), s. 745-749. 

[Tufvesson, Gösta,] Roligt fjäderfä i Pildammsparken. Reportage: 
Poppel [pseud.]. 
SDS 12/7. 

Tynell, Inge, Hyllie 19 — gården och dess ägare. Ill. portr. /Hyllie 19, 
s. 48-64.1 

UhUn, Axel, Fem sekelminnen. (bl. a. Nils Wessel, P. A. Johansson.) 
Årsboken. Notiser från Arbetarnas kulturhistoriska sällskap. 39 (1965), 
s. 71-74. 

Ulmin, Curt, Dringenbergska gården monument över sättet att ombygga 
ekonomiskt. 
Arbetet 20/1. 
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Ung i Malmö. Utg. av Malmö stads ungdomsstyrelse. Information om 
föreningarna i ungdomens aktiva Malmö. Malmö 1965. 24 s. Ill. 

Wester, Maud, Hur gick det för cementkungens söner? 
Idun-VJ. 1965: h. 28, s. 30-37. 

Wetterhall, Sven & Dackman, Tryggve, Skånes framtida vattenförsörj-
ning. Kart. 
Skånes natur. 52 (1965), s. 39-53. 

Widerberg, Bertil, Arkivdamm, gymnastik, Guds finger och musik. [Leif 
Ljungberg.] 
SDS 10/4. 

— Axel Cronquists hedersdag. [Vagnmuseets invigning.] 
SDS 7/11. 

— Final på Östergatan. Husesyn bland minnen. — Flyttning! [SDS] 
SDS 5/1, 7/1. 

— Fynd i Jörgen Kocks hus: kalkmålningar och portal. 
SDS 7/5. 

— "Jörgen Kocks hus" — äldre än Jörgen Kock. 
SDS Byggnr. 10/4. 

— Katrinetorp och Gernandt. 
SDS 7/3. 

— Madonnan förlorar ansiktet. A på manteln kan vara Adam [van 
Diiren]. 
SDS 29/7. 

— Myntmästaren får datamaskiner. Ill. [Dringenbergska gården.] 
Vi. 52 (1965) : h. 14, s. 22-24, 43. 

— Nu renknackas Jörgen Kocks hus. 
SDS 24/2. 

— Ny altarrund i S:t Petri kyrka. 
SDS 6/5. 

— Om jungfrun och lejonen. [Jörgen Kocks hus.] 
SDS 24/12. 

— Roströdaste tegelvalv i Jörgen Kocks källare. 
SDS 10/3. 

— Spårvägsspåret och gravarna. [Gamla kyrkogården.] 
SDS 5/2. 
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— Vem har målat detta? [Väggmålning i Hyllie 11.] — Mera om 
Hyllie 11. 
SDS 21/11, 2/12. 

— Änglar, uggla och döden klämmer säckpipa, stöter i olifant. [Mål-
ningarna i S:t Petri Krämarkapell.] 
SDS 3/10. 

— Äreminne över Carl Magnus Nordlindh. /Att minnas i en stad, 
s. 52-57./ 

Widing, Hans, Dringenbergska gården invigd. 
SDS 20/1. 

— Strid om donationsjord blåser upp. Staten kräver Malmö på danska 
jordgåvor. Av Widi [pseud.]. 
SDS 24/6. 

— Världsunik tunnel ersätter cementtåg på Brottets bana. 
SDS 29/5. 

Willmar, Karin & östlund, Stig G:son, En epidemiologisk undersök-
ning rörande frekvensen av protetiska rekonstruktioner i Malmö. 
Svensk tandläkaretidskrift. 58 (1965), s. 479-494. 

Vinken. Kontaktorgan för skola — hem i Malmö stad. Utg. av Malmö 
stads skolstyrelse. 1 (1965) —. 

Västgöta gille i Malmö. 1890-1965. Malmö 1965. 40 s. Ill. portr. 

Åstrand, Hans, Claus Mortensen, musikreformatorn. /Att minnas i en 
stad, s. 29-35./ 

— Hur länge ...? [Skolkonsertverksamheten i Malmö.] 
KvP 17/12. 

— Malmö 40 år i konserthuskön. 
KvP 17/1. 

Örestad: 

Broberg, P., Orestad. 
Canarp, C., Räcker resurserna. 
Ekström, H., Vägplaner i Skåne. 
Hansen, U., Når Svensson og Hansen skal modes. 
Legan, N., Finns det någon planering. 
Malmsten, H., Örestad. 
Samzelius, L. C. G., Handel och industri. 
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öresundsf örbindelsen: 

Hellroth, S., Öresundsförbindelsen. 
Petrim, G., Nordiska öresundsfrågor. 

Tillägg till 1964: 

Bengtsson, Carl, S:ta Annas kapellorgel. Ill. 
Malmö S:t Petri församlingsblad. 159, 1964. 

Generalplaneutredning för västra delen av Malmö kommunblock. Utg. 
av stadsingenjörskontoret i nov. 1964. Malmö 1964. 22 s. Kart. 

Ingers, Ingemar ee Meijer, Carl, Från Båstad till Åhus. En resa i ord 
och bild runt Skånes kust. Motala 1964. 150 s. Ill. 

Kjelgaard, Mogens, Medborgerlig samling och 1964 års andrakammar-
val. Uppsats i statskunskap vid Socialhögskolan i Lund. Malmö 
1964. 28 s. Litt. 

Malmö frivilliga brandkår. [Informationsbok skriven till Malmö fri: 
villiga brandkårs 25-årsjubileum 1964.] Malmö 1964. 29 s. Ill. portr. 

Malmö rugby club. 1954 7/10 1964. Jubileumsskrift. Malmö 1964. 
58 s. Ill. 

Malmö 64. Baltiska jubileumsåret. [Utg. av] Malmö stads drätselkam-
mare. Malmö 1964. 20 s. Ill. kart. 

[Meldal, Elsa], Ett affärshus i Malmö. [Nils Nessim 1914-64.] 
Malmö 1964. 15 s. Ill. 

Romare, Kristian, En av våra omstridda. [Max Walter Svanberg.] 
Vi. 51 (1964) : h. 48. 

Sjöö, Manthe, Resos nya hotell S:t Jörgen i Malmö. 
Tidning för byggnadskonst. 56 (1964), s. 1013-1017. 

Sundbärg, Gunnar, Om Öresundsregionens framtid. 
Anno. 6 (1964), s. 307-310. 

Tegel och marktäckare. En trädgård i Malmö, Arkitekt: Per Åke Fri-
berg. 
Villa & Hem i Sverige. 57 (1964), s. 372-377. 

Wessel, Bjarne, KAK:s Södra avdelning 50 år. 
Falsterbo Festival. 1964, s. 5-9. 

Oresundsrådet. Stadgar. Malmö 1964. 9 s. 
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Gäller det 
bankaffärer... 

...tala med 

När det gäller böcker och 

inbindning 

för 

biblioteket 
för 

kontoret ... 

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

Gråbrödersgatan 8 	 Telefon 71835 

II 



25:- kr i månaden på 

PREMIEKÖP 
även första inbetalningen 

—,_drirfritifii-ftitfter=teki 

FACIT AB 

0:31iti 	 kffl \ . , 
,\.* 

,,, 

Alk C I "Ir 
IP G:2 0 V7L=3  
— den svenska 
hemskrivmaskinen 

En pålitlig medarbe-
tare hemma och på 
resor — en snabb och 
säker skrivhjälp, en 
FACIT PRIVAT, är 
väl värd att satsa på. 
Med maskinen följer 
GRATIS: snabbkurs 
i touchmetoden, öv-
ningsskärm, tangent- 

bordsschema, 
elegant plast- 

överdrag. 

Ostergatan 1 M A L MO Tel. 709 80 

Wiy e I I 
Malmö 

FÄRGER 

TAPETER 

III 



Carl Gleerups 
Pappershandels AB. 

Mest sorterade inköpskälla i allt som till-

hör pappers- och kontorsmaterialbranschen 

Specialavdelning för teknisk ritmateriel 

Adelgatan 21 

Tel. 72570 Växel 

Skånes Stadshypoteksförening 

utlämnar bundna lån mot säkerhet av 

inteckningar i fastigheter i Skånes stä-

der och vissa stadsliknande samhällen 

Expedition: Västergatan 58, Malmö 

Tel. 2 0 4 5 7 

IV 



BETALD ANNONSPLATS 

AB. EUG. WINGÅRD, MALMÖ 

Färger 

Fernissor 

Kemikalier 

Telefon 040-70490 
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SKÅNSKA 
CEMENTGJUTERIET 

VI BYGGER 

Hus - Vägar Industrier -

Vattenbyggnader 

vi 



AKTIEBOLAGET 

ARMERAD BETONG 

VII 



V i temegertEeta oc4 6ätsii4a 

—Saka —.5vee 

E. A. Rosengrens AB.: Byggnadsartiklar 

Götaverkens Fönster AB.: Ferrofönster 

AB. Fixfabriken: Byggnadsbeslag 

TNV garage- och industriportar 

Calvert & Co: CeCe slitsdurk 

Jönköpings Mek. Werkstads AB. 

AB. Maskin Tellus: Transportanordningar 

Smedjebackens Valsverks AB. 

INGENIORSFIRMA SVEN HELLSTEN K/B 

Box 4293 
	

MALMÖ 4 	 Tel, 709 00 

ADDO 
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G. & L. BEIJER AB 
MALMÖ 

FIRMAN GRUNDAD 1866 

• 

KOL KOKS OLJA 

JÄRN TRÄ 

BYGGNADSMATERIAL 

• 

IMPORT - EXPORT 

SJÖFART 

IX 



Låt ASU renovera 
Ert antika ur! 

ASU's centralverkstad i Malmö är landets största urmakeri-
verkstad med rationellast möjliga arbetssätt. Där finns specia-
lister som snabbt och billigt renoverar Ert antika ur eller 
nytillverkar gamla delar. För kostnadsförslag ring och tala 
med herr Kaj Holmström, telefon 040-71445. Han ombesörjer 
också att Ert ur blir hämtat och återlämnat. Passa på innan 
Ni exempelvis åker på semester så har vi Ert ur klart när Ni 
kommer tillbaka. 

ASU 
KLICHEER 

Retuscher 

Teckningar 

Matriser 

Plastduplikat 

allt inom 

OFFSETREPRODUKTION 

OFFSET-TRYCK 

kal,4-1 k; gr „„fisLa LAGiel,o lo5 

Nobelvägen 129 B Tel. 93 61 10 
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Välkommen till 
MALMÖ SPARBANK BIKUPAN 
där tusenden sparar miljoner 

X1 



Bliv medlem i 

Illatmö f ornminnesförening 

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 —1965 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. 
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. 	... ..... 

ROADS 
SPARBANK 
tel. 73630 

 

4- 

banken or 
staden och 
för landet! 
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Annonser 

AB ADDO 

AB ARMERAD BETONG 

G. & L. BEIJER AB 

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 

OXIE HÄRADS SPARBANK 

S-BOLAGEN 

SKANDINAVISKA BANKEN 

SKÅNES STADSHYPOTEKSFÖRENING 

SKÅNSKA CEMENTGJUTERIET 

AB SVENSKA URDEPOTEN 

AB EUG. WINGÅRD, MALMÖ 

AB A. 0. WIXELL 

AB ÅTVIDABERGS INDUSTRIER 
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SKANDIA 
KONCERNEN 

SKANDIA • SVEA • SKÅNE • THULE 



AB LUNDGRENS SÖNER BOKTRYCKERI 

Per W eijersgatan 4 • M almö 
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