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Stortorgets västsid a på 1890-talet. Den vänstra delen av bilden visar en del av kvarteret Lejonet med apotek et Lejonets byggnad i hörn et åt Isak Slaktaregatan. Här var
apoteket inrymt under åren 182 2- 96. Apotekaren i Malmö 1712, Christopher Dieterich
(den andre), hade en viktig uppgift i det då pestdrabbade Malmö. Han levererade
under detta år medikamenter för 649 daler till de pestdrabbade malmöborna. - Byggnaderna i kvarteret Lejonet blev år 191 o målet för Malmö fornminnesförenings första
(resultatlösa) uppgift i kampen för en "bevarad stadsmiljö". - En av dem som i styrelsen den gången understödde kampen var stadsingenjören major Anders Nilsson,
vars stadsplaneideal helt överensstämde med de dåtida kontinentala. Hans stadsplaneförslag för Malmö blev aldrig i dess helhet realiserade.
Bilden ur fornminnesföreningens arkiv på Malmö museum introducerar med
dessa rader tre av bidragen i denna årsskrift.
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Malmö F ornminnesförenings
verksamhet 1972

Ärsmöte

Ordinarie årsmöte hölls den 1 3 mars 1 972 i Skovgaardsalen på Malmöhus
slott. Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar höll intendenten Bengt Salomonsson och stadsplanearkitekten Birgit Halim var sitt föredrag med ljusbilder
över det gemensamma temat Miljö och stadsplan. Till årsmötet hade ca 70
medlemmar infunnit sig. Efter föredraget samlades ett femtiotal medlemmar
till en enkel supe i Riddarsalen.
Styrelse

Styrelsen har under året sammanträtt den 8 mars och den 14 november.
Styrelsens sammansättning har under året varit följande:
F d borgmästaren THOMAS MuNcK AF RosENSCHÖLD, ordförande, direktören JoHN HAIN, vice ordförande och kassaförvaltare, advokaten KJELL A.
MoDEER, sekreterare, arkitekt SAR STURE KELFVE och skriftställaren HELGE
ANDERSSON med intendenten BENGT SALOMONSSON och stadsplanearkitekten
BIRGIT HALIM som suppleanter.
Utflykter m. m.

Traditionellt arrangerades vårutfärd på Kristi Himmelsfärds dag torsdagen
den 11 maj. Arets utfärd ställdes i abonnerade bussar till Landskrona och
sevärdheterna kring Söderåsens sydvästra sluttningar. Ett go-tal medlemmar
medföljde på resan, som gynnades av gott väder. Först gick färden till
Glumslöv och Örenäs, där såväl slottet som den vackra utsikten mot sundet
besågs. Därefter ägnades resten av förmiddagen åt Landskrona, där ordföranden initierat visade runt deltagarna i sin födelsestads äldre delar. Efter
att restaureringsarbetena på Landskrona slott förevisats av f. museiintendenten Harald Nilsson intogs lunch på Strandpaviljongen. På eftermiddagen fortsattes resan via Tågarp och Sireköpinge till Kågeröd, vars kyrka
förevisades av kyrkoherden Ove Andrell. Nästa mål var Knutstorp slott,
vars ägare greve Rutger Wachtmeister visade runt bland borgens många
kulturskatter. På hemresan passerades Trollenäs och Trolleholm slott, som
besågs exteriört. Ordföranden och sekreteraren var reseledare på denna resa.
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Höstutfärden till Malmö omgivningar ställdes i år till Lund. Lördagen den
2 r oktober arrangerades denna resa, som samlade ett 70-tal deltagare och
för vilken ordföranden var reseledare. Efter avresa från Malmö kl. r r .30
anlände deltagarna till domkyrkan lagom till klockspelet kl. r 2. Därefter besöktes Historiska museet och domkyrkomuseet vid Krafts torg, som förevisades av professor Erik Cinthio, de båda universitetsbyggnaderna (Kungshuset
och den nuvarande Zettervallska ), som förevisades av professorn Oscar Reutersvärd. Slutligen besöktes det nya stadsbiblioteket vid S :t Petri kyrkogata,
som förevisades av stadsbibliotekarien Kerstin Osborne.
Efter avslutad rundvandring intogs kaffe med bröd på restaurang Åke Hans.
Tillsammans med Föreningen Norden arrangerade fornminnesföreningen
den 25 oktober en sammankomst i Landstingssalen på Rådhuset, där f. d.
riksantikvarien Sven B F Jansson höll ett uppskattat föredrag över ämnet
"Äventyr med runor". Lands tingssalen var fylld till sista plats och efter
föredraget samlades deltagarna till enkel supe i rådhuskällaren.
Utställning

Fornminnesföreningen deltog i Malmö kommuns invigningsutställning i fritidskvarteret S:t Gertrud i det s. k. Kryddloftet under tiden 22 november! 9 december. Ordföranden svarade för bildtexterna till fornminnesföreningens
bidrag till utställningen, vars tema var Bevarad malmömiljö. Utställningen
blev en publiksucce med 3.500 besökare. Medlemsbladet Elbogen ägnade ett
helt nummer åt utställningen (nr 4 ) . Detta nummer delades även ut till
besökare på utställningen.
Einar Bagers bibliografi

Den r 9 april r 972 fyllde föreningens hedersledamot och nestor, konstnären
och fil. doktorn Einar Bager 85 år. - Styrelsen beslöt vid sammanträde den
r mars 1971 att föreningen till högtidsdagen av trycket skulle utgiva en
bibliografi över hans hittillsvarande tryckta produktion. Bibliografin, som
sammanställts av föreningens sekreterare, utkom till sagda dag i en separatutgåva i 400 exemplar, och illustrerades med bilder från Einar Bagers tidigare
skriftställarska p.
Bibliografin har jämväl införts i årsskriften I 972.
Arsskrift

Den fyrtionde årgången av Malmö Fornminnesförenings år&skrift utkom den
r mars r 973. För att markera den jämna årgången hade skriften blivit särAffisch till den av Malmö kommun och fornminnesföreningen arrangerade invigningsutställningen på Kryddloftet i kvarteret S :t Gertrud.
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skilt omfångsrik ( 224 sidor). Lundgrens Söner boktryckeri, som tryckt årsskriften alltifrån första årgången l 933, hade även i år välvilligt beviljat rabatt på tryckningskostnaderna. Från Malmö Förskönings- och Planteringsförening och fil. dr. Einar Bager har lämnats väsentliga bidrag till tr)Ck·
ningskostnaderna, som blivit osedvanligt höga.
Som bilaga till årsskriften fogades även ett register, sammanställt av bibliotekarien Margit Johanson och vilket omfattar minnes,s kriften l 909-1929 och
Malmö Fornminnesförenings årsskrift 1933-1972.

M edlemsbladet Elbogen
Under året har medlemsbladet utkommit med fyra nummer, vilka utsänts
den 4/3, 28/4, l l/10 och 23/I l 1972. Under året har ordföranden varit
ansvarig utgivare och redaktörer har varit skriftställaren Helge Andersson och
sekreteraren.

Medlemsantal
Under året har föreningens medlemsantal utgjorts av 3 hedersledamöter,
5 ständiga och 1.029 betalande medlemmar, därav l 27 s. k. familjemedlemmar, eller tillsammans 1.037, vilket utgör samma medlemsantal som föregående år.

Balanskonto
Föreningens balanskonto per den 31 december utgjorde:

Tillgångar
Aktier
8 l aktier i ASEA
,, Sv. Handelsbanken
55
" ,, Cardo AB
40
"
,, Skand. Ensk. banken
65
"
,, AB Sv. Fläktfabriken
30
"
,, Skandia
50
"
,, Custos
27
"
,, Öresund
I l
"
l st premieobligation av l 963
Banktillgodohavanden
Postgiro
Kontant i kassan
Diverse fordringar

6.665: -8.ooo: -3.827: 10.270: 6.216: 6.070: 4.7 19: 2.200: -

Kronor

47.967: ·-100: -42.147: 51
393: 28
88:51
3.100: 93· 796: 3°
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Skulder
Berghska Fonden
Leif Ljungbergs Fond
Anna Lisa och Sven Eric Lundgrens Fond
Emil och Iris Schelins Fond
Elisabeth Berntons Fond
Diverse skulder
Kapitalbehållning

2.32s: q93 : ir.575: 5.640: 4.422: 32.731: 60
35.309: 70
Kronor
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93. 796: 30

Vattenmärken 1570-talet- 1600
i Malmö stadsarkiv.
Av

EINAR BAGER

Vattenmärkena i Malmö stadsarkiv företog i den senast utkomna årsskriften
sin resa genom tiden 1503-1570-talet i ekipage, lånade ur den stora vagnparken i Briquets verk: Les filigrans. Dictionnaire historique des marques du
papier <les leur apparation 1282 jusqu'en r 600. Till samma slutmål fortsättes
här färden, som även nu helt följer de av Briquet uppkörda hjulspåren.
Ännu i början av 1560-talet intog Frankrike en dominerande ställning som
ursprungsland för det papper, som kom till Malmö. Det nordiska sjuårskriget 1563-70 synes ha medfört, att handelsförbindelserna i denna riktning
avbröts. Det förefaller också troligt, att kriget varit orsak till, att stadsskrivaren Jens Lauritzens märkliga förfarande att använda allehanda gamla
räkenskaper, längder och brev som material för bouppteckningarna, nu växte
ut över alla gränser. Blockaden till sjöss synes ha varit så effektiv, att papperstillförseln till Malmö under kriget helt uteblivit. När normala förhållanden
åter inträdde, hade de tyska pappersverken erövrat marknaden. En rad stadsvapen och andra heraldiska emblem gör det möjligt att precisera tillverkningsorterna och någon gång kan man tack vare åtföljande initialer komma
fram till fabrikanterna. Något spår av den danska tillverkning, som under
15 70-talet tagit sin början, har ej påträffats i vårt arkiv.
Vattenmärkena undergår under 1500-talets lopp en iögonfallande förändring. Från enkla symboler, i regel av litet format, växer de ofta ut till innehållsrika bilder av ansenliga dimensioner. Måhända är det ett utslag av det
tyska kynnet, att en och annan bild nu synes ha fått en avsiktligt humoristisk
gestalt: en negerhövding, vars överdrivna drag verkar som en nidteckning av
en rasist, en tupp, som mest består av ett par jättefötter. På detta område
bör det dock beaktas, att det är vanskligt att draga gränsen mellan konstnärens beräknade effekt och det slumpartade resultatet. A andra sidan skiljer
ett svalg gestaltningen av t ex den elegant tecknade hjorten med hjul mellan
hornen och de groteska lejonen med initialerna KL, alla från r 590-talet.
Hur ett från början välformat vattenmärke, redovisat i föregående årsskrift,
10

under årens lopp kunnat degenerera, belyses av " oxhuvudet" från år 1581 ,
som kunnat placeras i rätt bås endast tack vare den serie märken av denna
typ med fortgående förslappning, som Briquet redovisat i sitt verk.
De i kramhandlarnas lager tidigast omnämnda papperssorterna från Niirnberg och Ravensburg spelar en dominerande roll under 1500-talets senare
årtionden. Niirnbergs vattenmärke visar med små variationer det tudelade
stadsvapnet under en krona, som endast någon gång i seklets slut ersättes
av tillverkarens initialer. De tidigaste proven av Ravensburgs vattenmärke
framställer en detaljrik bild av en stadsport med fällgaller, flankerad av två
krenelerade torn och försedd med en arkitektoniskt äventyrlig överbyggnad
av kupoler. Denna strama bild ersättes senare av en summarisk konturteckning, där i ett första stadium konstnären förgapat sig i fällgallret, som ensamt
upptager portens plats, medan tornen synes ragla på sina fundament. Redan
här har stadsvapnet försetts med en konsol, på vilken i den följande serien
tecknats någon bokstav. I vårt arkiv förekommer märken med bokstäverna
c, e, h, j, m, n och s, en gåtfull svit, som knappast kan beteckna tillverkarna,
möjligen papprets kvalitet. Associationen med silverstämplarnas årsbokstäver
förefaller lockande, men bokstävernas nyckfulla förekomst utesluter denna
lösning.
Ett annat vattenmärke visar i en rikt utformad sköld åter en stadsport
mellan sidotorn, men här tillkommer en fisk under fällgallret. Detta papper
härrör från Wernigerode och har bl a ett år använts för S:t Petri kyrkas
räkenskaper.
Ett besläktat vattenmärke visar en pinjekotte mellan de båda tornen. Detta
papper stammar från Augsburg, där man redan r 5 r g tillverkade "bappier
wie Rafenspurger". Ett annat märke med en månskära, formad som en
gubbe, mellan tornen kan möjligen enligt Briquet sättas i samband med
Liineburg.
Jämte Niirnberg och Ravensburg är även Regensburg en av huvudleverantörerna av det papper, som användes i Malmö. Ett R , som ofta påminner
om en ullsax, i en på olika sätt formad sköld vittnar om, att pappret härrör
från denna stad. En annan typ härifrån visar, hur R:et trängts ut ur skölden
av två korsade nycklar och nu balanserar på des·s överkant.
Det är överhuvudtaget från Sydtyskland, som pappret i vårt stadsarkiv
främst kommit under denna period. Utom redan nämnda städer har vi vattenmärken från Frankfurt an der Oder, Freiburg, Freising, Kottern nära Kempten, Mainz, Neuburg, Reutlingen, Schrobenhausen och Strassburg. Från ett
par pappersbruk i södra Sachsen och i norra Böhmen, Bautzen och Benssen,
har även smärre partier letat sig upp till Malmö. Utmärkande för de flesta
av dessa orter är, att de är belägna vid vattendrag med åtminstone på den
tiden rent vatten, en förutsättning för framställnig av papper av god kvalitet.
Ett och annat vattenmärke påträffas endast en enstaka gång och kan förI I

modas härröra från någon privatkorrespondens, där en oskriven sida kunnat
användas. Som exempel kan nämnas den tidigare omtalade tuppen med
jättefötter, som endast förekommer en gång i en bilaga. Runt kanten på detta
märke läses RANCKFVR AN DER ODER, varmed avses Frankfurt med
av Briquet påtalade borttappade begynnelse- och slutbokstäver.
I regel torde man kunna utgå från, att när pappret kom till användning i
Malmö, hade ej någon längre tid förflutit, sedan det lämnat valsarna i hemorten, givetvis med reservation för allt material under Jens Lauritzens verksamhetstid. Ett papper från Regensburg, som ingår i en bouppteckning 1593,
har sålunda i vattenmärket årtalet 92, ett annat från samma stad i en bouppteckning I 595 har årtalet 94. Någon enstaka gång synes dock pappret
härröra från en tidigare epok. En "hand med blomma" i en bouppteckning
från I 590-talet hör sålunda bättre hemma ett halvsekel tidigare. Den adelsdam, som skrivit på detta papper, kan ha letat fram det bland sina grunkor.
På samma sätt verkar ett gotiskt " P" i en handling I 584 helt ålderdomligt
bredvid ett par " moderna" exemplar av denna bokstav samma år.
Till slut kan nämnas, att några av de intressantare vattenmärkena i Malmö
stadsarkiv saknas i Briquets stora verk. Dit hör räven över kärven, björnhuvudet med krona och ett fyrdelat vapen med oxhuvuden och gripar, kanske
en variant av Mecklenburgs vapen. I andra fall rör det sig om kända märken
i så olikformad gestaltning, att Briquet icke skulle underlåtit att redovisa dem,
om han känt till dem.
Några tidigare förbisedda vattenmärken - s 2, 7, I 3 - hör i tiden till
det i föregående årsskrift redovisade materialet.
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Enligt Briquet har här redovisade vattenmärken följande ursprung:
s I

s Il, III
s IV

s V

VI
s VII

s VIII

s IX

X
s XI
s XII

P-fraktur
hand
kanna
stadsport
stadsport
stadsport
stadsport med fisk
torn
torn med måne
stadsvapen
R i sköld
krenelerad mur
sköld
vapensköld
hjul
tupp
krönt månskära
delad sköld
sköld med init. P S
oxe med nosring
hjort
oxhuvud
örn
örn
lejon
hjärta med pilar
negerhuvud
fyrdelad sköld
fyrdelad sköld med H
fyrde lad sköld med hjul

V ogeserna och Elsass
franskt ursprung
franskt ursprung
Prag?
Ravensburg
Ravensburg
W ernigerode Sachsen
Augsburg
Liineburg
Niirnberg
Regensburg
Bautzen
Benssen
Mainz
Frankfurt an der Oder
Troyes
Schrobenhausen Bayern
Kottern
Mecklenburg?
Reutlingen
Mecklenburg
Rhen trakten
Strassburg
Braunsweig?
Braunsweig?
Freising Bayern
Mecklenburg
Neuburg Bayern
Mainz
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Br 2327
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Pesten i Malmö
Av

1712

HANS ERsGÅRD

I
I början av 1700-talet härjades stora delar av Europa av den asiatiska böldpesten . Från Turkiet och Balkanområdet spred sig den fruktade sjukdomen
norrut genom Ukraina och Polen upp mot Östersjöområdet. På sensommaren
1709 krävde epidemin sina första offer i Danzig, och följande år slog den till
i de svenska Östersjöprovinserna, Livland och Estland, som då i tio års tid
plågats av kriget mellan Sverige och Ryssland. Den svenska stormaktens herravälde över de baltiska provinserna led mot sitt slut, vilket medförde, att en
mängd människor - militärer och civila - flydde undan den ryska invasionsarmen och sökte sig tillbaka till Sverige och främst Stockholm. Sannolikt
förde dessa baltiska flyktingar med sig pesten till huvudstaden, där de första
pestfallen observerades i juni 17 JO. Fram till våren 171 1 rasade böldpesten i
Stockholm och ryckte under denna tid bort ungefär en tredjedel av befolkningen ( c 20 ooo människor )1.
Från Stockholm fördes smittan vidare söderut längs kusten. Smittospridare
var framför allt råttor, och från dessa fördes den av loppor över till människor. På senhösten 171 o hade epidemin nått Blekinge, där c 1o ooo människor
beräknas ha avlidit i pesten under det följande halvåret. Därefter stod Skåne
i tur att ta emot besök av " den grymma farsoten" . Våren 171 1 bröt pesten ut
i Domsten norr om Helsingborg och spred sig sedan över socknarna i nordvästra Skåne. Till denna del av landskapet kan smittan ha förts över från
Danmark, där pesten rasade våldsamt i Helsingör och Köpenhamn under 17 JO
och 1711 2.
Malmö med omnejd förskonades hela 17 11 från besök av den fruktade
gästen, vilket är förvånansvärt med tanke på de livliga förbindelserna mellan
stadens köpmän och landsbygdsbefolkningen. Under vintern 1709-1 7 JO, då
för övrigt kriget mellan Sverige och Danmark blossat upp igen, fick malmöborna en påminnelse om sin maktlöshet mot smittosamma sjukdomar. En
svår epidemi - dock inte pest - härjade under ett halvt års tid och ökade
dödligheten långt över det normala. På ett år sjönk antalet mantalsskrivna
personer - dvs personer i åldrarna 15-60 år - med 17 % (från 1 693 år
I 709 till I 4 I I år I 7 JO ) 3.

På nyåret 171 1 hade Skånes guvernör, Magnus Stenbock, varnat malmöborna för risken att pesten skulle dyka upp. Han manade till försiktighe t och
förbjöd borgerskapet att delta i allmänna marknader. Vissa anstalter borde
träffas för att begränsa farsoten. D essa varningsord ledde till att magistraten
sammankallade borgerskapet för att diskutera, var man skulle kunna inrätta
ett sjukhus för eventuella pestsmittade. Borgerskapet föreslog då tre byggnader i utkanten av staden: badstugan på Slottsplatsen, tyggården vid Österport
och huset intill kvarnen vid gamla Söderport. Stenbock kunde emellertid inte
acceptera dessa byggnader, eftersom de användes av garnisonen. Han önskade i stället att ett sjukhus inrättades utanför staden på värnen eller vid
Sege och Håkanstorp. Detta förslag avvisades i sin tur av borgarna med den
motiveringen att de sjuka skulle få den bästa hjälpen, om de kunde få vård
av stadens läkare och tröst av sina själasörjare "i aparte rum" i sina egna
hus inne i staden. Något definitivt avgörande i sjukhusfrågan kom man inte
fram till vid detta tillfälle. När frågan aktualiserades året därpå, skulle det
visa sig, att borgerskapets mening segrade. När pesten väl kom till Malmö,
blev det aldrig tal om att de smittade skulle föras ut ur staden 4.
När pesten på sommaren 1710 inledde sitt angrepp mot Stockholm, hade
Collegium medicum fått i uppdrag att utarbeta en s k pestkur, dvs en skrift
med råd till allmänheten, hur den skulle bete sig i pesttider. En liknande
åtgärd vidtogs i Skåne, där Magnus Stenbock befallde guvernementsläkaren
Johan Jacob Döbelius "att uppsätta några vissa Medicamenter till allmogens
bästa och deras bruk och nyttjande igenom trycket att kungöra" . På nyåret
17 1 1 publicerade Döbelius ett åttasidigt häfte, i vilket han presenterade tre
invärtes och ett utvärtes pestmedel. Enligt Döbelius beskrivning verkade de
invärtes pestmedlen framför allt svett- och urindrivande och de var beredda
- skriver han - av "inga andra ingredientia än Eenebär, Camphor, Swafwelblomster, Bernsten, Terpenthin, Anijs, Angelik, Ruta, Gifft- Libstick- Mäster-Roth och Baggesot". Det utvärtes pestmedlet bestod av ett plåster som
skulle skydda kompresser på öppna pestbölder. Plåstret var främst avsett " för
dhe fattige, och dem som ingen Feldtskiärare hafwa kunna" .
Förutom upplysningar om pestmedikamenterna och deras användning gav
Döbelius också en rad praktiska råd som allmänheten borde försöka följa i
pesttider. Man borde undvika att umgås med obekanta människor. God motion och frisk luft befordrade hälsan och likaså ett bad "i sitt eget hus".. " En
öppen eld uti kamrarna är en av de starkaste medel, varigenom man 1 kan
fördriva pesten och hålla osund luft ifrån sig." " Ett glas vin eller dubbelt öl
att dricka mer än som man är vand, skadar intet i sådan tid," manade Döbelius. För dem som följde detta råd - och det var nog inte så få - blev det
kanske lättare att efterkomma Döbelius slutmaning att "alltid vara vid ett
gott humeur (och ) befalla Gud hela verket". Pestmedicinerna skulle läggas
upp i förråd i Malmö, Ystad och Kristianstad. Från malmöapoteket, som vid
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Den rostockfödde professorn i medicin vid Lunds universitet Johan Jacob Döbelius utgav
år 1 7 11 en aktuell skrift om " Tree Inwärtes och ett Uthwärts Pestmedel" . Häftet
trycktes hos Abraham Habereger i Lund.
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denna tid hade rangen av provinsialapotek, kunde kyrkoherdarna på landsbygden rekvirera medikamenterna till sina församlingsbor.
Doktor Döbelius skrift - som här refererats i all korthet - distribuerades
genom guvernementskansliets försorg till olika myndigheter i Skåne och ganska
snart fick borgerskapet i Malmö tillfälle att begrunda de goda råden. Ännu
var dock stadens nådatid inte ute. Det skulle dröja mera än ett år innan
Christopher Dieterichs apotek i Kyrkogatan började leverera pestmedikamenter till stadens läkare och fältskärer5.

Il
I början av juni r 7 r 2 började det gå rykten i Malmö att några personer
hade avlidit i pesten. Magistraten sammanträdde den r 3 juni och beslöt då
att låta undersöka ryktenas sanningshalt. Doktor Johannes Thomaeus och
fältskären Johan Meinecke tillkallades och beordrades att undersöka de avlidna och fastställa dödsorsaken. Man beslöt också att sätta huset med de
misstänkta fallen under militär bevakning.
Samma dag kunde Thomaeus och Meinecke rapportera att de inte hade
funnit några tecken, som tydde på att det var fråga om pest eller annan
smittosam sjukdom. På de avlidnas kroppar hade de nämligen inte observerat
vare sig fläckar, svullnader eller bölder. I ett hus vid slottsplatsen hade de
träffat på en sängliggande piga, som man misstänkte ha drabbats av någon
smittosam sjukdom. De båda läkarna menade dock att kvinnans sjukdom
berodde på undernäring och att hon skulle duka under av brist på tillsyn.
Magistraten befarade emellertid det värsta och diskuterade därför redan
vid detta tillfälle vissa åtgärder, som måste vidtagas för den händelse staden
skulle drabbas av pesten. Man måste sålunda inrätta provisoriska sjukhus och
anställa personal - pestmedicus, pestpräst, sjukvaktare och dödbärare - som
skulle ta hand om de sjuka och avlidna6.
Farhågorna besannades. Under de följande dagarna avled bevisligen fyra
personer i pesten. Enligt de s k pesträkenskaperna var Per Andersson och
Karin vagnmans i Grynboderna (nuv Grynbodgatan) farsotens första offer.
De begrovs båda utanför staden den 16 juni. Snart följdes de av Per Anderssons hustru och barn, som också de blev nedmyllade någonstans utanför stadens vallar 7.
Då det nu förelåg otvetydiga bevis för att pesten hade fått fotfäste i staden,
kallade magistraten borgerskapet till rådhuset, där man "i anledning av den
fruktan man lever i att nu för tiden någon smittosam sjukdom här i staden
torde hava sig inritat", skulle överlägga om uttåxering av en extra skatt.
Pengar behövdes framför allt till avlöning av den personal, som kom att "ha
omak med de sjukas uppvaktning och de dödas bortbärande" s.
Malmöborgarnas skatteförmåga var hårt ansträngd till följd av det långvariga kriget, men den nya pålagan var allt för angelägen för att borger-
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Johan Jakob Döbelius, som bl a gjort sig känd som grundare av Ramlösa hälsobrunn
1706, adlades 1717 under namnet von Döbeln. - Oljemålning av C Mörth 1 726. Lunds
universitet. SPA.

skapet skulle protestera mot magistratens förslag. Detta innebar en utdebitering av 12 öre smt på varje hel skatteskilling och sex öre på en halv. De
borgare som var taxerade under en halv skatteskilling skulle inte betungas
med den extra skatten. Så småningom blev det dock nödvändigt att ta ut
4 öre på en tredjedels skilling. Den extra skatten - pestmedlen - inbragte
145 d smt. Vissa grupper bidrog frivilligt med mindre belopp. Stadens civilbetjänte - dvs tjänstemännen vid den statliga lokalförvaltningen - bidrog
med 54 d smt. Magistratspersoner och andra betjänte utanför borgarståndet
samlade in 27 d smt. Det största tillskottet kom från "den hedervärda Knutsocieteten", som överlämnade 200 d smt till "pestkassan". De pestmedel som
insamlades på sommaren 17 1 2 visade sig småningom vara helt otillräckliga,
och följande år tvingades man därför att utkräva en ny skatt. Denna fastställdes till 3 d smt på varje skatteskilling och inbragte 1076 d smt. Sammanlagt uppgick de uttaxerade pestmedlen för 1712 och 1713 till 1928 d smt9.
Guvernören över Skåne, Jacob Burensköld, följde utvecklingen med oro.
Han hade upplevt pesten under sin tid som vice överståthållare i Stockholm
och var följaktligen väl förtrogen med de åtgärder som myndigheterna kunde
vidtaga för att bekämpa farsoten. Den 19 juni rapporterade han att farsoten
31
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åter börjat härja i "åtskilliga socknar omkring Lund och Landskrona förutom
några hus i staden Malmö, som anstuckne blivit". En vecka senare infann
guvernören sig på rådstugan och begärde att bli informerad om sjukdomen
som grasserade i staden. Magistraten skulle under trumslag låta kungöra, att
alla borgare som hyste sjuka i sina hus måste anmäla detta inom 24 timmar.
Dessa rapporter skulie avlämnas till magistraten vid Södre port, och därefter
skulle doktor Thomaeus och fältskären Meinecke undersöka de sjuka, "så att
det blir kunnigt av vad art sjukdomen kan vara".
Burensköld frågade vid detta tillfälle Thomaeus och Meinecke, om de
mot ett särskilt arvode ville åta sig vården av dem som insjuknade i farsoten.
Thomaeus var villig, men Meinecke ursäktade sig med att han hade tillräckligt att göra med att sköta sin tjänst som fältskär vid barnhuset och artilleristaten. Guvernören ville emellertid inte veta av sådana undanflykter. Meinecke måste åta sig uppdraget, såvida han inte ville anses som obstinat.
För att minska smittorisken beordrades Thomaeus och Meinecke att välja
ut avsides liggande hus, "där de sig från sunda människor kunna avhålla,
så ofta de icke nödvändigtvis måste uppehålla sig hos dem". Magistraten
befalldes vidare att utse vissa hus, dit de pestsmittade kunde föras. Barnhuset
i hörnet av Västergatan och Långgårdsgatan (tidigare kallad Barnhussträdet)
ansågs passa utmärkt för detta ändamål, men Burenskiöld menade att de
sjuka tills vidare kunde föras "uti de för detta där till förordnade sex hus".
Dessa hus låg vid Hjorttackegatan och tillhörde hospitalet. Efter 1712 kallas
husen ibland Pestraden 10.
I början av juli förvärrades situationen. Antalet pestsjuka växte snabbt,
och det blev nu nödvändigt att utfärda noggranna förhållningsregler för
befolkningen. Guvernören Burensköld infann sig på nytt i rådstugan den
5 juli och i hans närvaro fastställde magistraten en rad föreskrifter, som skulle
hindra att pesten fick allt för stor spridning.
För att inte smittan skulle föras ut till den kringliggande landsbygden införde man en sträng kontroll av all trafik genom stadsportarna. Var och en
som önskade lämna staden skulle först låta sig undersökas av fältskären. Om
vederbörande befanns vara frisk , kunde han sedan uppsöka guvernementskansliet för att hämta ett "sundhetspass", som gav honom tillåtelse att passera ut genom stadsporten.
Det var naturligtvis omöjligt att helt avskära förbindelserna med landsbygden, eftersom varuutbytet mellan land och stad var ett livsvillkor för befolkningens försörjp.ing. Magistraten beslöt därför att förordna några borgare,
som under uppsikt av en rådman, skulle göra inköp av bönderna för stadsbornas räkning. De varor som stadens köpmän ville sälja, kunde de föra ut
på östra sidan till "Kiersbärsbacken" eller på södra sidan till det yttersta
huset på värnen, och dit skulle lantmännen också komma med sina varor.
Många borgare höll sig med kreatur, som betade på stadens fälad. Efter-
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Friherre Jakob Burenskiöld, guvernör över Skåne 1710- 16.
- Oljemålning 1 704. Tillhör
Hulterstad, Östergötland. SPA.

som det kunde tänkas att en och annan stadsbo skulle försöka smyga sig ut
ur staden under förebärande att han drev ut boskap, bestämde magistraten,
att endast den "tillförordnade fäherden" fick driva ut kreaturen genom portarna. Ingen borgare fick bege sig ut ur staden för att mjölka sin ko, "som
en del härtill förspörjas hava gjort" , utan den ordinarie fäherden skulle driva
in boskapen efter vanlighetenll.
De stränga bestämmelserna om trafiken genom stadsportarna uppmjukades
dock något tills vidare. Guvernören medgav, att bönderna som kom för att
avyttra sina produkter, skulle få komma in i staden. Vid varje stadsport
skulle dagligen finnas en "förståndig" borgare, som skulle varna tillresande
bönder för att gå in i sina kunders hus. Varorna skulle bonden "sätta inom
porten eller dörren och efter undfången betalning strax förfoga sig därifrån
utan att bliva sittandes till drycks eller pläga någon lång umgänge med stadens folk, särdeles de gemena" .
Malmöborna ville dock inte utan vidare finna sig i att deras rörelsefrihet
inskränktes utan protesterade hos guvernören. Eftersom många borgare måste
passera ut och in genom portarna flera gånger om dagen "för att sköta sina
ärender på wärnarne, i trädgårdarne, på wångarne, på qwarnarne och se till
sina hästar och kreatur", skulle det inte vara nödvändigt att varje gång förete
intyg av fältskär och sundhetspass. Enligt borgerskapet borde det kunna räcka
med att man visade upp de sedvanliga passersedlarna för vakten vid stads-

33

portarna. Borgarna begärde också att bonden som vanligt skulle få föra sina
varor till torget. Smittorisken var ringa, menade man, eftersom de besmittade
husen var märkta med målade kors och vakter h ade ställts ut i misstänkta
gator och gränder12.
De rigorösa bestämmelserna kom dock att tillämpas i fortsättningen, i synnerhet då epidemin tilltog i styrka. Marknader kunde ｮ｡ｴｾｲｬｩｧｶｳ＠
inte hållas
på sedvanligt sätt, men av allt att döma tycks livligare handel ha förekommit utanför stadsportarna just vid de traditionella marknadstiderna. När tiden
för mickelsmässomarknaden närmade sig ( 29 september) såg magistraten sig
nödsakad att utfärda särskilda bestämmelser för att förhindra att ett större
antal borgare passerade ut genom stadsportarna. Vid var och en av de två
stadsportarna fick fyra borgare under uppsikt av en rådman tillåtelse att
" utom bommen till vars och ens behov, som den därom tilliter, ett och annat
uppköpa" 13 .

III
De flesta av de pestsmittade stannade kvar i sina hem, där de blev omskötta av pestfältskären. Denna vårdform hade - som ovan nämnts - borgerskapet rekommenderat som den lämpligaste. Redan den första veckan
efter det att man konstaterat att epidemin brutit ut, började man emellertid
utnyttja det provisoriska sjukhuset vid Hjorttackegatan. Dit förde man pestsmittade, framför allt de som tillhörde den fattigare delen av stadsbefolkningen. Det sk pesthuset kom sedan att fungera som huvudsjukhus under
återstoden av året. Då epidemin kulminerade i slutet av augusti, uppehöll
sig ett femtiotal sjuka i pesthuset 14.
För de sjukas underhåll anslogs 2 öre smt per dag och person. En soldathustru vid namn Catharina åtog sig att för detta belopp sörja för de sjukas
bespisning. Ytterligare ett par kvinnor anställdes för att hjälpa till med skötseln av de sjuka. En av dessa "sjuksköterskor", Bodel Olsdotter, arbetade i
pesthuset oavbrutet från den 16 juni till den ro oktober.
Från början var det meningen att barnhuset skulle användas som sjukhus,
men denna tanke blev sannolikt inte förverkligad. Både de anställda och
barnen i arbetsinrättningen förskonades ganska länge från smitta. Först fram
i september trängde farsoten innanför barnhusets dörrar, där den snabbt
krävde många offer. Den 16 september rapporterade barnhusbokhållaren Peter Skough, att sjukdomen på kort tid hade ryckt bort huspigan och sju barn
och att hushållerskan och tolv barn för närvarande låg sjuka. Ingenting
nämnes om att smittade personer från andra hushåll i staden skulle ha varit
intagna på barnhuset15.
I räkenskaperna nämnes också några andra hus, där sjuka människor blev
utspisade på stadens bekostnad. Ett sådant provisoriskt sjukhus låg på Västergatan, där det dock aldrig fanns mera än elva sjuka samtidigt. Ännu färre
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var de sjuklingar som hänvisats till något av de många ödehusen på Jakob
Nilsgatan, inte långt från pesthuset.
I räkenskaperna kan vi från dag till dag följa hur många av "de under
borgerskapet sorterande sjuka fattiga i pesthusen" som blev utspisade på
stadens bekostnad, och dessa uppgifter ger oss en viss möjlighet att beskriva
epidemins förlopp.. Det förefaller sålunda som om pesten nådde sin kulmen
i augusti efter att ha rasat i cirka åtta veckor. I början av augusti utspisades
dagligen ett trettiotal sjuka genom magistratens försorg. Antalet sjuka ökade
därefter successivt och var vid månadens mitt 50. Det största antalet finns
antecknat den 24 augusti, då man delade ut mat till 69 personer i pesthusen.
Sedan sjunker siffran sakta, men ännu den ro oktober fanns det 32 patienter
att utspisa. En månad senare har antalet sjuka i pesthusen sjunkit till 8.
Granskar man S :t Petri och Caroli församlings begravningsböcker, finner
man, att dödligheten tycks ha varit störst i oktober och november ( tab r ).
Nu framgår det emellertid helt klart av källmaterialet att många begravningar just under augusti inte blev registrerade i kyrkoboken. Detsamma gäller alla begravningarna utanför staden på den provisoriska begravningsplatsen. Räkenskaperna visar, att de flesta gravarna utanför staden grävdes under
augusti månad (5 r stycken), vilket ju tyder på att epidemin har varit särskilt
svår under sensommaren 16.
Som tidigare nämnts förordnade magistraten i mitten av juni läkarpersonal
som skulle vårda de sjuka. Pestläkaren, doktor Johannes Thomaeus, tjänstgjorde fram till slutet av juli, då han själv angreps av sjukdomen och avled.
Som tack för Thomaeus självuppoffrande arbete bestämde magistraten att
han skulle få begravas på stora kyrkogården vid S :t Petri kyrka, där han
också jordfästes den 3 r juli. Thomaeus hann aldrig kvittera ut mera än en

Tab. 1
År 171 2 avlidna personer i Malmö enligt
bearbetning av S :t Petri och Caroli församlings kyrkoböcker.
Månad
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

35

S :tPetri

Caroli

Summa

7

8

9

10

2
8

3
2

10

7
24
34
21
46
61
22

10
10

8
5

29

12
32
27
9
3

46
53
73
70
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halv månadslön ( r5 daler smt). Den återstående delen av hans fordran användes för att täcka begravningskostnaderna 1 7.
Under de två följande månaderna, då pesten härjade som värst, fanns det
inte någon utbildad läkare i Malmö. Först fram i oktober lyckades man få
tag i en efterträdare till Thomaeus. På guvernören Jacob Burenskiölds rekommendation antog magistraten den 4 oktober medicinae studiosus Petrus
Platin till pestläkare. Trots att Platin ännu inte ägde full läkarkompetens,
fick han samma lön som Thomaeus hade haft. Praktisk erfarenhet som pestläkare saknade däremot Platin inte. Han hade tjänstgjort på olika håll i
pestdrabbade områden uppe i Sverige och hade ord om sig att kunna öppna
pestbölder och ordinera svettdrivande medel. Platin arbetade bland pestsjuka
malmöbor under oktober och november. Att hans förordnande sedan inte
förlängdes berodde på att epidemin hade börjat avtaga i styrka under november 18.
En betydelsefull insats bland de pestsjuka gjorde stadens fältskärer. Friedrich Hein blev antagen som pestfältskär den 5 juli men tillträdde inte tjänsten
förrän i mitten av juli. Efter fem veckors tjänstgöring föll Hein själv offer
för pesten. Hans arbetsbörda måste tidvis ha varit mycket tung, i synnerhet
efter doktor Thomaeus död i slutet av juli, då Hein under fjorton dagar
ensam bar ansvaret för pestsjukvården. Just då tilltog också epidemin i styrka,
och det blev därför nödvändigt att anställa ännu en fältskär. Magistraten
lyckades förmå fältskären Andreas Boije i Landskrona att ta tjänst som pestfältskär i Malmö. I samband härmed tycks man ha genomfört en arbetsfördelning, som innebar att Boije skulle tjänstgöra i pestsjukhuset och att
Hein skulle ta hand om de sjuka ute i staden. Andreas Boije stannade på sin
post hela pesttiden ut19.
Ytterligare tre fältskärer var verksamma i Malmö under pesttiden. Johan
Meinecke, som hade tackat nej till sysslan som pestfältskär, fortsatte sin tjänstgöring vid barnhuset och artilleristaten till slutet av augusti, då han dog i
pesten. Johan Jacob Leinitzer och Hindrik Dubbelsten var engagerade inom
både den civila och militära sjukvården. Dubbelsten åtog sig att "uppvakta"
de sjuka soldaterna i garnisonens sjukhus, som var inrymda i hus på Tegelgårdsgatan (glt nr 643) och Isak slaktaregatan (glt nr 538). Leinitzers och
Dubbelstens insatser inom pestsjukvården meriterade dem för tjänster som
stadsfältskärer i Malmö under de följande åren20.
Befattningen som pestpräst innehades av I wan Frondelius, som blev anställd
den r juli. Om hans verksamhet är praktiskt taget ingenting känt. Sannolikt
hade han sitt huvudsakliga arbetsfält bland stadens fattiga befolkning. Fron-

Ungefär en tredjedel av de totala pestskattemedlen användes till mediciner. Apotekaren
Christopher Dieterichs räkning till staden av den r /g r 7 r 2 slutade på 649 daler. Malmö stads kassaräkning r 7I 3, MSA.
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delius avled i pesten den 1 juli. Till efterträdare åt honom utsågs Uddo Engstedt, som tidigare tjänstgjort som kaplan hos kyrkoherden i S :t Petri, prosten
Johannes Hofverberg21.
Bevakningen vid de pestsmittade husen vållade stora bekymmer. Den kontinuerliga vakthållningen svarade borgerskapet för, men i längden blev denna
uppgift mycket betungande för borgargardet, vars led tunnades ut av pestdöden. Den 30 augusti anmälde kaptenerna i borgargardet, Isak Glörfeldt
och Petter Coldewey, att kompanierna blivit så försvagade att de "ogörligen
hinner till befattning av så margfaldige besmittade hus". Glörfeldt och Coldewey klagade också över vaktposternas bristande disciplin. Det hade hänt, att
borgare underlåtit att inställa sig, när de kallades till vakttj änst. Några hade
" efter behag" lämnat sina poster, andra hade stannat hemma och i stället
skickat ut små pojkar, som knappt orkade bära värjan.
Det var också betänkligt att många vakter nonchalerade säkerhetsföreskrifterna och lät sig övertalas av de sjuka att hämta tobak, öl och brännvin, "av
vilket de fattiga i synnerhet låta sig skänka; ätandes och drickandes således
med de sjuka både i husen och deras bislag".
För att lätta på borgerskapets börda bestämde magistraten att vakthållningen skulle slopas vid de hus där alla invånarna hade avlidit. Husen skulle
dock först noga igenspikas. Men vid hus, där det ännu fanns sjuka, skulle
"vakter och patruller stadigt gå omkring och tillse att inga friska insläppas
eller de som av farsoten blivit bättre må efter behag gå in och ut till andra" 22.

IV
Bestämmelser om var man skulle begrava pestens offer utfärdades vid sammanträdet den 5 juli. Eftersom man ville förhindra att de pestdöda begravdes
på begravningsplatserna i eller vid stadens kyrkor, bestämde magistraten, att
varje avliden person skulle besiktigas av läkaren eller fältskären. Om det då
visade sig, att den döde var "utan smitto", skulle en attest utfärdas för begravning på någon av kyrkogårdarna . Om dödsorsaken däremot var pest, skulle
den avlidne begravas på annat ställe. Man var dock angelägen om att upprätthålla den sociala rangskillnaden bland pestoffren. De förnämare av borgerskapet och andra personer "som av någon condition äre, skola läggas
avsides på Slotts platsen vid garnisonens badstuga" , heter det i protokollet.
Men de gemena och ringaste av folket kunde föras utom staden "på den
vanlige platsen eller någon annan ort, som därtill kan h ärefter utses". Ett
tredje alternativ gavs emellertid också. På magistratens förfrågan lämnade
nämligen guvernören tillstånd till pestdödas efterlevande att begrava den
avlidne i egen trädgård efter att ha inhämtat myndigheternas medgivande.
Klockringningen vid dödsfall reglerades också med hänsyn till social ställning.
För borgerskapets döda skulle klockorna ringa mellan klockan g och 10, för
adliga personer klockan r 2.
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Söder port
E

Skiss över Malmö omkring 1 700.
A Grynbodarna.
B Slottsplatsen ell er Gamla hospitalskyrkogården.
C Pestsjukhuset vid Hjorttackegatan.
D Nya hospitalskyrkogården.
E Pestgravar utanför staden.

Fram i oktober blev det nödvändigt att upplåta mera mark inom staden
för begravning av pestoffren. Magistraten förordnade då att "de hederlige av
stadens invånare så ock borgerskap" skulle få begravas på Nya hospitalets
kyrkogård i hörnet av Djäknegatan och Snapperupsgatan. Denna kyrkogård
skulle nu utvidgas och "dragas uti ett med den till bemte hospital inhägnade
trädgård, som därtill är helt tjänlig, emedan han är stängder och avsides
belägen" 23.
Som ovan nämnts skulle pestoffer ur folkets djupa led jordas utanför stadens vallar. Två extra dödgrävare anställdes för att gräva fattiggravarna,
som var av växlande storlek, ibland avsedda för ett, ibland för flera lik. I det
samtida källmaterialet ges inte något klart besked om var pestkyrkogården
var belägen. I pesträkenskaperna talas det ibland om att begravningen skedde
"utom staden" eller "på fälten". När det i magistratens protokoll heter, att
begravningarna utanför staden kunde ske "på den vanlige platsen", ger detta
anledning till en förmodan , att därmed avsågs en plats som tidigare använts
som begravningsplats vid pestepidemier. En karta från 1743 över Östra Fäladsmarken ger oss dock möjlighet att lokalisera det område, där pestoffren från
r 7 r 2 begravdes, till de nuvarande kvarteren söder om Kungsgatan mellan
Amiralsgatan och Kornettsgatan24.
De döda fördes ut till begravningsplatserna av särskilt förordnade likbärare,
vanligen kallade pestgubbar. För sitt riskfyllda arbete kvitterade dessa ut 12
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öre smt om dagen. Magistraten lät för deras räkning också sy upp fyra stycken
omgångar arbetskläder av grov säckväv (buldan). Dessa pestgubbar tjänstgjorde fram till den 1 november, då samtliga avskedades "för den stora omkostnadens skull". I stället kom magistraten överens med garnisonens likbärare, att dessa också skulle ta hand om borgerskapets döda mot en ersättning av 6 öre smt per lik.
En särskild vagn för liktransporterna bekostades av skattemedel. Likvagnen
var svartmålad och prydd med ett vitt kors. Köpmännen och civilbetjänte
anskaffade på egen bekostnad en likvagn för sina döda. De höll sig också
med sex egna likbärare, som lyfte liken "på och av vagnen nedan uti graven".
Myndigheternas bestämmelser om pestbegravningar väckte missnöje bland
borgarna, som ogärna ville avstå från de traditionella begravningsceremonierna. Hantverksämbetena kritiserade - enligt magistraten - "i oanständige
termer" myndigheternas åtgärder och begärde att själva få bära sina döda
till graven. Guvernören var dock obeveklig och hänvisade till regeringens förordningar och "övligt bruk såväl i Stockholm som andra städer där denna
smittosamma sjukdomen grasserat"25.
Många borgare trotsade förordningarna och lät i all hemlighet begrava
sina anhöriga nattetid på någon av kyrkogårdarna. Prosten Johannes Hofverberg berättar, att han vid ett tillfälle skulle jordfästa en borgare på Gamla
hospitalskyrkogården och då fann "i det samma 5 a 6 lik stående i gravarna
obetäckte men ingen människa därhos". Han såg sig därför nödsakad att "kasta
mull på dem och disponera dödbärarna att gå bort jämväl dem att begrava".
Det är väl fullt förståeligt att de efterlevande tillgrep sådana drastiska åtgärder hellre än att riskera att en nära anhörigs stoft hämtades av pestgubbarna
och kanske vräktes ned i en namnlös grav på Gamla hospitalskyrkogården,.
i värsta fall i en grop någonstans på fälten utanför staden26.
I början hade garnisonen svarat för vakthållningen när pestgubbarna kom
för att hämta en avliden, som i den speciella likvagnen - pestvagnen skulle föras till begravningsplatsen. Denna vakt drogs emellertid in i slutet
av augusti, eftersom många soldater hade blivit smittade och avlidit. Det var
emellertid nödvändigt att ordna någon form av bevakning vid pestvagnen,
då man kommit på att pestgubbarna stal de dödas tillhörigheter, särskilt deras
kläder. Magistraten förordnade därför, att en av borgerskapets underofficerare dagligen skulle "vid påfordran, då pestvagnen utgår, vara färdig till häst
att rida till den ort och hus i staden, där någon uttages; hållandes så långt
därifrån att honom ingen skada sker, men genom rop kungöra pestkarlarna
Detalj av geometrisk karta av östra fäladsmarken utanför Malmö från 1743. Den
streckade linjen som går från vänster upp mot kartans högra hörn visar den landsväg
utanför staden som gick där den nuvarande Föreningsgatan löper. De markerade pestgravarna i övre högra hörnet var placerade ungefär söder om korsningen med Amiralsgatan. - Lantmäterikontoret.
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sm närvarelse och att de, därest något av egendomen röres och bortrappas,
skola vederbörligen genom risslitande av de fångne ryssarne avstraffas" 27.
Att man hotade med att låta krigsfångar verkställa domen innebar tydligen
en straffskärpning som skulle injaga skräck i de tjuvaktiga likbärarna. I vanliga fall exekverades spöslitningen av stadens profoss. Av allt att döma tycks
endast ett fåtal av stölderna ha beivrats. När hösten kom med mörka kvällar,
ökade stölderna i de öde husen, som stadens väktare inte hade någon möjlighet att bevaka effektivt. "Då de (väktarna) är på den ena orten, begås
slikt otillbörligt på en annan", rapporterade magistraten till stadens kommendant, överste 0. M. Hastfer, och bad samtidigt denne låta soldater patrullera
nattetid i alla gator28.
V
I det pesthärjade Malmö blev kyrkobokföringen ännu bristfälligare än den
var redan under normala förhållanden och det är därför mycket svårt att
beräkna hur många människoliv pesten krävde i Malmö. Begravningsböckerna
i S :t Petri och Caroli församlingar är den viktigaste källan i detta sammanhang, men om båda dessa kyrkoböcker gäller att de lämnar i högsta grad
ofullständiga uppgifter om mortaliteten i staden under de månader epidemin
varade. I augusti, då epidemin kulminerade, tappade den kyrkliga myndigheten helt kontrollen över dödsfallen. Belysande för situationen är en marginalanteckning i S :t Petri församlings begravningsbok, där det heter: "Vilka
prosten begravt och sig angivit äro antecknade och uppförde i kyrkoboken,
men vilka av de andre äro begravne, har man intet fått någon underrättelse
om och för den skull ej äro uppförde i denna svåra pesttiden." I Caroli församling var situationen lika kaotisk 29.
Enligt de båda församlingarnas begravningsböcker skulle 3 1 2 personer ha
avlidit från den 15 juni till den 3 1 december. Eftersom dödsorsaken sällan
anges, går det inte att exakt fastställa hur många av de registrerade som
fallit offer för pesten och hur många som avlidit till följd av andra sjukdomar. De i begravningsböckerna registrerade pestoffren torde dock kunna
uppskattas till 275. Härtill kommer ett okänt antal döda som blivit begravna
på stadens kyrkogårdar men inte registrerats i begravningsböckerna. Den
tredje kategorin av pestens offer utgjordes av de många som fördes ut till
den provisoriska begravningsplatsen utanför stadens vallar. Inte heller dessa
kunde myndigheterna hålla räkning på. En viss ledning ger oss de s k pesträkenskaperna, där vi kan se att dödgrävarna fram till den 16 oktober grävde
12 1 gravar utanför staden. Men hur många gravar som varit enmansgravar
och hur många som varit avsedda för flera lik, förblir frågor som får lämnas
obesvarade.
När magistraten i slutet av september begärde att prosten Johannes Hofverberg skulle lämna en specifikation över alla som blivit begravna på kyrko42

Tab. 2
Antal döda i Malmö 1700- 1718 enligt
S :t Petri församlings död- och begravningsbok och Caroli församlings kyrkobok.
År

1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
I 7!0
17J I
1712
1713
I 714
1/15
1716
I /I 7
1718

S :t Petri

43
42
37
20
28
49
92
52
83
127
209
61
251
50
38
48
71
32
60

Caroli

Summa

9
13
16
9
4
12
9
13
16
18
49
14
95
10

52
55
53
29
32
61
101
65
99
145
258
75
346
60
49
57
85
40
86

Il

9
14
8
26

Tab. 3
Döda i S: t Petri och Caroli församlingar
under pesttiden 15/6- 31/12 I 712 , fördelade efter kön och åldersgrupp ; enligt
bearbetning av kyrkoböckerna.

Åldersgrupp

0- 3
3- 10
10- 20
20- 30
30- 40
40-50
50-60
60- 70
över 70
Summa

Män Kvinnor
och
och
gossar flickor Summa

8
18
15
16
14
12

9
2
16
14
8
10
6
2
6
83

7
6
107

17
30
3I
30
22
22
17
9
12
190

32
32
147

31
27
165

63
59
312

I

Il

Utan angiven
ålder:
Vuxna
Barn
S :a summarum

gårdarna, svarade denne, att detta för honom var lika omöjligt som att räkna
håren på huvudet. Samtidigt meddelade han dock, att han uppskattade
antalet döda till "långt över I ooo människor". Hofverbergs uppskattning
av dödligheten får dock tas med en viss reservation. r 7 r 2 års mantalslängd
för Malmö redovisar I 3 18 betalande personer. Om man utgår från att de
mantalsskrivna invånarna utgjorde cirka 60 % av totalbefolkningen, finner
man, att stadens folkmängd knappast kan ha överstiget 2 700. Om dödligheten varit så hög som Hofverberg antar, skulle det ha inneburit att ungefär
hälften av stadens befolkning hade dukat under av pesten. Detta förefaller
emellertid knappast troligt. De stora pestepidemierna i Stockholm och Köpenhamn 17ro-1711 beräknas ha krävt var tredje invånares liv. Samma omfattning torde epidemin' ha haft i Ystad 1712. Det synes därför vara mera rimligt
att med ledning av det hittills kända materialet uppskatta antalet pestoffer
i Malmö till mellan 800 och 1 ooo 30.
Pesten drabbade alla kategorier av stadsbefolkningen. Den största spridningen fick den i de kvarter, där den fattigare befolkningen levde och där
trångboddheten och orenligheten var större än på andra håll. Vissa kvarter
synes ha varit särskilt illa ute, tex söder om Tegelgårdsgatan och Skomakaregatan, norr om Västergatan och mellan Grönegatan och Rundelsgatan.
Magistraten lät i början av november göra upp en förteckning över sterb-
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hus som riskerade att komma "uti oskyldas eller tjuvars händer". I denna
förteckning tog man upp de hushåll där antingen alla avlidit eller arvingarna
var omyndiga. Av de cirka hundra hushållen var endast ett fåtal någorlunda
välbärgade. Det mest välsituerade av hushållen tillhörde gördlaren Jonas Hök,
som var taxerad till fyra skatteskilling. I den övervägande delen av sterbhusen
hade husfadern vid r 7 r 2 års taxering placerats i de allra lägsta skatteklasserna 31.
I många familjer förekom det att endast en person rycktes bort av pesten.
Mycket vanligt var det dock att man och hustru båda insjuknade och avled.
Några relativt stora hushåll utplånades helt. En anteckning i en skattelängd
upplyser om att borgaren Christen Jönsson med hustru och allt husfolket dött i
pesten. Handelsmannen Mattias Multerpas med hustru Margareta, sönerna
Hinrich ( 13 år) och Lars (g år ) skördades alla av pestdöden inom loppet av
några veckor. I gördlaren Jonas Höks familj - den bodde på hörnet av Stortorget och Isak slaktaregatan - tog pesten dottern Christin den 28 september.
Mäster Jonas själv och sonen Mattias avled den 2 oktober och slutligen hustrun
Anna två veckor senare. Samma öde drabbade åtskilliga andra familjer32.
Fram i november visade pesten tecken till avtagande, men först på nyåret
fick magistraten tillstånd att lätta på de rigorösa bestämmelser som hade
isolerat staden från den omgivande landsbygden. I mitten av januari begärde
magistraten att få öppna stadsportarna. En tid därefter kom klartecken
från guvernören och den r 4 februari kom äntligen det efterlängtade beskedet
att stadens isolering skulle brytas, sedan vissa säkerhetsåtgärder hade vidtagits.
De som hade begravt sina döda på Nya hospitalskyrkogården, skulle på egen
bekostnad täcka gravarna med sand till en alns höjd, liksom man nyligen
hade gjort på Gamla hospitalskyrkogården. Vidare skulle man bränna all halm
och alla kläder som fanns kvar i de pestsmittade husen, varefter husens väggar skulle kalkas. Först när detta var gjort skulle portarna åter öppnas som
ett tecken på att Malmö hade blivit kvitt " den grymma farsoten" 33.
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NOTER:
1

Lundström: Pesten i Stockholm 17 ro,
Sydsv. medicinhistoriska sällskapets årsskrift 1971 , s 25 ff.
Bolin ; Pesten i Skån e, Ale 1963 :3 , s 33
ff.
3 Malmö stads mantals- och kontributionsräkning 1709, 17 ro, MSA.
4
Mag domb 1711 13/r, 14/2, MSA.
5 Tree Inwärtes och ett Uthwärts PestM edel af Joh : Jacob Döbelius; Mag
Domb 1711 1/2, MSA.
6 Mag domb 171 2 13/6, MSA.
7 Pesträkenska perna, Malmö stads cassaräkning 17 13, MSA.
8 Mag domb 1 712 19/6, MSA.
9 Malmö stads cassaräkning 17 13, MSA.
10 Burenskiöld t K Mt 1712 19/ 6, gen guv
skriv, RA Mag domb 171 2 26/6, MSA.
11 Mag domb 1712 5/ 7, MSA.
12 Mag domb 1712 7/ 7, MSA; Borgerskapet i Malmö t guv J Burenskiöld 17 12
15f7, guv kanslis arkiv, skriv fr borgmästare och råd, LLA.
13 Mag domb 17 12 26/ 9, MSA.
14 Pesträkenskaperna, Malmö stads cassaräkning 171 3, MSA.
15 P Skough t mag 1 712 16/ g, inn e! hand!,
MSA.
16 S :t Petri och Caroli begravningsböcker,
17 S :t Petri begravningsbok, MSA.
MSA.
18 Mag domb 1712 4/ro, giro, 1713 28i 2,
MSA ; Gröne: De första universitetsutbildade malmölä kama, MFÅ 1953, s 32
ff.
rn Mag domb 1712 11 /8, MSA.
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32

33

M ag domb 1 7 12 16/8, MSA ; Gröne:
Från 1500-talets bardskärer till den siste
stadskirurgen i Malmö, MFÅ 1955, s
60 ff.
M ag domb 17 12 13/8, MSA.
M ag domb 171 2 30/8, MSA.
Mag domb 1712 9/ 10, MSA.
Geometrisk karta över Östra fäladsmarken 1743, Lantmä t erikontoret, M almö ;
Isberg : Bilder från det gamla Malmö
s 2 21. Enli gt Isberg skall pestkyrkogården ha legat i nuvarande kvarteret 13
J asminen i hörn et av Föreningsgatan
och Amiralsgatan.
Mag domb 1712 8/ g; guv J Burenskiöld
t mag 1712 8/ g, inne! hand! , MSA.
Johannes Hofverberg t mag 1712 30/9,
ank brev ; M ag domb 171 2 30/8, MSA.
Inne! hand! 1 712 1/g, MSA.
Mag t kommendanten 0 M H astfer
1712 12/r o, brevb, MSA.
S :t Petri och Caroli försa ml. begravningsböcker, MSA. I föreliggande uppsats har dödligheten bland de i staden
inkvarterade soldaterna inte behandlats.
Lundström, aa, s 33 f. Bjurling: Ystads
historia I s 309 ff. Johannes Hofverberg
t mag 17 12 30/ 9, a nk brev, MSA. Isberg, aa, s 250. Enligt Isberg skulle, lågt
räknat, 1 200 personer ha dött i pesten.
Mag brevb 1712 3/ 11 , MSA.
Avkortningslängd pro 171 2, Malmö
stads cassaräkning r 71 2, MSA. S: t Petri
församlings begravningsbok r 7 r 2, MSA.
Mag brevb 17r3 16/r , 14/2, MSA.
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Kvarteret Lejonet ett restaureringsförslag ar
0

1910

En av de första frågor som aktualiserades i den nybildade fornminnesföreningen
var bevarandet av de gamla intressanta byggnaderna i kvarteret Lejonet vid
Stortorgets västra sida. Styrelsens åtgärder i detta ärende är ingående redovisade i verksamhetsberättelsen för år l 9 lo.
Med det begynnande 1900-talet följde en sanering och en därpå följande
nybyggnation i det centrala Malmö. Det Teschska palatset ( l 897- 98 ) och
" Evald Larsens hörna" ( l 904- 06 ) hör till de byggnader, som vid denna tid
ersatte äldre byggnation. Merparten av de allfort bestående byggnaderna på
Stortorgets södra och västra sidor hör också till denna epok - den första saneringsvågen i Malmö i modern tid .
Vid fornminnesföreningens grundande l 909 hade i stadgarna fastslagits, att
föreningen skulle verka för "tillgodoseende af historiska och konstnärliga kraf
vid stadens omdaning och utveckling" . I kvarteret Lejonet fick föreningen
för första gången försöka omsätta denna sin uppgift i praktiken. Frågan aktualiserades vid styrelsesammanträde den 6/ 2 1910 då ordföranden, friherre
Nils Djurklou, meddelade, att ägaren av byggnaderna i kvarteret, byggmästaren
C L Muller, givit föreningen tillstånd att tillvarataga vad den där ansåg vara
av intresse. Styrelsen beslöt i anledning härav att en kommitte, vars uppgift
blev att tillvarataga föreningens intressen vid rivningen, skulle tillsättas. Kommitten bestod, förutom av ordföranden, bl a av major Anders Nilsson och
stadsarkitekten Salomon Sörensen, och den erhöll även rätt att knyta fackmän till sig om så ansågs erforderligt.
Kommitten konstaterade, att de ur föreningens synvinkel viktigaste byggnaderna var dels apoteket Lejonets byggnad åt Stortorget (se foto ås 2 i denna
årsskrift ), vilken bakom den putsade fasaden rymde ett trevåningshus i korsvirke från 1500-talet (E Bager, Malmö byggnadshistoria till 1820, Malmö
1971 , s 332 f ), dels korsvirkesbyggnaderna åt Mäster Johans- och Isak Slaktaregatorna. Till dessa byggnader koncentrerades också föreningens aktion.
Även utanför styrelsen fanns intresse för de aktuella byggnaderna. Intendenten Axel Nilsson vid Nordiska museet förklarade sig villig att göra uppmätningsritningar över kvarteret, och enligt protokollet skulle renknackningen av
fasaderna och avritningsarbetena taga sin början den l 5/ 2 l 9 l o.
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Till en början tänkte sig styrelsen att byggnaderna skulle uppmätas för
nedtagning och återuppförande på annat ställe i staden. Intendenten Karlin
hade vid Kulturhistoriska museet i Lund med framgång tillämpat denna
metod för bevarande av äldre byggnader, och även inom fornminnesföreningen
hade redan r 909 diskuterats var i staden den lämpligaste platsen för " uppsättande af gamla hus" stod a tt finna (styrelsesammanträde 3/5 1909 § 5 ).
Vid kommittesammanträdet den 28/ 2 r9ro föreslog emellertid major Anders
Nilsson och stadsarkitekten Salomon Sörensen, att man i stället skulle för47

söka bevara byggnaderna på stället, och att en större fri plats skulle beredas
genom nedrivning av kvarterets övriga byggnader. Till detta sammanträde
hade som fackman adjungerats en ung arkitekt, Anders Roland, och denne
anmodades nu a tt utföra en " p erspektivisk teckning" för åskådliggörande av
platsens eventuella utseende om detta förslag kom till utförande. Denna Rolands teckning - mer en ide än· ett fullbordat konstverk - är årets färgbild.
Originalet ingick i fornminnesföreningens donation till museet 193 r.
Anders Roland var född l 879 och hade utexaminerats som arkitekt från
KTH 1905. Efter studieresor på kontinenten var han verksam som praktiserande arkitekt i Stockholm från l9ro och fram till sin död 1926. Han
tjänstgjorde även som arkitekt vid överintendentsämbetet ( l 9 ro ) och som
intendent vid byggnadsstyrelsen ( l 917-26). Roland var även ansvarig för
restaureringsarbeten av ett flertal kyrkor och herrgårdar. Bilden visar att
Roland var påverkad av de "romantiska" stilideal, som bl a även präglade den
dåtida stadsplaneringen (jfr Olle Svedbergs artikel i denna å rsskrift ). Dessa
ideal överensstämde väl med m a joren Anders Nilssons, vilket faktum även
vinner stöd i att denne var mannen bakom det aktuella förslaget .
Kommitten beslöt rekommendera styrelsen att snarast inlämna en skrivelse
till stadsfullmäktige i enlighet med kommittens förslag, varvid den Rolandska
teckningen skulle bifogas. De stolta planerna kom emellertid aldrig att realiseras. Den 4/3 19ro meddelade major Nilsson efter förhandlingar med staden, att förslaget visat sig vara ogenomförbart och att han därför återtagit
sitt förslag. Styrelsen beslöt då att intet vidtaga några vidare åtgärder i denna
del. Roland skulle erhålla max 75 kronor för sin teckning, och i stället fick
arkitekten Axel Stenberg i uppdrag att göra en "sakkunnig" undersökning av
kvarteret samt att färdigställa kostnadsförslag för en eventuell flyttning.
Styrelsen vägrade emellertid att ge upp. Vid årsmötet den 26/1 l l9ro fick
den på egen begäran i uppdrag att vidtaga erforderliga åtgärder för bevarande av de i kvarteret uppförda korsvirkesbyggnaderna ( § 6 ), och så sent
som den 18/ 12 19 ro beslöt styrelsen söka förhindra nedrivande och bortförande av de aktuella byggnaderna. Då hade emellertid nedrivningen av andra
byggnader i kvarteret redan tagit sin början och utvecklingen stod ej att
hejda. Byggmästaren Muller skänkte byggnaderna till föreningen, som den
20/2 191 l beslöt överlämna dem till Malmö museum. Museet kom också att
nedmontera byggnaderna för återuppförande i en blivande museistad. Byggnadsdelarnas fortsatta öden faller utanför ramen för denna bildtext.
Kjell A Modeer
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Malmö Teater
- dess första två decennier
Av

(I 809- 29)

RAGNAR GusTAFSON

1. Trupperna utom Ståhlberg-Djurströms
Theatren, i en flygel af Stora Wärdshuset och försedd med tvenne rader loger,
a mphitheater och parterre, utmärker sig framför theatrarne i de fleste andra
rikets provins-städer genom en smakfullt inredd salong och genom sina för
dekorations-förändringar ganska ändamålsenliga machinerier; och som Thalia i
Malmö och kringliggande landsort äger många vänner, kan en god theatertrupp,
äfven under ett långvarigare vistande härstädes, alltid tillförse sig goda inkomster, om dessa också, och kanske här mera än vid någon annan småstads
thea ter, genom aflöningen åt en talrik betjening skulle vidkännas någon afbränning. Orkestren, bildad af den i staden förlagda Södra Skånska Infanteriregementets musik-corps och stundom biträdd af härvarande Musikaliska Sällskapets medlemmar, är god och bidrager således i sin mån till uppfyllandet af
ett bildadt publikums rättvisa fordringar. 1

Orden gäller 1830-talet men skulle i huvudsak ha stämt redan 1809. Den
16 oktober det året invigde Malmö sitt första riktiga teaterhus 2 med "En för
tillfället författad Prolog med Sång och Balletter af Herr Ballettmästaren
Brulo" - en av cheferna för den koreografisk-dramatiska invigningstruppen.
Importerad från Frankrike var han ledare för Kungl Teaterns balettskola
men nu spelledig eftersom operan fortfarande var stängd på den tidigare på
året avsatte Gustav IV Adolfs order. I stället fick Brulo alltså inviga teatern
vid vad som var menat som paradtorget i samme kungs tilltänkta andra
huvudstad.
På den bevarade affischserien från åren 1809-1 13 anges vid nästa dags
repris att prologen är en översättning av Smålandsstudenten Salomon Holmdahl som alltså snarare lämpat än författat den för tillfället. Personlistan
antyder den obligatoriska mytologiska apparaten. Den processlystne herr Hjelmstedt är Apollo, biträdd av dramhjältinnan mamsell Edberg som Melpomene,
en mamsell Wibom som Thalie, fru Hjelmstedt som Euterpe och mamsell Therese Bnilo som Terpsichore - alltså tragedins, komedins, musikens och dansens musor. Polymnia är mamsell Fredrika Lundberg, sedermera liksom
mamsell Brulo premiärdansös vid Kungl Teatern, och Mercurius herr Nord49

ｾ｣｢＠

ｾ Ｎ ｯｮｵｧ･ｾ＠

ｾＡ＠ l(eｴｾ＠ nåbi gft e ｾ＠ i (l ftdtt b
uppnau mJa ieater ｾ Ｍｏ＠ ufet i Malmö
llcn 16 oaouer 1809,

ocb uppföL'tG ttl! '8 ör nt oir flir
Q:n

för

tillf cillet

e å ng

p r 0 I 0 g meb
af f.)m

ｾＰｕＱ

ｾ＠

nr ä t t nt n ncn

fllrfiittob

'1 ll etter

Od) ｾ＠
Erulo.

ﾷ ｴｭＮｩｦｯｲ･ｮ＠

ｾ･ｲｦｯｵｮＺ＠

,Pcrr Hje/11?fledt.

Apolio

)Jm Nordhom.
M:lle Rydbfrg.
M:lle Edberg.
M:lle Wibom.
ｾｲｮ＠
Hje/111/tedt.
M:lle- Bruio.

Mcrcurius
ｾＱ＠

ＧｩＡＳＱＮｴｾｮ＠

lll)lllf

Meipome'n1 l
Th:Jtie
I
Euterpe

･［ＬｬｵｾﾷＨｊ｢ｲｮｯＮ＠

}

Terpfichore /
l'oiy1m1fo I

M:lle Lundberg.

J

C.J.'iiope
eJö(o1r.

:Dmftcr

i1it1N§:

ｾ＠ g t c n f f o P ｾＬ･ｲ＠
ｾｭ＠

i

2

ｾｩｲ｣＠

i! r n a b en,

• .0fnmfdtt11111[J cf

J.

E ｂｲｯｭｾｮＮ＠

'l.l rifcrne åro:
Ｑ ｾｱ･

ｬＧｾ＠

af x:a

ｎｾ･ｮ＠

NQ

ｦＬＱｾｭ＠

i Ｚｾｲ

ＮＱ＠

r.iilrn

::4 ｾＭ
24 fJ,

'!f111p(liteatcm
｜ｩｾＱ＠

ＡＰＱｲｮｾ＠

!J>.mmc,

i :: :bra railrn
il'nl 4\fwen i1r indi:.1ti

for

16 ｾＭ

;srnntimt11(t

i

!])!1lllf h1[1Ct11C

QJi((cttcf ｦ｡ｾ＠

ｾｎＡ＠
ｾｭ＠
ｦｩｾＱ｡＠
Möller tiU tt. 4 cft. ｭｩｾ
in,1511!\Cll till <Spef:,1 rkr, fom 6l·9111111ce ff. G ｣ｦｴｲｭｩｾｯＮ＠

'.;jtllJCU

ｩｲｾｬＧｴ＠
ｾＱ＠

G u.

12

ｯＨ･ｾｲｩｧ＠

ｴｩｕｾｬ＠

<f.rmnil<lt af ｩｽＩｲｯｦｾ｣ｮ＠
fficfpcftiroc 'lC&oncntcr fom ft', r ｾｮｧｲ＠
ｴｩｬｦｾｎ＠
(1c11 J)m ｜ＩｩｾＺｴＱ＠

Ｖｲｾｍｦ｣ｇ＠

ifnnt! i-,i

Ｍ ｯＮＭｾ＠

6·

ｾ＠

ｾ

Ｚ ｣ｴｬ＠

Q)

Ｍｾﾷ＠
co·

ｩｾ｟ＧＺ｣ｯﾷ＠

:n:n'.

ｪ｣ｾＱ＠

ｬ｜Ｉｩｾ＠

ｾ･ｯｭｮＮ＠

t't'ib in91'ingcn mot ｾ･ｴｲＮｬｮｩ

Ｑ ｊＮ＠

ruiU ＶｾＮＱ｡ＬＺ＠
fl11n fo1JCr• ti\cftcd t>ctona
1\folkr till fl. 1::: ｾｲ＠ｦ
ｭｩ｢ｾＮ＠

50

bom, en ung förste älskare som under sejouren även sågs som Beaumarchais
Figaro. Förresten gifte han sig under samma sejour i Caroli4 med den mamsell
Rydberg som i prologen hade att agera vattennymf, förmodligen behagfullt
framguppande bakom något sjöbräde i fonden.
Från prologens allegoriska pompa tycks invigningspubliken snabbt ha förflyttats till dramens borgardygder med hjälp av Demoustiers ÄgtenskapsSkillnaden. (Pjäsen affischeras åter " för första gången" 24/r r8ro men orden
är överstrukna, ovisst dock när.) Här stillar en moraliserande pere noble med
det talande namnet Fredenstift det split som den komiskt sprättige skurken
Ormfrö bara för att förströ sig utsått i ett lantligt äktenskap. Naturligtvis är
det makarnas nioårige son som slutgiltigt återförenar dem, i skälmsk gråtmildhet.
Att döma av affischen för reprisen bör invigningspubliken ha fått se Nordbom och mamsell Edberg som makarna medan två andra bärande namn
spelats ut som Fredenstift och Ormfrö: Carl Gustaf Lönnbom och Johan
Molin. Antagligen var det Lönnbom som svarade för truppens dramatiska
avdelning (i varje fall ledde han resterna efter balettfolkets avgång), och
han spelade många viktiga roller, gamla vurmar som frenologen i Kotzebues
Hjernans Organer eller Cumberlands Juden men också yngre roller som
Lindegrens Lycksökaren och betjänt- och förställningsrollen Michel Wingler
i gustavianen Kexels "imitation", dvs bearbetning av en utländsk pjäs.
Den flinke betjänten var annars i regel just Johan Molin, en populär komiker som också spelade " hjälten' ', den hejdlöse putsmakaren, i Kotzebues Willerwallan och Konstmakaren den förste. Ibland förstärkte han dansarna, och
han försökte sig rent av på en egen pantomimbalett, De Löjliga Giftermålen.
Sejourens femtio pjäser var mest dramer och sånglustspel. I de senare •
hade förresten den för r 700-talets opera-comique typiska pastoralidyllen börjat vika för en borgerlig miljö som kanske kändes mer hemtam för Malmöpubliken. Hemtam var också repertoaren: de allra flesta pjäserna hade setts
i staden förut. Sju hade dock haft Stockholmspremiär så sent som 1808- 09,
och av dem var hela sex av Kotzebue - den under sejouren över huvud
mest spelade författaren och nästan den ende man brydde sig om att namnge
på affischerna.
Sällskapets ·e get namn är " Swenska Komiska Teater-Truppen" och av pjäserna går mycket riktigt hela 3 7 under beteckningar ·s om komedi och lustspel,
därav nio med musik. Till ett par mer seriösa sångpjäser, Kotzebues Eremiten
och Bendas melodram Ariadne på Naxos, fick man för övrigt "benäget biträde af Herrar Amatörer".
Men komedin dominerade alltså och dramens hjältinna mamsell Edberg

Affisch från invigningen av Malmö teater 16/10 1809. - Ur professor Caspar Trendelenburgs efterlämnade affischso.mling. Tillhör professor Bengt Falck, Staffanstorp.

us Hjortsberg som Nadel
Den förmente prinsen.
ravyr a v Elis Chiewitz ·i
renska teatergalleriet 1826.

fick följdriktigt också ta sig an uppgifter i den genren, bl a två argbiggevarianter i Den förstälda Enfaldigheten (av elisabetanen Fletcher, tyskt bearbetad) och i D en ondsinta Hustrun, ett godmodigt och livligt om också
moraliskt översockrat litet sångspel. Båda pjäserna annonseras nu ffg i Malmö
liksom Den förmente Prinsen som blev än mer populär: med 20 annonserade
föreställningar i Malmö fram till 1850 leder den statistiken för perioden.
Musiken till det lilla stycket är av Wenzel Miiller, en herre som i musikhistorien notiseras för över hundra operor. Malin spelade pjäsen vid sin
recett och hade säkert den store Lars H jortsbergs glansroll, den politiserande
byskräddaren N adel som tar sin förrymde son, återvänd som soldat, för en
förklädd prins. "Äfwen den, som sett Hjortsberg, kunde finna sig wid att se
Herr Mo lin i skräddarens roll", heter det i ett senare omdöme av en kräsen
recensent som förmodats vara sedermera biskopen Thomander5.
Sångpjäserna är ju förhållandevis få när man tänker på hur den tidens
teatraliska blandprogram brukade se ut, men så fanns ju också under denna
invigningssejour i regel redan ett avslutande lyriskt inslag, en "Pantomime
Ballette". Bland dansarna har vi ännu inte nämnt de främsta: Brulos fru,
premiärdansös på Kungl Teatern, och hans meddirektör, den 37-årige milanesaren Giovanni Battista Ambrosiani som på samma teater skulle avancera
från premiärdansör till balettmästare.
Det är ju ganska imponerande personalia, även om svensk balett är i en
vågdal, och Halling menar också att truppen "hade sin styrka i baletten.
Briiloska pantomimerna och Ambrosianska balettsprången lefva ännu i minnet"G. Affischerna bekräftar den arbetsfördelning som Halling antyder: Brulo
är främst koreografen och Ambrosiani den ledande dansartisten - tillsammans med fru Brulo. De två framhävs gärna på affischerna, t ex i Den ädelmodige Sultanen eller Älskaren införd uti Seraillen, "Stor Turkisk PantomimBallett uti 2 Akter, med alla dertill hörande nya Costumer" (28/1 1810):
"Fru Brulo dansar uti en pas de Trois, och tillika spelar på zittra. Herr Ambrosiani kommer att exequera en pas Seul med Symbaler." Dekor och dans
hade här berömts i Lund, men dekorationsförändringarna har kanske mankerat i Malmö, för nästa affisch tackar för publikens tålamod under det "owanligt långa" dröjsmålet mellan pjäserna.
Det dröjsmålet kan dock ha haft en annan orsak - jfr affischen 19/11 1809 :
Då, genom Betjeningens oordentelighet det händt, att, under de förflutna Spektakler, en mängd obehöriga personer insläppts på Teatern [= scenen], dels wid
öppen och dels wid nedfäld Rideau; hwilket ej allena förorsakar buller, utan
äfwen oändeligt hindrar de changem ents och arbeten, som å Teatern måste
werkställas, så, och då den Respektive Publiquen flera gånger yttrat sitt missnöj e
öfwer det dröjsmål en sådan oordning förorsak ar, nödgas man tillkännagifwa,
att Dörren till T eatern ej hädanefter upplåses för någon annan, än d en som är
försedd med s'ä rskildt derföre inrättadt tecken; hwilket man hoppas benäget
ursägtas.
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Dauberval med dansöser. Stick av Le!u r 779.

Vad dessa nyfikna fick se var dansare som genom en kostymreform under
1700-talet hade befriats från hovbalettens stelhet men samtidigt var bundna
av ett modekrav på dramatisk handling. För denna hade reformatorn Noverre hållit sig till antika motiv, men en folkligare inriktning följde, representerad bl a av Daubervals La Fille Mal Gardee. Denna Den illa bewakade
Flickan eller Skördemännerne, "Stor Pantomime Ballette i 3 Akter, af herr
Balettm. Brulo" kom till Malmö 19/ 1 1 1809, med fru Brulo som flickan och
Brulo själv i kärringrollen som av ｫ￤ｲｬ･ｾｳｰ｡ｴ＠
överlistad mor. Verket gavs
en gång till, normalt nog: två eller tre gånger nämns nästan varje balett,
medan Den sofwande Bondflickan eller Kanari-Fogeln ensam noteras för fyra
(sejouren 1811 inräknad). Och titlar som Den skalkaktiga Bondf tickan eller
Landtbygdens Nöjen och Den ädelmodige Soldaten eller Den räddade Bondflickan ("Wärkelig passerad händelse - - - " ) bestyrker ytterligare att
Brulo gärna höll sig till de gamla sångspelens lantliga idyllvärld.
Den sistnämnda baletten är förmodligen av Kungl Teaterns balettmästare
på 18rn-talet Louis Deland, och likaså Den swarta Skogen eller Röfwarebandet, "med alla dertill hörande Striderne, i ordning satt" av Brulo i Malmö
12/ r r r 809. En annan balett som i Malmö noteras för Brulo, Den förtrollade
Rosen eller den beskyddade Arlequin, och som lockar med "flere förändringar" ( dekorskiften inför öppen ridå, sannolikt) men bara annonseras en
gång, anges i Stockholm vara av Ambrosiani. Av baletter som också i Stock-

53

holm ·signeras av Brulo fick landsorten, alltså bl a Malmö, primören av minst
tre: D e bägge Qwäkarne, Den illa bewakade Flickan och Atalante eller
Grekernas Lekar. Atalante valde fru Brulo till sin recett ( 7/3 18 ro) och
affischen i dubbel folio med utsirningar berättar om lockelserna:
Prinsessan Atalante Dotter af en Konung i Grekland, hade till friare flere
Prinsar. Hennes far lofwade att den som skulle kunna öfwerwinna henne i
kapplöpning i hwilken hon excellerade, skulle få äga h ennes hand. Hypomenes,
Grekisk Prins, öfwerwann Prinsessan igenom beskydd af Kärleks Guden, som
kastade gylne Äplen under löpnin gen, och blef sedan med henne förmäld.
Herr Brulo har försökt att göra denna Ballett så praktfull som möjligt war,
med militäriska evolutioner och Dansar med wapen, efter Grekiska sätt. Prinsessan Atalante och Prinsen Oydippe komma äfwen att fäkta.
Dansören på Parisoperan
Pierre Garde! cl y.

Den flyfotade var fru Brulo, övermannen Ambrosiani, fäktpartnern Brulo
och Kärleken unge Ambrosiani - månne han kastat guldpappersäpplen från
en från tågvinden nersänkt sky? Också aktörerna Lönnbom, Molin och Hjelmstedt är med här. Och dramens mamsell Edberg är vid sin recett (23 /3 1810 )
inte bara pigg intrigant i Kotzebues Egendomen wid Landswägen utan också
guvernörshustru i Mirza och Lindor, "Stor Amerikansk Pantomime Ballette
3 Akter" av Gardel. Här berättar affischen:
Ämne till denna Balletten är: Ett ungt Fruntimmer [Mirza - fru Brulo], Dotter
till Guwernören [Malin], som will tvinga henne, att gifta sig med Capiten [Brulo],
men hon will intet, ty hon älskar Öfwersten [Lindor - Ambrosiani] . De älskande
utsätter ett möte, och blifwa öfwerraskade af Sjö-Capitain, Öfwersten bönfaller
hos Capitain, att inte göra Mirza olycklig. Capitain lotsar att han inte är emot
deras kärlek, och öfwerlämnar sin fästmö till Lindor emedan han äger hennes
hjerta och går om bord på sitt skepp. Lindor hör Trumman på afståncl, skilj er
sig från sin älskarinna och går till sitt Regemente. Capitain återkommer för att
en levera Mirza, Lindor kommer hastigt tillbaka, och blir förtwiflad då han får
se Capitains förräderi , twingar honom att draga wärjan, och dödar honom på
en bro, Capitain fall er i hafwet, och Lindor springer efter Mirza som af rädsla
sprungit bort. Mirza återkommer, hittar Lindors hatt och wärja, ( ty under striden komma de att byta sina wärjor ) . Detta förorsakar Mirzas willfarelse, hon
ser blod uti wattnet och tror att hennes älskare är död, i sin förtwiflan will
hon döda sig, idetsamma kommer hennes älskare, och hon faller afdånad uti
hans armar; sedan kommer Guwernören med raseri och will mörda dem bägge,
hans Fru hindrar hans företag. Sluteligen blir Guwernören bewekt och samtycker till Lindors och sin Dotters åstundan ; De begifwa sig till Slottet för att
fira deras förening. Balletten slutas med åtskilliga Dansar och militäriska evolutioner.

Plats alltså för både en fäktscen och åtskilligt melodramatiskt åtbördsspel,
t ex av Mirza när hon ser blod i vattnet och tror älskaren död.
Exempel på extra utsmyckad teateraffisch. Programmet för den 23/3 18 ro redovisar
innehållet av balletten Mirza och Lindor, " Stor Amerikansk Pantomime Ballette i 3
akter". - Tillhör professor Bengt Falck.
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ungliga teaterns premiärmsörer herr och fru Cagli i ett pas de deux.

Då truppen 13/4 1810 tar avsked med bl a "Ett Diwertissement blandadt
med Sång och Dans" utber man 'Sig vis av skadan "Resp. Publikens tålamod"
med att "eclaireringen af Theatern" för detta tar tid. Den obligatoriska avgiften till spinnhuset betalas för 26 gånger l 809 och 3 l l 810 medan affischerna är 27 resp 32. Kanske någon av de affischerade föreställningarna
inte blev av - en förteckning i stadsarkivet över speldagar 1809- 19 antyder att föreställningarna den 8 december och 14 januari inställdes.i Dessutom saknas affisch till en föreställning som beläggs i andra källors, nämligen recetten för stadens fattiga 27/3 1810 som redovisar ca 280 åskådare,
mer än halvt hus - hyfsat i slutet på en så lång sejour, särskilt som dr>
dyrare platserna sålts bäst. Stadens grädda förblev alltså trogen, medan parterren för "enklare" folk bara samlat 55 personer.
Truppen avlöses så av vad som i decennier skulle bli teaterns stamtrupp,
det Ståhlbergska (sedermera Djurströmska) sällskapet, men i mars 181 l återkommer Brulo-Ambrosiani till Malmö Teater. Några affischer finns inte
bevarade, men man började 8/3 och första annonsen gäller 22 /3, drottningens
födelsedag, apostroferad med "en Epilog med tillhörande Dans divertissement"9. Spinnhusavgift betalas för 20 föreställningar av vilka nio annonseras, mest recetter (fattigrecetten 30/4 fick 250 åskådare) , och sedan man 5/5
gett "en Epilog i anledning af Comiska Theater Truppens upplösning" annonserar makarna Brulo (8/5) att de lämnat direktionen och är lediga att ge
danslektioner.
Få nyheter annonseras. En typisk gammal paradhäst är tex Molins recettval, Monvels dram Kloster-Offren. En balett ingår också i recetten, och så
föredrar Molin sin vana trogen Den tacksamme Aktören - kanske' en epilog
av egen fabrikation. Teatersnickaren har förresten haft "8. dagars arbete wid
Theatren und. förfärdigandet af åtskillige piecer till Molins recett" lO. Men
intressantast är sällskapets avskedsprogram: utom epilogen sågs (nog med
Molin i titelrollen liksom i Lund 1812) Arlequin, Kejsare i Månen - dit
han i misshugg kommit per ballong - och baletten Marchand de Mode, en
trotjänare på Kungl Teatern.
Sedan balettfolket försvunnit framhärdar Lönnbom tre gånger 8- 15 /9
181 l , och 1812 ger han fyra föreställningar 12-22/6 och sedan 19 28/82 l / lo. Inalles annonseras bara fem. I "Swenska Komiska Theater-Trouppen
under Herr Directeur Lönnboms styrelse" (som den kallas på lundaaffischerna )
har mamsell Edberg, nu hos Ståhlberg, ersatts av Lönnboms fru Charlotta
Sofia, född Mosett, uppskattad l 798 på Stenborgs Stockholmsteater som
Lessings Minna och nu 35 år. Den genom sitt bisarra uppträdande vid
Fersenska mordet herostratiske Joseph August Lambert var troligen också
med: i Lund under juli- augusti excellerade han i varje fall bl a som komedibetjänten Jocrice och i en kärringroll i Det kloka walet, och båda pjäserna
spelades i Malmö.
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Sejouren slutade 2 l /lo med en recett för inrättningen. Den fick bara l l 5
åskådare och en fattigrecett ( 9/ lo ) l 23. Repertoaren verkar också mossig:
Wallenbergs Susanna i Babylon gavs t ex och Gustav III :s dram Alexis
Michaelowitsch och Natalia Narischkin är enligt annonserna åtminstone under repetition. Jämförelsen med Ståhlbergs trupp har knappast heller varit
smickrande.
Kämnersrätten hölls sysselsatt. Aktören Gustaf Anton Bonn lovar l 3/ lo
att betala traktören Lundsten, kollegan Carl Johan Rydberg bötar l 2/9 sedan
han ångerköpt erkänt sig ha haft omkull en kanslist och Lönnbom själv instäms l 2 / ro för att ha beskyllt en änka Örngren för stöld. Teatervaktmästaren
Werngren fann henne gråtande "å Theatern", dvs scenen, så hon ingick väl
i betjäningen. Man förliks, men svårare får Lönnbom det då han 2 l / lo
ingett en ansökan som ger en lätt komisk aning om hans idiom:
För att få pröfvatt och stadgadt Acteuren Herr Carl Johan Hjälmstädt och
dess Frus nu af dem hos mig i fråga sa tte skyldighet att såsom, i min Tjänst,
förblifva vid den af mig Derigerande Theater får jag ödmjukeligen anhålla om
kallelse och stämning - - - - . Enligt Bref af den gde och 1 gde sistlidne Martii
hafva de hos mig engagerat sig emot 1 2 RD Banco uti Vickan och en Recett,
med hvilken sednare han, i stället för 2nne förklarat sig å bådas vägnar, nöjd,
Då vickolönen till nämnde belopp upsättes.

Lönnbom åberopar så teaterpraxis och Kongl Tjänstehjons Stadgan för att
avtalet är minst ettårigt, vilket Hjelmstedt skriftligen föraktfullt avvisar med
ord om "Acteurens frihet" . Han har helt enkelt "ej welat uprätta Contract,
under föregifwande, att han aldrig sådant gjorde". Rätten finner honom
också ohindrad att lämna truppen. Denna tycks nu vara i upplösning och
Lönnbom säljer året därpå sina attiraljer på auktion i Malmöll. Teatern
köper dekorationerna medan Ståhlbergs uppburne komiker Askenbom passar
på att för en riksdaler förvärva "l par swarta Sammets byxor och wäst".
Här ,skingras Malmö Teaters invigningstrupp för gott, men direktörerna
ska återkomma var för sig. Först då Brulo som sedan han lämnat Stockholm
ger tolv föreställningar 1818- 19 (20 / 12-29/1 ) . Med sig har han fru och
dotter, vidare Kungl teaterns balettmästare 1816-18 Philippe Ledet, premiärdansösen fru Ledet samt två från hovkapellet avgångna musiker Metz
och Brandes och en dit återvändande Muller; de konserterar på violin, cello
resp fagott. Värdshusjournalen antecknar dem alla 14-15/12 men de är
omgående "afresta", dvs har sökt billigare logi.
Att Brulo tog in hos färgaren Ammilon vet vi av att lagman Hoffman i
kämnersrätten l 825 ( 21 /ro ) sägs ha borgat för "Brulos förskrifning till Färgaren Herr Adam Ammilon af den 2 Februarii 1819 - stor 54 Rd. Riksgälds sedlar för resterande hushyra". Målet gäller egentligen värdshusets
förste värd Aron de ·Lemos <
s om tycks ha lämnat landet med Brulo och sedan
sagts vara i Hamburg, "så reducerad, att han måtte söka dagelig bergning
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såsom dans musicant uti localer, öpna för sämre klasserna af ortens Innevånare". Brulos svårigheter antyder att det första riktiga teaterförsöket i
Malmö efter diskontens fall inte var lönsamt.
Kvar från förr finns La Fille Mal Gardee, och Brulo signerar också ett
National-Divertissement till HKM :s Höga Födelsedag 27 / 1 och dess Höga
Namnsdag 29/ 1. Annars är Ledet koreografen/iscensättaren : hans pantomimbaletter L e Tuteur Trompee eller Masqueraden ("hwaruti den första Acten
är ny och förefaller uti densamma många wackra och muntra Scener") och
särskilt La Famille des Innocens hade haft framgång i Stockholm, medan
Lucas och Laurette eller Den öfwergifne Älskaren sågs där först under Ledets
andra Stockholmssejour l 828. De baletterna annonseras två gånger var, och
ett Dans-Divertissem ent fyra. Den danske teaterhistorikern Torben Krogh 12
berättar att truppen 1818- 19 i Köpenhamn " trods det tarvelige udstyr gjorde en del lykke paa grund af et par ypperlige knefter", särskilt då Ledet,
en god "lavcomisk Dandser".
Lönnbom, åter teaterdirektör, ger l 82 2 elva föreställningar (tydligen
2 7/ ro--24/ l l ) . Kotzebue dominerar de åtta annonserade och den tidigare
nämnde Lambert ingår i personalen. 1823 återvänder Lönnbom med en ännu
intressantare sujett: Inga Åberg, en ca 50-årig relik från Gustav III:s scen
där hon varit en firad sångerska och aktris, tillika en ovanligt vacker och
skandalös. Hon slutade i landsorten: den fine kritikern Ni}s Arfvidsson såg
henne, antagligen hos Lönnbom 182413, "såsom gammal gumma, assisterad
snart sagdt af trashankar, på en landsortsteater med oförminskad liflighet,
men på ett ganska plumpt sätt å:tergifva en karlroll i Hallmans Boussaroner".
Det är inte smickrande för truppen som i Malmö enligt spinnhusavgifterna
heller inte orkade med mer än fyra föreställningar av fem annonserade (825 /5). Ändå börjar man ståtligt med Tartuffe, "hwaruti Mamsell I. Åberg
benäget biträder med Dorines Role", och som kärleksparets förslagna hjälperska nämns hon också i D en enleverade fästmön. En jämförelse med rolllistor från 182414 gör henne dessutom till skurken Joram i Susanna i Babylon!
D etta är hennes veterligen enda Malmöbesök, och Lönnboms sista. Invigningstruppen har därmed även i sina förlängningar spelat slut.
Det var så långt också den enda verkliga landsorrsteatertruppen som på
Malmö Teater alternerat med Ståhlbergs. Till den sistnämnda återkommer
vi i årsbokens nästa del, men nu först något om övriga gäster fram till 1830.
Vi bortser från musiker och mera varietebetonade underhållare av typ optiker
och trollkarlar och börjar i stället med pantomimen.
Det tyska paret Weltheim ger 28/6 181 l med två små döttrar utom Kotzebues Bikten bladen komiska pantomimen Kärleksbilletten. Något som kanske
tala r gott för Weltheims pantomimer är att han i Göteborg 181415 väcker
intresse med föredrag om affekternas yttringar. Och kanske kände ekvili58

bristen etc Josef Legat också till dessa och bevisade det i en " Comisk Pantomime Ballett" 6/3 1815.
Bättre upp fick man nog ändå se våren 1820 i tolv föreställningar av en
Köpenhamnstrupp med tyska ledare: korrstridaren Kuhn (gift med den gamla
bekanten fru Price) och konstnärsbröderna Lehmannn. Mamsellerna Price
briljerade på "Ståltrådslinan" och man gav en rad harlekinader av den typ
som ä nnu visas på Tivoli, t ex Harlequin M ekanisk Statu e (Förman för
Tröskarne, Informator etc). Halling konstaterar i en dagbok16 att tilloppet
första dagen ( 14/2) som vanligt var stort och går själv dit 17/2: "De spelandes språng och konster på golf och Lina, voro visserligen konstiga, men
i allmänhet så enahanda med dem jag förut sett, att de ej särdeles förundrade
mig. " Pantomimen har dock "rogat" honom och ett nytt besök, fortfarande
för fullt hus, förnöjde honom mera. Medan fattigrecetten 25 /3 som alltid
samlat få åskådare ( 141), trots att truppen "sjelf erbjudit representationen
och gjorde alt för at dermed roa åskådarne", mötte han under promenaden
nästa dag "många bekanta, alla destinerade till Spectaclet, som nu gafs för
sista gången och således nästan allmänt besöktes". Annonsen lockar den dagen
med "en Transparent med Konungens Namnskiffer med Theatraliskt fyrwerkeri i 3 a 4 förändringar" .
Lehmanns är tillbaka 2 l / l l 82 l och visar elva gånger bl a pantomimer mest berömd Harlequin squelette. I december 1822- mars 1823 ges 22 föreställningar av Kuhn, Prices och en annan familj, Pettoletti. De familjerna
var ofta lierade, tidvis också i gemenskap med den store pantomimskaparen
Casorti. Hans Don Juan eller Stengäisten, "stor Pantomime i 2 Acter; ett utdrag af den Italienska Operan af samma namn, med tillhörande dans" ges
nu i Malmö, liksom en rad harlekinader. En titel som Apollo eller Befriaren
af den af Sarband bortröfwade Herdinnan, "stor Heroisk Pantomime i 2
Acter", antyder dock den vridning mot det romantiskt spektakulära genren
fick med Pettolettis ökande inflytande17. Och sällskapet drog tydligen: fattigrecetten ( 28 /2) hade hela 308 åskådare.
I september samma år, l 823, offrar konstmakaren E S Gillin åt pantomimens konst, och konstridaren Foureaux, som I 824 varit på ridhuset men I 826
i varje fall annonserar "å härwarande Theater", ger bl a (16/4) Fra Diavolo
eller de beryktade Röfrarne i Abruzziska Bergen, "en stor Italiensk Historisk
Pantomime med dans, fäktningar, samt manövrer till häst [!] och fots".
Slutligen ses Philippe Ledet, Brulos partner I 8 l 8- 19, i ett liknande cirkusartat sammanhang 1829 med bröderna Pettoletti under hr Venetien, "förste
Hercules i Europa". Vid den första ( I I / lo ) av fem föreställningar gavs bl a
Ledets pantomimbalett L e Pretendu Congedie eller Den narrade Friaren,
och Malmö Tidning registrerar ( I7 / ro) "allmänt bifall åt H :r Ledet och
dess barn, men isynnerhet åt Herr Venitien". Den citerade annonsens karakteristik av hr Venetien kan möjligen tyda på att malmöborna fick se hans
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Harlequin Skelet, gammal dansk teckning i Bymuseet, Köpenhamn.

styrkeprov just som Herkules i pantomimen Cyclopernes 0delceggelse 18 ett sammelsurium av mytologi, romantik och gymnastik. Uttryckligen annonserad är vidare en första bekantskap för samma publik med Jocko eller Den
Brasilianska Apan, säkert mer eller mindre identrsk med den Domi eller Den
Amerikanska Apan som ofta skulle röra de trohjärtade på Malmö friluftsscener fram mot seklets mitt. Det rör sig om en akrobatroll som ett godsint
och sensibelt djur, människornas räddare i rysliga nödlägen.
Från pantomimerna åter till l 8 l 3, inte bara tidsmässigt utan också konstnärligt med ett lappkast. Då noterar nämligen spinnhusräkenskaperna "Här
i sommar warande sällskap af Dramatiska Theatren" för sex föreställningar
(sju enligt speldagsförteckningen i MSA ) och i värdshusliggaren läses namnen "Directeur Brooman och Hofsecret. H jortsberg", "Hofsecret. Åbergsson" ,
"Balletmästaren Deland och Fru", "Fru och mamsell Kuhlman", mamsell
och herr Frodelius samt "Chormästaren Berg". Fyra av spektaklerna annonseras (de två första i Nytt och Gammalt, dvs Lunds Weckoblad, de två
andra i första numret av Malmö Tidning 3/7 1813 ) : 30/6 treaktskomedin
D en Förmente Stanislaus och verskomedin med sång i en akt D en talande
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Taflan, 2/7 verskomedin i fem akter Bref-Intrigen och D en Ondsinta
Hu strun, 4/ 7 enaktskomedin Bildthuggaren eller Den Sällsynta hustrun och
den lilla sångkomedin Ambroise eller Se här min daglön (musik Dalayrac )
samt 5/ 7 en " fullstämmig Concert" till förmån för violinisten Olof Willman
och den välbekanta H emligheten, en av halvseklets mest populära små sångkomedier. Gästspelet, säkert ett av de mest lysande i Malmö Teaters långa
historia, avslutades 9/ 7 och väckte enligt ett brev daterat II / 7 intresse även
utombys :
I Malmö ha vi nu haft en 14 dagar en liten troupp af HofTheatern, Såsom
Hjortsberg, Deland, Broman, Abergson med flera ; jemte några Aktriser de ha
blott gifvit 6 Spectakel. D e resa nu till Ramlösa för sitt höga nöje. Biskops Faxe,
Professor Hagbergs och vi hade abonnerat loge tillsammans, Vi ha <lerföre varit
inresta till Malmö hvarje gång de Spela t, men jag började ledsna vid de tä ta
resorna och det beständiga Qvällsvakandet.1 9

Brevskriverskan är Anna Tegner och brevet det veterligen första säkra beviset för att Esaias Tegner besökt Malmö Teater. Men det var alltså notabiliteter även på scenen. Åbergsson, som la ett "son" till sitt namn för att
inte blandas in i 'systern Inga Åbergs äventyrligheter, äger sin främsta teaterhrstoriska märklighet genom att han några år senare blev Stockholms förste
Hamlet. Deland var utom balettmästare också en uppburen komiker, och
Brooman och Maria Rebecca Deland, född Rydberg, kunde minnesgoda
malmöbor erinra sig bl a från Lindqvistska truppens gästspel i teatrarna i
Berghska (Nordlindhska ) huset resp på Grynbodgatan kring sekelskiftet. Brooman fungerar som truppens direktör den där erlägger avgifterna och i värdshusliggaren ståtar med "Betjent". Denne är avrest 1017 och resten av sällskapet I I / 7 - utom Brooman och Hjortsberg som flyttar redan I 17. Troligen
har någon av honoratiores lagt embargo på dessa berömdheter! Fru Deland
hade förresten varit gift med värdshusets värd de Lemos, medan fru Kuhlman (flicknamnet ) var f d fru Deland och skulle bli fru Åbergsson, så relationerna på värdshuset bör ha varit rätt komplicerade! De båda är nu Dramatens främsta som subrett resp älskarinna. Paret Frodelius är tydligen syskon
och mamsellen specialist på äldre fruntimmer.
M en det ·s törsta namnet är självfallet ändå Lars Hjortsberg, gustavianen,
förvandlingskonstnären, mästaren i elegant behärskad burlesk framför allt
men också i dramens effektroller i pere noble-genren. Malmöborna bör bl a
ha fått se honom i ett praktfullt teaterrus i Bildhuggaren där han hade en
bi- men glansroll med det talande namnet Winberg samt, från en helt annan
sida, i titelrollen som tjänaren Ambroise vilken troget bistår sin matmor i
hennes nöd - och naturligtvis också får sin belöning.
Så totalt dominerar Ståhlberg och de redan behandlade säUskapen att vi
nu får gå elva år framåt, till 1824, för att finna en ny teatertrupp, och också
den från Stockholm: Carl Wildners ensemble från Djurgårdsteatern (38 före61
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evelin som Jabal i Juden.
- Gravyr av E. Chiewitz.

ställningar, av vilka l 3 annonseras 25/ l-l l / 4) . Sejouren var kanske väl
lång: fattigrecetten 6/4 •sågs bara av ca 200. Annonserna överraskar inte heller.
Här är lite Kotzebue, den populära Rochus Pumpernickel, små sångspel som
Den förmente Prinsen, Den ondsinta Hustrun och H emligheten, men en milstolpe kan dock noteras: den första Malmöannonsen (8/4) för en pjäs av
teatrarnas nye storleverantör Eugene Scribe, nämligen hans och Melesvilles
enaktskomedi Frontin, gift Ungkarl. Den handlar om kammartjänaren Frontin som gift sig mot sin libertinske greves förbud och därför stillatigande måste
passa upp medan den ovetande greven kurtiserar hans hustru, en situation
Frontin löser genom att mobilisera den i sporrsträck anländande grevinnan.
Ungefär 45 sådana Scribeintriger såg Malmöpubliken det följande kvartseklet.
Frontin bör20 ha spelats av Johan Herman Sundberg, som senare skulle
bli teaterbov och dekoratör hos Djurntröm, och greven av Christoffer Svanberg, en blivande teaterdirektör som nu också annonserar danslektioner åt
barn i sitt logi hos handelsman Ekebergh på Per Weijersgatan. För sina
recetter väljer de båda sentimentalt franskt, Victor eller Skogsbarnet resp
Th erese eller Den Fader- och Moderlösa Flickan från Geneve - den sistnämnda en beklagansvärd varelse som till slut måste spela spöke för att driva
sin onda genius att erkänna det mord hon jagas för. Båda pjäserna bjöd
"stort Spectacle" - och höjda priser.
Tre av Kungl teaterns främsta gästar så Malmö Teater l/8 1824: Sophie
Sevelin sjunger och maken, komikern Per-Erik spelar med komediennen
Maria Charlotta Erikson enaktaren Marton och Frontin, en bagatell om tjänare som lurar varandra i olika förklädnader, populär i Stockholm just i
denna besättning. Två år senare (23/7 1826 ) har fru Sevelin möjligen övertagit Martons roll och hon 5junger vidare bl a en aria ur Rossinis Barberaren
och en "Aria Bravoura af Mozart' ', benäget biträdd av Musikaliska Sällskapet.
En månad efter detta (27 /8 1826 ) börjar Fredrik Julius Widerberg en
sejour på 28 föreställningar ( 30 annonseras). Direktören, äldste son till
svensk teaters förste Hamlet Andreas Widerberg, hade rätt gott namn, och
bland de övriga märks Carl Gustaf Rappe, en prudentlig och kokett förste
älskare som för sin recett väljer Zsaar Peter och Chatinka, en sentimental
hi!itoriemålning om börd och kärlek. Vidare sågs den yvigt effektfulle Johan
Henrik Hall, som egen direktör alltmer legendariskt försupen, och på spinnsidan direktörens svägerska Louise C Widerberg, sedermera gift med Hall.
Förresten räddade de båda kanske Malmö Teater. I rådhusrätten l l / l l
utreds ett rykte "att ett betydligt parti Krut funnits anbragdt under härwarande Theater Machinerie". Till den ändan uppkallas "Directören Widerberg och acteuren D e Lemos" vilka förklarar:
att Widerberg Fredagen den 4 [bör vara 3] i denna månad aflemnat i Theaterns
Klädes garderob en liten ask med Krut, för att begagnas wid en då tillemnad
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skjutning med Pistol : a tt De Lemos, efter werkställd Laddning af Pistolerna
lå tit asken med det återståend e Krutet, som lärer utgiort omkring 4. Lod, behörigen med Lock försedd, qwarstå i n ämnde garderob: att Widerberg påfölja nde dagen funnit asken tom, och att Söndagen derpå, Fru L. C. Widerberg
och actören Hall upptäckt ofwa nnämnde strut med Krut liggande wid en L ampet
i M achinerie rummet, utan att någon upplysning kunnat erhållas, huru och på
hwad sätt nämnde strut, hwartill papperet funnits något swedt, ditkommit.

Pistolskotten bör f ö ha gjort slut på den peruanske fältherren Rolla efter
två kvällars oavbruten ädelhet i Kotzebues gamla Cora eller Solens Prästinna
och följdpjäsen Spaniorerne i Peru eller Rollas död.
Bland mycket annat i dubbel mening historiskt märks mera Kotzebue, t ex
Johanna af Montfaucon och Korsfararne, och hela tre dramer av Gustav III:
Gustaf Adolph och Ebba Brahe (förlagan till Kellgrens och abbe Voglers
opera), D en Swartsjuke Neapolitanaren ('s kräckpatetik kring en hertig som
spärrar in hustrun för att tvinga fram älskarens namn) och, kanske mest
populär, Siri Brah e och Johan Gyllenstjerna. Här livar två ständigt nosande
och nyfikna unga flickor upp intrigen som handlar om hur den Sigismundtrogne hjälten förklädd återvinner sin älskade, motarbetad av Göran Perssons
lömske son men hjälpt av den ädelmodige kronprins Gustaf Adolph.
En annan inhemsk trotjänare annonseras nu för första gången i Malmö:
A F Skjöldebrands H erman von Unna . Den ädle titelpersonen vid Prags
medeltidshov anklagas falskeligen för förräderi, medan hans älskade konfronteras med en dyster men nobel underjordisk domstol. Ett tiradiskt raffel med
lyckligt slut - men i sejourens tungviktare, Lessings Emilia Galotti, löps faktiskt linan ut: Emilias far stöter hellre ner henne än lämnar henne som offer
åt en furstlig vällusting.
Joseph August L ambert, en bekant från Lönnboms tid, återvänder 1828
till Malmö Teater som egen direktör och ger först fyra föreställningar under
marknaden - just med "marknadsgods", publikt begärligt, skriver Allehanda
28/9 - och så ytterligare 35 (30 annonserade) från november tom 15/3
1829. Allehanda som 1827 börj i t med teaterrecensioner får nu en närmast
polemisk konkurrens från Malmö Tidning. Denna är tex 14/3 1829 visserligen enig om behovet av en " liten Rewolution i H:r L:s theaterbibliotek"
men framhåller dock att " tåren, snart sagt i hwarje öga" bekräftat kvaliteten
hos dramen Juliu s von Sassen, vilken Allehanda 4/3 moraliserat över som en
"representant af den Kotzebueska skickligheten att sminka sedeslösheten, så
att den tjusar wida mera än den rena oskulden".
Lambert excellerar liksom Widerberg i gammalt svenskt: Wallenbergs Susanna i Babylon (Allehanda 4/2: " längesedan likswept" ), Envallssons Kronofogdarn e och Iphigenie den andra (Allehanda 4/3: en parodi som blir meningslös där operaoriginalet är okänt ) samt Gustav III :s H elmf elt, Siri Brahe
och Johan Gyllenstjerna och Gustaf Adolfs Adelmod. Men man gav också
Shakespeare: Hamlet "efter den öfwersättning som nyttjas å Kungliga Thea-

tern", dvs Granbergs prosaversion, säkert med Carl Michael Broman i titelrollen21, och Romeo och Juliet, enligt Allehanda r 7/ r 2 en "förfuskning'',
möjligen Ducis franska bearbetning. Recensenten finner Broman vara en
nästan helt misslyckad Romeo, forcerad intill monotoni, medan fru Lamberts
Juliet var godtagbar, " utan affectation". Som den föräldralösa Th erese menas
hon däremot frankt vara för gammal och ha "en redan sträf organ" ( r 8/2) .
" Regisseurn", dvs Lambert, borde ha gett sin frus roll åt fru Broman, en
orutinerad men täck vardse som förtjust recensenten.
Förtjusningen gick över. I avskedsdivertissementet chikanerar paren Broman och H jelmstedt liksom gamle Johan Anton Lindqvist ( 1798- 1802 års
teaterdirektör i Malmö ) genom att inte vara med. Kritikern är kanske också
missräknad över att divertissementet inte som det ryktats innehållit några
polemiska anspelningar på hans insatser ( 18/3):
Man wisste redan ett par dagar före afskedsspektaklet omtala att H :r B icke
wille wisa sig bland de afskedstagande, med berä kning a tt publiken ej skulle underlå ta framropa honom, för a tt deri genom åt hans talang gifwa en skyldig utmärkelse framför alla andras. Den hyllning ha n wäntade sig kom äfwen ; och
för a tt dölj a sin beräkning framträdde han för publiken med affecteradt missnöje och i en högst opassande hwardagskostym - - - ; och om det warit
H :r och Fru B :s afsigt att undwika allt afskedstagande med publiken, hwarför
hemgingo de icke genast wid pjesens slut, i stället att under afskedsdivertissementet wisa sig i kulisserna, liksom för att påminna publiken om hwad de
wäntade af den ; och af hwad orsak Fru B., då hon framropades, lät annonsera
a tt hon wore hemgången, ehuru halfwa spektakelhuset 'ännu kunde se henne
qwarstående mellan kulisserna, är så mycket mer oförklarligt, som hon under
sitt wistande här, i privatlifwet njutit den mest utmärkta wälwilja, och på
scenen alltid gynnats med odeladt bifa ll.

Att Broma ns "ganska wackra" anlag under denna Malmösejour fått framstå
"i bredd med wida underlägsna" motiverar inte det "sjelfförtroende, hans
wänner härstädes med så dåligt beräknande underblåst" - ännu en antydan
alltså om fraterniseringen mellan habitueer och skådespelare. Lindqvist har
anmälaren berömt för Ｂ ､･ｾｳ＠
wanliga säkerhet" (4/3) och för "hans wanliga
goda urskillning om den karakter han skall återgifwa" (4/2) . Att Hjelmstedts
sägs utebli pga missnöje med kritiken är däremot tämligen förståeligt. Här
skildras han i D en förm ente Prinsen ( 4/2):
Den stormige Korporal Brummer röjdes endast i knölpåkens manövrering, och
de stora mustacherna tycktes helt och hållet hindra röstens utweckling, ty i
sångpa rtierna kund e m an swårligen urskilja någon sång, utom då orkestern
hade ett lento, som lemnade rum för några nödrop, som det tycktes.

Frun klarar sig bättre, fast just inte i Romeo och Juliet ( 17/ 12 ):
Fru Hj elmstedt syns icke ha många år igen a tt göra sig intressant på ifrån
scenen, men man måste lemna h enne det förtjenta witsord att hon wid m ånga
tillfällen fyll er sin plats ganska godt, t. e. såsom den karikerade modehand-
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lerskan uti en fjerded els timmas tystnad, men såsom fru Capulett återstod
mycket af henne att önska; hennes deklamation war en monoton sökt pathetiskhet, som wäckte ledsna d , den man dock hade tillfälle förskingra med beundran af hennes märkwärdiga hufwudbona d , hwilken ha de en särdeles likhet
med den beskrifning Cerwantes i Don Quixote ger på Sanchos hjelm, som bestod
af ett barberarbäcken, och om detta war uta f messing, så wore man frestad tro
att det i rak nedstigande linja kommit i arf till Fru Capulett.

Anmälaren förvånas likaså över att se konfidanten Laura i solhatt inomhus
och "herr Capulett med plumagerad mössa, kappa och swärd wid sidan
wandra inne i sina rum". Lambert gav annars den rollen "icke utan kännedom om karakteren, och inlade werklig effekt uti det ensamma uppträdet,
då hans uppjagade fantasi förskräcker honom wid åtankan af sin dotters död".
Den effektscenen bör ha passat Lambert, men ibland sägs han spela över:
han spelar den kallhamrade Leon i Slottet Mont enero "ganska oförwitligt,
kanske wid något tillfälle med öfwerdrift" ( 2 r f r ) och hans skräddare Nadel i
D en förmente Prinsen var, med samma reservation, "ganska rolig".
Sin mångsidighet visar direktören också i kämnersrätten 10/3 där han försvarar "föreståndaren wid härvarande Theatre Ochestre" Wayse som instämts
för att på Södergatan ha slagit musikfanjunkaren Wippel i huvudet med
en sten. Lambert får med aktningsvärd rutin hälften av vittnena underkända
och målet avskrivs.
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NOTER:
1

H P Klinghammer, Minnen från åren
1829- 39. Helsingborg 1841, s 6.
2 Jfr Ragnar Gustafson, Malmö Teater dess första publik, dess första förvandlingar. MFA 1965.
3 Citerat från invigningsaffischen. En serie affischer från Malmö T eater l 6/ lo
l 809-3/2 l 8 l l finns bevarad i privat
ägo (professor Bengt Falck ).
4 Malmö Caroli församlings kyrkobok
1806- 13 (MSA) l 1/3 1810.
5 Molin har rollen under Lönnboms lundasejour l 8 l 2 enligt affisch för 5/7 i
Lunds kronoräkenskaper 1812 (LLA ) .
Recensionen finns i Carlshamns Tidning
815 l 8 2 I. Attribueringen till Thomander görs "med till visshet gränsande förmodan" i Ur dagens krönika 1 89 l s 4 l 6.
Hädanefter anförda lundaaffischer är i
regel att finna i Lunds kronoräkenskaper för resp år (LLA ) . En kompletterande affischserie finns på L UB.
6 C C Halling, Minnen, Samlingar till
Skånes historia, fornkunskap och beskrifning, 1878, Lund l 879, s 59.
7 Spinnhusavgifterna å terfinns under Raspoch Spinnhusmedlen i stadens kronoräkenskaper för resp år ( MSA ). De
nämnda specifikationerna l 809- l 8 19
finns i en samling " Räkenskaper över
skå despelsavgifter i Malmö 1808- 1862"
(spridda år) och är särskilt värdefulla
eftersom de delvis gäller en tid då annonseringen ännu var långt ifrån fullständig. Avvikelser p å en enstaka föreställning när förekommer dock i slutsummorna jämförda med dem i kronoräkenskaperna.

8

Fattigrecetterna redovisas i fattigvården s
räkenskaper för resp å r ( MSA ) .
9 Nytt och Gammalt nr l 2 , 181 I. Hädanefter uppgörs spelplanen efter annonser
i Nytt och Gammalt (Lunds Weckoblad ), M a lmö Tidning och (Malmö )
Allehanda.
10 Teater- och värdshusbolaget, räkenskap sverifik a tioner 1811 - 1816 (MSA ), liksom vad gäller recetter för inrättningen .
11 Auktionskammarens i Malmö protokoll
1811-1813 (MSA ) nr 175, 8/ 1 1813.
Jfr även Gustafson, a a, s 37.
12 Svend
Kragh Jacobsen och Torben
Krogh, D en kongelige d ansk e ballet,
Köpenhamn u å, s l 92.
13 Citatet anförs och tidsplaceras av Birger
Schöldström i Hög och sann konstnärlig
a nda, Stockholm 1892, s l 76.
14 Arthur Norden, Norrköpings äldre teatrar, Sa ltängsteatern l 798- 1850, Norrköping l 95 7, S J76 f.
1 5 Wilhelm Berg, Anteckningar om Göteborgs äldre teatrar 1- 111, Göteborg
1896- 1900, Il, s 402 ff. Paret undgår i
Malmö avgiften men har spelat: teatervaktmästaren betalas för tillsyn med
elden.
1s C C H a lling, D agbok 1820 (MSA ) .
17 Harald Engberg, Pantomimeteatret, Köpenhamn l 959, s 66.
19 Tegnersamlingen, suppl. 7, LUB; för
denna uppgift är förf fil kand Åke K G
Lundquist tack skyldig.
20 Jfr Berg, a a, 111, s 265.
2 1 Jfr Berg, a a, 111, s Si.
1s do do, s 68.
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Bidrag till Malmö stadsplanehistoria
1860-1920
AV OLLE

sVEDBERG

Rörsjöstaden
I mitten av 1800-talet var Malmö landets s:e stad med 13 ooo invånare. I Göteborg bodde samtidigt dubbelt så många, i Stockholm sju gånger fler. Också
Norrköping och Karlskrona låg före i statistiken. Men 1850-70 ökade stadens folkmängd med ungefär 6 ooo personer per årtionde och därmed avancerade Malmö till en tredjeplats. 1880 hade siffran stigit till drygt 38 ooo och
år 1900 till över 60 ooo 1.
Expansionen under industrialismens genombrottsskede var alltså synnerligen
snabb men inte utan motsvarighet. Även Göteborg fördubblade sitt invånarantal under perioden 1850- 70. I båda fallen spelade handelsläget och hamnanläggningarna en avgörande roll. Men de lokala förutsättningarna hade
knappast gett en sådan effekt om inte en rad yttre omständigheter spelat in.
Tre faktorer var särskilt betydelsefulla - den liberalare näringslagstiftningen,
de förbättrade landkommunikationerna och exploateringen av nya tekniska
uppfinningar.
Hur bostadssituationen påverkades av denna våldsamma befolkningstillväxt
är bara känt i stora drag. I ｰｲｩｾ｣＠
betraktades bostadsförsörjningen som en
privat angelägenhet, utom räckhåll för myndigheternas direkta agerande. Men
i vissa lägen kunde städerna ändå tvingas att sälja eller på annat sätt upplåta
sin mark för att något bostadsbyggande över huvud taget skulle komma till
stånd. Försäljning kunde dock inte alltid ske utan vidare. I många fall var
odaljorden, som man fritt förfogade över, mycket begränsad eller obefintlig.
Det kunde också hända - och det var som senare ska visas fallet i Malmö att stadens gamla mulbetesmarker efter hand kom att betraktas som privatmark. I det läget måste man ansöka om att få disponera den av staten på
bestämda villkor skänkta donationsjorden. Normalt erhölls exploateringstillstånd sedan stadsplan upprättats och fastställts 2.
Ett sådant tillvägagångssätt blev nödvändigt i Malmö i början av 1870-

rste lantmätaren i Mal•hus län och stadsingenen Georg Gustafsson
325- 79 ) . Foto Hansen,
10u & Weller, Köpenmn. - MSB.

talet. Det stora befolkningstrycket hade resulterat i att praktiskt taget all den
stadsnära mark, som var åtkomlig, redan hade utnyttjats till bostäder. Förutom Lugnet, Kirseberg och Sofielund hade den sk Östra förstads jorden delvis fyllts med småhus.
Bostadstillgången motsvarade ändå inte efterfrågan. Staden ansåg därför
tiden mogen att upplåta en del av donationsjorden. Man valde Rörsjömarken
omedelbart söder om stadskärnan, där en nödtorftig dränering hade skett när
befästningarna slopades.
Två stadsplaneförslag upprättades redan 1862. Båda tog fasta på att förbättra cirkulationen i den knappt meterdjupa kanalen, vars stillastående vatten
ansågs ha ett bestämt samband med de koleraepidemier som bröt ut i Malmö
under 1850-talet. Vilket förslag som är äldst är svårt att avgöra. Men det är
rimligt att anta att det mest omfattande har tillkommit först, eftersom hela
projektet med tiden genomgick en avsevärd bantningsprocedur. Planernas
upphovsman var r :e lantmätaren Georg Gustafsson, som tillträdde sin tjänst
detta år och innehade den till I 879. Han visade sig vara en ganska typisk
representant för den ingenjörskår, som ända till sekelskiftet dominerade det
svenska stadsbyggandet.
Det första optimistiska förslaget behandlar inte bara donationsjorden, utan
också en avsevärd bit av Södra förstaden och Gamla staden (varmed i fortsättningen avses hela området innanför kanalen 3). I största möjliga utsträckning har dessa arealer pressats in i ett föga differentierat rutnät. Den södra
kanalarmen har därvid ersatts med en ny fåra som löper rakt österut för att
sedan vika av i rät vinkel mot havet. Vidare har ett stort salutorg förlagts
till den genom kanaländringen utvidgade Gamla staden. Mitt emot detta finns
planens märkligaste, men också mest tidstypiska inslag, en väldig kvadratisk
bassäng med slussar. Några storslagna arkitekturplatser tycks Gustafsson däremot inte haft i åtanke. En kyrka ingår visserligen i planen, men inte som
samlande axialt blickfång.
Att förverkliga detta vidlyftiga projekt hade otvivelaktigt ställt sig både
dyrt och tekniskt besvärligt. Något gehör för sina avsikter tycks Gustafsson
heller inte ha fått. I nästa förslag har planområdet inskränkts till själva donations jorden och bassängen har utelämnats 4. Det grundläggande rutnätsmotivet är däremot kvar och en ny variant på kanaldragning har lanserats. Den
här gången bibehålls den gamla sträckningen men samtidigt dras en ny arm
runt hela planområdet, som förvandlas till en ö. Kyrkans läge är så gott som
oförändrat. Med den ökade detaljeringsgrad planen nu fått har vidare följt
en klarare redovisning av bredare och smalare gator.
Troligen har Gustafsson fäst större förhoppningar vid den nya varianten
eftersom minst två stora kolorerade blad framställts. Men inte heller nu väntade någon framgång. Sedan ärendet vilat i flera år föreslog visserligen byggnadsnämnden att planen skulle antas. Men kort därefter drogs anhållan till68
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Georg Gustafssons sannolikt första pla n för Rörsjömark en. Observera hur kanalen rätats
ut och försetts med en stor bassäng på den gamla Rörsjöns plats.

baka m ed en hänvisning till magistratens anmärkningar mot kanalfrågans
lösning5.
När så Rörsjömarken 1872 slutligen fick sin stadsplan fastställd hade Gustafsson i ett tredje förslag gett avkall på de flesta av sina ursprungliga inten-
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Gustafssons andra planförslag 1862. Kanalen omfamnar Rörsjömarken , men bassängen
har slopats.

tionerG. Någon ändring av kanalen kom aldrig till utförande, bara en breddning och fördjupning av den gamla fåran. Det hjälpte nu inte mycket eftersom
allt fler avlopp oförmedlat mynnade i det infekterade vattnet. Snart bröt nya
och allvarligare epidemier ut, men kanalfrågan kvarstod olöst ännu en bit
in på 1900-talet.
Vad man kan utläsa ur denna stadsplanefråga är inte bara att det rådde
brist på pengar. Det intressantaste i sammanhanget är att de observerade
förändringarna sammanfaller med den allmänna stadsplaneutvecklingen i
Sverige under årtiondena efter sekelmitten. De förkastade förslagen, och särskilt då det första, anknyter i allra högsta grad till den hygienistiska diskussion som från början av 50-talet fördes i fackpressen med utgångspunkt från
främst engelsk debatt och lagstiftning. Man måste förutsätta att Gustafsson
tagit del av de synpunkter på "luftvexling" m m som fördes fram i Praktisk
byggnadskonst och mekanik 7, och att C G Brunius propåer om en sanitär
lagstiftning inte gick honom förbi s. Det är också tänkbart att något av de
stadsplaneförslag som lämnades in till landets första stadsplanetävling i Göte-
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Den slutliga planen för Rörsjömarken
med dess paradmässiga esplanadsystem.

borg 1862 har utövat ett visst inflytande eftersom kanalproblematiken fanns
med i bilden också där9. Däremot finns det ingenting i de förkastade förslagen som tyder på intresse för de paradbetonade grepp, som introducerades
i Vänersborgs stadsplan 1834 och vidareutvecklades i bl a Edelsvärds berömda
idealplan från 185910. Så mycket tydligare framträder i stället det paradmässiga i den slutliga planen. Huvudmotivet är här en längsgående esplanad
med fyradubbla trädrader och en bredd på ca 70 meter (Kungsgatan). På
mitten korsas den av en tväraxel med samma dimensioner och i skärningspunkten exponerar sig effektfullt S :t Pauli kyrka, men sin för Emil Langlet
typiska rundform 11. I väster bildar filadelfiaförsamlingens kyrka motsvarande
fondl2.
Vill man sätta in denna stadsplan i ett större sammanhang är det givetvis
Lindhagens Stockholmsplan från l 866 och Haussmanns berömda reglering av
Paris på 1850- 60-talen som främst ska nämnas13.
Att genomföra planen tog ett halvt sekel. Förvånansvärt lite ändrades i
själva planmönstret under denna långa tid. Ett par saker är dock värda att
notera ; dels a tt antalet kvarter ökades väster om Pauli kyrka, så att en alltför
djup gårdsbebyggelse kunde undvikas, dels att Kungsgatans förgrening i östra
plandelen uteslöts.
Den allra viktigaste avvikelsen från den fastställda planen gällde dock inte
planmönstret som sådant, utan exploateringssättet. Avsikten torde ursprungligen ha varit att fylla h ela området med hyreshus, som enligt byggnadsordningen inte fick vara lägre än två våningar vid "större gator" och inte högre
än fyra " inom tätare bebyggda stadsdelar" 14. Intentionerna följdes i de först
exploaterade kvarteren närmast Lugnet (kv Anna, Britta, Clara och Davida ) .
Likaså följdes byggnadsordningens krav på avskurna kvartershörn. Hälften
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Rörsjöstaden under utbyggnad. Bilden tagen
R Kiiller, Malmö museum.

rgr3

från Pauli kyrka mot öster. Foto

av dessa kvarter har nu rivits, men, dessförinnan kunde exempelvis Majorsgatans senklassicistiska gatubild framgångsrikt jämföras med de tidigare nämnda
mönsterplanernas idealperspektiv.
Relativt snart ändrades dock utbyggnadsplanerna. Endast kvarteren söder
om Kungsgatan kom i fortsättningen ifråga för bostadshus. Den norra sidan
reserverades för allmänna institutioner. Först i raden uppfördes ett läroverk
(Latinskolan ) som vänder fasaden mot Amiralsgatan, vilken utvecklades till
den viktigaste förbindelseleden mellan Gamla staden och de södra förstadsområdena. Senare kompletterades institutionsgördeln med en brandstation,
ett tingshus, en stiftelse och senast lokaler för länsstyrelsen. Flera kvarter har
förblivit obebyggda, tre har lagts ut som park och lekplats, ett fungerar som
fotboll plan.
Den södra delen har med undantag för ett par kvarter formats till en
kompakt stenstadszon. I genomsnitt har två kvarter per årtionde tagits i bruk.
Väster om Pauli kyrka är gårdsbebyggelsen omfattande, öster därom har
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däremot kvarterens inre i stigande grad reserverats som friytor. Som helhet
utgör alltså Rörsjöstaden en provkarta på hyreshusbyggandet i staden under
de senaste hundra åren. Förslag har väckts att åtminstone fasadlinjerna ska
bevaras.
En aspekt återstår att beröra, den trafiktekniska. Om den kan man fatta
sig kort. Om tanken med Kungsgatan ursprungligen var att åstadkomma en
magnifik genomfartsled är ovisst. Inga antydningar till ett genombrott av
Lugnet kan spåras i det äldre planmaterialet. Den breda esplanaden slutar
alltjämt stumt vid gränsen till det gamla arbetarområdet 15. Istället för en
betydande trafikåder har det hela blivit en gigantisk parkeringsplats.

Utvidgningsplaner

1900- 1920

De internationella utgångspunkterna för den förändring av stadsplaneringen
i landet som ägde rum vid sekelskiftet är vid det här laget ganska väl dokumenterade 16. I tidskrifter, böcker och på kongresser runt om i världen lanserades en mängd teorier av en ny sorts professionella, vetenskapligt inriktade
planerare, av vilka främst de tyskspråkiga fick inflytande i Sverige. Reinhard
Baumeisters, A E Brinckmanns, Camillo Sittes och Joseph Stubbens skrifter
har tidigare behandlats på svenska, liksom deras betydelse för inhemska pionjärer som Per Hallman, Nils Gellerstedt och Fredrik Sundbärgl 7.
Sitteskolans romantiska uppfattning av det medeltida stadsbyggandet och
dess favorisering av pittoreskt oregelbundna gatubilder vände framför allt sin
udd mot den haussmanska "stadskirurgin" . I Sverige blev Hallman den förste
som med stöd av Sitte vände sig mot esplanadsystemet. Att det var en akademiutbildad arkitekt som ledde angreppet gav också motsättningen karaktären av yrkeskonflikt. Lantmätarna och ingenjörerna, som dittills varit så
gott som allenarådande på stadsplaneringens område fick under de närmaste
årtiondena allt svårare att upprätthålla sina gamla positioner. Att arkitekterna gjorde en inbrytning betydde dock inte att de blev ensamma om att
realisera de nya tankegångarna. På många håll fick de mycket snabbt sin
tillämpning genom lokala stadsplaneteknikers försorg. Malmö är ett exempel
på detta.
1897 utnämndes f d majoren Anders Nilsson till ny stadsingenjör. Han
saknade både arkitekt- och civilingenjörsutbildning, men hade många års
erfarenhet som järnvägsingenjör. Som stadsplanerare var han mindre förfaren, men kunde till sina meriter räkna "ett gott betyg över utfört förslag till
stadsplan för Skövde" 1s. Nilsson var vid sin utnämning medlem av både
drätselkammaren och stadsfullmäktige. Denna dubbla roll som tjänsteman och
politiker var ovanlig, men inte unik. Den visade sig snart få betydelse för hans
möjligheter att driva markfrågan.

73

Stadsingenjören Anders Nilsson.
- Foto. MSB.

Trots sin bakgrund och relativt höga ålder (53 år), blev Nilsson en av de
ivrigaste introduktörerna av de "moderna" stadsplaneprinciperna i landet.
Redan 1899 påbörjade han en stadsplanerevision som i färdigt skick 1903
väckte överintendenten Gellerstedts beundran, "emedan det är första gången
de moderna ideerna i stor skala framförts i vårt land af stadsingenjören själf" 19 .
I sina memoarer har Nilsson angett sin viktigaste kunskapskälla vid tiden
för arbetets början; det var Sitte, som han blivit bekant med genom ett föredrag av Sundbärg l 896. De nya principerna skulle nu få ersätta de " normalplaner av minst sagt tarvligt slag" som varit städernas rättesnöre sedan riksstadgan infördes 1874. Ett stadsplaneförslag av den gamla sorten fanns redan
när Nilsson tillträdde tjänsten och det var detta han nu satte igång att bearbeta. Förändringen på det estetiska planet kan lättast iakttas i den del av
förslaget som gäller Hästhagens donationsjord sydväst om stadskärnan. Här
lade Nilsson demonstrativt ett oregelbundet mönster med varierande platsbildningar och kvartersformer direkt ovanpå sin företrädares stränga rutnät.
Anders Nilssons plankarta 1901 med d et reviderade utsnittet för H ästhagen omedelbart
söder om Slottsparken och de planerade "arbetare-bostä llena" i nordöstra hörnet mellan
Möllevången och begravningsplatsen.
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Renritning av Hästhagen p lanen sådan den förelåg när Nilsson tillträdde ( tv ) och ( t h)
hans föreslagna revidering som bygger på de "moderna" medeltidsinspirerade idealen
från kontinenten.

Mera programbetonat kunde det inte gärna ha gjorts, och byggnadsnämnden
såg också med tvekan på en så drastisk scenförändring. Men man hade inte
bara estetiska invändningar mot förslaget. Hästhagen var dittills ämnad för
villabebyggelse. Nilsson ville h a hyreshus - därigenom skulle staden få mera
ut av marken.
Den stadsägda jorden var mycket begränsad om man bortser från donationsjordarna. På kartor från r 800-talets mitt framgår detta tydligt. 50 år
senare var kartbilden en helt annan. Förändringen hänger samman med ett
domstolsutslag 1892, genom vilket staden återfick de sk gårdejordar, som med
nyttjanderätt i generationer disponerats av bestämda borgarfamiljer, och som
efter hand kommit att betrakta dem som sin privata egendo_m 20. För att
förhindra olämplig exploatering av de återvunna arealerna ville Nilsson utvidga planområdet högst betydligt, och då naturligtvis med tillämpning av
de moderna principerna. Varken drätselkammaren eller stadsfullmäktige ville
dock gå med på n ågot annat än den föreslagna ändringen av Hästhagen 21 .
Utvidgningen fick anstå några år.
Under arbetet med sin första stadsplan kom Nilsson genom sin kollega i
Köpenhamn Ch Ambt, i närmare kontakt med den nya stadsplanelitteraturen.
I dess olika stadier kan man ana frukten av studierna. Amiralsgatans förlängning är ett illustrativt utsnitt. I början h ade gatan ett rakt förlopp och
saknade i stor utsträckning trädplanteringar. Senare bröts perspektivet, de
flankerande platsbildningarna gjordes mera oregelbundna och träden blev
betydligt fler. Detta utsnitt låg inom det fastställda planområdet och blev
senare delvis genomfört (jfr nedan).
I utvidgningsdelen öster om Amiralsgatan införde Nilsson en speciell form
av zonering, som bl a gjorde bruk av termen "arbetareqvarter". Detta pekar
mot en bestämd källa, Joseph Stubbens ,,Handbuch des Städtebaues" , som
med fördel kunde användas som en praktisk normsamling. Ingen av de övriga
tyska teoretikerna - ej heller engelsmannen Raymond U nwin, som Nilsson
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kände till - ägnade sig lika utförligt åt de sociala och tekniska frågorna som
Stubben. Och ingen annan underströk med samma kraft det nödvändiga i att
driva ett klassbetingat bostadsbyggande. Att följa denna rekommendation, såsom Nilsson gjorde, innebar givetvis ett politiskt-ideologiskt ställningstagande.
Praktiskt innebar det att man med planmässiga medel sökte åstadkomma vad
som i årtionden hade skett utan plan.
Även den markpolitiska grundsyn Nilsson utvecklade under sin tid som
stadsingenjör kan förknippas med Stubben. Att utvidga planområdet var en
av hans huvudteser22. Men Nilsson gick ett steg längre och drev omfattande
markaffärer för stadens räkning. Den första i raden gällde Möllevångens stora
privatdomän, där Amiralsgatan skulle gå fram. R edan innan l 907 års stadsplanelag möjliggjorde expropriation av mark för gator och allmänna platser
lyckades Nilsson träffa avtal med ägaren om fri överlåtelse av erforderlig
gatumark 23. Möllevången var redan till en del exploaterad när stadsplanen
gjordes upp, och det blev nödvändigt att anpassa gatunätet efter den existerande bebyggelsen. De "artistiska" perspektiven utmed Amiralsgatan blev heller aldrig genomförda exakt som Nilsson tänkt sig.
När den stora byggruschen ebbade ut vid l :a världskriget visade det sig
att en ganska liten del av 1901- 03 års planområde överhuvudtaget hade
tagits i anspråk, bl a låg Hästhagen fortfarande obebyggd. När kriget var över
och Nilsson vid 75 års ålder drog sig tillbaka hade också tiden löpt förbi de
"moderna" planeringsprinciperna.

;V

l

Renritning av Nilssons förslag för
Amiralsgatan, t v enligt 1901 års
plan och t h 1903 års plan. I den
senare framträder intresset för
varierade gatubredder,
brutna
perspektiv och trädplanteringar
starkast.
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R enritning av de kvarter som byggts ut enli gt

1901 -

03

års stadsplaner.

Om ganska lite blev verklighet av Nilssons första stadsplan - stommen i
trafiksystemet med Carl Gustafs väg och Nobelvägen var väl det viktigaste
på lång sikt - gäller detta i ännu högre grad om hans senare utvidgningsplaner. 1907 hade Nilsson äntligen fått i uppdrag att utvidga stadsplaneområdet. Det blev upptakten till en serie förslag som i tur och ordning kallades
1907-13 års stadsplan, 1907- 14 års stads plan och 1913- 17 års stadsplan.
De olika varianterna bygger på samma principer som 1901- 03 års plan, men
den behandlade ytan är vida större än den som till dags dato blivit bebyggd24.
När den första planen förelades byggnadsnämnden önskade man få ett
expertomdöme. Nilsson förordade Stubben såsom varande "den hittills under
nyare tid mest framstående och anlitade experten på stadsplanekonstens om-
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1907- 13 års utvidgningsplan.

råde, både i in- och utlandet" 25. Stubben accepterade, vintern 1g14 gjorde
han ett besök i Malmö och i mars samma år levererade han ett långt utlåtande.
Detta fick formen av en systematisk jämförelse mellan Stubbens egen regellära och Nilssons förslag26. De olika huvudaspekterna granskades utförligt
en efter en. Trafiksystemet ansågs föredömligt uppbyggt av "radiella", "diagonala'', och "ringformade" gator. Från såväl dessa som de underordnade
"trafikgatorna" var "bi- eller bostadsgatorna" väl skilda. Byggnadssättet varierade mellan "slutet, halvöppet och öppet", järnvägarnas placering var
acceptabel och den för planteringar avsatta ytan bedömdes lagom stor. Överhuvudtaget fann Stubben förslaget tilltalande och ytdispisitionen lämplig:
36 % upptogs av det "slutna byggnadssättet" (kringbyggda hyreshuskvarter),
14 % av de "öppna och halvöppna" kvarteren (villor och radhus), 4 % av
industri och industrihamn, 6 % av offentliga byggnader samt I 8 % av parker.
Resten var allmän gatumark.
Utöver denna rationella analys, där de klasskiljande bostadsprinciperna på
nytt fördes på tal, gav Stubben ett programbetonat omdöme om planens
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ggnadsrådet Fredrik Li!vist, chef för byggnadsTelsens stadsplanebyrå. to MSB.

Utsnitt av 1907- 13 år utvidgningsplan. Kvarteren är genomgående oregelbundna och
gatunätet rikt differentierat. Jämför med Rörsjöstaden .

konstnärliga kvaliteter. "Rymliga kvarter med stor öppen plats" betecknas
som lämpliga för skolor, saluhallar borde däremot ligga i slutna kvarter, "isolerade byggnadsplatser" vore önskvärda för teatrar och museer, kyrkor och
andra monumentalbyggnader "bidraga till att förhöja stadens utseende" om
de tillåts avsluta gatuperspektiven. I alla dessa avseenden fann Stubben det
aktuella förslaget "förträffligt bearbetat" och försett med "talrika vackra lösningar".
Med detta utlåtande gick planen efter smärre justeringar till stadsfullmäktige som på byggnadsnämndens anmodan antog den 1g18. I byggnadsstyrelsen
blev det emellertid avslag. Fredrik Liljeqvist kritiserade i en lång inlaga, utan
minsta hänsyn till Stubbens synpunkter, planens "oredighet" och brist på "monumentalitet'', avsaknaden av plats för "offentliga byggnader" och mycket
annat som kunde anses graverande från "modern synpunkt" 27. ·
Det ligger i öppen dag att Liljeqvists krav på en "modern" stadsplan skilde
sig från den åldrande Nilssons. Klassicismen var på väg att bli den nya måttstocken. Året efter rev stadsfullmäktige upp sitt tidigare fattade beslut. Praktiskt taget ingenting av det omfattande planarbetet blev någonsin realiserat.
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2 2 Denna synpunkt blev mycket utbredd.
I ett segrande tävlingsförslag i Helsingborg l 906 föreslog Gellerstedt att planområdet skull e fastställas för det beräknade behovet år 2000. Stubben satt i
juryn för denna tävling. Se: Thomas
Paulsson, aa, s 86.
2 3 Anders Nilsson, aa, s 217.
24 Samtliga här behandlade planer finns
tillgängliga vid Malmö museums historiska avdelning.
25 Anders Nilsson, aa, s 209.
2 6 Stadsfullmäktiges protokoll år 19 18 bihang 153 och 187.
27 Anders Nilsson, aa, s 2 1 l.

Malmöpressen och opinionen
omkring 1870
Av ANDERS GRÖNVALL

Social bakgrund

'abell r.

'olkmängden i Malm ö. 2

1.12. 1864
I. I 2. I 865
I. I 2. I 866
I. I 2. 1867
1.12.1868
I. I '.! .I 869
1.12 . 1870

2 I. 7 20
21 .889
22.538
22.71 I
23.4 61
24.62 7
25 .5 93

Under den för denna undersökning aktuella perioden var Malmö - trots att
staden efter Norrköping var landets fjärde om man tar hänsyn till folkmängden - en småstad. Den industriella revolutionen hade ännu inte förändrat stadsbild och levnadsförhållanden. Under l 860-talet kom järnvägsbyggandet i gång på allvar och Malmös betydelse som kommunikationscentrum blev allt större. Staden första järnvägsförbindelse hade invigts redan
1856, då södra stambanans första del fram till Lund var färdig. Vid slutet av
l 860-talet hade Malmö järnvägsförbindelse med Stockholm.i Grunden var
lagd för stadens snabba expansion under kommande årtionden.
En närmare granskning av tillgängliga folkmängdssiffror under perioden
1865- 1870 visar att stadens invånarantal uppvisat en relativt jämn ökning
under nämnda år. Redan före l 865 hade folkmängden överskridit 20.000.
Vid årsskiftet l 870/ 71 redovisar statistiken 25.593 invånare ( tab l).
Stadsbefolkningen har här liksom i andra städer inte utgjort någon homogen enhet. Klassgränserna var skarpa och markerade: stånd, yrke och förmögenhet konstituerade klart avgränsade grupper. Till de övre skikten hörde
stadens präster och läroverkslärare samt medlemmarna i rådstuvurätt och
magistrat samt de mest välbärgade köpmännen och hantverkarna. Till sistnämnda grupp kan också räknas de ännu relativt fåtaliga fabriksägarna . De
lägre skikten representerades av småhandlare, småhantverkare och arbetare.
De till stadens husarregemente knutna befälspersonerna utgjorde en avgränsad grupp.
En vital men besvärlig frågeställning, som om möjligt bör besvaras vid en
presshistorisk analys av här aktuell typ, utgör osäkerheten rörande tidningsläsarnas läskunnighet. Det bör observeras att en stor del av stadens befolkning under l 860-talet tillhört en generation, som befunnit sig i skolåldern före
den obligatoriska skolans införande 1842. Möjligheter har dock inte saknats
före nämnda år att lära sig läsa och skriva.3 Utan att göra sig skyldig till
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Malmö från söder före branden 1866. -

Foto Malmö museum.

ett felslut kan man nog våga påstå att en överväldigande m ajoritet av stadsbefolkningen vid denna tid var läskunnig, även om färdigheten i många fall
uppvisat stora brister. Analfabeterna bör ha varit fåtaliga.4
En granskning av folkmängdsstatistiken för Malmöhus läns landsbygd visar att befolkningssiffran l 865 passerat kvartsmil jonstrecket för att under de
närmast följande åren öka. 1868 är länetJs folkmängd 255.3 18. Därefter inträder en viss minskning av invånarantalet, som 1870 uppgår till 253.826
( tab 2) .
Emigrationen tog fart till följd av en krisartad situation inom jordbruket
vid slutet av 1860-talet. Landshövdingen i Malmöhus län har inte heller
försummat att i sin femårsberättelse notera sambandet mellan utvandringen
och den aktuella folkminskningen på länets landsbygd.6
Landsbygdsbefolkningen i Malmöhus län, vilken med tanke på MalmöT abell

2.

Folkmängden på Malmöhus läns landsbygd r865- r870 .5
Ar

M än

Kvinnor

1865
1866
1867
1868
1869
1870

I 24.936
I 25.137
126.491
126.794
I 26.302
I 25. 709

126.757
127.046
128. 141
I 28.524
128.430
I 28.1I7
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Summa
251 .693
252.183
254.632
255.3 I 8
254. 732
253.826

tidningarnas spridning bör närmare undersökas, har lika lite som stadsbefolkningen utgjort någon homogen grupp . Områdets agrara struktur har varit
påtaglig. Befolkningens sårbarhet vid jordbrukskriser kan ju här ånyo noteras. Den tätortsbildning och industrilokalisering, som skulle komma att i så
hög grad ge regionen en modern profil, var ännu under 1860-talet obetydlig.
Verkningarna av det vid denna tid just aktuella järnvägsbyggandet hade
ännu inte kommit i dagen.
Bondeklassen i länet var till inte obetydlig del knuten till jorden genom
arrendekontrakt. Vidsträckta arealer tillhörde en etablerad, förmögen godsägararistokrati. Godsen med sina talrika arrendegårdar var och är än i dag
som regel koncentrerade till jordbruksområden, som gränsar till bokskogarna
öster om Malmö, till Ringsjöbygden samt till skogs- och slättområdena väster
om Söderåsen. På slättområdena kring Malmö, Lund och Trelleborg var
däremot en stor del av bondeklassen självägande. Bönderna ägde här ofta
vidsträckta egendomar och var välbärgade. I vissa delar av länet med tyngdpunkten förlagd till regionen kring stiftsstaden Lund har domkyrkan sedan
århundraden tillbaka disponerat över ansenliga jordbruksenheter, vilka utarrenderats.
En stor del av landsbygdens befolkning vid denna tid måste räknas till
jordbruksproletariatet. Malmöhus län utgör härvid inget undantag. Såväl
vid de stora godsen som inom länets övriga jordbruksregioner har det under
l 860-talet liksom tidigare funnits grupper, vars levnadsstandard legat kring
existensminimum. Antalet jordlösa hade ju alltsedan l 700-talets mitt snabbt
ökat på svensk landsbygd. Bland dessa, daglönare, torpare, husmän och backstugusittare, har hungersnöd och fattigdom varit realiteter, i synnerhet under
jordbrukskriser. Utvandringen har ofta för dessa grupper varit ett naturligt
alternativ till misär och slit. Eftersom industrialiseringen ännu inte kommit
igång på allvar i städerna, har dessa inte kunnat taga emot någon större del
av landsbygdens underklass.7
Man torde kunna antaga att läskunnigheten på landsbygden liksom i städerna inte varit fullgod hos allmänheten. En rad omständigheter tyder härpå.
Som tidigare påpekats tillkom den obligatoriska folkundervisningen först 1842,
varför en stor del av 1860-talets lantbefolkning i Malmöhus län under uppväxtåren inte erhållit ordnad undervisning. Samtida, sakkunniga bedömare
har intygat, att läskunnigheten i skånska socknar omkring l 840 ofta varit
bristfällig: lundabiskopen J H Thomander påtalade sålunda nämnda missförhållanden i en riksdagsdebatt.8 Det bör dock observeras, att antalet skolor
och antalet elever vid slutet av 1830-talet var större i Lunds stift än i de
övriga stiften ur såväl relativ som absolut synpunkt. 9 Under den för denna
undersökning aktuella perioden bör läsförmågan på länets landsbygd ha
varit betydligt bättre än omkring l 840, då Thomander redovisade sina nedslående iakttagelser. lo
84

Cronholmska bokhandeln på Stortorgets norra sida i kvarteret Residenset. Foto Malmö
museum .

Malmöpressens profil
Under l 700-talet växer en svensk landsortspress fram. I städer som Göteborg,
Karlskrona, Uppsala och Lund grundades anspråkslösa blad, som förmedlade
kungörelser och nyheter av huVJUdsakligen lokal karaktär. Malmö förblev
dock länge vanlottat i detta avseende. Först 1813 fick staden en egen avisa:
Malmö Tidning. Under de följande årtiondena kämpade det lilla bladet
tappert för sin existens. Ekonomiska bekymmer jämte ett alltmera besvärande konkurrensförhållande från nytillkomna kolleger i orten ledde dock
till tidningens nedläggning l 855 efter diverse namnbyten och rekonstruktionsförsök.11
Stadens tidningsflora berikades genom tillkomsten av Malmö Allehanda
1827 och Snäll Posten 1848. Bokhandlaren N H Thomson, 12 av samtida
stadsbor välkänd som grundare av ett lånebibliotek, stod fadder till den
äldsta av de båda, medan lundadocenten C B Cronholm tog hand om den
yngre tidningen. Under 1860-talets senare del utkom Malmö Nya Allehanda,
som den numera hette, två söckendagar per vecka, medan kollegan Snäll
Posten var aktivare med tre vardagsnummer. Konkurrensen mellan de båda
pressorganen har troligen inte varit så besvärande för någondera parten,
eftersom deras läsare tycks ha kommit från skilda miljöer. En kommande
analys bör kunna belysa och underbygga denna slutsats.

Under den här aktuella perioden begåvades Malmö med ytterligare två
tidningar: Malmö Handels- och Sjöfartistidning 1868 och Sydsvenska Dagbladet 1870.13 Redaktören J B Westenius grundade den förra och lektor Carl
Herslow den senare. Alltifrån början utkom Herslows tidning varje söckendag
- en anmärkningsvärd prestation av en landsortstidning vid denna tid
medan Westenius' lilla tidning hade blygsammare ambitioner och nöjde sig
med två vardagsnummer per vecka.
För att kunna hävda sig i konkurrensen med den nya sexdagarstidningen
lät Cronholm 1870 Snäll Posten följa Sydsvenska Dagbladets exempel och
presentera sig för malmöborna varje söckendag. Glansperioden blev kort.
Redan följande år avled Cronholm och vid årsskiftet 1871 / 72 gick Snäll
Posten upp i Herslows tidning.
Av ovan nämnda malmötidningar har som bekant blott Sydsvenska Dagbladet kunnat hävda sig i en alltmera hårdnande konkurrens. De båda ortskollegerna, Malmö Nya Allehanda och Malmö Handels- och Sjöfartstidning,
upphörde att utkomma l 893 resp. l 890.
Representationsreformens genomförande vid riksdagen l 865 måste betraktas som årtiondets viktigaste inrikespolitiska händelse. De konservativa grupperna, framför allt inom adeln och prästerskapet, som värnat den gamla
ståndsriksdagen, hade tvingats kapitulera till förmån för liberalers och reformvänners önskemål om en tvåkammarriksdag. På den liberala sidan var emellertid inte alla lika nöjda. Nyliberalernas verksamhet bör uppmärksammas i
detta sammanhang. Deras krav på genomgripande ändringar i gällande rösträttsbestämmelser till förmån för en mera demokratisk ordning än den l 865
införda exemplifierar deras vittsyftande, frisinnade samhällsambitioner. Nyliberalernas agitation kanaliserades via folkmöten i landsorten, varvid Skåne
i synnerhet kom i blickpunkten. Det här grundade Demokratiska sällskapet
fungerade under några korta år som filialorganisation inom den nyliberala
rörelsen. En huvudstadsklubb med S A Hedin och August Blanche som
aktiva medlemmar bidrog jämte rörelsens representation i den nya riksdagen
till den politiska aktivering, som kännetecknade inrikespolitiken under l 860talets senare del. Efter l 870 blev försvarsfrågan ett dominerande stridsämne,
som sprängde politiska bindningar. Den nyliberala rörelisens splittring var
ofrånkomlig .14
Inom utrikespolitiken har Sverige under den för denna undersökning aktuella perioden fuliföljt orienteringen mot Napoleon III :s Frankrike. Samtidigt har skandinavismens anda, om än något dämpad, alltjämt varit levande. Den framväxande preussiska stormaktens expansiva utrikespolitik kulminerande i fransk-tyska kriget 1870- 71 har ogillats.15
Det är av naturliga skäl förenat med stora svårigheter att få en samlad
bild av den svenska pressens politiska agerande under l 860-talets senare del,
eftersom skillnaderna är stora inte bara mellan tidningar med olika ideolo86

gisk hemvist utan även inom respektive gruppering av pressorgan. Kontrasterna mellan huvudstads- och landsortspress bör även uppmärksammas
vid en politisk pressanalys.
Malmö tidningsflora vid denna tid illustrerar relativt tydligt den politiska
tredelning, som med reservationer är urskiljbar inom den svenska pressen
vid slutet av I 860-talet. Envar av de tre huvudgrupperingarna är sålunda
representerad: Cronholms tidning, Snäll Posten, har hört hemma bland pressorganen längst till höger, Malmö Nya Allehanda kan karakteriseras som liberal och hemmahörande i den stora grupp av pressorgan i mittfältet, vilka
som regel mer eller mindre helhjärtat stödde en försiktig reformpolitik, medan
slutligen Malmö Handels- och Sjöfartstidning varit knuten till den nyliberala
rörelsen och därmed till ett demokratiskt färgat handlingsprogram.16
De tre tidningarnas ställningstagande till aktuella politiska sakfrågor belyser deras bindning till respektive gruppering. Det kan här vara tillfyllest
att granska två inrikespolitiska huvudfrågor av partiskiljande karaktär vid
slutet av r 860-talet: representations- och rösträttsfrågorna.
Snällposten har solidariserat sig med de få tidningar, som försvarat den
gamla ståndsriksdagen. Tidningen har därmed ställt sig längst till höger inom
pressen. De andra pressorganen i Malmö har däremot hälsat det nya representationssystemet med tillfredsställelse och sålunda anslutit sig till den stora
tidningsmajoriteten, inom vilken fanns skiftande politiska schatteringar från
relativt ljumma och avvaktande reformvänner till högljudda demokrater.
Medan representationsfrågan kan användas som hjälpmedel för att belysa
skiljelinjen mellan Cronholms tidning och de båda lokala konkurrenterna,
kan på samma sätt rösträttsdebatten i de båda senares spalter tjäna som
underlag för en bedömning av differenserna dem emellan. I konsekvens med
sin anknytning till den demokratiskt inriktade nyliberalismen har Malmö
Handels- och Sjöfartstidning uttalat sig till förmån för långtgående reformer
av rösträtten. Den sk personlighetsprincipen tycks ha accepterats av Westenius. Malmö Nya Allehanda däremot har varit mera försiktig i sin bedömning: smärre förändringar av gällande bestämmelser har redaktionen sagt sig
kunna godkänna men Handelstidningens demokratiska linje har man inte
senterat. Polemiken mellan de båda kollegerna har inte heller uteblivit.1 7
Asiktsdifferenserna belyser de båda pressorganens bindning till olika strömningar i samtiden: Handehtidningens till den nyliberala rörelsen och Malmö
Nya Allehandas till en mera konturlös och kompromissbetonad liberalism till
höger om nyliberalerna.

Upplagornas storlek- Distributionssiffror
En detaljerad granskning av tillgänglig upplagestatistik för malmötidningarna
under senare delen av r 860-talet visar att Malmö Nya Allehanda genomgående legat etta med årssiffror, vilka pendlat mellan 2. 150 och 2.690 ex.

Tabell 3.

Malmötidningarnas upplagesiffror 1865- 187 r. 18
Snäll Posten
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871

1.779
I.742
I.650
I. I 8 I
1.569
I.957
1.629

Sydsvenska
Dagbladet

Malmö
Nya Allehanda

Malmö Handels- och
Sjöfartstidning

1.688
1.155

2.318
2. 147
2.497
2.401
2.690
2.654
3· I 97

79 1
889
865
75 2
669
1.056

Efter en viss stagnation 1870 redovisas följande år den maximala siffran
3.200. Snäll Postens upplaga har varit avsevärt mindre under den aktuella
perioden. Siffrorna beskriver en ned- och uppåtgående kurva från 1. 780 ex.
1865 till r. 180 ex. 1868 och efter en återhämtning 1.960 ex. 1870. Frammarschen har dock bara varit tillfällig. Följande år redovisas siffran 1.630.
Utan tvivel har Sydsvenska Dagbladets tillkomst 1870 påverkat den negativa
trenden. Herslows tidning har ju också att döma av upplagestatistiken fått
en flygande start: redan det första utgivningsåret redovisas den för samtiden
respektabla siffran 1.690. Malmö Handels- och Sjöfartstidning var gruppens
Benjamin. Grundad i julmånaden 1865 kunde den inte inregistrera samma
inledande framgångar som Sydsvenska Dagbladet några år senare. Mellan
1865 och 1870 har pressorganets upplagesiffror beskrivit en oregelbunden
kurva: Resultaten har pendlat mellan 660 och 890 ex. Medan de tre första
åren tycks ha varit relativt framgångsrika har upplagan minskat kraftigt
under 1869 och 1870. Med det nya decenniet kunde dock Westenius' tidning
inregistrera tydliga framgångar ( tab 3 ) .
Malmötidningarnas upplagesiffror har legat avsevärt under huvudstadspressens ledande organs. Av dessa har Aftonbladet och Dagens Nyheter redovisat upplagor vid denna tid, vilka varit c:a tre gånger så stora som Malmö
Nya Allehandas, stadens största tidning. - Landsortstidningarnas upplagor
har mestadels varit blygsamma. Ett stort antal tidningar har inte ens lyckats
klättra upp till 500-strecket. Malmötidningarna har tillhört den del av
landsortens organ, vilka legat klart över denna gräns. Malmö Nya Allehandas upplaga vid slutet av 1860-talet har distanserats blott i något enstaka fall. Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning har sålunda haft ett
klart försteg, medan Göteborgspostens övervikt varit mindre markant för att
efterhand helt elimineras.19 - En jämförelse mellan malmötidningarnas och
övriga skånska pressorgans upplagesiffror vid denna tid visar tydligt hur de
förra kunnat dominera. Utanför Malmö tycks blott den nyliberala Öresunds
Posten nått siffror, komparabla med den näst största av stadens tre tidningar,
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Snäll Posten. Malmö Nya Allehanda har hävdat sin ställning som provinsens
största organ. 20
Tillgängliga upplagesiffror måste kompletteras med annat källmaterial, om
de målsättningar - som uppställts inledningsvis - skall kunna infrias. En
detaljerad analys av postverkets statistik över antalet genom verkets försorg
utsända tidningar blir därför nödvändig. Tyvärr är det aktuella källmaterialet behäftat med vissa brister. Några siffror för l 865 kan sålunda inte
framplockas, eftersom statistiskt material föreligger först från följande år. Som
framgår av bifogade tabeller har gruppering i ko1umner gjorts efter antal
nummer tidningarna i Malmö utkommit med per vecka. Det är omöjligt att
bakom de redovisade siffrorna helt klarlägga tidningarnas identitet, då pressorgan som utkommit lika antal gånger per vecka förts till samma kolumn
(tab 4 ) .
Tabellens avdelning A redovisar antalet tidningar, som genom postens försorg burits ut till abonnenter i utgivningsorten, medan avdelningarna B och
C belyser distributionen till övriga orter i Sverige och till utlandet. Järnvägen och båttrafiken har i de båda senare fallen med lätthet kunnat anlitas. Stadens centrala läge och redan vid denna tid goda kommunikationer
har varit omständigheter som tidningarna inte försummat att dra nytta av. 22
Som framgår av tabell 4 föreligger redovisningarna kvartalsvis. Från 1871
har emellertid uppdelning i kolumn efter antal nummer per vecka slopats
och siffrorna presenteras i en kolumn. Möjligheten att göra mera vittgående
slutsatser av opinionsmässig karaktär föreligger då inte längre. Tabellens
totalsumma 1871 kan blott föranleda mera allmänna slutsatser, varom mera
nedan. 23
Den under avdelning A i tabellerna redovisade distributionen av malmötidningarna i utgivningsorten har att döma av tillgängliga siffror varit av
obetydlig omfattning. Inte vid något tillfälle under den för denna undersökning aktuella perioden har resultaten orkat med att klättra över hundrastrecket ( tab 4 ) . Att siffrorna i vänstra kolumnen, avdelning A, endast representerar Snäll Posten kan fastställas genast, eftersom tidningen var ensam i
Malmö om att utkomma tre gånger per vecka i slutet av 1860-talet. Siffrorna
i kolumnen till höger därom kan man tyvärr inte identifiera med samma
precision. De avser - som tidigare nämnts - pressorgan, vilka utkommit
med två nummer per vecka. Både Malmö Nya Allehanda och Malmö Handels& Sjöfartstidning hörde ju till denna kategori. Kolumnens siffror representerar
sålunda de båda pressorganens resultat tillsammantagna. En jämförelse mellan de båda kolumnerna under avdelning A visar att Snäll Postens resultat
i vänstra kolumnen legat betydligt under de båda ortskollegernas i nästa kolumn. Dessa siffror har ofta varit c:a tre gånger större än Snäll Postens.
Såväl denna tidning som konkurrenterna redovisar genomgående under avdelning A relativt konstanta siffror för varje kvartal.
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Tabell 4.
Antal abonnenter på i Malmö åren 1866- 187 1 utgivna tidningar. 2 1

6/v

A

B

C

1866
l kvart
2
3 ""
4 "
l

2 "
3 "
4 "

"
"
2
"
3
4 "
"
I

1867
A 1 kvart
2
3 "
4 "
B

C

l

"

2 "
3 "
4 "
l

"

2 "
3 "
4 "

"

1868
A 1 kvart
2
3 "
4 "

B

C

l

"

2 "
3 "
4 "
I

"

2 "
"
3
4 "

"

1869
A 1 kvart
2
3 "
4 "

B

C

l

"

2 "
3 "
4 "

"
2 "
3 "
4 "
"
l

I

3/v

I

2/v

26
26
25
25
714
700
707
764
27
38
31
31

61
62
62
71
rn84
1227
1049
1054

I

1/v

I

2/mån

I 1/kvart

/ 2/år /

Summa

41
54
54
54

2
2

87
88
87
96
1839
1981
18!0
1872
28
39
33
33

22
24
23
26
822
81 I
814
991
35
43
39
41

75
84
84
84
1088
!039
984
I I I 2
3
2
2
2

38
39
42
42

97
I08
107
I 10
1963
1904
1855
2157
39
45
41
43

25
27
28
29
790
807
841
693
31
27
27
27

88
91
86
91
rn36
!034
866
920
2
2

113
I 18
114
120
1878
1896
1762
1668
33
27
27
29

24
24
22
25
756
778
738
742
34
27
27
24

89
88
91
99
!074
1104
I063
!032
7
2
2
6

3
12
I 13
124
1885
1941
1822
1784
43
31
29
32

l
l

12
12
I 2
12

I

12
12
I 2
12

40
43
43
43

3
3
3

I I
I

33
19
21
JO

2
2
2

22
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6/v

I

3/v

2/v

I

1/v

I

2/mån

I

1/kvart

i 2/år I

Summa

1870
A 1 kvar t
2

3
4
B

l

"
"

2

c

3
4
I

"

2

3
4

"

20

94
94
96
96
1129
!072
II68
1268
7
9
7
6

23
29
29
743
834
1319
1790
37
43
46
47

114
7
125
125
1885
1920
2501
3067
44
52
53
53
l l

13
14
14
9

Fro m 1871 äro perioderna sammanslagna.
A 1 kvart

2
3
4

140
139
138
147

B

l

2
3
4

kvar t

3464
3160
2671
2766

c

l

kvart

2
3
4

Under avdelning B redovisas antalet tidningar från Malmö som skickats till
övriga orter i Sverige. Kolumnuppdelningen är densamma som under avdelning A: siffrorna i vänstra kolumnen avser sålunda Snäll Posten, medan de
till höger därom stammar från Malmö Nya Allehanda och Malmö Handelsoch Sjöfartstidning. D et är naturligt att pressorganens siffror under avdelning B är avsevärt större än under A: att utnyttja posten som distributionsmedel utanför utgivningsorten har varit angelägnare än att göra det inom densamma. Liksom under avdelning A har siffrorna från Cronholms tidning här
legat betydlig under de sammanlagda resultaten från Malmö Nya Allehanda
och Malmö Handels- & Sjöfartstidning ( tab 4). Som tidigare framgått har
ju också dess upplagesiffra vid denna tid inte blott legat under de båda ortskollegernas upplagor tillsammantagna utan även varit avsevärt mindre än
Malmö Nya Allehandas egna siffror. 2 4
En mera detaljerad jämförelse mellan pressorganens upplagesiffror och tillgängliga redovisningar från postverket tyder på att en väsentlig del av upplagorna sänts till orter utanför Malmö. Med tanke på postverkets statistiska
redovisningssystem blir - som framgått ovan - jämförelsen mest klarläggande i fråga om Snäll Posten. Under 1866 har mer än vart tredje ex. av
tidningen gått till orter utanför Malmö; följande år har 50- 60 % av upplagan skickats på denna väg; för 1868 och 1869 tycks tendensen vara densamma som för 1867. - Sexdagarstidningen Sydsvenska Dagbladets tillkomst på våren 1870 och Snäll Postens samtidiga övergång till samma utgivningstakt som den nya konkurrenten framgår klart under avdelning B i tabellen . Det är tyvärr inte möjligt att under samma avdelning för 1870 ur-
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skilja Snäll Postens respektive Sydsvenska Dagbladets andelar av de båda
pressorganens sammanlagda ､ｾｳｴｲｩ｢ｵｯｮｦＮ＠
Liksom i tidigare sammanhang försvårar tabellens konstruktion här vidare analyser. En jämförelse
mellan nämnda tidningars sammanlagda upplaga l 870 och motsvarande distributionssiffror under avdelning B visar dock att 40-50 % av densamma
genom postens försorg gått till orter utanför Malmö.25 Procentsiffrorna ligger
något under tidigare redovisade resultat, vilka som bekant gällt enbart Snäll
Posten. Nedgången är emellertid så obetydlig att den knappast kan föranleda
några slutsatser. - Distributionssiffrorna från Malmö Nya Allehanda och
Malmö Handels- & Sjöfartstidning inom avdelning B återfinns under kolumnrubriken: 2 nummer per vecka. Eftersom de båda pressorganens redovisningar är sammanslagna kan man tyvärr endast dra begränsade slutsatser ur
materialet. En jämförelse mellan tillgängliga siffror och de aktuella tidningarnas sammanlagda upplaga visar, att c:a 40 % av den senare 1866 gått till
orter utanför Malmö. Följande år noteras däremot en nedgång till c:a 30 %,
samtidigt som den sammanräknade upplagan ökat något. 1868 har procentsiffran legat på ungefär samma nivå, medan de båda pressorganens upplaga
sjunkit. En mindre återhämtning på den sammanlagda upplagesidan 1869
har svarat mot en motsvarande uppgång av tabellernas distributionssiffror
under avdelning B, varför alltjämt c:a 30 % skickats till orter utanför Malmö.
Resultaten l 870 ligger på ungefär samma nivå som föregående år. Samtidigt
har den sammanräknade upplagan stagnerat något. Det kan sammanfattningsvis konstateras att Malmö Nya Allehandas och Malmö Handels- & Sjöfartstidnings sammanlagda distributionssiffror, redovisade under avdelning B i
postverkets tabell, över antalet ex. skickade till orter utanför utgivningsorten
under perioden 1866-1870 legat på en relativt jämn nivå kring 1.000 ex.
Svängningarna uppåt eller nedåt har inte varit så stora att man kan dra
några mera vittgående slutsatser ur det statistiska materialet. Den tydliga
nedgången i ､ｾｳｴｲｩ｢ｵｯｮｦ｡＠
för tredje kvartalet utgör dock ett undantag. Den nedåtgående trenden, som var av tillfällig natur, kan säkerligen
förklaras utifrån den allmänna närings- och hungerkris, som drabbade landsbygdsbefolkningen 1868.26
I jämförelse med ovan redovisade resultat under avdelningarna A och B
är siffrorna under avdelning C obetydliga. Tabellavdelningen belyser tidningsdistributionen till utlandet från Malmö. Liksom tidigare redovisas Malmö
Nya Allehandas och Malmö Handels- & Sjöfartstidnings siffror tillsammantagna i en kolumn, medan Snäll Posten före Sydsvenska Dagbladets tillkomst
på våren 1870 presenteras i särskild kolumn. Sistnämnda tidningars siffror
redovisas därefter tillsammans, eftersom båda organen utkom sex gånger i
veckan från april 1870. Medan Malmö Nya Allehanda och Malmö Handels& Sjöfartstidning här aldrig når upp ens till ro ex. tillsammans redovisar
Snäll Posten ensam siffror på 30-40 ex. En viss ökning noteras från april

92

T abell 5.
Antal tidningar som. skickats till Malmö från andra orter i S ve rige 1866- 187 I.

1/varannan
mån

3/v

2/v

1/v

2/mån

1/mån

8
3

131
118
92
87

71
25
62
65

8

6

15
15

19
12

12
14
35
21

94
79
76

Il

77

121
93
95
94

13
13
10

26
23
25
24

5
4
5
6

20
19
46
15

91
101
171
92

82
113
123
106

4
7
5
12

19
15
19
14

176
148
157
164

5
6
6
6

23
23
2l
27

89
86
78
83

I08
I08
I08
111

2
2
2
3

14
13
14
14

3
6
3

1870
l kvart
2
3
4

206
197
181
195

3
5
6
6

17
20
19
18

101
115
100
124

136
148
135
154

5
3
3
3

16
18
18
18

2
2
4
2

1871
1 kvart
2
3
4

454
440
435
449

6/v

4/v

1866
1 kvart
2
3
4

184
182
175
165

7
6
6

1867
1 kvart
2
3
4

170
168
154
161

6
6
6
8

1868
1 kvart
2
3
4

164
164
148
158

1869
l kvart
2
3
4

I

6

1/kvart

I 2/år

5
4
4
3
4

12

ej spec.

1870 i den vänstra kolumnen, då Sydsvenska Dagbladet börjar utkomma.
Att siffrorna belyser Snäll Postens mera utbyggda kontakter med utlandet
är trots de relativt blygsamma differenserna vid jämfördsen mellan denna
tidning och de båda konkurrenterna i Malmö under 1860-talets senare del
ovedersägligt.
Distributionssiffrornas ofullständiga bild av tidningslä:sandet i Malmö under
den senare delen av 1860-talet kan lämpligen kompletteras med en granskning av tillgängligt statistiskt material från Postverket rörande antal tidningar, som anlänt till Lund från andra städer i Sverige. Liksom tidigare analyserade distributionsredovisningar är även det här aktuella materialet behäftat med vissa fundamentala brister: det är omöjligt att direkt
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identifiera tidningarna, vars siffror redovisas i kolumnerna enligt samma
metod som tillämpats i tidigare granskade distributionstabeller, eftersom pressorganens namn inte är angivna. Ofta kan bakom siffrorna i en kolumn
dölja sig flera tidningar med samma antal nummer per vecka.
Av tabellresultaten avseende antal tidningar som skickats till Malmö från
andra städer i Sverige 1866-1870 kan man konsta tera att sexdagarstidningarna dominerat ( tab 5). Eftersom denna kategori - förutom i Malmö från
1870 - blott utkom i Stockholm och Göteborg under den för denna undersökning aktuella perioden måste de i de aktuella tabellerna redovisade siffrorna avse antal tidningsex. som anlä nt till Malmö från dessa båda städer.
Utan stöd i källmaterialet kan man nog våga dra slutsatsen att huvudstadspressen med sin rikskaraktär här klart dominerat över Göteborgstidningarna.
Medan enligt tabellen resultaten i kolumnen avseende sexdagarstidningar
pendlat mellan 150-200 ex. under åren 1866- 1870, h ar siffrorna i övriga
kolumner med något undantag aldrig nått upp till förntnämnda tal. Siffrorna
i de två kolumnerna avseende tidningar som utkommit två respektive en
dag per vecka har oftast legat mellan 80 och 100 ex. Resultaten i kolumnerna för pressorgan, som utkommit fyra respektive tre gånger per vecka,
har med några undantag inte nått upp till 30 ex.
Som nämnts kan man med säkerhet konstatera att sexdagarstidningarna
kommit till Malmö från Stockholm eller Göteborg, varvid troligen huvudstadstidningarna legat i överläge i förhållande till konkurrenterna från västkustmetropolen. Att av siffrorna från övriga kolumner dra •slutsatser rörande
pressorganens hemvist är betydligt svårare. Det fanns ju sålunda på 1860talet tidningar med två nummer per vecka utgivna såväl i Stockholm som på
olika håll i landsorten.

Dödsannonsen som opinionsmätare
Granskningen av upplage- och distributionssiffrorna har tyvärr inte kunnat
bidraga till att mera ingående belysa de aktuella malmötidningarnas spridning utanför utgivningsorten. Inte heller frågan om läsekretsens sociala struktur har genom benyttandet av detta material kunnat klarläggas. Båda målsättningarna är dock centrala i en undersökning av här aktuell typ. Som
redan påpekats inledningsvis utgör innehållet i pressorganen en tredje källtyp
som bör prövas.
En inventering av innehållsstrukturen i svensk press under perioden r 8651870 har visat att tidningarnas annonser och kungörelser bör kunna användas som opinionsmätare. Efter prövning har dödsannonserna utvalts som
objekt för den fortsatta analysen av malmötidningarnas läsekrets. Materialet
bör för att kunna studeras innehålla uppgifter om de avlidnas yrke och hemort .
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Tabell 6.

Antal dödsannonser i Malmötidningarna 1865- 1870 under månaderna mars, juli och
november.
Snäll posten

1865
1866
1867
1868
1869
1870

Malmö

Lund

Övriga städer

Landsbygden

16

7

28

20

15
20
15
16

6
8

17
10

JO

JO

2

25

20
19
37
16

2

30

4

32
30
55
69

Malmö Nya Allehanda

1865
1866
1867
1868
1869
1870

32
23
33
27
28

I

2

2

Malmö Handels- och
Sjöfartstidning

1867
1868
1869
1870

4

3

5
7

3

10

Anm. Vid val av kolumn h a r för samtliga tidningars vidkommande den avlidnes hemort
varit bestämmande.

En beräkning av antalet dödsannonser i de tre malmötidningarna under
månaderna mars, juli och november r865- r870 visar att Malmö Nya Allehanda redovisat avsevärt större antal dödsannonser med anknytning till
Malmö än både Snäll Posten och Malmö Handels- & Sjöfartstidning. Det
bör då erinras om att förstnämnda tidning utkom blott två gånger i veckan,
medan Snäll Posten presenterade sig tre gånger. I gengäld har Cronholms
tidning en betydande övervikt i fråga om dylika annonser från övriga städer
inklusive Lund vid en jämförelse med de båda konkurrenterna i orten. Dödsannonser av sistnämnda kategori saknas praktiskt taget i Handelstidningen
under de granskade månaderna. I fråga om tillkännagivanden om döda från
landsbygd redovisar Malmö Nya Allehanda betydligt fler dylika än både
Snäll Posten och Handelstidningen ( tab 6).
Resultaten tyder på att Malmö Nya Allehandas ·s pridning i Malmö och på
landsbygden varit mera omfattande än Snäll Postens, medan denna hävdat
sig bäst i övriga städer inklusive Lund. Handelstidningen, som praktiskt taget
saknar dödsannonser med anknytning till landsbygd och övriga städer, har
att döma av detta material i hög grad varit bunden till läsare i utgivningsorten Malmö ( tab 6).
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En detaljanalys av dödsannonserna från landsbygdsområden i Malmö Nya
Allehanda och Snäll Posten kan lämpligen inriktas mot ortsbestämning av
varj e annons under de i denna undersökning aktuella månaderna l 865- 70.
Tidningarnas spridning på landsbygden bör då med reservationer kunna anges regionalt ( tab 7).
För båda tidningarna gäller att dödsannonserna från landsbygden med
smärre undantag har anknytning till Skåne. I fråga om Malmö Nya Allehanda kan man tydligt avgränsa dessa annonser till jordbruksområdena söder
och öster om Malmö, möjligen med en viss övervikt för regionen "söder om
landsvägen". Hos Snäll Posten tycks en dylik tendens vara mindre tydlig.
Ortsbestämningen av dödsannonserna från landsbygdsområdena i denna tidning medger inte en regional avgränsning av samma exakthet som i fråga
om konkurrenten. Bilden blir mera splittrad. Då och då saknar sålunda dödsannonserna i Cronholms tidning de 1sedvanliga by- och sockennamnen. I stället
har annonsören tillfogat jordegendomens namn. Inte så sällan har bynamnet
ersatts av uppgift om den prästgård den avlidne bebott. Betydelsen av dylika
annonser i Snäll Posten kommer att granskas mera ingående nedan. 2 7
Ortsbestämningen av dödsannonser från landsbygdsområden i Malmö Nya
Allehanda och Snäll Posten pekar mot att den förra tidningens landsbygdsläsare i hög grad bott i Sydvästskåne. Att göra en mot!Svarande avgränsning
för Snäll Postens vidkommande är knappast möjligt, eftersom annonsanalysen
ju resulterat i ett mera splittrat intryck. Man får nöja sig med att konstatera
att Cronholms tidning tycks haft läsare på skilda håll på skånsk landsbygd.
Landsbygdsläsare utanför Skåne bör ha varit fåtaliga i båda tidningarna.
Som tidigare påpekats saknar pressorganen med något enstaka undantag
dödsannonser från utomskånsk landsbygd.
Som angelägen framstår uppgiften att söka fixera inte blott läsekretsarnas
regionala utan även deras sociala uppbyggnad. Även i detta fall bör en
detaljanalys av dödsannonserna kunna ge ledtrådar. Som regel anges i annonserna den avlidnes yrke eller civilstånd. En systematisk granskning av de
avlidnas sociala status under månaderna mars och juli 1865- 1870 kan inskränkas till Malmö Nya Allehanda och Snäll Posten. Dödsannonserna i
Malmö Handels- och Sjöfartstidning är alltför få för att de skall kunna användas i detta sammanhang.
Det kan konstaterns att Malmö Nya Allehandas annonser från stad och
landsbygd avsett avlidna skåningar från såväl välbärgade som mera enkla
förhållanden. Landsbygdens bondekla5s är ofta representerad i materialet,
liksom Malmö hantverkar- och handlareklass. 2 8 - Yrkena i Snäll Postens
dödsannonser har däremot varit begränsade till en mera trång social cirkel
med hemortsrätt inom de övre sociala skikten i stad och på landsbygd. Det
är sålunda påfallande hur ofta namn från det lilla skikt av förmögna borgare,
kavalleriofficerare och ämbetsmän, som Malmö kunnat uppvisa, figurerar i
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Tabell 7.

Ortslokalisering av landsbygdens dödsannonser i Malmötidningarna J865-I87 0.
Malmö Nya Allehanda
Mars 1865
Eskilstorp ( 2 ggr )
Fru Alstad
Glos torp
Keglinge
L. Slågarp
Terningholm
Vellinge

Kvarn by
Kärrs torp
Körsbärshusen
Maglarp
Skegrie
Skurup
Ståstorp
Stäfwie
Wallby
W. Skreflinge
Åkarp

Juli 1867
Hemmesdynge
Kabbarp
L. Slågarp
Maglarp
Norrviddinge
St. Slågarp
St. Svedala
S. Håslöf
Vellinge
Ö. Grefwie

Snäll Posten
Mars 1865
Färlöv
Hörby
Höör
Gylleboda
L. Slågarp
Skörpinge
St. Herrestad
St. Råby

Mars 1869
Dalköpinge
Fru Alstad
Fuglie
Gislöf
Grefwe
Hammarlöf
Höör (2 ggr)
Kabbarp
Kallerholm
Kvarnby ( 2 ggr)
Kyrko by
Oxie (2 ggr )
Skabersjö gård (2 ggr)
Skivarp
Skurup
Steglarp
Söndraby
Toarp (2 ggr)
Tottarp
Tullstorp
Ugglarp
Vellinge
V. Värlinge
Ö. Skräfwlinge
Juli 1870
Aggarp
Fru Alstad
Fårabäck
Hammarlöf ( 2 ggr )
Hötofta
Keglinge
Klagstorp

Juli 1867
Fränninge
L. Slågarp
Norrwiddinge
Röslöf
S. Willie
W. Alstad
ö. Grefwie
Mars 1869
Agnesberg, Steken
Asarum
Blekingsborg
Fridhem
Gagns torp
Herslöfs prestgård
Höör
lgellösa
Kvarnby
Skabersjö gård
Skurup
Söfdeborg
Söndraby
Torups gård
Wasaholm
Vinslöfs prestgård
Juli 1870
Forstheim (Ble kinge ?)
Hoby prestgård
Kerstorps prestgård
W. Skreflinge
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Tabell 8.

De avlidnas yrkestillhörighet i Snäll Postens dödsannonser 1865- 1870.
Malmö

Övriga städer

Landsbygd

Mars 1865

Mars 1865

Mars 1865

Krögare
Sadelmakaregesäll
Konditor
F d studerande

L'ä nsbyggmästare
Änkefru
Grevinna
Lantmäteriauskultant
Änkefru
Sämskmakarmästare
Direktörs änka
Skräddarmästaränka
Demoiselle
Fröken von ...
Kantor
Sämskmakare

Nämndeman
Uppsyningsman
Demoiselle
Kvartermästare

Juli 1867

Juli 1867

Juli 1867

Guldsmedsgesäll
Änkefru
Mamsell
F d husar

F d läroverksrektor
Teol stud
F d fängelsedirektör
Kamrerare
Timmermästare

Änka efter åbo
F d skollärare
Major
Trädgårdsmästare
Kontraktsprost

Mars 1869

Mars 1869

Mars 1869

Änka efter häradshövding
Löjtnant & handlande
Gördelmakarmästare

Kontorist
Tullförvaltare
Univ stud
Änkefru

Rådmansänka
Grevinna
F d åbo
F d lanträntm'ä stare
Smedmästaränka
Hovpredikant & prost

Juli 1870

Juli 1870

Ärkebiskop
Mamsell
Bokhållare

J ägmästare
Prästfru
Lantbrukare
K yrkoherde

tillkännagivandena om avlidna under den för denna undersökning aktuella
perioden ( tab 8) . Som tidigare påpekats har Snäll Posten till skillnad från
Malmö Nya Allehanda redovisat ett stort antal dödsannonser från andra städer. En analys av dessa annonser visar att en social begränsning finns även
här. Landsbygdsmaterialet i Cronholms tidning innehåller relativt få annonser avseende döda bönder (åbor), m edan däremot avlidna från adeln
och godsägarklassen inte så sällan förekommer liksom civila och militära befattningshavare, vilka samtidigt bebodde och brukade jordegendomar.
Ett karakteristikum för Cronholms tidning är de ofta förekommande tillkännagivandena om avlidna präster och medlemmar i prästfamiljer från
mestadels Lunds stift. Såväl städerna som landsbygden är här representerade
( tab 8 ). En allmän genomgång av dödsannonserna i kollegan Malmö Nya
Allehanda visar att sk prästannonser är sällsynta i denna tidning.
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Granskningen av dödsannonsernas yrkesuppgifter pekar mot att Snäll Posten
i högre grad än Malmö Nya Allehanda lästs i de övre sociaiskikten, bland ämbetsmän och större egendomsägare. Denna slutsats tycks gälla såväl i fråga
om stads- som landsbygdsområden under den här aktuella perioden. Likaledes har att döma av annonserna representanterna för akademiska yrken,
präster m fl, oftare ha tillhört Snäll Postens läsekrets än konkurrentens i
orten. I fråga om den jordbrukande befolkningen har Cronholms tidning
framför allt rekryterat läsare bland godsägare och större jordägare, medan
11almö Nya Allehanda i stället dominerat bland "åbor" och representanter
för landsbygdens mindre välbeställda grupper.
Som tidigare påpekats tillhörde Snäll Posten representationsreformens motståndare i svensk press. Tidningen såg helst att den gamla ståndsriksdagen
bevarades om än något reformerad. Synsättet harmonierar väl med de
åsikter som fanns bland adeln och kleresiet. Det är därför inte så märkligt
att den sociala skiktningen av tidningens läsekrets som den uppenbaras i
annonsanalysen pekar mot att präster och godsägare - de senare som regel
adelsmän - haft pressorganet till sitt husorgan.
Sammanfattningsvi·s kan konstateras att tidningarna i Malmö under den
för denna undersökning aktuella perioden i hög grad präglats av den rikspolitiska aktivitet, som diskussionerna kring representationsreform och folkmöten ·s kapat. Tidningarnas nära samband med sina läsare har kunnat verifieras någorlunda tillfredsställande genom studier av tillgängligt statistiskt
material. En om än ofullständig bild av läsekretsens struktur har tecknats.
Analyserna av tidningarnas annonsmaterial har härvid tjänat som utgångspunkt.
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NOTER:
1

Ang Skånes första järnvägar se vidare
landshövdingarnas i Skånelänen femårsberättelser 1855- 1869 i Bidrag till Sveriges officiella statistik. H.

2

Bidrag till Sveriges officiella statistik.
A. Befolkningsstatistik. Ny följd VI, s 23.
Ibidem VII, s 35. Ibidem VIII, s 23.
Ibidem IX, s 23. Ibidem X, s 75. Ibidem
XI, s 23. Ibidem XII. 1, s 23.
3 En översikt av skolväsendets utveckling i
Malmö före 1842 ges i G Thunanders
avh Från fattigsko la till medborgarskola,
s 267 ff .
4 Förf har i sin lic.avh "Lunds Weckoblad
och Folkets Tidning 1865-1870" analyserat läskunnigheten bland den mantalsskrivn a befolkningen i Lund under 1860talet. Tendenserna i materialet tyder på
att ren analfabetism bör ha varit ovanlig.
Även om hänsyn tas till att befolkningen
i grannstaden Malmö h aft en något annorlunda struktur torde slutsatserna för
Lunds vidkommande i stort kunna gälla
även för Malmö.
5

6

7

8

9
10

11

Bidrag till Sveriges officiella statistik.
H. Kongl. Maj : ts Befallningshafvandes
femårsberättelser. Ny följd. 2. Åren 1861
- 1865. Malmöhus län, s 25. Ibidem.
Åren 1866-1870. Malmöhus län, s 25.
Ibidem. Åren 1866- 1870. Malmöhus län,
s 2.
Ibidem .
Riksdagens protokoll med bihang l 8401841 : l sam!. Kongl. Maj : ts nådiga propositioner nr. 7, bil.
Ibidem.
Förmodan bygger på slutsatser i författarens lic.avh: en analys av läskunnigheten
bland befolkningen kring Lund vid slutet
av 1860-talet tyder på en a llmä n förbättring av befolkningens läskunnighet från
1840 till 1865.
Angående Malmöpressens äldsta historia
se vidare förf uppsats Från annonsbl ad
till politiska tidningar. Några data ur
Malmö ä ldre presshistoria ( MF Å 1 968 )

IOI

samt B Lundstedt, Sveriges periodiska
litteratur III, s 256 ff.
12
L Ljungberg, Niclas Hansson Thomson,
En kulturapostel på 1800-talet, Att minnas i en stad, s 58.
t3 H Tarstad, I B Westenius och tidningen
"Framåt" i Malmö, MFÅ 1946, s 51. C Lindskog, Sydsvenska D agbladet Snällposten 1oo år, s 25 ff.
14 G
Wallin, Valrörelser och valresultat.
Andrakammarvalen
Sverige 18661884, s 106, 136, 155 l
15 Se vidare tex översikterna i H L Lundh,
Från Skandinavism till neutralitet, och
E Gullberg, Tyskland i svensk opinion
1856-1871.
16 Slutsatserna bygger på en genomgång av
ledarartiklar i de tre tidningarna under
för denna undersökning aktu ella perioden.
17
Se tex Malmö Handels- och Sjöfartstidning 29/ 9 1867.
is Docent Sture Waller, som f n är sysselsatt
med att utarbeta en översikt över den
svenska pressens upplagor under 1800talet, har generöst lå tit författaren ta del
av preliminär upplagestatistik rörande
Skånes press under 1860-talet.
19 J ämför tabell i E Gullberg, a a, s 359 .
20 1bidem.
21Siffrorna i tabellerna 4 och 5 är hämtade
ur Poststyrelsens arkiv. Arkiv nr 7a :L.
Statistiska kontoret. E: lnk. hand!. 2.
Statistiska årsuppgifter 1866-1871.
22 Angående Malmös kommunikationer under 1860-talet se ovan s 82.
2 3 Se vidare s I oo.
24 Se s 88.
25 Angående Snäll Postens och Sydsvenska
Dagbladets upplage- och distributionssiffror se tabell 3 och 4.
2 6 Angående kris året 1868 se ovan s 83.
prästgårdsannonserna i Snäll
2 7 Angående
Posten se vidare s JOO.
2 s Slutsatserna bygger på allmänna intryck
vid författarens genomgång av det aktuella annonsmaterialet.

KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING:
Otryckt källmaterial

Kungl. Poststyrelsen, Stockholm
Postverkets a rkiv nr. 7.
A. Statistiska kontoret.
E :a Inkommande ha ndlingar. Statistiska å rsuppgifter 1866- 1870.

Tryckta källor
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Kristianstads län 1855- 1870
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Period i ca
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Malmö Nya Allehanda
Snäll Posten
Sydsvenska Dagbladet
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Kalend egatan mot nordväst å r 1900. Den m edeltida byggnaden döljer sig bakom putsen
i tvåvåningshusets vä nstra del. - Foto Axel Sjöberg. Malmö museum.

Den återfunna "ärkebiskopsgården"
i Malmö
Av

SVEN RosBORN

I februari månad år 1953 slogs det larm om att det blottats ålderdomliga
murar vid reparation av stadsveterinärens lokaler i det gamla "Beijerska huset" vid Kalendegatan. Fil dr Einar Bager begav sig genast till platsen. Den
Beijerska fastigheten utgjordes då som nu av en byggnad i två våningar med
loft och källarutrymmen. Gårdsfasaden gränsar mot den i våra dagar så omtalade Kompanigården med Kompanihuset. I bevarade handlingar verkade
byggnaden vara en på 1800-talet ombyggd 1700-tals gård. År 1953 uppdagades
att detta endast var delvis med sanning överensstämmande. Under väggputsen
dolde sig nämligen två olika byggnader, varav den i söder kunde dateras till
medel tiden 1.

[g r. Plan över bottenlningen.
Bevarad medeltida mur.
D elvis bevarad med eltida mur.
Ny mur.
Ej bestämd mur.
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Den år l 953 gjorda antikvariska undersökningen kom att omfatta endast
vissa innerväggar i bottenvåningen. Den medeltida byggnadens inre mått
kunde anges till ca 8,5 X 5,5 meter, fig l. Södra tvärväggen frilades helt, varvid två igenmurade nischer blottades. Under dessa nischer var väggen försedd
med ett flertal runda hål, vilka tolkades som fästpunkter för en innerpanel2.
Även väggen mot Kalendegatan frilades från sina tjocka putslager. Två stora
fönsteröppningar hade här upptagits i sen tid, varför större delen av den
ursprungliga medeltidsmuren gått förlorad. Ett smalt väggparti mellan de båda
fönsteröppningarna hade emellertid skonats och här påträffades en nisch med
väggmålningar. I sitt första skede har säkert nischen tjänstgjort som fönsteröppning. På troligtvis 1600-talet murade man igen öppningens yttre del, minskade den inre delen med en halv tegelstens bredd och försåg den på så sätt
uppkomna nischen med målningars.
Ar l 973 var det åter dags för ombyggnad av lokalerna. Arbetet kom denna
gång även att omfatta delar av övervåningen. Det antikvariska arbetet i regi
av Malmö museum kom att väsentligt öka bilden av det medeltidshus som
så fragmentariskt återfanns för tjugo år sedan 4. Arbetet år 1973 omfattade i
huvudsak byggnadens gårdsmur i väster. Denna mur är helt inbyggd i den
nuvarande byggnaden och tjänstgör som en bastant mellanvägg.
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Fig 2. Det återfunna 1 600-tals fönstret.
Fig 3. Uppmätning av mittposten till fönstret fig
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Byggnadsbeskrivning
Botten våningens gårdsmur
Undersökningen av gårdsmuren aktualiserades bl a av att ett genombrott för
en dörröppning skulle göras genom medeltidsmuren. Härigenom kom en äldre
igenmurad fönsteröppning att friläggas på platsen för den tilltänkta dörröppningen, fig 2. Fönsteromfattningen av trä hade bevarats i det närmaste intakt,
så också den vackert profilerade mittposten, vilken daterar fönstret till 1600talet. Detta var verkligen en upptäckt. Att finna en sådan välbevarad fönsterkonstruktion på sin ursprungliga plats tillhör sällsyntheterna vid byggnadsundersökningar 5.
Fönsterkarmen är 25 cm bred och 3 cm tjock samt något skråställd. Karmkanterna inåt rummet avslutas med en enkel profilering, medan de utåt avfasats för fönsterbågarnas infästning. Sidostyckena är intappade i över- och
unders tyckena.
Mittpostens utseende framgår av fig 3. Posten är gjord i ett enda trästycke
med undantag av den övre utskjutande delen. Denna övre del består av tre

4 . Delvis bevarad smygning.

stycken tillskurna bitar, vilka fastnaglats till en enhet. Att döma av märken i
träet har det även mellan det övre och det undre profileringsfältet suttit en
utskjutande listkonstruktion. Posten är liksom sidostyckena intappad i överoch understyckena. För regling av de båda fönsterbågarna har man slagit in
två järnkrokar i sidorna, vilket framgår av figuren.
På de båda snedställda sidoväggarna mellan karm och inre murliv återfanns
rester av väggmålningar, fig 4. Dessa hade farit mycket illa under århundradens lopp. En list av svart färg inramade ett ljusare mittfält, på vilket svaga
antydningar till växtornamentik kunde skönjas.
Den påträffade fönsteröppningen visade sig vara en sekundär upphuggning
i den medeltida muren. Detta kunde bl a konstateras genom smygarnas avbilade tegelstenar. Längre fram ska visas att det på denna plats troligen från
början ej funnits någon muröppning.
Av fig 5 framgår att det mellan 1600-tals fönstret och den södra tvärmuren
en gång uppbrutits en dörröppning, vilken efter en tids användning igenmurats. Över öppningen frilades ett tegelskift på ca 65 cm längd. Då ingen antydan till valvbåge gör sig gällande på denna höjd kan man sluta sig till att
det ej heller under denna nivå funnits någon ursprunglig muröppning.
Mitt på långväggen påträffades en igenmurad väggöppning, vilken vidgade
sig nedåt. Vid dess öppnande vällde tjocka, svarta sotlager ut i rummet. Att
öppningen en gång varit en del av en spis var det därför inga som helst tvivel
om. En närmare undersökning av öppningens sidomurar och bakmur visade att
hela konstruktionen tillkommit under ett yngre tidsskede. Sidomuren mot söder utgjordes nämligen av avbilade medeltida tegelstenar, medan övriga begränsningsmurar var uppförda av betydligt yngre tegelstenssorter.
Ytterligare en fönsteröppning återfanns på denna västra gårdsmur. Vid genombrott för en ventileringstrumma längst i norr blottades delar av en valvbåge. Arbetet avbröts och en betydligt försiktigare framtagning tog sin början.
Den gamla fönsteröppning som härvid frilades visas på fig 6. Denna öppning
är den enda hela, ursprungliga fönsteröppning som påträffats i den medeltida
byggnaden.
Öppningens inre del är 78 cm bred och sidomurarnas höjd uppgår till
go cm. Över dessa vilar en valvbåge av Y2 tegelstens höjd. Öppningens yttre
del är betydligt mindre, endast 46 cm bred med 70 cm höga sidomurar. Även
över denna del vilar en valvbåge av Yi tegelstens höjd. Inne i öppningen
återfanns en träkarm i mycket enkelt utförande. Att döma av träets kondition
kan denna karm dateras till samma tid som 1600-talsfönstret. Ursprungligen
verkar inte öppningen ha haft någon karmkonstruktion utan varit helt öppen.
Detta framgår av de åtminstone sex olika slamningslager som täckte valvbågens undersida. Att öppningens storlek ökas inåt rummet kan tyda på att
den trälucka som bör ha ersatt fönstret suttit här inne och möjligen slagit
mot den norra tvärväggen.
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Fig 5. Uppmätningsritning av gårdsmurens inre murliv i källare och bottenvåning. De
mörka partierna markerar ursprungliga muröppningar. Teckenförklaring: se fi g I.

Fig. 6. Den å terfunn a 1400-tals
fönsteröppningen .
10 7

Vid jämförelser med den år 1953 påträffade nischen på östra yttermuren
och den år 1973 frilagda fönsteröppningen visar det sig att dessa är lika stora
och att de ligger på samma höjd. Detta stöder Bagers påpekande att den östra
nischen från början kan ha varit en fönsteröppning ut mot Kalendegatan.
Gårdsmurens yttre murliv frilades också delvis i samband med undersökningen. Som framgår av fig 7 upptages denna väggyta till stor del av en
rökstock med intilliggande toalettutrymmen. Dessa murpartier kunde inte
undersökas. Att döma av den bevarade medeltidsmurens inre murliv har det
emellertid på detta dolda murparti ej funnits några ursprungliga öppningar.
En intressant detalj avslöjades vid putsavknackningen på gårdsmurens södra
del. I murlivet framträdde avbilade tegelstenar, vilka visar att byggnadens
södra tvärmur fortsatt inåt gården, fig 7 punkt 1. Till gathuset har det alltså
hört någon slags utbyggnad. Rivningen av denna utskjutande byggnadsdel
hör troligen samman med upphuggandet för 1600-talsfönstret. Så länge utbyggnaden fanns var det givetvis ej aktuellt med någon fönsteröppning på
detta murpartiet.
Av fig 7 punkt 2 framgår det att det ca 1,8 meter över dagens golvnivå
skett en indragning av fyra stycken tegelskift. Denna indragning har fortsatt
åt norr men endast ett litet parti återstod vid undersökningstillfället. Indragningen uppgår för de tre nedre skiften till 15 cm samt för det övre till 7 cm.
Då indragningen ej är särskilt djup är det svårt att tänka sig konstruktionen
som någon slags valvanfang. Mer lockande skulle det vara att sätta det i samband med infästningen för taket till den utskjutande byggnadsdelen.
I gårdsmurens norra del sitter den ursprungliga fönsteröppningen. Strax
norr om denna uppdagades en intressant detalj, fig 7 punkt 3. En delvis skadad stötfog sträcker sig ca 1,7 meter upp på muren. Uppåt avslutas den av
resterna till en 1 tegelstens hög valvbåge. Undersökningen av muren på den
andra sidan den avskiljande norra mellanväggen gav negativt resultat. Valvbågens fortsättning hade här borthuggits och en ny mur uppförts. Trots det
således fragmentariska materialet är det utan tvekan här frågan om resterna
efter en ursprunglig portöppning.
Övervåningens gårdsmur

De undersökningar som gjordes i övervåningen omfattade endast gårdsfasadens
yttre murliv. Det inre täcktes av en träpanel, vilken ej fick röras. Detta betyder att man inte kan säga någonting om huruvida det bakom den tjocka
rökstocken döljer sig någon ursprunglig muröppning.
Längst i norr påträffades byggnadens ena hörnparti i det närmaste intakt.
Den norra tvärmuren var emellertid bortbilad. Härigenom framgick det klart
att väggarna i detta övre våningsplan varit ca 45 cm tjocka och uppförda i
skalm urs teknik.
Ingen rest efter någon fönsteröppning kunde konstateras på detta vånings!08
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Fig 7. Uppmätningsritning av gårdsmurens yttre murliv. T eckenförklaring: se fig

1.

plan. Det är därmed inte sagt att det inte kan ha funnits någon sådan. Rökstocken och den svårt sargade muren söder därom lämnar tillräckligt stora
blottor för ett sådant arrangemang. Muren längst i söder uppvisar en lång
stötfog, vars övre del är skadad, fig 7 punkt 4. Från början tolkades denna
som den medeltida byggnadens sydvästra hörn. Vid sammanställning av de
enskilda fältritningarna visade sig emellertid detta antagande ej stämma. Nedan ska visas att det troligen är en rest av en ursprunglig dörröppning som
här framkommit i ett ytterst fragmentariskt tillstånd .
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Fig 8. Plan över den tillgängliga
kä llaren.

Källarutrymmena
Någon större undersökning av källaren blev aldrig genomförd. En planuppmätning av denna visas på fig 8. Tillträdet till källaren har skett i väster upp
mot gården. Anfangsmurarna för ingångsvalvet är något skadade, men dörrbredden kan trots detta ganska exakt uppmätas till 1,2 meter. Valvet består
av en yttre och en inre valvbåge av vardera Y2 tegelstens höjd. Yttre delen
av den södra anfangsmuren uppvisar rester efter en avbilad tegelstensmur,
vilken sträckt sig inåt gården i västlig riktning. Som framgår av fig 1 har
denna mur säkerligen bildat den utskjutande gårdsbyggnadens norra yttermur.
Utbyggnadens bredd kan alltså uppges till ca 4,2 meter.
Källarrummet avskärmas i dagens läge åt söder av en mur löpande i riktning öster-väster. Att den ursprungliga källaren fortsatt längre söderut är helt
klart, då denna södra mur inte ligger i förband med långmurarna. I sydöstra
hörnet finns dessutom kvar en hög muröppning med bevarad valvbåge, vilken
till större delen täcks av den tvärgående muren. Då denna muröppning är igenmurad kan det inte avgöras om den en gång tjänstgjort som nisch eller som
dörröppning ut mot Kalendegatan. På samma långsidas norra del finns det
emellertid en liknande muröppning. Bakmuren ligger här i förband med sidoI IO

murarna, vilket klart visar att det här är frågan om en nisch. Denna h ar
varit ovanligt hög. Sidomurarna är inte mindre än l 30 cm höga, bredden
uppgår till 88 cm m edan djupet endast är 30 cm.
Källarens norra tvärmur är helt intakt. Tre nischer återfinnes här. Bredden
på dessa uppgår till 82 cm och djupet till 30 cm. Någon säker höjd kan inte
anges. Källargolvet har nämligen under å rens lopp höjts så mycket att det i
dagens läge helt täcker nischernas nedre delar.
Mellan nischerna finns något högre upp på muren två hål på 26 X 30 cm
respektive 32 X 30 cm. Att den ena öppningen är större än den andra beror
på att man i senare tid bilat upp det ena hålet. Dessa två ursprungliga hål
har utan tvekan varit avsedda att bära upp de två, i husets längdriktning
löpande träbjälkar, som bottenvåningsgolvets tvärgående reglar måste ha vilat
på. Den ursprungliga träkonstruktionen är nu helt borta, men hålen gör det
möjligt att rekonstruera golvnivån i bottenvåningen.
Slutligen ska nämnas att det i den västra långmurens norra del skett en
upphuggning, vilken efter en tids användning åter murats igen. Storleken på
detta ingrepp kan tyda på att det här från början funnits en liknande nisch
som den i östra långmuren. Någon full klarhet i denna frågan kunde emellertid ej erhållas.

Rekonstruktionsarbetet
Inte ens vid sammanslagning av undersökningsresultaten från år l 953 och
från år 1973 kan man säga att man erhållit ett material som möjliggör en
säker rekonstruktion av större delen av den medeltida byggnaden. Materialet
räcker endast till ett försök att rekonstruera gårdsfasadens utseende. Nedan
ska redogöras för detta.
För att överhuvud taget kunna få ett begrepp om byggnaden måste vissa
basnivåer ringas in. Detta gäller i första hand bestämningen av platsens marknivå vid byggnadstiden samt en lägesbestämning av bottenvåningens och övervåningens golvnivåer.
Inga utgrävningar gjordes i samband med undersökningarna. De fakta angående byggnadens ursprungliga marknivå man härigenom möjligen skulle ha
erhållit saknas alltså. Men trots detta finns det vissa hållpunkter i denna
fråga. En av förf upprättad nivåkarta över den ursprungliga sandåsen på vilken
staden byggdes visar att gränsen mellan sand och kulturlager på platsen för
huset ligger på ca + 2,0 m ö h. Utgrävningar kring Kompanihuset ca 40
meter väster om den medeltida byggnaden avslöjade en kullerstensläggning
från början av 1500-talet på ca + 4,3 m ö h .6 Då avståndet mellan de två
byggnaderna är så litet kan denna 1500-talsnivå i stort gälla för dem båda.
Den sökta marknivån måste alltså ligga mellan + 2,0-4,3 m ö h. Någon
l l l

säker åldersbestämning av byggnaden går ej att göra. En datering till 1400talet har emellertid gjorts gällande. 7 Att detta kan stämma ger även den påträffade fönsteröppningen en viss antydan om. Från fönsterbänken ner till
1500-talets marknivå är det drygt 2 meter. För att erhålla rimliga proportioner på byggnaden kan man inte gå alltför djupt under denna nivån. Den
ursprungliga marknivån får då sökas i den omtalade toleransskalans övre del,
mellan 3,0- 4,3 m ö h. En närmare inringning är med det befintliga materialet ej möjligt att göra.
Endast en av de ursprungliga golvplanen har med säkerhet kunnat lokaliseras, nämligen bottenvåningens. Som omtalats finns det i källarens norra
sidomur bevarat två kraftiga bjälkhål. I dessa måste de längsgående golvbjälkarna en gång ha vilat. Om man räknar med utgångspunkt från dessa hål
bör golvnivån ligga på omkring 4, 7 m ö h.
I övervåningen framkom inga bjälkhål vid undersökningen, men trots detta
finns det en antydan om på vilken höjd golvet legat. Övervåningens södra
del avslutas som tidigare omtalats med en långsträckt stötfog. Denna fog kan
inte vara identisk med byggnadens sydvästra hörn. På fig 7 punkt 4 ses nämligen att muren i övervåningen slutar ett tiotal cm innan den når fram till
bottenvåningens södra tvärmur, fig 7 punkt 1. Om stötfogen skulle markera
en hörna, betyder detta att övervåningens södra tvärmur skulle hänga av sig
självt i luften. Detta är ju helt omöjligt. Stötfogen kan genom detta resonemang endast tolkas som norra delen av en dörröppning. Detta betyder i
sin tur att byggnaden på övervåningsplanet måste ha fortsatt längre åt söder
än vad utrymmena i bottenvåningen anger.
Fig g visar den rekonstruerade, ursprungliga gårdsfasaden. I mitten skjuter
gårdshuset ut i rak västlig riktning. Denna utbyggnad kan endast ha varit
en våning hög, då inga märken efter någon utskjutande mur finns i övervåningen. De fyra indragna tegelstensskiften i bottenvåningen bildar på rekonstruktionen takets infästning med långmuren. Källaröppningen har kommit
att ligga i direkt anslutning till utbyggnadens norra mur.
I norr bildar porten en särskild liten utskjutande byggnadsdel. Om taket
varit utformat som pulpettak som bilden visar eller om det varit ett sadeltak
går ej att klargöra. Att det endast är frågan om en begränsad tillbyggnad
talar det faktum för att källaren ej fortsätter under denna utskjutande del.
Av rekonstruktionen framgår det också hur märkligt bottenvåningsfönstret
placerats på fasaden. Detta fönster har av någon anledning pressats så långt
åt norr som det överhuvud taget är möjligt. Förklaringen till detta kan vara
att man mellan detta fönster och källartrappan fordrat ett visst utrymme för
svalgångstrappan. Att det funnits en svalgång till byggnaden är högst troligt, då detta var den gängse utformningen av de medeltida byggnaderna.
För just detta medeltida hus kan man också i en bevarad handling från år
1498 indirekt utläsa en sådan utvändig förbindelseled.
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Fig g. Rekonstruktionsskiss över gå rdsfasadens ursprungliga utseende.

Som tidigare omtalats måste stötfogen i övervåningen tolkas som en rest
av en dörröppning. Detta i sin tur medför att byggnaden har varit längre
än vad bottenvåningens mått anger. Att man lagt en tvärvägg utan några
öppningar genom hela bottenvåningen kan tyda på att det söder om denna
mur funnits en större portöppning som fig g visar.
Byggnaden har i och med denna rekonstruktion fått en mera långsmal form
än man tidigare trodde. Detta stämmer också med den enda äldre platsangivelse för huset som vi känner. På Niels Jörgensens karta från år 1586
har medtagits på denna tid märkligare byggnader i staden.s Kartan är egentligen endast en skiss men om man jämför med rådhuset och Kompanihuset
har upptecknaren på ett enkelt sätt fångat byggnadernas grundform. »Ärkebiskopsgårdern> har på kartskissen fått en långsmal form. Alltför stor tillit
till skissen kan man dock givetvis ej ha.

Byggnaden i det skriftliga källmaterialet
För de flesta av de bevarade äldre Malmöhusen gäller att få skriftliga belägg
finns att tillgå. I detta fallet utgör det återfunna medeltidshuset ett undanl 13
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tag. Från år 1498 finns det nämligen bevarat en ganska detaljerad skildring
om huset och vad däruti fanns.9 Gården ägdes vid denna tid av ärkebiskop
Birger och tillsynen var anförtrodd dekanen Jens Hjort. Strid om äganderätten uppstod emellertid mellan ärkebiskopen och riddaren Niels Hack på
Häckeberga. En höstdag år 1497 anländer riddaren till Malmö med sitt följe.
Av Jens Hjort fordras nycklarna till gården, vilka denne vägrar lämna ut.
Niels Hack låter då resa en stege »Op tiil steenhwseth och lodh bryde eett
windwgh vp, och ther kam en drengh jndh i thet litlx kammer. Han lodh
laasxnnx jndhen tiill vp paa steenhwseth, och sidhen saettae han syn laas
wthen fore then ydherste d0r och beholth hwss och godz i syn haffwende
waere, saa meghet som ther jnnae fandes .»
Efter denna nog så dramatiska beskrivning görs en redogörelse för det lösöre
som riddaren på detta sätt lagt beslag på. »Fforsth vdhij thet litlae kammer
wor en saengh met iij dyner, ij hweth dyner, ij taepetth, et par laghen och
en dwn dynae. Item jinde paa magheth een dyne wdi foldebencken och eet
saengkledhe. Item wdi thee ij smaaskaff ij smaa winkanner, iij teenfadh i
sammae skaff i mwren, een kysthe wdi baencken, vij rnde herrae fadh , en
bordhdwgh, en lang baencke dyne oc vi skind hi0ende. Item i thet litlae
kammer vdhen fore en traesaengh och en dynae wdhij mett eth blodigthens
wordh och eet foldebwrdh.»
Efter detta besök lämnar Niels Hack staden men återkommer i december
I
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månad. Nu låter han »vpsloo kiellere d0rren och andre dorre ther paa
gordhen ... » Efter detta konstaterande lämnas en närmare redogörelse för
vilka utrymmen som på detta hårdhänta sätt gjorts åtkomliga. »... och tha
wor ther jnnae wdhij kielleren ij tonner sm0r aff myn herres, her electi landgilde smor, i tonne sildh, som vpskiffwedes her for Malm00 aff hans nadess
skib, som then tiid skwllae tiill Lubeck, en tonne 0ll, kiodh och flesk, som
offwerlob aff then spiisningh hans nade saende megh at lade salthae sildh
meth. Item en tonne metth gammelth jernfangh. Item wiidh och raffther
och tommae tonner, ny och gamblae, wedh een lesth. Item wdhij stegerehwset
k0ykeentoy, grydher, kielde, ij teenkanner, fad och talerken. Item wdhij
brogherehwseth een brygghere kiedell, horer tiil erchiebiscops saedheth. Item
vdhij thet hwss iagh saltthede sildh wdhij en tonne met laghe, j lesth tommae
tonner, onde och gode, ij balliaer och annen redzskab ath salthae sild metth.
Item i thet herbergh hooss abelle gordh en ij tresaenghe meth klaedher, som
ther tiill h0re. Item wdhij bwrghestwffwen eeth bordh och en baenck, som
horer her Henrick Winther tiill oc iaegh lontthae aff hannem; the andre
baencke och bordh, som ther aere jnnae, hore saedheth tiill.»
Berättelsen är intressant då den i mycket kan komplettera resultaten av
den byggnadsarkeologiska undersökningen . Vid det första besöket omtalas
endast hur man bryter sig in i övervåningen samt de rum och inventarier som
fanns här. Man har tydligen ej haft tillträde till övriga våningsplan, vilket
tyder på en yttre förbindelseväg åt gårdssidan, fig g. I viss mån kan man
sluta sig till rumsdispositionen i denna övre våning. Här fanns en liten kammare, ett »magh» samt »thet litlae kammer vden fore». Detta sista rumsutrymme har i tidigare litteratur tolkats som en avdelad förstugukammare.10
Vid det andra besöket låter Niels Hack slå upp källardörren och andra
dörrar. Av beskrivningen framgår den mängd uthus som tillhörde gården;
stekhuset, brygghuset, huset där Jens Hjort saltade sill, herberget samt borgarestugan. Borgarestugan bör i detta fall åsyfta gathusets bottenvåning. Av
beskrivningen verkar nedre våningen endast att ha bestått av ett rum. Detta
stöder antagandet att utrymmet söder om det nu påträffade bottenvåningsrummet har förmedlat förbindelse mellan gata och gård.
När riddaren efter det andra besöket hade tillträde till hela gården lät
han sätta lås »jnnaen fore porthen» och hade sin utgång »wdh ath bodhernae
i noghen tiidh». Detta tyder på att tillträde till gården har kunnat ske genom två ingångar. Den norra, mindre portbyggnaden kan ha lett ut till
bodar som varit placerade längs med fasaden mot Kalendegatan. Den höga
placeringen av bottenvåningens fönster tillåter gott ett sådant arrangemang.
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1498 4/ I.

10

N G Sandblad, Skånsk stadsplanekonst
och stadsarkitektur intill I 658. Skånsk
senmedeltid och renässans, 1949, s 178.

II6

Malmö-litteratur
Bibliografiska noteringar för år 1972
(med tillägg från föregående år)
Av PER ANDERSSON

A.

Bok- och biblioteksväsen

BIBLIOGRAFI

Johanson, Margit, Anteckningar
till en Malmöbibliografi för år 197 l .
-- MFA. 40 ( 1972 ), s 193-203.
2 Modeer, Kjell A, Einar Bagers
bibliografi. Utg av Malmö fornminnesförening. Malmö 1972. 34 s.
Även i MFA. 40 ( 1972 ), s 5- 20.
BIBLIOTEK

3 Ahlgren, Siv, Oscarsson, Karin, &
Östling, Erik, Books at the job. [Malmö stadsbiblioteks verksamhet på arbetsplatser.] - Scandinavian public
library quarterly. 5 ( 1972 ) :1, s 22-26.
4 Andgren, Anna-Kristina, Kirseberg: ett biblioteksexperiment. Form. 68 ( 1972 ) :7, s 274-276.
5 Bach, Britta, Arbejdspladsbiblioteker i Malmö. - Bibliotek 70. 1972:
16, s 344- 345.
6 Försök med bibliotek. Litteraturutredningens biblioteksstudier. Separat bilagedel 2 till litteraturutredningens huvudbetänkande. Sthlm 1972.
571 s. ( 1968 års litteraturutredning,
L68. SOU 1972:61. ) S 191 - 223: Kirsebergsbiblioteket.
117

7 J anstad, Hans, Hela stan's vardagsrum. [Malmö stadsbibliotek.] Arb. 7/5.
8 Malmö. Rosengård Library - Videdal Library. [Bildreportage.]
Scandinavian public library quarterly.
5( 1972 ) :2, s 32- 33.
9 Oscarsson, Karin, Bokutlåning på
23 arbetsplatser i Malmö. Rapport
från en experimentverksamhet. Malmö 1972. 23,8 bl. Stencil.
10
Böcker på jobbet. [Malmö
stadsbiblioteks verksamhet på arbetsplatser.] - Biblioteksbladet. 5 7 ( 1972 )
:6, s 183--184.
BOKVASEN

11 Bager, Einar, Vattenmärken 1503
-1570-talet i Malmö stadsarkiv.
MFA. 40 ( 1972 ), s 26-45.

B.

Allmänt

12 K varterstidningen [för kvarteret
Östergård-Österhus]. [ 1] ( 1971 ) - .
Stencil.
13 Kulturen i Malmö. [Bl a Bertil
Palmqvist om teatern, Sixten Nordström om musiklivet och Sven Andersson om folkblidningen.] - Fönstret.
1972 :7, s 4- 7.

l 4 M almgren, Allan, Här är partierna överens om kulturpolitiken. [Intervju med Arne Lundberg.] - Fönstret. 1972:7, s 8- ro.
MUSEER

15 Lekhalm, C G, Malmö sjöfartsmuseum. - Skånsk sjöfart. l 972, s
116- 137.
16 Malmö museum. Utställningskataloger. 292- 295. l 972.
l 7 Mal mös polismuseum låg länge i
magasin. Nu är det återinvigt. Svensk polis. 1972 :5, s 14-15.
18 [Olsson, Jan OlofJ, Terestj enko
- mannen som hänger på en vägg i
Malmö. [A J Golovins porträttmålning
på Malmö museum.] [Av] Jolo [pseud.]
- DN 7/9.
FORENINGAR

l 9 Lindstrand, Carl-L, 25-årsjubileum i Malmö. [Samlarföreningen
Nordstjärnan.] Samlarnytt. 26
( 1972 ) :3, s 14- 15.
20 Ordenssällskapet FM. Logen 3
Corona l 946 l /6 l 97 r. Malmö l 972.
23 s.
TIDN INGAR

21 D et stod i Arbetet 1887- 1972.
Ett urval av Alvar Alsterdal och Ove
Sandell. Sthlm l 972. l 73 s. (Skrifter
till Arbetets h1storia. 4. )
22 Sjögren, H enrik, Kulturrevolutionen som var en bluff. [Kvällsposten.] - Expr. 14/8. Diskussionsinlägg
av Bertil Östergren i KvP l 7/8, Henrik
Sjögren i Expr. 2 l /8, Lars-Olof Franzen i DN 21 /8, Olof Wahlgren i KvP
22 /8, Bertil Östergren i Expr. 25 /8,
Henrik Sjögren i Expr. 28/8, Göran
Zachrison i GT l 5/8, 20/8.

C.

Religion

23 Kjäll, Thorsten, Korsets färger
bära. En berättelse om Frälsningsarmen i Sverige under nittio år. l . Sthlm
1972, 520 s. Malmö, s 79-87.
24 Mal mö
mosaiska
församling
hundra år. Judisk krönika. 40
( l 9 72 ) : l , S 6.
Månsson, Emil, S:t Andreasgården
[Slottsstadens församlingshem] 20 år.
- Slottsstadens församlingsblad. 24
( 1972 ):2, s 2-3.
26 Schlyter, H erman, Helgeandskyrkan fyller lo år. - Malmö S :t Petri
församlingsblad. 1972 :2 [= 189], s
2- 3.
27 Ett årtusende katolskt liv i Malmö och Skåne. [Utg av] Vår Frälsares
församling, Malmö. [Malmö] l 972.
67 s.
E.

Undervisning

28 Andersson, Ruth, Pedagogiska utvecklingsblocket i Malmö. -Flexibel
skola - flexibel undervisning. Sthlm
l 972, S 36-39.
29 Aulin, Olle, Hur skall våra ·skolor
se ut? [Malmö.] - SDS 25 /2.
30 Carle, Torbjörn, Elevhotade lärare föredrar lärarlag. [Värner Rydenskolan, en samskap-skola.] - Skolvärlden. 71 ( 1971 ) :3 1, s 10- ll.
31 D e Geer Sv enonius, Birgitta,
Blandade erfarenheter av försök med
vidgade former för elevinflytande. [Referat av rapport sammanställd SLV Brigitte Valind om försöksverksamhet vid
Källängsskolan.] - Kommunal skoltidning. 41 (1972 ) :4, s 180-182.
32 Fälth eim, Ake, Öppna skolor bra eller inte bra? [Bl a om samskapl

18

skolan i Malmö-regionen.] - Kommunal skoltidning. 41 (19 72 ): 7, s 322
- 327.
33 FÖL-projektet. [Förskola- lågstadium i samarbete.] [Projekt vid Pedagogisk-psykologiska institutionen, Lärarhögskolan, Malmö.] - Pedagogen.
13 ( 1972 ): 1/2, s 15- 18.
34 Gymnasier 1985. Förslag till utbyggnadsplan för gymnasieskola i sydvästra Skåne. [Utg av] Sydvä"Stra Skånes kommunalförbund. [Malmö 1971.]
95 bl. Stencil.
35 Jonson, Charlotte, Inga onödiga
läromedel om LINS [Läromedel i nya
skolor] används. [Malmö.] - Kommunal skoltidning. 41 ( 1972 ) :7, s 296298.
36 Kullenberg, Knut, [Anförande vid
Malmö föreläsningsförenings 90-årsjubileum 4 dec. 1972.] - R edogörelse
för Malmö föreläsningsförenings verksamhet. 1972, s 3-5.
37 L indbom, Marcus, L ärarlag svarar för elevvård. Föf'Sök som prövats i
Malmö [vid H eleneholmsskolan]. PM. Pedagogiska meddelanden frå n
Skolöverstyrelsen. 9 ( 1972 ) :4, s 13- 15.
38 Lundberg, Bertil, Nihten, Staffan,
& Nordström, Gerhard, Ge Forumskolorna högskolestatus! - Arb. 21 / 1 1.
39 Lundberg, Lizzie, Grafikskolan
Forum. [Utg av] Institutionen för
konstvetenskap. [Lund] 1972. 29 bl.
Stencil.
40 Läs- och bokvanor i fem svenska
samhällen. Litteraturutredningens läsvanestudier. Separat bilagedel 1 till
litteraturutredningens
huvudbetänkande. 1968 års litteraturutredning
(L68 ) . Sthlm 1972. 707 s. (SOU
Il 9

1972:20. ) Med Tabellbilaga. (Stencil. ) 220 s. - Bl a Kirsebergsområdet
i M almö.
41 Nilsson, Roland K , Hotet att
stänga Malmö målarskola - dålig
planering av ABF. [Forum-skolorna.]
- KvP 18/11.
42 Palm, Rolf, & Ringström, Roland, Kvällsgymnasiet i Malmö. F d
elevers syn p å sin utbildning och några
av dess effekter. [Fyrabetygsuppsats
vid Pedagogiska institutionen i Lund.]
Lund 1972. 115 s. Stencil.
43 En pilotstudie av personer som
besökte yrkesvägledningen i Malmö
1964. [Utgav] Socialhögskolan i Lund.
Lund 1971. 31 bl. Stencil.
44 Rodhe, Birgit, & Engquist, Olle,
Integrering av öppen skola. [Samskapskolor i Malmö, bl a Örtagårdsskolan.]
- Form. 67 ( 1971 ) :9/ 10, s 422- 427.
45 Samskap . Projekt med många frågetecken. Informatiornskrift utg av
lärarorganisa tionerna i Malmö-regionen. [Malmö] 1972. 43,8 s. Stencil.
46 Skarp kritik av samskapsskolor i
rapport från Malmö-lärare. - Fackläraren. 19 ( 1971 ) :22, s 34-36.
47 Svensson, Sven, Studentmötet i
M almö och Lund juni 1862. Några
intryck efter ett par samtida skildringar. - MFA. 40 ( 1972 ), s 164- 178.
48 Tidman, Yng ve, Pilängen i Malmö ger differentierad vård åt utvecklingsstörda. - Socialt forum. 8 ( 1972 ) :
6, s 34 2-349.
49 De öppna skolorna i Malmöregionen. Problembelysning och tvärvetenskaplig metodutveckling. Red: Bertil
Gran. [Utg av] Pedagogisk-psykologiska institutionen, Lärarhögskolan,
M almö. Malmö 1972. 219 s. Stencil.

F.

Språk

Bruce, Gösta, Diphtongization in the
Malmö dialect. - Lund university.
Phonetics laboratory. Working papers.
3· 1970, s l-19.
51 Ingers, Ingemar, Ortnamn i Malmö. 9. Bunkeflo socken. - MF Å. 40
(1972), S l 13- 134.
H.

Skönlitteratur

52

Berthelius, Jenny, Offret. [Detektivroman.] Sthlm l 972. l 84 s.
53 Kaj [pseud för Kaj Braw] , 40
stycken Kaj. Kåserier. Lund 1972.
96 s.
54 Lysander, A Th, Sång då jernbanan mellan Malmö och Lund öppnades Oscarsdagen l 856. - Ord och
bild. 81 ( 1972 ) :8, s 472.
55 Werup, ]acques, Streber - roman om en hjälte. Sthlm 1972. 157 s.
56 Zetterholm, Tore, Vi möts vid
Rynge. Roman [om bondeupproret
181 l]. Sthlm 1972. 229 s.

62

W ernerson, C G, Betlehemskyrkan [tillhörig Malmö missionsförsamling]. Möllevångens församlingsblad. 1971 :2, s 7- 8.
MUSIK

63 Nordström, Sixten, Nu måste
Malmö få professionell kör! - Arb.
27 / 1.
64 -

Släpp lös orkestern! [Malmö
symfoniorkester.] - Arb. 15/2.
65 - Är detta musik för entusiaster?
[Konserthusstiftelsens program.] Arb. 5/9.
66 Widerberg, Bertil, Violinernas
himmel på Torpgatan 9. [Nils Nilssons
musikinstrumentverkstad.J - SDS 6/8 .
TEATER OCH FILM

67 [Gustafson, Ragnar], Stumfilmstid. [Av] Punkt [pseud]. - SDS 10/6,
l 5/6, 2 l /6, 25/6, 29/6, 6/7, 8/7, l 9/7,
22/7, 25 /7, l /8, 6/8, 10/8, 16/8, 29j8,
3/9, 5/9.
68 - Tre epoker Hipp. [Hippodromteatern och Oscar Winge.] -

I.

Konst, musik, teater, film

KYRKOR OCH KYRKLIG KONST

57

A[ndersson], H[elge], Gammalt
och nytt i Fosie. [Gamla och nya kyrkan.] - SkD l 7/ 10.
58 - Kyrkan i Södra Sallerup en
pärla bland lantkyrkor. - SkD l 3/7.
59 - Lionardo da Vinci-kopia i
Södra Sallerups kyrka. - SkD 24/3.
60 - Sekelskiftets bristande stilkänsla drabbade Husie. [Dopfuntarna i
Husie och Södra Sallerups kyrkor.] SkD 27/6.
61 Karlson, Torst en, Burlövskalken
och dess upphovsmän. - MFA. 40

(19 72 ), s 65- 71.

SDS

29/ lo. Med fortsättning, "Hipp 50",
i SDS 31/ 10, 5/ 1l, 9/ 1 l , 14/ 1l ,
19/ II , 24/ 11 , 28/ II, 3/12, 7/ 12, 8/!2,
17/ 12, 24/ 12, 31/12. [Av] Punkt
[pseud].
69 Ahlander, Renata, Mattsson, Lisbeth, & Jesperson, Larz, Undersökning av barns inställning till uppsökande teater efter uppspelet av pjäsen
"Ansikte mot ansikte" på några av
Malmö fritidsgårdar. [Utgav] Malmö
fritidsnämnd. U ngdomsförvaltningen.
[Malmö l 972 .] 5 7 s. Stencil.
J.

Arkeologi

70 Bladh, Stig, Vedträ "inträdesbiljetten" till dans i Amilons backe.
120

[Bronsåldershög i Hindby.] - SkD
19/2.
71 Burenhult, Göran, En båtgrav
från yngre järnåldern i Fosie socken.
- Limhamniana. l 3 ( l 97 l ), s 44-56.
72 Hjelmqvist, Hakon, Ett sädeskornsfynd från Skånes l 600-tal. MF A.
40(1972 ), s 109-112.
73 Håkansson, Håkan, Johanson,
Gunnar, & Salomonsson, Bengt, Ett
gravfynd från kv Bronsyxan, Malmö.
- MFA. 40 ( 1972 ), s 135- 163.
74 Salomonsson, Bengt, Undermarksfornlämningar i Malmötrakten. Forntid för framtid. Sthlm 1972, s
144--153.
75 Winge, Göran, Härläger i bondby. En arkeologisk undersökning av l 7
nedbrunna hus i Västra Skrävlinge. MFA. 40 ( 1972 ), s 95- roS .
K.

Historia

76 Modeer, Kjell A, Skepp på sigill.
(Rec av H Ewe, Schiffe auf Siegeln.
Rostock 1972. -Bl a om Malmö stads
sigill från 1417. ) - MFA. 40(1972 ),
s 205- 206.
L.

Biografi

77 Albihn, Nils, Glimtar ur mitt liv.
- Limhamniana. l 3 ( l 97 l ) , s 11- 13.
78 Braconnier, H elga, Mitt liv med
det okända. Ockulta upplevelser. Malmö 1972. 95 s. - Bl a kapitlet "Barnavårdsmannen", s l 7- 3 7, om förf :s
verksamhet som barnavårdsman i
Malmö.
79 [Ohlsson, Karin], Spännande
konstnärsvärld i minihus på Malmö
väster. [Gösta F o u g st ed t.] [Av]
Karzo [pseud]. - SDS 12/4 1972.
So Roijer, Per, Han lärde sig tagen
l 2 l

pågaslagsmålen på "Backarna".
[Gustav F r e i j.] - SDS 23/7.
81 Palm, Anders, Brev från Hjalmar
G u 11 b e r g. Om musik och en rytmisk väninna [Charlotte Blensdorf i
Malmö]. - DN 23 / 12.
82 - " Min tanke gungar på en melodi ... " Om Hjalmar Cullberg som
tonsättare och musikaliskt inspirerad
diktare. -· Tidskrift för litteraturvetenskap. l ( 1971f72 ) :3/4, s 208-233.
- Med anknytning till musikaliska
evenemang i Malmö och Lund.
83 Johansson, Majken, Från Magdala. Fragment ur en självbiografi.
Sthlm 1972. l l l s. S 13-23 från barnaåren i Malmö.
84 [Johansson, Sigfrid Adolf], Fackliga-politiska kombinationen var nödvändig ... [Intervju med SA Johansson.] -- Handelsnytt. 1972 :4, s l, 8.
85 A [ ndersson] , H [ elge], Gravstensfragment över originell l 700-talspräst
i Oxie bör bevaras. [Per L e t h.] SkD l l /8.
86 - Kyrkoherdeson från S. Sallerup en av de första skånska veterinärerna! [Johan Gustaf Lundius.]
- SkD 31 /7.
87 S wahn, Sv en Christer, Piraten.
[Fritiof Nilsson Piraten.] Malmö
1972. 141 s. - S 9-29: "Det stod
Piraten på dörren". [Om FNP och
Malmö.]
88 H elander, Olle, Carl Magnus
N o r 1in d h, "själen uti alla kommunala angelägenheter". - MF A. 40
( 1972 ), s 46- 64.
89 Andersson, H elge, Originell bygdeskald vilar på Södra Sallerups kyrkogård. [Christoffer P e r s ·s o n
"Södrens skald".] - SkD 19/9.

90 Hårde, Ulla, Friluftsstaden h åller
på att förgubbas och det ogillar Eric
Sigfrid P e rsson. [Intervju.] - SDS
15 / ro.
91 [Ryggen, Hannah]. Hannah R yg[Utställningskatalog.] Lunds
gen.
konsthall. Lund [1972.] [16 s.]
92 No rdenfelt, Thorsten, Gamla skutetavlor. - Longitude. 7, 1972, s 3340. Bl a presentation av L ars Petter
S j ö s t r ö m, ·skeppsmålare och h amnfogde i Malmö.
93 Persson, H arold, Kvarnby-Svensson [Axel Sven sso n], 20-talets löparidol. - I kärrka nten. l 9 7 l , s 42.
94 W ittenberg, Erich, Rabbin [Joseph] W o h 1s t e i n, en social präst.
- Arb . 20/4.
M.

Folkkunska p

95 Andersson, H elge, Gammal folktradition i Södra Sallerup. - SkD
1 4/3.
96 - - Gammalt byliv i Östra Skrävlinge. D agboksanteckningar i almanackor [1812- 26 av rusthållaren Anders Andersson]. - SkD 22 /2.

97 - H ohögsmöllaren [Helgo J önsson] blev en av Skå nes sista. - SkD
4/8.
98 - Juletid - spöktid. N ågra skå nska julsägner. [Bl a från Husie, K varnby, O xie.] - SkD 24/ 12.
99 - Klocktraditioner i Husie. SkD 28/ 12.
roo Bringeus, Nils-A rvid, Integration und Tradition in der schwedisch en Ernä hung. Eine F allstudie. [Lå ngkål som julrä tt i M almö.] - Folk-liv.
Acta ethnologica Europea. '.l '.l /34
( 1969/70 ) [tr 197 2], s 7- 20.

ro1 [Gustaf son, Ragnar], Gatufolket.
[Försälj are och stadsoriginal.] [Av]
Punkt [pseud]. - SDS 4/4, 14/4, 18/4,
26/4, 3/5, 6/5, I 7/5, I 7/6, 5/7, 8/7, 23 /7·
ro2 Vad hände med sturupsborna?
[Delrapport i Folklivsarkivets i Lund
etnologiska dokumenta tion av Sturupsområdet.] [Lund 1972.] lOO bl.
Stencil.
N.

Topografi

ro3 D avis, D eWitt, A factorial ecology of M almö 1965. The social geography of a city. [Akad avh Lund.]
Lund 1972. 133 bl. (M eddelanden
från Lunds universitets geografiska institution. Avhandlingar. 67. )
ro4 Dufwa, f ill, & Götesdotter,
Gunnel, Guide för shopping i Norden.
Sthlm 1972. 162 s. - M almö, s 71 90.
ro5 [Ewe, Sigrid] , Ämnesregister till
M almö fornminnesförenings årsskrift
1933- 71. [Utgav] M almö stadsbibliotek. [Malmö 1972.] 25 bl. Stencil.
ro6 [Gu stafson , Ragnar], [Gamla
M almöbilder.] [Av] Punkt [pseud] SDS, " må ndags-serie", 1972. (Forts
frå n föreg år.)
ro7 Ingers, Ingemar, Nedlagda byar
och gårdar i Skåne. [ 1]- 2. - Ale.
1971 :3, s 29- 44 ; 1972 :1, s 19- 34. 1. Bl a Bastorp (Glos torps sn ) och
2. Bl a
H enrikstorp (Fosie sn) . Skumparp (Bunkeflo sn ) och Skogholm (Fosie sn ).
ro8 M odie, Peter, & M oen, Jan , Du
gamla Skå ne. Minnesbilder från femtio år. M almö l 97 2. [ 124 s.]
Huvudparten av bildmaterialet härstammar från m almöfotografen Otto
Ohm.
122

109 Wretholm, Eugen, Vad händer
med Malmö? Veckojournalen.
1972 :2, s 18-19, 50.
Välkommen till Malmö. En bok
l ro
till den nyblivne malmöbon. [4 upp!.]
Sthlm l 972. l 35 s.

Elbogen. 2(1972 ): 2, [1 si folder].Villan vid Sallerupsvägen och Anders
Svärds verksamhet där.
r 20 Ulricedalsgården.
Andersson,
H elge, Skydda Ulricedalsgården!
Elbogen 2(1972) :1, [s 5].

ENSKILDA BYGGNADER

ENSKILDA ORTER OCH OMRÅDEN

l l l
A[ndersson], H[elge], Malmöprästgårdar [i Bunkeflo och Fosie]
mister karaktär av tjänstebostäder. SkD 24/ 10.
r r 2 Bagerska gården. Bager, Einar,
Bagerska gården. - Elbogen. 2 ( l 972 )
:4, [ 1 s i folder].
r 13 - Modeer, Kjell Ä, På farmor
Amalias tid ... [Bildtext till färgreproduktion efter akvarell av Einar Bager
med motiv från Bagerska gården vid
Östergatan.] MFA. 40(1972) , s
24- 25.
l 14
-· Widerberg, Bertil, Kammarrättsrådet, hägern och farmors Marie.
[Intervju med Einar Bager om Bagerska gården.] - SDS 23 / r.
l 15
Carnegiehuset.
W[idholm],
D [ag], 1500-tal. [Carnegiehusets källarvåning.] - Ale. 1972:3, s 31-32.
l r6
Flynderborg. Munck af Rosenschöld, Th, Flynderborg, Malmös äldsta fäste? - El bogen. 2 ( l 972 ): l , [s
2--4].
117 Granbacken. A[ndersson], H[elge], Flyget har räddat gammal lantgård på Öster i Malmö. [Granbacken,
Östra Skrävlinge.J - SkD 5/4.
r r 8 K varnby prästgård. A[ndersson ],
H [elge], Spökpräst i Kvarnby [prästgård] donerade ljuskrona till kyrkan
[i Husie]. - SkD 18/4.
l l 9
Tusculanum. Grönvall, Anders,
Tusculanum - en 1800-talsidyll. -

l 2l
Bulltofta. Gammal villastad jubilerar. [Av] HP [sign]. - SDS 23/7.
122 Burlöv. Ingers, Ingemar, Burlövs
kommun. Historia och beskrivning. l.
Arlöv 1972. 608 s. - R ec av Helge
Andersson i MFA. 40 ( 1972 ), s 206207.
123 Fosie. Lindelöf, H elga, Några
minnesbilder från Fosie. - Limhamniana. 14(1972), s 49- 55.
Hohög. A[ ndersson], H[ elge ],
l 24
Resterna av Hohögarna bör bevaras
som fri tidsområde. - SkD l 3/6.
r 25 Husie. Andersson, H elge, Husie
by. En strukturförändrad malmöby. MFA. 40 ( 1972 ), s 72- 94.
l 26
Klagshamn. W iderb erg, Bertil,
Paradis i Klagshamn för fritid blev
löpgravfält. - SDS 13/2.
l 27
Limhamn. Larsson, Gerhard,
Förändringar i fiskeläget. - Limhamniana. 14 ( 1972 ), ·s 28-44.
l 28
Rostorp. Föreningen Rostorps
egna hem 50 år. 1922- 1972. Malmö
[1972]. [16] s.
l 29
-- Widerberg, Bertil, Torp med
ryttarstaty blev egnahemsområde. SDS l 2/ l l . Med komplette rande uppgifter 20/ 1 r.

123

KARTOR

Mal mö och Arlöv. Gatuförteckl 30
ning. Utgav Malmö lokaltrafik. Malmö 1972. 120 s + l kartblad (i ficka ) .

0.

Samhället

FORVALTNING, STADSPLANERING

131 Arnström, Thore, Östergård ett mönster för sanering av slummen?
- Fackföreningsrörelsen. 52 ( 1972):
14/ 15, s 4--5.
132 Bommarco, Tarcisio, Folkesson,
Jan, & Hall, Bengt, Den yttre boendemiljön [i nio flerfamiljshusområden i
Malmö]. - Plan. 26 (I 972) :2, s 8489.
133 Ekselius, Eva, Fallet Rosengård.
- DN 31/5, 2/6.
1 34
F astighetskalender över Malmö
kommun 1973. Helsingborg 1972.
254 s.
135 Flemström, Carin, EEC-marknaden kräver ett svenskt storstadsområde - Örestad! [Rapport från Malmöregionen med familjer i Söderkulla
och Lindängen intervjuade.] - Pockettidningen R. 2 ( 1972 ) :4, s 8- 20.
1 36
Flemström, Carin, & Ronnby,
Alf, Fallet Rosengård. En studie i
svensk planerings- och bostadspolitik.
Sthlm 1972. 255 s. (Det nya samhället.
4.)
137 Frisen, Rune, [Friluftsområden i]
Malmö-regionen. - Sveriges natur.
63(1972) :2, s 84-86.
138 Griphult, Gunilla, Här har vi
lekstuga i hela entren. [Bostadsområdet Högaholm.] - Vår bostad. 1972:
10, s 12-13, 46-47.
139 Henning, Cecilia, Östergård efter tre år: "Första gången man ser
pressveck här" . - Socionomen. •1 5
( 1972) :18, s 16- 17.
140 Hulten, Bertil, Asfalt på åkern.
- Arb. 19/ JO. Med diskussionsinlägg
av Arne Källsbo i Arb. 24/10.
141 - Gränsen för Malmö. - SDS

8/2. Med diskussionsinlägg av Torsten
Luthander i SDS 15/2.
142 Kraft, Uno, Malmös planerade
stadshus. [Med genmäle av Nils Y ngvesson.] - SDS 1/ 7.
143 - Ett orimligt stadshus. - SDS
22/6.
144 Källsbo, Arne, & Lundgren,
Gert-Inge, Landskap och fritid. [Utg
av] Sydvästra Skånes kommunalförbund. Malmö 1972. 70 bl. Stencil.
145 Lundb erg, Arne, K ommunens
affärer 1972. - Vårt Malmö. 1972:
våren, s 2- 3.
146 Lundequist, Jerker, Mellanheden, Malmö (Inbott. 2.) - Arkitektur. 71(1971):12, s 30- 32.
147 Lägesrapport 2 från Östergårdsprojektet våren 1972. [Utg av Sociologiska institutionen, Lunds universitet.] [Lund 1972.] 394,34 s.
148 Länsprogram M10. [Utg av]
Länsstyrelsen i Malmöhus län. Malmö
1972. 24'411 s. - Bla s 334- 339:
Malmö kommunblock.
149 Månsson, Bertil, S. Hyllie staden för 14.000. Ett Eslöv i Malmös
utkant. - Skånehem. 20 ( 1972 ) :2, s
3, 14.
150 Nilsson, Bodil, Samhällsarbete i
Östergård. Socionomförbundets
tidskrift. 1972 :3, s 2- 6.
151 - V ad händer i Östergård. Synpunkten. 9 ( 1972 ) :1, s 10- 13.
152 Olsson, Börje, Kontakt och service riktmärke för Rosengården. [Socialförvaltningens servicecentrum för
pensionärer i Rosengårdsområdet.] Socialnytt. 1972:9, s 16-18.
153 Peterson, Bo, Datamodell för beräkning av lånepolitikens långsiktiga
konsekvenser. - Kommunal tidskrift.
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5 ( 1972 ) :3, s 170- 176. [Med] Kommunalekonomiska avdelningens komm entar, s l77- 18r.
l 54
Presentation av M almö kommunalekonomiska långtidsplan l 9721976. [Utgav] Malmö kommun. Drätselkontoret. Malmö l 972 . 67 bl. 29 s.
l 55
Ronnby, Alf, Fältarbete i Rosengård. - Socionomförbundets tidskrift.
1972:3, s l3- 2r.
156 - Hur ett bostadsområde som
Rosengård kunde bli till. - A T. Arkitekttidningen. l 972: l l, s 3-1 r.
157 Rosendahl, Lena,
" Ökänd"
stadsdel lockar alla. Lyckat Malmöförsök lär planerare. [Östergårdsprojektet.] - SDS 20/6.
158 Sjöö, M anthe, Holma - det nya
bostadsområdet i M almö-söder. Byggnadskonst. 64(1972) :7, s 31 -32.
159 Tidman, Yngve, Malmö kommuns å terinträde i landstinget skulle
bana väg för ett stort skånelän. Landstingens tidskrift. 59 ( l 972) :7,
s 18.
l 60
- Malmö till landstinget? Svår
skånsk stridsfråga. Landstingens
tidskrift. 59 ( 1972 ) :2, s 14- 16.
RATTS VASEN

161 Malmros, Ulla, & Hylen, BrittLouise, Barnets bästa praxis i
namnmål vid Malmö rådhusrätt. [Utg
av] Socialhögskolan, Lund. Lund 197!.
42 bl. Stencil.
162 Malme stadsbog 1549- 1559.
Rådstuerettens, bytingets og toldborettens protokol. U dg. ved Einar Bager
af Selskabet for udgivelse af kilder til
dansk historie. Khvn 1972. 9,506 s,
( JEldre danske rådstueprotokoller og
bytingb0ger. )
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l 63
Modeer, Kjell A, Processen mot
stadsmajoren Jacob de Charlier 1672.
- MFA. 40 ( 1972 ), s 179- 192.
Människokunskap förutsättning
1 64
för stadsdelspolis. [Intervju med Eric
W adensjö, stadsdelspolis i Malmö.] -Svensk polis. 1972:2, s 9- 10.
165 Ohlson, Gustav, & Tornee, Per,
Expropriation av råmark. Erfarenheter från Malmö 1963- 1972. M almö
1972. 227 s.

SOCIALA FRAGOR

Andersson, Nils, Fattigdom, arl 66
mod, svält! [Intervju med Sigurd Nilsson bl a barndomsminnen från
Möllevångsområdet.J - Arb. 19/3 .
1 67
Arbetslös i Malmö. Arbetsmarkn aden och arbetslösheten i Malmö.
[Utg av] Malmö socialförvaltning.
[Malmö] 1972. 34 bl.
168 Billsbo, Nils, & Lindgren, Arne
H, Nils Billsbo, alkoholist. " Uppenbarligen ur stånd att taga vård om sig
själv." Sthlm 1972. 361 s.
l 69
Bäckdahl, Bengt, Rörsjöstadens
servicecentrum - en modell för framtiden. - Synpunkten. 9 ( 1972 ) :2, s
4- 7.
1 70
Danman, Gunnar, Hänvisning
till beredskapsarbete. - Synpunkten.
9 ( 1972 ) :1 , 'S 6- 9.
171 Fors, K enneth, GF, vad är det?
[Grafiska förbundet och de fackföreningar för typografer och litografer i
Malmö som föregått det.] - Spalten.
1972 :4, s 4- 7.
l 72
Får vi stiga på. [Information om
sociala förmåner för pensionärer.] [Utg
av] Malmö socialförvaltning. [Malmö]
1972. 20 s.
l 73
H egelund, Sven, Skolkampanjen

l97I [för föreningsverksamhet och fritidsaktiviteter]. [Utg av] Malmö fritidsnämnd.
U ngdomsförvaltningen.
[Malmö l 972 .] 7 bl. Stencil.
l 74 Högb erg, Margit, Södra daghemmet [till l 946 med namnet Södra
barnkrubban]. - Möllevångens församlingsblad. 1971 :3, s 4-5.
r 75 Klercker, Jonas af, Några ord
om barnstugan Högaholm. - Synpunkten. 9 ( 1972 ) :1 , s 22- 23.
r 76 Källsbo, Arne, & Schultz, Jörgen, Bostäder och hushåll. Bedömning
av den framtida utvecklingen. [Utgav]
Sydvästra Skånes kommunalförbund.
[Malmö] 1971. 43 bl. Stencil.
r 77 Matsson, Lisb eth, & Schinzel,
M ariette, Kartläggning av antalet
handikappbesök på Malmö fritidsgårdar. [Utg av] Malmö fritidsnämnd.
[Malmö
U ngdomsförvaltningen.
r 972.] r 6 bl. Stencil.
q8 Nordberg, Nils, Stiftelsehusen i
Malmö töms. - SDS 30/ r.
r 79 Nyström, Sture, Malmö kommunala bostads AB 25 år. [Intervju.] Byggforum. 1972:1 , s 16- 17, 19-22.
l 80 Righard, Lennart, Barnen i
Malmö. -·- SDS 8/6.
181 Socialhjälpen 1970. [Av Utredningssektionen vid Socialförvaltningen
i Malmö.] - Synpunkten. 9 ( r 972 ) : r,
s 2- 5.
r 82 Svanström, Leif, En försummad
majoritet - pensionärerna. [Rörelsesvårigheter hos pensionärer i Malmö.]
- Läkartidningen. 69 ( 1972 ) :7, s 743
- 746.
I 83
Södertorpsgården - skapat av
stiftelser i samarbete. [Pensionärslägenheter med dagcentrum.] [Malmö
1972.] [24 s.]

r 84 Vem tar hand om våra barn? -Vårt Malmö. 1972:våren, s 4- 15.
Specialnummer om kommunens barnavård.
P.

Teknik, industri, kommunikationer

BYGGNADSTEKNIK OCH
KOMMUNALTEKNIK

185 Andersson, Bengt, Hilmer, Anders, & Ulmgren, Lars, Reningsteknisk
försöksstation i Sjölunda. - Vatten.
28(1972 ) :2, s 166-184.
r 86 Boije, Loyd, Malmö bygger mätcentral för luftövervakning. [Hälsovårdsnämndens mätcentral.] - Hygienisk revy. 61 (19 72 ) :2, s 62- 67.
187 - Malmö mäter bilavgaser. Underlag för trafikplanering. - Hygienisk revy. 61 ( 1972 ) :ro, s 466- 473.
r 88 Bood, Lars-Göran, & Göransson, Stig, D ator- och fjärrkontrollsystem vid vattenverket [i Malmö]. Stadsbyggnad. 38( 1972 ) :ro, s 249254.
189 Dahl, Sv en, Vattentorn i Hyllie.
Byggnadsvärlden. 63 ( r 972 ) A, s
139- 140.
190 D eråker, Ola, Malmöregionens
avfallslösning, ingrepp i naturliga
kretsloppet. - SkD 4/ r.
191 Gräslund, Göran, Miljöbudskap
i Malmö förs fram via barnteater, utställningar och bildband. - Hygienisk
revy. 61 ( 1972 ) :ro, ·s 458-464.
192 Göransson, Stig, & Bood, LarsGöran, Övervakningssystem för Malmös renvattenanläggning. Asea
Tidning. 64(1972 ) :6, s 133- 138.
l 93 H aag, Allan, Malmö kraftvärmeverk - en orientering. - Svenska
värmeverksföreningen.
Handlingar.
1971 :9, s 1- 14.
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194 Johanson, Sture, Smäckert vattentorn lyfts upp vid Malmöhorisonten. [Vattentornet i Hyllie.J - Byggnadsindustrin. 42(1972 ) :21, s 22- 24.
195 Leander, Bo, Utloppsledning
från Klagshamnsverket. Vatten.
28 ( I 972 ) :5, S 480- 486.
196 Luftföroreningsundersökningar i
Malmöhus län. - Meddelanden om
samhällsplanering i Malmöhus län.
1972 :9, bil. 12: Luftundersökningar i
Malmö. 26 bl.
197 Rosberg, Laina, Kan sopor bli
en tillgång? [Avfallshanteringen i Malmö.]
Kommunalarbetaren. 62
( 1972 ) :19, s 11 - 13.
198 S jölunda - nordiskt centrum
för vattenreningsteknologi. - Skandinavisk arkitektur och byggnadstidning.
1972:24, s 10- 1 I.
199 Sjöö, Manthe, Rekordlyft vid
byggandet av Hyllie vattentorn. Byggnadskonst. 64 ( 1972 ) :6, s 49-50.
200 Station för avloppsbehandling [i
Sjölunda]. Byggnadsvärlden. 63
( 1972 ) :6/ 7, s 221, 223.
201 Södervärns vattentorn. - Möllevångens församlingsblad. 1971: 1, s
10.
202 W ennerlund, Hans, " Öresund
- ett sjukt vatten". - Teknik & miljö, 1971 :6, s 33- 35.
KOMMUNIKATIONER

203 Källsbo, Arne, Busstrafiken i
sydvästra Skåne. - Kommunal tidskrift. 5(1972 ) :4, s 236- 241.
204 Ameen, L ennart, Linje 4:s öde.
[Spårväg.] - SDS 30/ 11.
205 Andersson, Helge, Linje 4. Elbogen. 2(1972) :2, [1 si folder.]
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206 Carten, Börje, Spårvägen i Malmö. Malmö 1972 . 168 s.
207 Bulten, Bertil, Spårbana runt
Öresund - attraktion som löser problem. - Arb. 3/ 12.
208 Nilsson, Christer, Är spårvagnens tid ute? [Linje 4.J - SDS 21 / II.
209 H asslöf, 0 lof, Skånsk handelssjöfart. - Skånsk sjöfart. 1972, s 867.
210 Lidman, Lars, & Sereng, Ingemar, Den skånska färjetrafiken. Skånsk sjöfart. 1972, s 69- 115.
211 Malmö hamn. [Utgav] Malmö
hamnförvaltning [och] Malmö frihamnsaktiebolag. Malmö 1972. 32 s.
+ 1 kartblad.
212 Olsson, Mats, Sveriges största
"skafferi" . [Malmö frihamn.] - Arb.
25 /9.
213 Persson, Tore, Stolta skepp och
salt sjöfolk. [Limhamn.] - Limhamniana. 14(1972 ), s 7- 22.
214 Skånsk sjöfart. Red: Ragnar
Gustafson. Malmö 1972. 137 s. (Sydsvenska Dagbladets årsbok. 1973.)
215 Sköldekrantz, Thord, Malmö frihamn 50 år. - SkD 27 /9.
216 Stor bogserare från Asiverken.
[Bogserfartyget Järven, byggt för Malmö Bogser AB.] - Svensk sjöfartstidning. 69 ( 1973):17, s 108.
217 Tall ships race 1972. [Malmöprogram för International sail training
races 1972. Utg av] Malmö organisationskommitte STA 1972. Red:
Hans Hammarborg. Malmö [1972].
[1 12 s.] 1 karta.
218 Klart Sturup. Arbetet special[nummer]. 2 dec. 1972. 24 s.

Lut hand er, Lennart, Fågelproblemet på Sturup. - GHT 30/ 1 r.
220 - Görings vapenbroder var redo starta flygbolag här före ABA.
[Flyglinjen Malmö-Hamburg.] GHT 18/ 12.
221 - Skånsk pamp försvarar Sturup. [Intervju med Arne Lundberg.]
-- GHT 22/1 r.
222 Malmö- Sturup . Sveriges nyaste
flygplats. Publicerad av Luftfartsverket i samarb m ed M almö kommun.
Sthlm 1972. [12 s.]
223 Michelsen, Thomas, Bullerholm
i Öresund? - DN 25 / 1 r.
224 Mårt ensson, Sten, Bulltofta trafikflygets vagga. - Flyghistoriskt
månadsblad. l 972 : l l , s 6- 14.
225 Rolfmark, Kjell, Hon är så
grann, så grann . .. [Sturup-flygplatsen]. - Byggnadsarbetaren. 24 ( l 972 ) :
25, s 16-18.
226 Sjöö, Manth e, Nya storflygplatsen Sturup. Byggnadskonst. 64
( 1972):11, s 13-14, 17- 18.
227 Sturup - maktspel kring fågelhotad flygplats. Liten skrift om Sturups flygfält sammanställd av journalisteleverna vid Skurups folkhögskola
.. . Skurup l 972. l 4 bl. Stencil.
228 Wessel, Jan, Flygplatsen Malmö
- Sturup. - Väg- och vattenbyggaren. l 972 :8, s 417- 420.
229 Vårt nya Sturup. Utg : Tryckeri
AB Allehanda, Trelleborg, i samarb
med Luftfartsverket. Trelleborg l 972.
16 s.
2l9

Q.

Ekonomi och näringsväsen

230 Ardmar, Anders, Detaljhandeln
i Malmö. Omfattning - struktur utveckling. [Utgav] M almö kommun.

Drätselkontorets
statistikavdelning.
Malmö 1972. 78 s.
231 Berglund, S ven, Så kartlade vi
vår matsituation. [Storköksutredningen.] - Storkök. 6 ( 1972 ) :6, s 26- 27.
232 Enckell, Gerald, Djupfryst mat
modellen för kosthållet i Malmö. [Storköksutredningen.] - Storkök. 5 ( l 97 l )
:7 /8, s 16-- 18.
233 Fyra stora hallar för a ttraktiva
Skånemässan. - Hantverk & Industri.
67 ( 1972 ) :5, s 26- 27.
234 Sjöö, Manth e, Många byggtekniska nyh eter p å Bygg-Ma [byggmässan 18- 27 augusti i Malmö]. - Byggnadskonst. 1972:7, s 17- 18.
ENSKILDA FORETAG

235 Cementa. Laurell, Gunnar Chr,
Cementfabriken i Limhamn. - Limhamnia na. 14 ( 1972 ), s 56-63.
236 - Aberg, Alf, Cement i 100 år.
En krönika om Skånska cementaktiebolaget - AB Cementa. Malmö 1972.
298 s.
237 Edstrand, Bröderna. Bröderna
Edstrand bygger ut i M almö. - Leveranstidningen Entreprenad. l 3 ( l 972 )
:47, s 3, 5·
238 - Sjöö, Manth e, I ny hall hos
Bröderna Edstrand i Malmö precisionskapas och förmålas fb-stålet. Byggnadskonst. l 9 72 : l l , s l 9- 20.
239 Kockums. Bättre miljö i verkstadsindustri: Så här arbetar Kockums
ergonomigrupp. - Industriekonomi.
1972:3, s 3-5.
240 - D[elin], B[ertil], Efter Kockum-rapporten. - Arbetsmiljö. l 972:
l , S 24- 25.
241 -- Gutman, Per-Olof, Kockums128

rapporten. Referat och intervju. Ordo. 1972 :5, s 24-27, 33- 34.
242 - Jobb på Kockums! [Informationsskrift.] Malmö 1971 . 2 1 s.
243 - Kockums. Sweden. [Engelskspråkig informationsskrift.] Malmö
I 972. [9 dubbelvikta s.J
244 - Kockums gjuteri - ett av
Europas modernaste. Gjuteriet.
62 ( 1972 ) :12, 'S 22-24.
245 - Lundgren, Lars-Erik, Datateknik integrerar materialflöde på
varv. - Moderna transporter. 1972:6,
s 36-39.
246 - Sundqvist, Sven-Ivan, Kockums landgång kostade 300 milj. [Med
kommentar av Nils-Hugo Hallenborg
och John-Erik Olsson.] - DN 23/rn.

254 Skandinaviska Enskilda Banken.
Nordin, Gunnar, En malmökavalkad i
ord och bild. - Vår bank. 1972:3/4,
s 3- 6.
255 Sonesson, Wilh.
Sundqvist,
Sven-I van, Wilh. Sonesson AB. Ett
lönsamt litet konglomerat i pumpar
och plastprodukter. - DN 6/11.
256 Svenska Tobaks AB. Bättre arbetsmiljö i 1vfalmö ordnas med "egna"
pengar. - Tobaksbladet. 1972 :2, s
25- 26.
25 7 Tunneln, Hotell. Luthander,
Torsten, Tunneln slår igen. 650-åriga
källarvalv göms i malpåse. - SDS
15/ 12.

24 7 - Målet var att knäcka Kockums onda cirkel. [Intervjuer med
John-Erik Olsson m fl två år efter
Kockumsrapporten.J- Kockuminformation. 15 ( 1972) :2, s 2- 7.
248 - V arven och vi. Grundhäfte
[till studiesats utg av] Kockums. [Malmö 1972.] 18 s.
249 - V arvet. En broschyr om hur
man bygger fartyg på Kockums. Malmö 1971. 26 s.
250 - Världens största bockkran i
Malmö. - Kockuminformation. l 5
( 1972 ) :3, s 21, 29.
251 Lundahl, Nils R. Hos Nils R .
Lundahl i Malmö. - Akvariet. 46
( l 972 ) :5, S 2 79- 280.
252 PLM. Hultgren, Christina, Sekreterare får chans till karriär. - Vår
industri. 1 ( 1972 ) :5, s 16- 20.

258 Bra start för friidrottsskolan i
Malmö. [MAI :s och Heleneholms friidrottsskolor.] - Friidrott. 1972:1 o,

253 -- Linder, Bengt-Olov, Inne
med PR inåt på PLM. - Metallarbetaren. 1972:32/33, s 31-33.
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R.

Idrott

s 9·

259 Kanarienytt.
Medlemstidning
för IFK Malmö. Arg l ( l 972 ) : 1. Hösten 1972.
260 S[port] K[lubben] Hakoah i
Malmö 40 år. 1932-1972. [Malmö]
1972. 31 s.
S.

Krigsväsen och vapenhistoria

261 Flottans män i Malmö 35 år.
[Malmö 1972.] 19 s.
262 MinnJS Du då Lv4 hade egen
musikkår? [Av] .. ik [sign]. - Lv-fyringen. 1972:2, s 11-13.
263 Munck af Rosenschöld, Th,
Tingsrättens slagsvärd [på Malmö rådhus]. - MFA. 40 (1972), s 204-205.
264 Persson, Göran, Fredsorganisationsutredningarna och Lv4. - Lvfyringen. 1972:3, s 3, 5.

U.

Naturvetenskap

265 Blomquist, Lennarth, & Persson,
Christer, Turkduvan i Malmö. Meddelanden från Skånes ornitologiska förening. 11 ( 1972) :4, s 89- 93.
266 Högstedt, Göran, Tofslärkan i
sydvästra Skåne 1971 - 72 [MalmöLund-regionen]. - Meddelanden från
Skånes ornitologiska förening.
11
( 1972 ) :3, s 61 - 64.
267 Lindh, Gunnar, Hydraulisk modellstudie av Lommabukten. - Skånes natur. 59( 1972 ), s 69 - 77.
268 Nilsson, L eif, Habitat selection,
food choice and feeding habits of diving ducks in coastal waters of South
Sweden <luring the non-breeding
season. Ornis Scandinavica. 3
( 1972 ) :1, s 55- 78.
269 Nilsson, L eif, Sjöfåglar i Malmöområdet vintrarna 1965 /66- 1969/70.
( Meddelanden från Malmö museums
naturhistoriska avdelning. 4. 1970. ) Fauna och flora. 65 ( 1970 ):5, s 21 5224.

NATURSKYDD
270 Bengtsson, Göran, Censurerade
tankar efter strandhugg. - Arb. 5/ 1 1.
271 Erichs, Karsten, Malmö blir
först med miljövårdskår. - Kommunalarbetaren. 1972:7, s 29.
272 Persson, Christer, Strandhugg iakttagelser från huggsexan på den
skånska strandmarken. - Skånes natur. 59(1972) , s 7--19. Med kommentar i Skånes natur [Kontaktbladet],
1972 :2, s 72, och debattinlägg i 1972 :{,
S I 19- 126.
273 Schmitz, Arne, Den nya kusten.
[Utfyllnaden i havet längs Malmö-

kusten.] -· Aktuell fotografi. 1972 :9,
s 58- 63.
274 - Ett riksintresse att stoppa Kamp! [Malmö kommuns planering för
fritidsbebyggelse i K amps-området.]
- SDS 25 /9.
275 W esterb erg, Gunnar, Vattendom spökar i Klagshamn. Utfyllnader
fortfarande aktuella. - SDS 2 / 7.
V.

Medicin

276 Dahlin, Lars, & S vanström, L eif,
Planering av öppenvård i storstad -·
ett exempel från Malmö. [Sjukvården
i Södra Hyllie.] - Läkartidningen.
69 ( I 972 ) :42, S 4825- 4829.
277 Dymling, John-Fredrik, Ersättning till Malmöläkarna. - SDS 9/3.
278 Erichs, Karst en, Malmö satsar
på företagshälsovård. - Kommunalarbetaren. 1972 :ro, s 15- 1 7.
279 Hallb erg, Anita,
Morbiditet
bland sjukhusvårdade invandrarbarn i
Malmö. - Läkartidningen. 69 ( 197 2)
:3, s 253- 258.
280 Hebrand, Torsten, & ]aenecke,
Fritz, Långa raden vid Malmö allmänna sjukhus. - Sjukhuset. 49 ( 1972 ) :
I I , S 669-672, 674- 676, 67S- 681.
28 r Hind by. [Behandlingshem, inackorderingshem och dagcenter.] [Utg
av] Malmö socialförvaltning. Malmö
1972. 8 s.
282 Isacsson, S ven-Olof, Venous
occlusion plethysmography in 55-year
old men. A population study in Malmö, Sweden. Malmö 1972. 62 s. (Acta
Medica Scandinavica. Suppl. 53 7. )
Även utg separat som akad avh.
283 ]anstad, Hans, Sjukhus byggs ut
för 300 miljoner kr i Malmö närmaste
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tioårsperioden. - Landstingens tidskrift. 59 ( 1972 ) :7, s 19, 27.
284 Johansso n, K G, "X i sex" en utställning i Malmö om veneriska
sjukdomar. Hygienisk revy. 60
( 1971 ) :10, s 454- 457.
285 Långa raden [vid Allmänna
sjukhuset] i Malmö. - Byggnadsvärlden. 63 ( 1972 ) :8, s 275- 276.
286 M edhus, Asbjörn, Kvinnliga alkoholmissbrukares sjuklighet. [Malmö.] - Läkartidningen. 69 ( 1972 ) :34,
s 3818- 3823.
287 Nordberg, Nils, Malmö har landets modernaste avdelning för djurexperiment [vid Allmänna sjukhuset].
- SDS 22 /4.

288 [Z ellbi, Agneta, Pettersson, Rolf,
& D egerhammar, Rune], Privat sj ukvård på Allmänna sjukhuset i Malmö.
[Av] AZ, RP, RD [sign]. - MFT.
Medicinska föreningarnas tidskrift. 50
( 1972 ) :6, s 152- 156. Diskussionsinlägg i SDS 28/ 10 och 5/11 av JohnF redrik Dymling; 1 / 1 1 av Agneta Zellbi, Rolf Pettersson och Rune Degerhammar; 3/ 11 av Bertil Ödlund.
289 Quist, Johan, Hindbyhemmet ti!J.skott i nykterhetsnämndens vårdked ja. - Synpunkten. 9 ( 1972 ) :1, s
26-28.
290 173 vårdplatser i " Långa raden"
vid Malmö allmänna sjukhus. -Skandinavisk arkitektur & byggnadstidning. 1971 :44, s 28, 36.

ALFABETISKT REGISTER
Ahlgren, S 3
Albihn, N 77
Alkoholproblem 168, 286
Allm sjukhuset 280, 283,
285, 287, 288, 290
Alsterdal, A 2 l
Ameen, L 204
Amilons backe 70
Andersson, A 96
Andersson, B 185
Andersson, H 57-60, 8586, 89, 95- 99, I I l , I I 7
- 118, 120, 122 , 124125, 205
Andersson, N 166
Andersson, R 28
Andersson, S 13
Andgren, A-K 4
Arbetet 2 I
Arbetslös i Malmö 167
Ardmar, A 230
Arkeologi 70- 75
Arnström, T 13 1
Aulin, 0 29
Avfallshantering 190, 197

Avloppsrening
198, 200

185, 195,

Bach, B 5
Bager, E 112- 114, 162
- bibliografi 2
Bagerska gården 1 12114
Bas torp 107
Bengtsson, G 270
Beredskapsarbeten 170
Berglund, S 23 1
Berthelius, J 5 2
Be tlehemskyrkan 62
Bibliografi 1- 2
Bibliotek 3- 10
Billsbo, N 168
Biografer 67
Bladh, S 70
Blensdorf, C 81
Blomquist, L 265
Boije, L 186- 187
Bommarco, T 132
Bondeupproret 18 l 1 56
Bood, L-G 188, 192

Braconnier, H 78
Braw, K 53
Bringeus, N -A 100
Bronsåldershögar 70
Bruce, G 50
Bulltofta flygplats 224
- villastad 12 l
Bunkeflo 1o7
- ortnamn 51
- prästgården 1 1 1
Burenhult, G 71
Burlöv 122
- kyrkan 61
Busstrafik 203
Bygg-Ma ( byggm·ässa) 234
Bäckdahl, B 169
Carle, E 30
earlen, B 206
Carnegiehuset 115
Cemen ta 235- 236
Charlier, J de 163
Dahl, S
Dahlin, L

Danman, G 170
Davis, D 103
De Geer Svenonius, B 31
Degerhammar, R 288
Delin, B 240
Deråker, 0
190
Det stod i Arbetet 2 l
Detaljhandeln 230
Dialekter 50
Dufwa, J 104
D ymling, J-F 277, 288
Edstrand, Bröderna 237238
Ekselius, E 133
Enckell, G 232
Engquist, 0
44
Erichs, K 271 , 278
Ewe, H 76
Ewe, S 105
Expropriation 165
Fackföreningar 171
Fastighetskalender 134
Film 67
Flemström, C 135-136
Flottans män 261
Flygtrafik 218- 229
F lynderborg 1 l 6
FM, Ordenssällskapet 20
Folkbildning 13
Folkesson, J 132
Fors, K 171
Forum-skolorna 38-39,
41
Fosie 107, 123
- fornlämningar 7 1
- kyrkan 57
- prästgården l l l
Fougstedt, G 79
Franzen, L-0 2 2
Frej, G 80
Frihamnen 211-212,
215
Friidrottsskolor 258
Friluftsområden 13 7, 144
Friluftsstaden 90
Frisen, R 137
Fritidsgårdar 1 77
Frälsningsarmen 23

Fåglar 265- 266, 268269
Fältheim, Å 32
Färjetrafiken 210
FÖL-projektet 33
F öreläsningsföreningen 36
Föreningar 19-20, 36,
I 28, 259- 261
Försök med bibliotek 6
Glostorp l 07
Grafikskolan Forum 3839, 41
Grafiska förbundet 1 7 l
Gran, B 49
Gran backen 117
Griphult, G 138
Gräslund, G 191
Grönvall, A 119
Cullberg, H 81 - 82
Gustafson, R 67- 68,
101 , 106, 214
Gutman, P-0
241
Gymnasier 34, 42
Göransson, S 188, 192
Götesdotter, G 104
Haag, A 193
Hakoah, Sportklubben 260
Hall, B 132
Hallberg, A 279
Hammarborg, H 21 7
Hamnen 21 l - 2 l 2, 2 l 5
Handikappade l 77
Hasslöf, 0
209
Hebrand, T 280
Hegelund, S l 73
Helander, 0
88
Heleneholmsskolan 3 7
Helgeandskyrkan 26
Henning, C 139
Henriks't orp 107
Hilmer, A 185
Hindby 70
Hindbyhemmet 281, 289
Hippodromteatern 68
Hjelmqvist, H 72
Hohög 97, 124
Holma 158
Bulten, B 140, 207
Hultgren, C 252

Husie 98, 125
- kyrkan 60, 99, 118
Rylen, B-L 161
Hyllie : vattentornet 189,
194, 199
Håkansson, H 73
Hårde, U 90
Högaholm 138
Högaholm (barnstuga )
175
Högberg, M
Högstedt, G

174
266

Idrott 258-260
Ingers, I 51, 107, 122
Isacsson, S-0
282
Jaenecke, F 280
Janstad, H 7, 283
Jesperson, L 69
Johanson, G 73
Johansson, K G 284
Johansson, Majken 83
Johanson, Margit
Johanson, S 194
Johansson, S A 84
Jolo [pseud] 18
Jonson, C 35
Julseder l oo
Julsägner 98
Järnvägen Malmö-Lund
54
Järven (bogserfartyg)
Jönsson, H 97

216

Kaj [pseud] 53
Kanarienytt 259
Karlson, T 6 l
Kartor 130
Karup 274
Karzo [pseud] 79
Katolska församl 27
Kirseberg 40
Kirsebergsbiblioteket 4, 6
Kjäll, T 23
K lagshamn 126, 275
- re ningsverket 195
Klercker, J af 175
Kockums 239- 250
Kommunalekon långtidsplan 154

132

Konserthusstiftelsen 65
Kraft, U 142- 143
Kraftvärmeverket 193
Kullenberg, K 36
Kultur 13-14
K varnby 98
- prästgården I 18
K varterstidningen 12
K vällsgymnasiet 4 2
K vällsposten 22
Kyrkor 57- 62
Källsbo, A 140, 144, I 76,
203
Källängsskolan 3 1
Köpenhamns trafiken 2 1 o
Landstinget och Malmö
159- 160
Larsson, G 1 27
Laurell, G C 235
Leander, B 1 95
Lekholm, C G 1 5
Leth, P 86
Lidman, L 2 1 o
Limhamn 127
- sjöfart 2 13
Lind bom, M 3 7
Lindelöf, H 1 23
Linder, B-0 253
Lindgren, A H 168
Lindh, G 267
Lind strand, C-L 19
Linje 4 (spårväg ) 204205, 208
Lommabukten
Luftföroreningar
187, 196
L uf tvärnsregemen tet
262 ,
264
Lundhl AB, Nils R 251
Lundberg, A
Lundberg, B
Lundberg, L 39
Lundequist, J 146
Lundgren, G-I 144
Lundgren, L-E 245
Lundins, J G 86
Luthander, T 219- 221 ,
257
Lv 4 262, 264

1

33

L ysander, A T 54
Länsprogram M 70 148
Läs- och bokvanor 40
Malmgren, A 14
Malmros, U 161
M a lmö föreläsningsfören
36
- kommunala bostads AB
179
missionsförsaml 6 2
mosaiska församl 24
museum 15- 16, 18
målarskola 38, 41
och Arlöv. Gatuförteckn 130
- stads bog 1 62
- symfoniorkester 64
Malmö- Hamburg, flyglinj en 220
Malmö-Lund, j ärnvägen
54
Mat[t]sson, L 69, 1 77
Medhus, A 286
M ellanheden 146
Michelsen, T 223
Miljövå rdskår 27 l
MKB 179
Modeer, K Å 2 , 76, l l 3,
163
Modie, P 108
Moen, J 108
Mosaiska församl 24
Munck af Rosenschöld, T
I 16, 263
Museet 15- 16, 18
Musik 13 , 63--66, 82,
262
Målarskolan Forum 38,
41
Månsson, B 149
Månsson, E 25
Mårtensson, S 224
Möllevångsområ det 1 66
Möllor 97
Naturskydd 270-275
Nihlen, S 38
Nilsson, B
Nilsson, C

Nilsson, L 268- 269
Nilsson, N , musikinstrumen tverkstad 66
Nilsson, R K 41
Nilsson, S 166
Nilsson Piraten, F 87
Nordberg, N 178, 28 7
Nordenfelt, T 92
Nordin, G 254
Nordstjärnan, Samlarfören
19
Nordström, G 38
Nordström, S 13, 63- 65
Norlindh, C M 88
Nyström, S 179
Ohlson, G 165
Ohlsson, K 79
Ohm, O rn8
Olsson, B 152
Olsson, J-E 247
Olsson, J 0
18
Olsson, M 212
Ordenssällska pet FM 20
Ortnamn 5 1
Oscarsson, K 3, 9-IO
Oxie 98
- kyrkan 86
Pa lm, A 81 - 82
Palm, R 42
Palmqvist, B 13
Persson, Christer 265 , 27 2
Persson, Christoffer 89
Persson, E S 90
Persson, G 264
Persson, H 93
Persson, T
Peterson, B
Pettersson, R
Pilängen 48
PLM 252- 253
Polismuseet
Polisväsendet
Punkt [pseud]
101 , 106
Quist, J

289

Righard, L 180
Ringström, R 42

Rodhe, B 44
Roijer, P Bo
Rolfmark, K 225
Ronnby, A 136, 155156
Rosberg, L l 9 7
Rosendahl, L l 5 7
Rosengård l 33 , l 36,
155- 156
Rosengården (servicecentrum ) 152
Rosengårdsbiblioteket 8
Rostorp l 28, 129
Ryggen, H 91
Rådhusrätten 161
Rörsjöstadens servicecentrum 169
Salomonsson, B 73-74
Saltholm 223
Samlarfören Nordstjärnan
19
Sandell, 0
2l
S :t Andreasgården 25
Schinzel, M l 77
Schlyter, H 26
Schmitz, A 273- 274
Schultz, J 176
Sereng, I 2 lo
Sigill, Malmö, 1417 76
Sjöfart 209-2 17
Sjöfartsmuseum l 5
Sjögren, H 22
Sjölunda: reningsverket
185, 198, 200
Sjöström, L P 92
Sjöö, M I 58, l 99, 2 26,
234, 238
Skandinaviska Enskilda
Banken 254
Skogholm 107
Skolor 28-35, 37- 39,
41-42, 44-46, 48--49
Skumparp l 07
Skånemässan 233
Skånsk sjöfart 2 l 4
Sköldecrantz, T 2 l 5
Skönlitteratur 52-56
Slottsstadens församlings hem 25

Sonesson AB, Wilh 255
Spårvägen 204-206, 208
Stadsarkivet l l
Stadsbiblioteket 3-ro
Stadshusprojektet 142143
Stiftelsehus l 78
Storköksutredningen 23 l
-232
Strandområdet 270,
272- 273, 275
Studentmötet l 862 4 7
Sturup ro2, 218-219,
221-222. 225-229
Sundqvist, S-1 246, 255
Swahn, S C 87
Svanström, L 182, 276
Svenska Tobaks AB 256
Svensson, A (" KvarnbySvensson") 93
Svensson, S 47
Sv'ärd, A 1l9
Södertorpsgården 183
Södervärn : vatten tornet
201
Södra barnkrubban/d aghemmet 174
- H yllie 149
- sjukvård 276
- Sallerup 95
- - kyrkan 58- 60
"Södrens skald" 89
Tall ships race 2 17
Teater 13, 68-69
Tidman, Y 48, 159- 160
Tidningar 12, 21 - 22 ,
259
Tingsrätten 263
Tornee, P 165
Tunneln, Hotell 257
Tuscula num 1 l 9
Ulmgren, L 185
Ulricedalsgården 120
Utvecklingsstörda 48
Vad hände med sturupsborna l 02
Wadensjö, E 164
Wahlgren, 0
22

Valind, B 31
Vattenmärken l l
Vattentorn, Hyllie 189,
194, 199
- Södervä rn 201
Vattenverket 188- 189,
192, 194, 199, 201
Wennerlund, H 202
Wernerson, C G 62
Werup, J 55
Wessel, J 228
Westerberg, G 275
Videdalsbiblioteket 8
Widerberg, B 66, l 14,
l 26, I 29
Widholm, D l 15
Winge, G 75
Winge, 0 68
Wittenberg, E 94
Wohlstein, J 94
Wretholm, E 109
Vår Frälsares församl 27
Väderkvarnar 97
Välkommen till Malmö
l 10
Värmeverk l 93
Värner Rydenskolan 30
Västra Skrävlinge 75
Yngvesson, N 142
Yrkesvägledningen 43
Zachrison, G 22
Zellbi, A 288
Zetterholm, T 56
Åberg, A 236
Åhlander, R 69
Ett årtusende katolskt liv
27
ödlund, B 288
De öppna skolorna 49
Örestad l 35
Öresund : vattenföroreningar 202
Örtagårdsskolan 44
Östergren, B 22
Östergård 12, 131, 139,
147, 150- 151 , 157
Östling, E 3
Östra Skrävlinge 96, l 17

1 34

Summarisk förteckning
För släkiforskaren viktiga arkivalier i Malmö stadsarkiv

I Malmö Fornminnesförenings årsskrift 1934 publicerade Leif Ljungberg en
artikel betitlad "Stadsarkivet i M almö en orientering" och i årsskriften l 963
ett kort sammandrag över de vid släktforskning mest nyttjade arkivalierna i
stadsarkivet.
En ny förteckning har emellertid visat sig behövlig p å grund av de många
förändringar som skett genom inkorporeringar, leveranser och fortsatt registreringsarbete.
Till grund för den här lämnade översikten ligger stadsarkivets officiella
arkivförteckningar och alfabetiska namnregister, vilka under loppet av många
år uppgjorts av stadsarkivets tjänstemän och andra anställda.

Kyrkoarkivalier
Förklaringar:
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Husförhörslängder

All

F örsamlingsböcker

BI

lnflyttningslängder

B Il

U tflyttningslängder

c

Födelse- och dopböcker

E

ｌ ｾｳ

F

Död- och begravningsböcker

ｮｩｧｳＭ

och vigselböcker

HII

Infl yttningsa ttester

KAT

K atekismilängder
(xeroxkopior av original i Lunds
domkapitels arkiv )

S:t Petri
AI-Il
BI-Il

c
1 35

1816-1900
1817-1904
1698- 1899

Register
Lucka

l

8 l 6-1865.

l 698 2/10-

1699 28fi. Register.

E

1698 115-1904

Lucka 1744 9/4-1763 2117- Register. Även register över "brudefolk" ( 1560 ) 1634- 1683.

F

I

698 12 /4- I 907

Register 1698- 1876. Även register över klockringningar och begravningar 1538- 1697.

HII

I

778- 1900

Luckor:

l

795- 1799, 1801 - 1802. Register.

Caroli (bildades 1683, upphörde 31/12 1948 )
AI-Il

1813- 1903

BI

1796- 1901

Slutåren för de olika kvarteren variera mellan
1897 och 1903. Register 1816- 1865; även Östra
Förstaden 1866- 1901 och Södra Förstaden
1866- 1883.

B Il

1814- 1901

c

1688- 1901

Luckor 1738 22 /io- 1740 24/ 5,
18 /5. Register.

E

1689- 1905

F

1688 2/ 8- 1899

Luckor 1722- 1728 6/ 9, 1730 10 /io- 1746. Register.
Luckor 1690 6/2- 1693, 1738 27 /9- 1745. Register 1688- 1882 jan.

HII

1796- 1900
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S:t Pauli (började 115 1884 )
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c

1884-1900

E

1884-1901

F
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HII

1884- 1900

ｇ｡ｲｮｩ

ｳ ｾｮ

･ ｮ＠

1819- 1927 30/ 4

BI

1804- 1927 30/4
1826-1927 30/4

c
E
F

HII

Register.

"

(upphörde 30 / 4 1927 )

AI -Il
B Il

Slutåren för de olika kvarteren varierar mellan
1897 och 1899.

Register 1819- 1864.

"

1804- 1886.

7!0 17 fa- I 927 30/4 Lucka 1768 26/ 7- 1 772. Register.
17!0 29/4- 1927 30f4 Register.
1710 24f3- 1927 30/4 Lucka 1768 2/4- 1 773 14/s. R egister.
Lucka 181 3- 1820. Register 18I2- 1886.
1812- 1927 30 /4
I

136

Hospitalet (upphörde

30 / 4 l

928 )

AI-Il
BI

1874- 1928 30 / 4

c

1787- 1901

R egister .

E

1807- 1899

"
"

1857- 1865

M osaiska församlingen

AI-Il
B I-Il

1895- 1911

c

1876- 1942

E

1878- 1939

R egister . 1879--94.

1879- 191 l

F

1878- 1930

HII

1876- 1923

"
"
"
"

1895- 191 I.
1876- 94.
1878- 94.
1878- 94.

Slott et (egen kyrkobokföring upphörde 1879 )
C

1746- 1858

E

1745- 1855

F

1752- 1879

R egister.

"

Hyllie (Limhamn )

AI
BI
B Il

1815- 1894

c

1688- 1894

E

1688- 1894

F

Lucka 1791 - 1800.

1789- 1900
1815- 1894

1690- 1894

HII

1813- 1900

KAT

l

700,

l

R egister. 1688- 1887.
Lucka 1698-- 1745. Register. 1688- 1894.
11 / 7

R egister.

l

688- 1894.

704

Hu sie

AI
BI
B Il

1815- 1894

c
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1816- 1894

Lucka 1822- 1844.

1816--1894

Lucka 1822- 1826.

1688- -1894

R egister.

Register.

E

1688- 1894

F

1688-1894

HII

1769- 1899
1700, 1704, 1762

KAT

"

Lucka 1771 - 1802.

Västra Skrävlinge

AI-Il
BI
B Il

1816- 1905

Lucka 1822--1844.

1816- 1905

Lucka 1822- 1826.

c

1688- 1901

Register.

E

1688- 1904

F

1688- 1903

HII

"
"

1769--1905

KAT

l

1815--1903 / 1910/

700,

I

704,

Lucka 1771 - 1802.
I

762

Fosie

AI-Il

1799- 1899

Luckor 1800- 1802, 1804- 1805 och 18091812.

BI
B Il

1790- 1894

Luckor 1794- 1820, 1831 - 1848.

1790- 1894
1688- 1894

Lucka 1794- 1820.

c
E

1688- 1894

F

1688- 1894

HII

1805- 1900

KAT

I

700,

I

Register.

"
"

Lucka 1811 - 1814.

704

Södra Sallerup

AI
BI-Il

1816- 1895

c

1740- -1894

Lucka 1741 18fi- 1762. Register.

E

1740- 1894

Lucka 1741 1!z- 1763 10/ 9. Register.

F

1740- 1894

Lucka 1741 - 1762. R egister.

HII

1824- 1900

1821 - 1894

Lo ckarp

AI
BI

1799- 1895
1790- 1894

Luckor: 1800- 02, 1804- 05, 1809- 12.
"

1794- 1820, 1834-1849.
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B Il

1790- 1894

Luckor : 1794- 1806. 1809- 1820.

c

1688- 1894

R egister.

E

1688- 1894

F

1688- 1894

HII

1805- 1894

KAT

I

700,

I

"
"

704

Oxie

AI

1809- 1895
BI- Il 1809- 1893

1809- 1837 mikrofilm.

c

1688- 1893

R egister. Luckor: 1706- 14, 1717- 19.

E

1688- 1893

F

1688- 1893

HII

1809- 1900

KAT

1683, 1705

1809- 1861

"

"

"
"

1707- 12, 1718- 19, 1732-35.
1701 - 02, 1707- 13, 171516, 1718- 19, 1732- 35.

Åren 1812, 1815, 1817- 18, 1820, 1824, 182947 och 1858- 1900 ingår i Bjärshög och
förvara:s i LLA.

Glostorp

AI
1811 - 1897
BI-Il 1820--1894

c

1688--1894

E

1688- 1894

F

1688- 1894

HII

1786- 1895

KAT

I

I 8I I-

I2

mikrofilm.

Lucka 1834- 35, 1850- 54. 1855-94 ingår
Västra Kärrstorp och förvaras i LLA.
Register. Luckor 1701 - 05, 1709- 33. 16881700, 1706- 07 mikrofilm.

"

Luckor 1700- 05, 1709- 33. 16881699, 1706 mikrofilm.

"

Luckor 1700- 06, 1708- 33. 16881699 mikrofilm.
1786- 1868, 1874- 95 ingår i Västra
Kärrstorp och förvaras i LLA.

700, 17°4

Bunke/lo

AI
1789- 1895
B I--II 1815--1894

Lucka 1791 - 1800.

c

Register.
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1768- 1894

E

1768- 1894

Register.

"

F

1768-1894

HII

1813- 1900

KAT

l 700, l 704

Tygelsjö

AI

1816- 1900

Lucka l 836-39.

BI- Il 1821 - 1894

c

1694-1894

E

1694- 1894

F

1694-1894

HII

1816- 1899

KAT

qoo, 1704, 1737

Luckor: l 703, l 726, l 734. Register.

"

l 703, l 705, l 709.

Register.

"

Västra Klagstorp

AI
1818-1899
BI- Il 1821 - 1894
c
1753- 1894
E
1753- 1894
F
1753- 1894
HII
1817-1899
KAT
l 700, l 704, l 737

Lucka 1836-1840.
Register.

"
"

Bouppteckningar
1546--1951

Luckor: 1553, 1561 , 1565, 1570, 1574-1 576,
l 585, l 596. Register. SäI1Skilda register har upprättats över avlidna, efter vilka bouppteckning
ej förrättats 1877-1928.

Aldre skattelängder
1517- 1519 (Lyder van Fredens Kämnärsräkenskaper, utg. 1960 ),
1555, 1596, 1609, 161 l- 1613, 1617, 1621, 1624, 1645, 1652.

Mantalslängder
Malmö 1658, 1662, 1664- 1673, 1681-1684, 1686, 1688-1946. - R egister.
1775, 1780, 1785, q90, 1795, 1800, 1805, 1810 och 1886. -- Även
register över den mantalsskrivna befolkningen 1925-1 949.
140

Bunkeflo (inkorp. 1971) 1895- 1897, 1900, 1902, 1904, 1912, 1923-1970
Fosie (inkorp. 1931 ) 1930
Glostorp (inkorp. 1967 ) 1933- 1964
Husie (inkorp. 1928-1934
Limhamn ( inkorp. 1915) 1905- 19 14
Lockarp (inkorp. 1967) 1941 - 1942, 1945-1949, 1952- 1964
Oxie (inkorp. 1967 ) 1944-1945, 1947-1964
Södra Sallerup (inkorp. 1952) 1897, 1899, 1901 - 19!0, 1924- 1940. 19421944, 1947-1948
Tygelsjö (inkorp. 1971 ) 1936- 1943, 1945-1970
Västra Kl ags torp (inkorp. 197 1) 194 7-1964, 1966-1970
Västra Skrävlinge (inkorp. 1911) 1902- 1908
Till forskarnas disposition står även mikrofilm av i riksarkivet förvarade mantalslängder för Malmöhus län för ett 40-tal år från perioden 1658- 1805.

Burskapsböcker mm
Register. Även register över burskapsansökningar
m. m. 1660- 1847.
Register. Borgarlängd med uppgifter om yrke.

Protokoll över borgerliga vigslar
1877-1959

141

Register.

Aktuellt 1973

Bildsvit från slättbyar
Ernst Frostin, Bilder från Bunkeflo,
Tygelsjö, V. Klagstorp, Oxie Härads
Hembygdsförenings Årsbok III- IV,
Malmö 1973, Asps Bokhandel, Vellinge, i distribution.
Förändringens vind håller på att blåsa korsdrag över slättbygden söder om
Malmö. De tre lantsocknarna Bunkeflo, Tygelsjö och V Klagstorp, som
tillsammans utgjorde Bunkeflo kommun, sammanlades 197 1 med Malmö.
Det expanderande Malmö har här
fått ett nytt uppmarschområde för
bostads-, fritids- och industribebyggelse. Landskapsbilden har gått mot en
snar förvandling, i Bunkeflo reser sig
redan åttavåningshus. Denna bygd i
förvandling ägnar Oxie Härads Hembygdsförening påpassligt sin årsbok
1971-72. Den nyutkomna årsboken
innehåller en bildsvit från Bunkeflo,
Tygelsjö och V Klagstorp, som sammanställts av hembygdsföreningens
ordf, den flitige och kunnige lokalhistorikern Ernst Frostin i V Ingelstad,
som också skrivit texten.
Bildsviten ger ett tvärsnitt genom
de tre lantsocknarnas historia från
stenålderns gravmonument, dösen vid
Sjötorp i Tygelsjö, till nuets höghusbebyggelse i Bunkeflo. Storskiftes- och

enskifteskartor ger en god bild av de
gamla byarna, där de halmtäckta gårdarna och gatuhusen tryckte tätt intill varandra utmed bygatan och tillsammans utgjorde ett byhem, där den
vitkalkade, trappgavlade kyrkan låg
mitt i byn. Ett flertal teckningar av
förf och äldre foton kompletterar bilden av den svunna idyllen i slättbyarna söder om Malmö. Här förmedlas
intryck av frodig grönska, pilevallar
och blommande kastanjer vid korsvirkeslängor, mogna somrar med böljande säd och prunkande trädgårdstäppor. Tiden omkring sekelskiftet var
olycklig för de skånska medeltidskyrkorna, som då revs på löpande band
och ersattes med nybyggnader i den
då populära nygotiken. Kyrkdöden
härjade särskilt svårt i Oxie härad.
Av häradets tjugotre kyrkor blev fjorton nybyggda och övriga med undantag av två antingen försedda med
korsarmar eller så hårdhänt restaurerade, att de förlorade karaktären av
medeltidskyrkor. I Bunkeflo, Tygelsjö och V Klagstorp revs medeltidskyrkorna, i V Klagstorp står dock tornet från den gamla kyrkan kvar. Dessa tre kyrkor ägnas ett helt bildsvep,
som på ett åskådligt sätt levandegör
de kulturhistoriska skatter, som gick
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förlorade genom sekelskiftets nybyggnadsiver.
Tre markanta prästprofiler från
skilda epoker i Lundastiftet presenteras. Först den mäktige Lundakaniken Nils Bunkeflo, så kallad efter sin
födelsesocken, som också var kyrkoherde i Malmö. Han avled 1346 och
efterlämnade en stor förmögenhet, bl
a ett kanikresidens i Lund, varav bevarade delar ingår i Tidningen Arbetets hus vid Kiliansgatan. En märklig 1500-talspräst var kyrkoherde Peder Lauritsen i Tygelsjö, som var inblandad i en häxprocess och skrev en
uppmärksammad katekes, som utkom
i Köpenhamn 1594 och tillägnades
Christian IV. I raden av Tygelsjöpräster presenteras också den schartauanskt stränge 1800-talsprosten Jacob Berndt Kallenberg, nykterhetskämpe och missionsvän, känd också
för sina drastiska uttryck och för att
gärna stuka och förödmjuka folk på
husförhören. En samling ordspråk
och talesätt återger ett yttrande av
prosten Kallenberg på ett husförhör:
»Du sto åpp såmm en sol, männ fallt
nårr såmm en sjingpäls».
De mindre herrgårdarna söder om
l\!Ialmö, Katrinetorp, Petersborg och
Naffentorp, ägnas var sitt kapitel, som
förmedlar intressanta kultur- och personhistoriska glimtar från familjer
med anknytning till kända Malmösläkter. Bildsviten innehåller också
bilder från den 1927 nedlagda lilleputtbanan Tygelsjö---Klagshamn och
sista tåget på Falsterbobanan den 22
augusti 197 r. Avslutningsbilden är
aktuell. Bunkeflostrand med utsikt
över Sundet och bort mot Lernacken,
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där Köpenhamnsbron en gång avses
att få sitt landfäste. Den välredigerade bildsviten från de tre lantsocknarna, som utgör det yngsta Malmö,
kompletteras med faksimileutdrag av
Gillbergs klassiska beskrivning över
Malmöhus län 1765, Skånes Kalender 1878 och Janne Agris beskrivning
och kalender över Oxie härad 1932.
Bildsviten är ett lika förnämligt som
värdefullt bidrag till hembygdslitteraturen och bör vara en fyndgruva för
alla lokalhistoriskt intresserade malmöbor.
Helge Andersson
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H edersledamöter:

Hain, Rickard, Direktör
Bager, Einar, Fil. doktor, K onstnär
Ljungberg, L eif, f. Stadsarkivarie
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vilka inträtt under tiden

m ars 197 2-februa ri 1973 :

Aleryd, Emy, fru
Andersson, M argit, ingenJor
Andersson, Åke , h err
Augustsson, Erik, h err
Aurell, Bengt, intendent
Becker, Malte, läroverksad j unkt
Benell, M a rgaretha, fru
Bengtsson, L ars, tandlä kare
Bergelin, Bertha, fr.
Bernstrup, D agny, fru
Branden, Annie, fru
Bygden, Lars, kyrkoherde
Carlsson, Bengt, byrådirektör
Cassland, Bodil, tandläkare
Died en, Madeleine, fröken
Forsgren, L ars, bibliotekarie
Frid, H enry, fil. m ag.
Frisk, Tor, in gen jör
Gräntz, Göran, herr
Gunnarsson, Greta, fru
Gyllander, Bertha, folkskoll ärarinn a
Gä rdsby, Gunhild, fru
Haagensen, Kurt, ingenjör
H a lim, Birgit, a rkitekt SAR
Hansen, Ann a, fru
Hansson, Ebon, herr
H ansson , Stig, direktör
H appach , Alice, fru
Hellstrand, Allan , herr

H enriksson, Gösta, h err
Holmberg, Göte, planeringsch ef
Imberg, Rune, fil. stud.
J a rlert, Edvin, 1 :e jä rnvägsexp.
Johansson, Alida, fr.
J ohansson, Bertha, försäkringstj .m.
J ohansson, Gudrun, fr.
Jonasson, Erik, tullöverkontrollör
Juhlin, Frans E. , h err
J önsson, M a rgit, fr.
J öransson, Ellen, sjuksköterska
Knöös, Folke, h err
Larsson Reklam AB, Åke
Lindskog, Britt, fr.
Lindwa ll, Gustav, ingenjör
Ljungström, Evy, reklamteckn.
Lundh, Clara, adj unkt
Lundquist, L ars, advokat
Malmgren, U lrika, fröken
M ånsson, Margareta, fru
M å rtensson, H a ns , ingenjör
Nilsson, Andreas, herr
Ni lsson, Erik A. , h err
N ilsson, Lars Holger, herr
Nilsson, L eif, herr
Nilsson, Thyra, fr .
No rstad ius, Britt, speciallär.
Ohlsson, Hans, h err
Olsson, Inez, fr.
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Olsson, Rut, fr.
Olsson, Sven, herr
Pehrsson, Per-Jan-, herr
Persson, Per W., arkitekt SAR
Petersen, Kaj Leth, herr
Roneus, Cecilia, fil. mag.
Roshorn, Sven, herr
Roth , Ingeborg, intendent
Roth, Åke, rådman
Sandstedt, Erik, lektor
Sasse, Axel, f. prov.läk.
Siecke, Hans, avdelningschef
Sjöö, Irma, fru
Stadsbiblioteket Höganäs
Stenmarck, Maria, fru
Sterving, Rickard, herr

Ström, Carl Gustaf, I :e kontrollör
Svensson, Bengt, herr
Svensson, Hilda, folkskollärarinna
Svensson, Lilly, fru
Svensson, Olga, fröken
Svensson, Stig, herr
Tenggren, Birgit, fru
Tärnström, Bertil, herr
Ugerup, Ebba, fru
Wallgren, Selma, fru
Wassen , Hedvig, fru
Wehtie, Arne, direktör
Weiertz, Carl-Axel, löjtnant
Wijk, Jan-Inge, kammarmusiker
'Villen, Marianne, fru
Wingårdh, Barbro, fru

Styrelse:
Ordförande:

Th. Mun ek af Rosenschöld, f. d. borgmästare

v. Ordförande och kassaförvaltare: John Hain, direktör
Sekreterare:

Kjell A Modeer, advokat

Ledamöter:

Sture Kelfve, arkitekt SAR, Helge Andersson, skriftställare

Suppleanter:

Bengt Salomonsson, intendent, Birgit Halim, arkitekt SAR

Årsskriften:
Redaktionskommitte: Ordf., Sekr., och fil. dr Einar Bager
Redaktör: Kjell A Modeer
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BYGGER ALLT

SKÅi SKA
CEMEITGJUTERIET
VI BYGGER
HUS-VÄGAR-INDUSTRIER
VATTEN BYGGNADER

SKANDIA

Peder Hansens sigill
Sigillet med de två liljorna tillhörde borgmästaren i Helsingör, Peder Hansen. Ett
500-årigt adelsvapen som har anknytning
till det moderna Malmö.
Peder Hansens dotter Anna gifte sig med
den förste Rosenvingen, Mogens Jensen,
och byggde efter hans död Rosenvingeska Huset i Malmö.
Det var i början av 1530-talet och en oro-

ｴ［ＱＺｾ

lig tid ; huset byggdes när den stora
" grevefejden " gjorde Malmö till en
otrygg stad där bl a Malmöhus slott delvis raserades .

Rosenvingeska Huset har sedan dess uthärdat många ofredsår. Det har byggts
om och byggts till. Dolts under en 1800talsrappning och ända in i vårt tidevarv
varit nära att få skatta ät förgängelsen .

Ｑ＠

ij
Beijers sigill
Idag står Rosenvingeska Huset på "fastare grund" än kanske någonsin . Det har
fått tillbaka sin medeltidsatmosfär efter
år av pietetsfull renovering och samtidigt
knutits intimt samman med modernt köp-

mannatänkande. Borgar- och köpmannatraditionen förs vidare under G & L Beijer
AB's nya sigill, det förtroendeingivande
"B:et", som symboliserar Beijers nu 105åriga verksamhet.

Norra Vallgatan 70 Box 325 201 23 Malmö 1
Tel 040n35 60

BEl:IERS

G.&L.BEIJERAB MALMÖ

Oxie Härads
Sparbank
- för Er
HUVUDKONTOR:
STORTORGET 11 , MALMÖ

AB LUNDGRENS SÖNER BOKTRYCKERI
Per Weijersgatan 4 • M a lmö

C';Yclfeu&/ e-· cent!u:on

i.

Välkommen till
vårt nya
huvudkontor
......-.....
MALMÖ SPARBANK ＦＧｾ＠

ｂｉｋｕｐａｎｾ

ＮＦｾＺＧ＠

Ｍ ｾ＠

NÅ.RHETSBANKEN - för familj och företag

CITIZEN 800 R
Trots det lilla formatet är det en avancerad
räknare! Den räknar alla fyra räknesätten ,
den klarar av kedje- och fortsatt mult. och
div. Den har automatisk konstant och programmerbart komma, %-tangent med %-automatik tillsammans med stora,
lättlästa siffror gör att man kan kalla den en verklig kontorsmaskin i
miniformat. Den drivs antingen på nätet eller laddas upp för 7 timmars
effektiv räkning.
Se och provräkna denna och andra Citizenmaskiner hos

Il

gleerups/malmö

Butik

Centrallager - Kontor - Ordermottagning
Norra Grängesbergsgatan 5 Tel. 040-192000

Adelgatan 21
Tel. 040-725 70

GRUN DAD 1867

Malmö

FÄRGER
TAPETER

Låt ASU renovera
Ert antika ur!
ASU's centralverkstad i Malmö är landets största urmakeriverkstad 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 .

RSU
SKÅNES STADSHYPOTEKSFÖRENING
Grundad 1909

lämnar bundna fastighetslån
Låneomslutning Kr. 3. 700.000.000: Västergatan 38

-

Box 77

-

201 20 MALMÖ

Tel. 040-120457, 124068

Kompanihuset, färdigstä ll t år 1973. Restaureringsprojektet presenterades i Elbogen,
medlemsblad för Malmö Fornminnesförening, nr 4: 1973.
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Einar Bager: Med penna och ritstift, 15: Leif Ljungberg: Ur djupa källarvalven , 10: -

kr.
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Lyder van Fredens kämnärsräkenskaper för Malmö 1517 utgivna av Leif Ljungberg , 12 : - kr.
Kjell Å. Modeer: Leif Ljungbergs bibliograli, 1970 , 8: Kjell Å. Modeer : Einar Bagers bib liografi, 1972 , 15: -

1520,
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