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I denna byggnad på Gustav Adolfs torgs östra sida inrymdes åren 1809-1938 Malmö
teater. I samma byggnad låg Stadt Hamburg, näringsställe med en uppskattad trädgård
på baksidan, under många år malmöbornas förnämsta sommarrestaurang. Bilden anknyter till två av uppsatserna i föreliggande årsskrift. - Foto 1903. Malmö fornminnesförenings arkiv, Malmö museum.
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Leif Ljungberg in memor1am

Den 16 augusti 1974 avled Malmö Fornminnesförenings hedersledamot f stadsarkivarien Leif Ljungberg å Malmö allmänna sjukhus, där han i 612 år vårdats för sviterna av en hjärnblödning.
Leif Ljungberg föddes den l l april 1900 i Klippan, Gråmanstorps församling, där hans föräldrar v häradshövdingen Albert Ljungberg och dennes
hustru Matilda Bergman voro bosatta. Leif Ljungbergs läroverksstudier förlades till Helsingborg, där han under ett par år var inackorderad hos läroverkets pensionerade rektor, den fine humanisten Sven Wägner (fader till författarna Harald och Elin W. ) . Härom har han berättat i samlingsverket Minnen
från Hälsingborg och dess skola. Efter studentexamen 1919 påbörjade han
sina juridiska studier i Lund. Man kunde tycka, att humanistiska studier med
tonvikt på historia kunde ha legat närmare hans intressesfär, men måhända
fann han det tryggast att gå i faderns fotspår. Hans intresse för historia och
topografi kom emellertid snart till synes. Redan l 92 l började han auskultera
på landsarkivet i Lund, där den kritiske och oppositionelle landsarkivarien C
G Weibull utövade chefsskapet med humor och gemyt. D et var utan tvivel en
nyttig skola, där kontakten med arkivets väl samarbetande personal samt forskande historiker och genealoger gav många värdefulla kunskaper. Leif Ljungbergs topografiska intresse manifesterades i en omfattande samling bilder från
skånska slott och herresäten, som han sammanbragt på sin studentkula - en
tidig förstudie till planerandet av fornminnesföreningens utfärder.
Leif Ljungberg deltog med intresse i studentlivet och tillvaratog väl de rika
bildningsmöjligheter det erbjöd. Han var senior i Helsingborgs-Landskrona
nation, medlem av Akademiska Föreningens överstyrelse och ett par år redaktör för studentkatalogen.
Sedan L eif Ljungberg 1927 tagit sin jur kand blev han följande år andre
amanuens vid landsarkivet i Lund och sade därmed definitivt farväl till juristkarriären. Juris kandidatexamen är emellertid en värdefull merit även för en
arkivarie, som väsentligen har att syssla med handlingar av judiciell och administrativ natur. R edan l 929 yppade sig för Leif Ljungberg möjlighet för befordran till förste amanuens vid landsarkivet i Göteborg.
År l 933 blev stadsarkivarietjänsten i Malmö ledig. D en söktes både av Leif
Ljungberg och en av hans äldre kolleger på arkivbanan, docenten Ingvar Andersson, sedermera känd som en av landets mest lysande historiker och kultur-
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personligheter. Leif Ljungberg fick tjänsten, emedan det ansågs, att den högt
kvalificerade medsökanden snart skulle få någon annan och bättre befattning.
Ingvar Andersson var så nobel och generös, a tt h an inte överklagade det
märkliga beslutet. M almö fick i varje fall en stadsarkivarie, som med all tä nkbar h ängivenhet gjorde vården av stadsarkivet till sin livsuppgift. Tjänsten
inneh ade L eif Ljungberg till sin pensionering l 965 .
Som stadsarkivarie har Leif Ljungberg h aft att vårda ett arkiv som rymmer
stor a och r ara skatter, förskonade frå n brand och krig. D et har för honom
varit en hjärtesak, att göra arkivalierna kä nda och tillgängliga för forskare
och den kulturellt intresserade allmänheten. I detta syfte ordnade h an l 953
en utställning p å r ådhuset av arkivets dyrgripar till hugfästande 600-årsminnet
av stadens första bevarade privilegiebrev av den 20 december l 353, utfärdat
av konung Magnus Eriksson, " Sveriges, Norges och Skånes konung" . En värdefull minnesskrift och ka talog utgavs i anslutning härtill.
Under L eif Ljungbergs ledning och medverkan h ar stadsarkivariet lämnat
material till en omfatta nde publiceringsverksamhet. Detta h ar skett såväl i
form av mönstergilla editioner av väsentliga arkivhandlingar som genom kulturhistoriskt inriktade avhandlingar och uppsatser, till mycket stor del publicerade i Fornminnesföreningens årsskrift, vars red aktör L eif Ljungberg varit
åren 1934- 66.
L eif L jungbergs editionsverksamhet börj ade redan l 93 7 med en utgåva av
stadens medeltida minnesbok ( tillsammans med Ingvar Andersson och John
Kroon ) samt fortsatte senare med hans egen utgåva av Lyder van Fredens
kämnärsräkenskaper från l 500-talet och utgåvan av Malmö bytingsbok 1577
- 83 ( tillsammans med Einar Bager ) . Genom sistnämnda edition p åbörjades
ett betydelsefullt, av Einar Bager fullföljt samarbete med det danska sällskapet för utgivande av historiska källskrifter.
L eif Ljungbergs första personhistoriska skrift, en monografi över Malmösläkten Bergh , utgavs 1936 i samarbete m ed Thorsten C Bergh. Den h ar följts
av en mängd uppsa tser, delvis samm anförda under titeln "Ur djupa källarvalven".
För många malmöbor är Leif Ljungbergs n amn oupplösligt förenat med
M almö Fornminnesförening, vars sekreterare han var åren 1934- 69. Han
var den driva nde kraften i föreningen, som skötte årsskriften suveränt, värvade författare, såg till a tt manuskripten levererades i tid (inte det lättaste ),
ordnade m ed illustrationer, korrek turläsning och mycket annat. D et ä r inte
många av våra medlemmar - utom L eif Ljungbergs efterträdare - som vet
vilket stort arbete det är att redigera en sådan publikation, baserad på icke
honorerade uppsatser. Föreningens utfärder planlade och ledde han m ed den

L eif Ljungb erg i rådhu skäll a ren ( Sta dsarkivet ) . -

Foto Svenskt Pressfoto.
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största skicklighet, och med hjälp av sin visselpipa upprätthöll han vänligt
men bestämt tidsschemat - en viktig sak när m a n besvärar slottsherrskap
och präster runt om i provinsen.
Fornminnesföreningen har tackat Leif Ljungberg genom hedersledamotskap
och utgivande av hans bibliografi, upprä ttad av Kjell Å Modeer och upptagande 185 nummer.
En speciell insats för vår stad har Leif Ljungberg gjort såsom ledamot av
gatunamnskommitten. H ans intresse för namnfrågorna har m anifesterats i en
förträfflig bok, Gatunamnen i M almö.
Leif Ljungberg fick, medan h an ä nnu var i tjänst, uppleva den stora lyckan
att få flytta med sitt arkiv från rådhusets trånga 1500-tals källarvalv till Riksbankens ståtliga byggnad och där inrätta sig praktiskt och modernt. Efter
p ensioneringen fortsatte han sitt trägna forskningsarbete till dess sjukdomen
drabbade honom.
Om Leif Ljungberg kan m an med fullaste övertygelse säga, att h an förvaltade sitt pund väl. H ans gedigna och vederhäftiga p ersonlighet skaffade
honom ett välförtjänt förtroende hos myndigheter, medarbetare och allmänh et, vilket utan tvivel underlä ttat hans arbete och trots hans stora blygsamhet
måste ha givit honom en inre tillfredsställelse. Den hjälpsamhet och vänlighet
mot arkivets "kunder" som h an alltid visade var ett adekvat uttryck för hans
n a tur och rönte allmän uppskattning. H ans nobla personlighet och stillsamma
humor gjorde honom högt uppska ttad inom en vidsträckt vänkrets. Omtanken
om sin gamla fornminnesförening gav h an uttryck å t genom en betydande
testamentarisk donation, vars avkastning skall a nvä ndas till främj ande av
m almöhistorisk forskning.
Malmö Fornminnesförening hyllar Leif Ljungbergs vackra minne i djupaste
tacksamhet.

Th Munck af Rosenschöld
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Malmö F ornminnesförenings
verksamhet 1973

Ärsmöte
Ordinarie årsmöte hölls den 22 mars i Bagersalen, Fri tidskvarteret S :t Gertrud,
Östergatan 3. Efter årsmötesförhandlingarna höll universitetslektor Olle Svedberg, Lund, ett med ljusbilder illustrerat föredrag över ämnet »Byggnadskonsten
i Malmö mellan empiren och funktionalismen». Ca 150 medlemmar övervar
årsmötet. Ett 90-tal deltagare förflyttade sig därefter till Residens Schweizeri,
där en gemensam enkel supe intogs.

Styrelse
Styrelsen har under året sammanträtt den 19 mars, den 25 april och den 20
december.
Styrelsens sammansättning har under året varit följande: F. d. borgmästaren
THOMAS M uNcK AF RosENSCHÖLD, ordförande, direktören JoHN HAIN, vice ordförande och kassaförvaltare, advokaten KJELL A MonfaR, sekreterare, arkitekt
SAR STURE KELFVE och skriftställaren HELGE ANDERSSON med intendenten
BENGT SALOMONSSON och stadsplanearkitekten BIRGIT HALIM som suppleanter.

Utställning
Malmö stadsbibliotek hade inbjudit Malmö fornminnesförening att arrangera
en utställning på stadsbiblioteket sommaren 1973 i anledning av årsskriftens
40-årsjubileum. Utställningen erhöll titeln »Forntid och framtid. Malmö fornminnesförenings årsskrift r 933-1973 » och hölls öppen i bibliotekets förhall
under tiden 20/ 6-23/ 8. En kommitte bestående av ordföranden, sekreteraren
och skriftställaren Helge Andersson svarade för föreningens bidrag till utställningen. Malmö museum bidrog vänligen med ett par montrar innehållande
föremål ur föreningens dit skänkta föremålsamling samt med förstoringar ur
föreningens fotoarkiv. Malmö stadsbibliotek deltog med en utställning av
malmölitteratur samt med rariteter ur den Lengertzska samlingen.
Till utställningen hade färdigställts en av sekreteraren författad folder, vilken
innehöll en presentation av årsskriften och utställningen och vilken utdelades till
besökande på biblioteket.
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" Forntid och fra mtid.
M almö sta dsbiblioteks
och sekreteraren ( t h )
fil d r Ein a r Bager, vid

"

M a lmö fornmin nesfö renings årsskrift 1933- 19 73" var tem a t för
somm a rutstä llning 19 73 . - P å bilden fl ankerar ordfö rand en ( t v )
sta dsbibliotekarie Bengt Holmström och å rssk riftens förste reda ktö r,
utstä llningen s öppn and e. - Foto SkD.

Fornminnesföreningen riktar ett tack till M almö stadsbibliotek för dess
vänlighet a tt ge fö reningen möjlighet a tt på detta sätt presentera sin verksamhet, enkannerligen årsskriften, och till M almö museum för värdefullt samarbete. Utställninge n var lyckosam för föreningen, som genom densamma
erhöll ett femtiotal nya m edlemmar.

Ut fly kt er
Arets vårutfärd den '26/ 5 ställdes till R omeleåsen och trakten kring Vombsjön .
Förmiddagen ägnades Björnstorp slott, vilket förevisades interiört av friherrinna n Caroline Gyllenkrok. Efter ett besök p å R omeleklint serverades lunch p å
Norra U gglarps vä rdshus. D ärefter fortsatte färden över V eberöd och Vomb
till Hjularöd slott, som besågs exteriört. D ä refter besöktes L öberöd och H ammarlunda kyrka p å vägen tillbaka till M almö. - Ett 90-tal m edlemmar medföljd e p å resan, som företogs i abonnerade bussar. O rdföranden var reseledare.
Drygt 60 m edlemma r deltog i föreningens weekendutfärd till Stralsund och
IO

En av årets höjdpunkter var föreningens utfärd till Stralsund och Greifswald den 3 1/82/9. - I Stralsund var stadsarkivarien Dr Herbert Ewe föreningens ciceron . Här förevisar Dr Ewe novgorodfararnas utsmyckade bänk i Nikolaikirche. - Foto Erik Lindqvist.

Greifswald den 31/8- 2/9. Deltagarna for med järnväg i reserverad vagn till
Trelleborg och därifrån med den östtyska färjan Riigen till Sassnitz. Under
överfärden samlades deltagarna till ett enkelt samkväm, varvid sekreteraren,
som var reseledare, informerade om resmålen i historisk och nuvarande tid.
Med buss från Sassnitz anlände deltagarna till »Hotel Am Bahnhof» i Stralsund, där inkvartering ägde rum. Under lördagen var stadsarkivarien i Stralsund, Dr Herbert Ewe, föreningens guide och han presenterade måleriskt och
initierat sin stads imponerande kulturminnesmärken. Förmiddagen började
i M arienkirche med en särskild för föreningen arrangerad konsert på den
berömda Stellwagenorgeln, som presenterades av Kirchenmusikdirektor
Dietrich W . Prost, och fortsatte med besök på det kulturhistoriska museet i
Katharinenkloster. Efter lunch p å hotellet besöktes rådhuset, Nikolaikirche och
med det av dr Ewe som drivande kraft restaurerade Johanneskloster och den
svenske generalguvernören Axel Löwens barockbibliotek. Kvällen avslutades
med »Abendbrot» på »Hotel Baltic». Söndagsförmiddagen ägnades GreifsI I

Söndagsförmiddagen ägnades universitetet i Greifswald, som föredömligt visades av universitetsarkivarien Manfred H erling. P å bilden ses d eltagarna p å universitetstrappan före
återfärden till Malmö. - Foto Erik Lindqvist.

wald och i första hand universitetet där, en gång Sveriges sydligaste. U niversitetsarkivarien Manfred Herling hade i Koncil-salen på universitetet tillsammans med sin kollega Horst-Diether Schroeder anordnat en mycket uppskattad
specialutställning kring universitetets historia under svensktiden. Arkiva rie
Herling förevisade utställningen och universitetet, medan arkivarie Schroeder
guidade medlemmarna till lunchen på restaurang »Am Theater» före återresan.
Färden till Sassnitz ägde rum i bussar och över Östersjön med den svenska färjan Skåne. Deltagarna var hemma i Malmö strax före kl. 20 på söndagskvällen
efter en stimulerande resa till en rik kulturbygd.
Den 2 november anordnades en promenad i Malmö centrum, till vilken ca
200 deltagare anslöt sig. Först besöktes det nyrestaurerade Kompanihuset, där
intendenten Bengt Salomonsson, Malmö museum, presenterade det färdigställda 1500-talshuset. Föreningen bere~des även tillfälle att bese den u tställning som Malmö museum färdigställt i bottenvåningen till husets återinvig12

ning i augusti. D ärefter vandrade deltagarna över till S :t Petri kyrka där föreningens hedersledamot, fil dr Einar Bager, på sitt fängslande sätt berättade
om kyrkan, dess historia, epitafier och övriga minnesmärken. Eftermiddagen
avslutades med samkväm i rådhuskällaren. Ordföranden och sekreteraren ansvarade för utflykte~s genomförande.
Kulturminnesvård, SOU I972: 45.
1

Fornminnesföreningen har beretts tillfälle att till Skånes hembygdsförbund avgiva yttrande över l 965 års musei- och utställningssakkunnigas betänkande
»Kulturminnesvård». Ordföranden och sekreteraren representerade också föreningen vid ett av Skånes hembygdsförbund arrangerat informationsmöte i
detta ärende i Lund den 30/3. Ordföranden har utarbetat en promemoria i
frågan, vilken av styrelsen antagits som föreningens yttrande över sagda betänkande.
Ärsskrift
D en fyrtioförsta årgången av Malmö fornminnesförenings årsskrift utkom den
20 december.
Även årets skrift h ar tryckts på Lundgrens Söner boktryckeri, som välvilligt
rabatterat de alltmer stigande tryckningskostnaderna. Från Malmö Förskönings- och Planteringsförening, Ebbe Kocks stiftelse vid Lunds universitet samt
fil. dr Einar Bager har lämnats väsentliga bidrag till tryckningskostnaderna.
Fornminnesföreningen framför ett tack till nämnda föreningens gynnare. Utan
deras frikostiga bidrag hade årsskriften icke kunnat utkomma i sin traditionella
form.
M edlemsbladet Elbogen
Under det tredje utgivningsåret har medlemsbladet utkommit med fyra nummer, vilka utsänts den 9/3, 11 / 5, 31/7 och den 16/ ro 1973· Under året har
ordföranden varit ansvarig utgiva re. Som redaktörer har sekreteraren och
skriftställaren Helge Andersson tjänstgjort.
M edlemsantal
Under året har föreningens m edlemsantal utgjorts av 3 hedersledamöter, 5
ständiga och r.038 betalande medlemmar, därav 146 s. k. familjemedlemmar,
eller tillsammans l .046, vilket utgör en ökning med 9 medlemmar.
Balanskonto
Föreningens balanskonto per den 31 december 1973 utgjorde:

T illgångar
Aktier
215
55
40
65
30
66
70
ll

aktier
aktier
aktier
aktier
aktier
aktier
aktier
aktier

i
i
i
i
i
i
i
i

ASEA
Sv H andelsbanken
Cardo AB
Skand Ensk Banken
AB Sv Fläktfabriken
Skandia
Custos
Öresund

2 st premieobligationer av l 973
Banktillgodohava nden
Postgiro
Diverse fordringar

.

6.665
8.ooo
3.827
10.2 70
6.216
5.814
5· l l l
2.200
--

Kronor

48.103
200
36.745
775
2.350
- 88.173

Skulder

Berghska Fonden
Leif Ljungbergs Fond
Anna Lisa och Sven Eric Lundgrens Fond
Emil och Iris Schelins Fond
Elisabeth Berntons Fond
Diverse skulder
Kapitalbehållning

2.440
l .923
12. 155
5.920
4.642
28.825
32.268
Kronor

88.173
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Kring silverskatten i
kvarteret Druvan
Av

ErNAR BAGER

Det största skattefyndet i Malmö historia gjordes 1888 vid grundgrävning i
kvarteret Druvan vid Engelbrektsga tan. I en halvt förmultnad träkista påträffades en mängd silverföremål, bägare, knappar, spännen och nära 4 ooo silvermynt. Först 1931 kunde dunklet kring denna märkliga skattgömma skingras.1 Efterföljande uppsats är en studie kring huvudaktörerna i skattedramat,
Anders Christensön och ha ns hustru Anne Aagesdaatter.
Ett bomärke p å en mortel i träkistan ledde fram till en Malmöborgare från
1600-talets förra hälft, Erik H ansen . Om dennes skiftande öden, som ger
glimtar från ett tidigare avsnitt av vår stads historia, h a ndlar uppsatsens sena re del.

Anders Christensön och Anne Aagesdaatter
Den 1g november 1677 upplästes på bytinget i Malmö ett tillkännagivande,
att envar, som kunde hava tagit något av salig Anders Christensöns eller hans
hustrus saker, det vare av vad namn, som nämnas kunde, p enningar eller
annat, skulle uppgiva detta och ej förtiga något, så framt han ville undvika
den påföljd, som i annat fall skulle drabba den skyldige.2
D etta tillkännagivande hade föranletts av de märkliga omständigheterna i
samband med registreringen av boet efter de avlid na makarna Anders Christensön och Anne Aagesdaatter. Vid denna förrättning, som p åbörjades den
r 3 september 1677, närvar utom myndigheternas representanter mannens bror
Niels Christensön från Lund samt fogden Peder Efvertsön som ombud för
såväl hustruns syster Bente Aagesd aatter som h ennes brorsöner Per Nielsön i
Hellestad och Morten Nielsön i Silfåkra. V id bouppteckningen visade det sig
emellertid, att såväl reda penningar som silverföremål helt saknades i det välbärgade hemmet. Man lät då till slut gräva på olika ställen i gården och
påträffade därvid "i halfmarker, fyraskillingar samt ett hundra riksdaler" till-
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sammans r 205 daler, vidare ett silverbälte på 27 lod, fyra dussin silverknappar och sex silverskedar.
När m an hunnit så långt i förrättningen, förehölls såväl arvingarna som
drängen och pigan i huset på det allvarligaste att uppgiva, om de kände till
n ågot ytterligare, vare sig pengar, silver, obligationer, löst eller fast, som kunde
vara " hensa tt, nedgrafvet eller nogensteds uden eller inden bys h enflytt". D e
bedyrade dock alla " vid deris höij este siä ls eed", a tt de ej h ade sig något sådan t bekant. Därefter avslutades registreringen, som visade en behållning p å
3 805 daler, r mark och r skilling.3
N ågon tid efter det bouppteckningen sålunda var avslutad, begärde emellertid fogden Peder Efvertsön, a tt m an åter skulle lå ta gräva såväl i husen
som p å gården, "om n ågo t mera skulle vara nedsatt". D etta bevilj ades, dock
skulle stadstjänarna jäm te några borgare vara närvarande härvid. " D a omsider er fundet i ett lidet stall r r stöcher dubble och 8 stöcher enkle kaabberp lade till ett verdi af 27 daler s:mt. Item nogle dage senere udi ett rum strax
bredvid i plader r 6 daler s :mt."
Anders Christensön och h ans hustru h ade emellertid gjort sin sak väl. Trots
alla ansträngningar från såväl myndigheternas som arvingarnas sida stannade
en stor del av den unda ngömda silverska tten i jordens säkra skydd, ända tills
gården år r 888 nedrevs.
Om det sålunda går rä tt väl att följa silverska ttens historia, är det å tskilligt
svårare att förläna dess forna ägare fasta konturer. Endast ett tiotal år går
det att följ a parets levna dsöden och de torra fakta, som kan inhämtas från
denna period, ger oss blott en knapphä ndig stomme till deras historia, en varp
utan inslag.
D en r 6 september r 666 vigdes bryggaren Anders Christensön med Anne
Aagesdaatter,4 änka sedan ett par år efter smeden Christen Lauritzsön,5 vars
nam n även återfinnes på en av de bägare, som ingår i silverska tten . D etta
äktenskap h ade varit barnlöst, men i ett tidigare gifte hade Annes Aagesdaatter en son, H a ns H anssön, som dock sedan sex, sju år lämnat landet och
dä refter ej låtit höra av sig.6
R edan före sitt äktenskap med Anders Christensön ägde Anne Aagesdaatter
den gård p å norra hörnet av Engelbrekts- och T egelgårdsgatorna (gl nr 655
i kv 54 Druvan ) , där silverskatten sedan p å träffades. 7 Till densamma hörde
även en angränsande " legovåning", som hyrdes av en smed, som antagligen
övertagit Christen Lauritzsöns rörelse. T yvärr finnes ej någon äldre, utförlig
beskrivning över denna gård, uta n vi får nöja oss med de summariska uppgifterna i r 692 års besiktning av stadens fastigheter.8 Huvudbyggnaden låg
vid Tegelgårdsgatan med gavel mot Engelbrektsgatan och bestod av ett envåningshus i korsvirke p å r8 binningar.9 Denna byggnad innehöll en stor
stµga jämte förstuga, kamrar för de inkvarterade soldaterna och en h ästkvarn.
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En länga på g binningar vid Engelbrektsgatan inrymde kök och brygghus och
västra sidan av tomten upptogs av stallängan av 8 binningars längd.
I sitt yrke synes Anders Christensön ha varit framgångsrik och detta trots
de svårigheter, som det hedervärda bryggarelaget h ade att dragas med just
vid denna tid. Laget hade nämligen i slutet av r 660-talet berövats en av sina
bästa inkomstkällor, nämligen utskänkningen av ölet. Tidigare hade bryggarna
sålt öl "i potte- och kannetal" i bodar utanför sina hus eller i sina källare,
men nu bestämde en kunglig kommission, att de helt skulle avhålla sig från
denna detalj av bryggerihanteringen, som i stället överflyttades till en annan
grupp borgare. Man hoppades på detta sätt skapa ett bredare underlag för
de stora skattebördorna och framför allt öka antalet värdar för inkvarteringen
av soldater.
D e nya bestämmelserna gav anledning till åtskillig friktion mellan bryggarelaget och myndigheterna. Stadsfiskalen hade fullt göra med att beivra överträdelser och Anders Christensön undgick ej heller åtal av denna anledning. 10
Inskränkningen var tydligtvis synnerligen impopulär även utanför bryggarelagets led och magistraten själv bidrog måhända genom sin vacklande hållning
till att den nya förordningen ej alltid efterlevdes. Ett domsluts kraft försvagades onekligen rätt mycket genom ett tillägg såsom följande:

- M en eljest om det så understundom kunde h ä nda, a tt några av borgerskap et skulle följ a brudefolk, lik eller något an nat sådant till kyrkan och sed an
på vägen skulle gå in till en av der as goda vä nner bland bryggarna och d är
dricka en kanna öl eller så för pengar, då bör stadsfogden icke akta så noga
dä rpå; men att såd ant sker fö r var och en, som trä der in och begär öl fö r
pengar, det ka n ingalunda tolereras.11
Anders Christensön beklädde icke någon av de mera framträ da nde posterna
inom bryggarelaget och d å h an år l 669 tj änstgjorde som " degn" inom laget,
talar detta snarast för, a tt ha n rätt nyligen blivit m ästare. 12 D egnen hade
nämligen till uppgift att uppbära lagspengar, böter och d ylikt och en jämfö relse m ed bagarelaget visar, a tt denna uppgift ålåg de yngsta i laget.
Att h an år l 67 l av magistraten uppmanad es a tt åtaga sig stadskä mnärsbefattningen var en hedersbevisning av minst sagt tvivelaktig beskaffenhet,
ty det ingick i den tidens stadsfinansiella politik a tt årligen utse ett antal för
detta uppdrag olämpliga p ersoner, som så mot dryg lösensumma nödgad es
friköp a sig från p osten . Även Anders Christensön betackade sig för det betungande uppdraget och erlade '20 daler till stadskassan för a tt bli fri från
detsamma .13 D en m indre p åkostande posten som uppsyningsman över "fördäm ningar, slussar och a nna t fö r det färska vattnet i Pildammen" åtog ha n
sig emellertid p å hösten 1674.14
Vid denna tid räknades h an bland de m era framstående i staden och då
m agistraten den l '2 juni l 674 kallade sexton "aff det fornemste Borgersch ab"
till r ådstugan, finner vi även Anders Christensön bland dessa. D e fö rnäm a
herrarna h ade att uttala sig om de stridigheter mellan M alm ö borgerskap och
T relleborgsborna, som p ågått i m ånga år, och som ha de sin rot i, a tt Trelleborg
p å sin tid mist sin rä ttighet som köpstad för att M almö blom string skulle
befordras.15 I avsikt a tt å terfå denna köpstadsrä ttighet h ade nu trelleborgarna till la ndshövdingen inlä mna t en skrivelse, "en uforskamm et och ubluelig
skrift", såsom burggreven karakteriserade den, i vilken de "af deris onde sind
och h adefulde hier ter" hade vågat giva m almöbor garna en pik fö r samma nsvärjningen år l 659 och d ragit deras p ålitligh et i tvivelsm ål. D etta h ade visserligen icke skett "saa prompte och udtröcheligen'', men dock så, a tt de " lige
som m ed fingre pege p aa oss" . D e tillkallade borgarna begärde, a tt en ordentlig p rocess skulle börjas mot trelleborgarna för denna grova beskyllning, så
mycket m er som det genom trumslag i gator och grä nder vid dödsstraff blivit
förbjudet att tillvita m almöborna något såda nt. 16
D en 6 juni l 675 framlämnade Anders Christensön, å tföljd av sockenprästen
och tvenne borgare, till rätten ett testamente, vari h an och h ans hustru skä nkte
den efterlevande m aken sin h alva huvudlott. Anne Aagesd aatter var vid denna
tid svårt sjuk, och testam entet, som avfat ta ts i h ennes n am n, ehuru u nderskrivet av båd a m akarna, förutsätter tydligen, a tt det blir Anders Christensön,
som kommer att få åtnjuta det testam entariska förordna ndet. I rör a nde orda18

lag beskriver Anne, hur h ennes " hierte, kiere husbonde udi denne mm svaghed, och eller udi min vellmacht, idelig och med allsom störste omsorg och
flittighed mig h afver betient, icke spar ed nogen umage eller omkostning p aa
mig, mens m ed en god villie och got hiertelaug udi denne min svaghed af
yderste macht anvendt, hvad eractis kunde mig tienligt' vere, end och saa sig
udi all taalmodighed mod mig forholdet" .17
Det vackra intrycket förtages något, nä r det visar sig, a tt testamentet avfattats efter ett va nligt formulär, ty exakt samma ordalag återfinnes i ett a nnat,
några år tidigare dokument.18 Testamentet skulle upphävas, om mot fö rmodan Annes tidigare omnämnde son, H a ns H a nssön, som ej avhörts på nu sexton år, skulle å tervända.
Samma m ånad, som detta testamente upprä ttades, utbröt kriget m ed D anmark. D et r åder knappast n ågot tvivel om, a tt sympa tierna hos en stor del
av Malmö borgerskap var för Danmark, m en den strä nga bestraffningen av
r 659 års sammansvärjning var ä nnu i fä rskt minne och dessutom saknade
det danska p artiet nu verkliga ledare. En episod, som visar stämningen i staden, inträffade i september r 675, då kyrkoherden Niels Söfrensön frå n predikstolen beskyllde en del av stadens invånare för att vilja " komma under en ny
regering" . Borgerskapet tog m ycket illa vid sig och anmälde kyrkoherden för
m agistraten samt begärde, a tt h a n skulle förkl ara sig inför denna. Vid förhöret
påpekade också borgarna de vådliga följd erna av d ylika uttalanden, varigenom de i staden inkvarter ade soldaterna kunde uppeggas mot borgerskap et.
M an hade red an hört yttranden sådana som: " Nu hör m an well, hvad folck
der er her i staden, nu er det lige saa go tt, a tt vi plyndrer dennem ud som
andre !" 19
Stormen stillades den gången, men p åfölj ande år ä r å ter förhållandet mellan borgerskap och militär sp änt. D å fältmarskalken von Fersen i juli r 676
p å talat, a tt en del a nbefallda arbeten ej utförts nog h as tigt, sände borgerskap et sina främsta representa nter till honom "sig a tt excusere samt derhos
tillkiendegifve de otaalige ord af gemeene söldaten m aa höris till a tt ville
plyndre staden ud" .20
M almöborgarna var onekligen i ett högst brydsamt läge, ty även om danskarna åter gjorde sig till h errar över sta den, h ade de a tt frukta det värsta.
D en kraftfulle von F ersen nöjde sig nämligen i lä ngden icke m ed, a tt borgarna intog en neutral h ållning. Den 7 oktober r 676 begärde han, trots tidigare löfte om befrielse för borgerskapet från deltagandet i försvaret av val- ·
larna, a tt de skulle å taga sig även detta . Skulle någo n "imod forhaabning"
ej vilj a samtycka hä rtill, h ade h a n a tt skriftligen förklara sig, p å det a tt fältm arskalken kunde veta, " hvem h and omkring sig h afver boendes" .
Ett par d agar senare uppkallades de första fem rotarna p å r ådhuset och
uppmanades a tt på en lista anteckna, huruvida de ville " gaa till volde'" eller
ej. Härtill svara de borgarna, a tt de visserligen gärna ville betala alla de svåra
rg

skatter och kontributioner, som pålagts dem, men till detta kunde de ej b~
sluta sig. Så småningom blev stämningen allt mera upphetsad, så att till slut
" den störste hob gandske sagde nej och med vred hue, ihvorvel mand dem
tilbagerobte, bortginge". Det fåtal , som stannade kvar, begärde betänketid.
Med tungt sinne begav sig samma eftermiddag burggreve, borgmästare och
rådmän till fältmarskalken för att avlägga rapport om det snöpliga förloppet.
Sedan denne "med största misshag" åhört deras förklaring, befallde han, att
man strax skulle fängsla de främsta bråkmakarna och sedan nästa dag fortsätta med de återstående rotarna. Trots det hårdhänta förfaringssättet hade
dessa mod nog att förklara, att de ej ville besluta sig, förrän hela borgerskapet
församlat sig och fattat gemensamt avgörande.
Sedan dessa avlägsnat sig, insläpptes emellertid fem ångerköpta storborgare
från de första rotarna. Dessa förklarade sig nu beredda att gå till valls och
" <lid, hvor Magistraten ginge' ', samt erbjöd sig även att "persvadere" andra
därtill.
Följande dag samlades största delen av borgerskapet på rådhuset och fick
där åhöra en straffpredikan från burggreven för " sin obetänksamme och meget importune resolution" och bad han dem betänka, vad straff därpå borde
följa. Borgarna hade tydligen nu fått klart för sig, att fortsatt motstånd kunde
medföra högst otrevliga konsekvenser för dem . De gick alltså fram den ene
efter den andre utan undantag och erbjöd sig "godvilligen och gierne hertill
att beqvemme".21
Man hade nu bränt sina skepp och hade knappast att räkna med något
förbarmande, om staden föll i danskarnas händer. Det är mot bakgrunden av
dessa förhållanden, som man har att se Anders Christensöns åtgärd att söka
skydda sina dyrbaraste ägodelar från plundring genom att gräva ner dem.
För de krigiska händelserna fick den enskilde träda tillbaka och då vi ännu
någon gång stöter på Anders Christensöns namn, är det i samband med
åtgärder för försvarets stärkande. Sedan stadens representanter på den i
Malmö samlade lantdagen utlovat ett tillskott på I ooo daler för truppernas
underhåll, begärde fältmarskalken i april I 676, att denna summa omedelbart
skulle utanordnas. Det förnämsta borgerskapet uppkallades åter på rådhuset,
för att en var skulle anteckna det belopp, han godvilligt ville försträcka. De
begärde emellertid, att i stället en man från varje rote skulle utses, som skulle
taxera borgarna. Detta bifölls och bland de tio utsedde finner vi även Anders
Christensön såsom representant för den sjunde roten, där han var bosatt.22
Redan efter ett par månader begärde fältmarskalken, att borgerskapet i
betraktande av "itzige tiders besvär" ville visa "sitt gode hierte" genom att
åter försträcka ett lika stort belopp, "hvorpaa sig straxens borgerskapet herom
sammensatte" och genom I 2 gode män, bl a Anders Christensön, lät begära,
att denna extra beskattning skulle utgå efter mantal, vartill magistraten även
samtyckte. 2 3
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I fortsättningen rådgör m agistraten vid alla viktigare avgöranden med "I 2
af de beste borgere" och det förefaller troligt, att det är just de nyssnämnda
förtroendemännen, som hä rmed avses.
Efter d en misslyckade stormningen av Malmö bröt den danska a rmen äntligen upp den 5 juli och drog bort frå n staden. Samma dag begav sig magistraten och "en trettio stycken af d e bästa borgarne" till fältmarskalken för
att lyckönska honom "som Guds eget utvalda medel" till h ans framgångsrika
försvar av staden. Med tanke p å, vad som förevarit, bad de honom nu ej hysa
" någon ond opinion eller tanke" om d em , ifall något av missförstånd tidigare ·
förelupit och ej uttyda det " till d et värsta''. Fältmarskalken var emellertid nu
vid nådigaste lynne och mottog d eras "compliment och gratulation med itt
gott nöije" samt gav tillå telse för en var att begiva sig ut till fiendens läger
och tillgodogöra sig, vad ved och trävirke, som där kunde vara kvarlämnat. 24
Säkerligen h ar Anders Christensön befunnit sig i den lyckönska nde skaran,
21

såvida ej den sjukdom, som snar t skulle ä nda h a ns liv, redan lagt honom p å
sjukbädden . D en 14 m a j h ade h an avlagt räkenskap över sin förvaltning av
" det ferske vand".25 N är hans n amn nästa gång den l september 1677 förekom mer i h andlingarna, h ade m agistraten a tt utse efterträdare till salig Anders
Christensön för denna befattning.26
Av bouppteckningen fram går, a tt A nne Aagesd aatter avlidit först någon tid
efter sin m an. Till en av der as gr annar, Anders Bendtsön, fö rärade hon nämligen en gammal klädeskjortel, fodrad med rävskinn, " for h afte umage for
hinder siden hinder salig m a nds död".

Erik Hansen
När A nders Christensöns silverska tt i kv Druvan bragtes i d agen, p å träffades
p å samma ställe även en m a lmmortel av rä tt a lldaglig utfo rmning. D en forne
ägaren h ade em eller tid försett densamma m ed sitt bomärke och sina initialer
och tack vare denna omtänksamhet h ar det varit möjligt a tt inpassa även
detta enkla husgeråd i sin gamla m iljö. Bomärke och initialer å terfinnes nämligen på ett p ar h andlingar frå n l 600-talets börja n i ett sigill, som tillhör t
borgaren Erik H ansen,27 en m a n vars namn en gång haft en särskild kla ng i
malmöborgarnas öron.
Erik H a nsen omnämnes fö rs ta gången den l 7 januari l 582 i bouppteckningen efter fadern, H ans Jenssen Munck. D enne hade varit en borgare n;ied
fö r sin tid rätt ovanlig allmänbildning a tt döma av förteckningen p å h a ns
böcker, som omfa ttar verk av så växlande ar t som en p åvekrö nika, T erentius,
recessen, en visbok och en " plan tebok" - ka nske H enrik Sm ids " laegebog",
som Erik Hansen e tt halvsekel senare utlånat. Ehuru boet visade betyda nde
tillgångar, var ställningen dock så oviss, a tt änkan - Erik H ansens styvmor
- fa nn rådligast "att sätta nyckelen i d örren" , när m a n följde den döde till
graven . D ärmed angav man p å denna tid, att man överläm nade boet till
fo rdri ngsägarna. E rik H ansen, som ej ännu uppnått myndig ålder, utfick dock
sitt m ödernearv. 28 N är h an tio år senare sökte utlösa en gravsten, som ha ns
fader p å sin tid pantsatt, fick h an emellertid besked om, a tt så kunde ske,
endast om han åtog sig boets samtliga fö rpliktelser.29
Från år 1591 är E rik H ansen bofast borgare i M almö och år 1595 vinner
han inträde i bryggarelaget.30 H ans intressen sträcker sig dock u töver de gränser, som kringska nsa yrket. Så finner vi honom bland stiftarna till det år I 60 r
upprä ttade isländska komp a niet, den första större h a ndelssamm anslutningen i
M almö. Kompaniet h ade ensamrätt till h andeln p å sju isländska hamnar
"paa een sam manbunden Eventyr th il windingh och tab" och synes h a varit
ett synnerligen lukrativ t företag. D e varor, som u tfö rdes till I sla nd, var fram-,
för all t " d anst" - d anziger - öl och mjöl, m edan re turfrakten utgjordes av
22
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fisk och tran.3 1 Tyvärr missbrukade de goda malmöborgarna sm monopolställning, varom talrika klagomål över gammalt och "middigt" mjöl, tunnor
av felaktig rymd mm vittnar.
Erik Hansens deltagande i detta stora företag visar, att han redan vid denna
tid uppnått en solid ekonomisk ställning, vilket också bekräftas av bevarade
skattelängder. 32 Därom vittnar även, att han år 1603 av magistraten utsågs
till föreståndare för hospitalet, den stora sjuk- och fattiginrättningen i det
forna Gråbrödersklostret, en befattning, som alltid bekläddes av de mest ansedda borgarna.33 Samma år blev han även förordnad till tingsman.
Hur högt hans duglighet skattades, framgick av att han år r 61 r jämte den
förmögne köpmannen Jost Krutmeijer utsågs till stadskämnär, en post, som
närmast motsvarar vår tids drätselkamrer. Denna befattning hade tidigare
beklätts av en av rådmännen, men denna anordning hade givit anledning till
åtskillig slitning mellan borgerskap och magistrat och på den senares begäran
skedde nu denna förändring.
Det var ett maktpåliggande värv, som de båda herrarna åtagit sig, så
mycket mer som man befann sig i brinnande krig med Sverige. Från den
småländska gränsen hotade den svenska armen med angrepp mot Skåne, och
att det låg allvar bakom hotet, visade sig, när staden Vä vid ett härjningståg
skoningslöst nedbrändes.
Det är av intresse att i stadsräkenskaperna följa, hur krigshändelserna tedde
sig från Malmö horisont. Efter förstörandet av Vä skickades i hast en av
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bytjänarna i vagn till Hörbytrakten för a tt därifrån sp eja efter de svenske,
och en anna n sändes ut p å en längre expedition p å landsbygden för att söka
skaffa underrä ttelse om fiend ens rörelser. M ed febril iver a rbetad e m an på
a tt förstä rka stad ens befästningsverk, som under d essa år undergick en om fa ttande modernisering. Frå n stad en utskrevs 100 m an, som jämte 25 bösseskötter
- artillerister - sändes upp till grä nsen. Åtskilligt huvudbry orsakades stadskämnärerna av ett större a nta l krigsfångar, som under ett h alvt år förvarades
i r ådhuskällaren .3 4 Av allt att döma har em ellertid Erik H a nsen och Jost
Krutmeij er m ed heder skilt sig från sitt m ån gskiftande värv.
Att m an under d essa oroliga år även h ad e tid a tt tä nka p å sta dens förskönande, är ett gott vittnesbörd om d et livliga konstintresset i M almö under
d enna p eriod, d en m åhä nda m ärkligaste i stadens konsthistoria. D et ä r näm ligen nu man lå ter bygga d en stå tliga vattenkonsten p å Stortorget, varvid
skulptura rbetet utfördes av bildhuggaren Otte Statius, kä nd för sin insats vid
altarets i S :t Petri kyrka tillkom st. 35
Om Erik H a nsen sålunda i rikt m å tt å tnjutit såväl sin överhets som sina
medborgares för troende och visat p rov på fram ståe nde duglighet som både
affärsma n och administra tor, så företer h ans bild dock redan tidigt lynnesdrag
av mindre sympatisk na tur. H a n synes allt ifrån ungdom en h a varit en synnerligen hetlevrad herre, som inte gärna tålde motsägelser, och som gärna lä t
sitt d åliga lyn ne tag~ h andgripliga uttryck. Att d etta understundom skedde
under ruse ts inflytande, var väl m ed denna tids syn p å saken n ärmast a tt betrakta som en förmildrand e omstä ndighet.
Redan år r 595 fick h an stå till svars fö r, a tt h an inför sitta nde rä tt " modwillige aff wreed huff slagit trodtz p aa bordit m ed opheffven , fuld h aand,
saa at r egister och breffve, som laa p aa bordit, sprunge aff laffve" . Endast
tack vare Holger Ulfstands bem edling slapp h a n d en gången n ågorlunda billig t från följderna av sitt våldsamma beteende.36 M en några år senare rinner
d et heta blodet å ter över och h a n p ryglar upp en bonde utanför sitt hus, varfö r byfogden ån yo åtalar och bötfäller honom .3i D et ä r rätt intressant a tt se,
hur dessa tvenne lagöverträd elser värderades: slage t i bordet kostade Erik
H a nsen 80 mark, medan pryglet ansågs sona t m ed 3 mark!
En episod frå n år r 62 0 visar samm a bild av Erik H a nsen, alltjämt lika
uppbrusande och frispråkig. En oktoberdag kom vid 8-tiden p å morgonen
n ågra svenska bönder uppför Ö stergata n m ed ett p arti humle klövja t p å h ästa rna. Bredvid den förs te bonden gick Anders Toldersvend, som p assat p å a tt
red a n i Ö sterport tinga humlen för borgmäs taren Christen Hansens räkning.
V aran var emellertid begärlig och m a n h ad e inte kommit lå ngt, fö rrän även
a ndra sp ekulan ter sökte förvärva någo n d el av p artiet. N är m an hunnit till
Peder Fiskers dörr "vid rä nnestenen" - vid S :t G ertrudsgränden - kom E rik
I-fansen ut fr ån sitt hus, utan krage och red a n vid d enna tidiga timme tämligen beskänkt. H an grep den första h äs ten i grimskaftet och sad e till bonden:

" Här skall I in med humlen, den tillhör mig och mina vederlikar, som betaler
skatt". Då Anders Toldersvend invände, att hans husbonde skulle ha partiet,
blossade Erik upp och skrek: " Far du djävulen i våld till porten, som du har
a tt sköta! Jag ger dig djävulen och din husbonde också!" 38
När saken drogs inför rätta, påstod Erik Hansen, att han på grund av sitt
druckna tillstånd inte hade det ringaste m inne av händelsen, och genom "gottfolks" bemedling förmåddes också borgmästaren att avstå från sin talan. Men
in vino veritas! Episoden måste ses i samband med tilldragelser, som nyss timat
i staden, och som satt sinnena i våldsam svallning.
Blott ett år tidigare hade Erik Hansen bistått borgmästare och råd, nä r det
var fråga om att gå i borgen för det stora lån på 1 3 ooo riksdaler in specie,
som staden nödgats utbedja hos kungen för betalande av de skulder, som de
stora befästningsverken åsamkat staden.39 Att h an kort tid efteråt intog en
a nnan hållning gentemot magistratens ledande man, berodde förvisso på hans
missnöje över det i hög grad egenmäktiga sätt, på vilket magistraten disponerade över de sålunda erhållna medlen. Man överlämnade sålunda omedelbart
500 riksdaler till ståthållaren Sigvard Grubbe, säkerligen som erkänsla för hans
bemedling vid utverkandet av det stora lånet. 40 Även i övrigt förefaller det,
som om magistraten på många sätt förfarit i hög grad självrådigt och även
egennyttigt, varför oppositionen mot densamma växte sig allt starkare.
Till att börja med kom angreppet mot magistraten från det lägre borgerskapet, som råkat i verkligt nödläge, emedan magistraten såg mellan fingrarna
med överträdelser av förordningen angående livsmedelsköp. Under nödåret
I 624 nådde spänningen sin höjdpunkt och faran för ett upplopp var överhä ngande, men genom eftergifter lyckades magistraten för tillfället avvärja
stormen. 41
När år 1628 nästa stora angrepp riktades mot magistratens förvaltning, utgick det emellertid från ett antal storborgare, bl a Erik Hansen, för vilka det
blivit särskilt kännbart, att de förmögna magistratspersonerna undandragit sig
allt deltagande i inkvartering och vakttjänst. Med köpmannen Otte Pedersen
som ledare begärde dessa nu, att magistraten skulle dela dessa bördor med
menige man och fordrade dessutom, att borgerskapet skulle få utse en nämnd
på sexton man, som vid sidan om magistraten skulle tillse, "att alting kunde
diss rigtigere thillgaa, saa at Peder saavell som Pouffvel, svogre och mogre,
hvem hand er eller vere kand, kunde hielpe och drage thönge och besvering
med den arme och elendige".
Magistraten tog mycket illa vid sig över detta angrepp. Särskilt den öppna
beskyllningen för partiskhet fyllde de höga herrarna med förbittring. Saken
hänsköts till ståthållaren Sigvard Grubbe, inför vilken magistraten genom
rådmannen Söfren Christensen punkt för punkt sökte tillbakavisa beskyllningarna. Vad kravet på tillsättandet av en sextonmannanämnd beträffade, ifråga-
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sattes, om icke en bestämmelse i kung Hans privilegier borde tillämpas, enligt
vilken den, som själv gjorde sig till rådman, h ade förbrutit sin h als.
Fullt så strängt ville visserligen inte Sigvard Grubbe gå fram , men i slutet
av sin dom låter h a n de uppstudsiga borgarna klart förstå, a tt det inte var
värt a tt i fortsättningen sätta sig upp emot överheten: - Som Borgemester
och R aad klageligen foregiffver och formener, at Otte Pedersen och hans
consorter schulle giöre samblingh och opsette dennem imod Öffrigheden och
giöre borgerschabet megidt wlydigh, saa lader det sig well ansee, a t Otte Ped ersen med sine consorter ere well maaschee en stor aarsage till en part borgernis vlydighed och modvillighed med allehaande listige och hiemmelige
practicer och underfundighed, huorfore ieg wille h affve Otte Pedersen och
hans med-consorter paa det fliteligste a duaret, at di dennem hereffter aldelis
besinder och som tro och lydige borgere anstiller dennem imod deris Öffrighed . - I denna goda förhoppning ville han tillsvidare lå ta vid saken bero.4 2
Ståthållarens förhoppning har knappast infriats, vad Erik H ansen beträffar.
Från denna stund synes ett ständigt krigstillstånd råda mellan honom och
m agistraten, m en det ä r omöjligt att i detalj följa förloppet, d å akterna är

mycket ofullständiga. Det vilar emellertid något av djup tragik över denna
Erik Hansens hopplösa kamp, för vad han ansåg vara rätt, mot en överhet,
som genom släktskap och affärsförbindelser var hopsvetsad till en fast intressegemenskap.
Redan när en kunglig kommission år 1618 i Malmö granskade magistratens
förvaltning, hade Erik Hansen jämte övriga stadskämnerer från tidigare år
kallats till rådhuset för att lämna förklaring över tvistiga poster. Underligt nog
blev de dock aldrig hörda. " Hvad aarsage deltil war, det wed Gud och de
guode mend, som vorre betroidt till at forhörre regenskaberne", anmärker
Erik H ansen. Långt senare, år 1632, blev han emellertid åter kallad inför en
kunglig kommission i Köpenhamn och lämnade då en rätt märklig upplysning
frå n sin förvaltningstid.
Vid byggandet av ett befästningsverk framför stadsmuren mellan Österport
och S :t Gertrudsluckan - det sk transiet - hade materialförvaltaren, senare
borgmästaren Peder Bertilsen levererat 39 tolfter plankor. Kort tid efter krigets slut hade Erik Hansen jämte flera andra kända borgare åsett, hur Peder
Bertilsens folk och tjänare lösslog dessa plankor, som var lagda över transiet,
lastad e dem på vagnar och körde bort dem. På tillfrågan, var allt detta skulle
hän, h ade tjänarna svarat, att timret var sålt till några herregårdar. Det fanns
dock icke i räkenskaperna någon uppgift, som visade, att Peder Bertilsen redovisat de sålunda influtna medlen.
Peder Bertilsen var vid denna tid ej längre i livet, men hans arvingar, bland
dem rådmannen i Malmö Willum Dichmand och senare borgmästaren i Köpenhamn Find Nielsen, ansåg beskyllningen så ärekränkande, att de instämde
Erik Hansen för bytinget och fordrade, att han skulle bevisa sitt påstående.
Erik Hansen var blott alltför villig att upprepa sin redogörelse för tilldragelsen, men tyvärr var de många välkända vittnen, som han uppräknat, redan
alla döda så när som på ett enda, " erlig mand" Arild Smid. Detta enda vittnes utsago sökte Erik Hansen förstärka genom att, då Arild Smid var Knutsbroder, åberopa Kung Waldemars privilegier, vari stadgas, "att en Sancti
Knuds brödre giör fyllist for thre thyldter eedt", dvs hans ed skulle vara av
samma kraft som 36 vanliga borgares.
D en gode Arild Smid var emellertid en ynkrygg, som förfärades inför utsikten att få de mäktiga överhetspersonerna till fiender. Förgäves påminner honom Erik Hansen med en minnesgodhet, som efter så många år måste anses
som enastående, hur han för flera namngivna borgare berättat om tilldragelsen: - I haffuer bekiendt for eders medborger och naboer, som ehr Niels
Lauridsen Roed, Jacob Bierma nd och Albrit Clausen, at I wor thilsatt aff
borgemester och raad at haffue tilsiun til transiet fra Österport och bag til
H ans Christensens hiörne bag ved muren, och I haffuer berett for di dannemend, a t den thid at Peder Bertilsen lod met hans heste och vogn hendte
dellerne - plankorna ·- fra transiet, da gick I ud aff eders smide och hen
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til hans folck, som leste dellerne p aa, och I tallede med dennem, mens di
leste dellerne, och I haffuer thilmed berett, huad haar och löd hestene haffde,
som wor for vognene. D et gick inte att sätta mod i Arild Smid och då hans svävande vittnesmål
ej kunde godtagas som bevis för Erik H anse ns påstående, var saken förlorad.
D en tidens lagar straffad e strängt d en, som framkommit med en obevisad
anklagelse, och som ärelös lämnade Erik Hansen tinget.
Förtvivlat kämpade han för att återfå sin ära, "det beste mand haffuer udj
agt och huer mand den elsch er", såsom han definierar begreppet i en inlaga.
Han vädjade till högre rätt och i långa inlagor klagade han över den vanära,
som drabbat icke blott honom själv, utan även hans "fatige höstrue met m a nge
börn och börnebörn uden nogen sch yld eller bräde". Med galghumor p åpekar
h an beträffande plankorna, "att di kunde dog aff Guds weder eller wind icke
bort blaese eller thranner eller wildgiess bortför t saa mange deller". Han hade
endast ansett det för sin plikt. att meddela de kungliga kommissarierna, vad
h an visste om saken, och h an klagade bittert över, att han för denna sin "sandferd ig berettning saa hadschelig och groffuelig" angripits av Peder Bertilsens
arvmgar.
D et är rörande att följa hans försök att åter bli en aktad medborgare. Han
framlägger en rad intyg om sin vandel, som h an skaffat sig omedelba rt efter
stämningen till bytinget. Först hade han inför fyra ting begärt sitt "skudsmaal" - vitsord - av borgmästare och råd, därefter av " S:t Knuds brödre
och laug", som han tillhört i 22 år, vidare av bryggarelaget, i vilket han varit
lagsbroder i 38 år, och slutligen av menige borgerskap et, "naboe och gienboe,
som hand haffuer boit huos och omgaait wdj 42 aar" . Alla intyga med en
mun, "at de iche wiste Erik H ansen at besch ylde eller efftersige andit end det,
som erligt och christeligt were kunde och en erlig mand wel egne och anstaa
i alle maader".
Allt förgäves. Arild Smid vågade fortfarande icke vittna till hans förmån
och magistraten hade endast att stadfästa domen. Måhända har Erik Hansen
åter sökt högre rätt, ty vid domens avkunnande den ro oktober I 635 befann
han sig vid h erredagen på Fyen. Någon rättelse synes han i varje fall icke ha
uppn ått . ~3

Till detta och måhända i samband härmed kom så även ekonomiska svårigheter. Samma dag, som domen stadfästes, begärde kyrkoherden Svend Nielsen
i Böserup att återfå en summa på 500 riksdaler jämte ränta, som Erik Hansen
var honom skyldig och för vilken han ställt sin gård vid Östergatan som säkerh et. Då Erik Hansen icke kunde återbetala lånet inom den av magistraten
fastställda fristen - "inden trenne solemerker" -- måste h an lämna den gård,
som under decennier varit h ans hem.44
Ännu hade h an dock ej nått slutet p å sina vedermödor. Med en hårdhet,
som har starkt kynne av h ämndbegär, begagnade magistraten nya tillfällen att

komma den nu m aktlöse, gamle mannen till livs. År r 640 stämde skomakaren
Pofvel K och sin granne Peder Ibsen, numera ägare av Erik H ansens forna
gård, och begärde skadestånd, eftersom ett av h ans hus tagit skada på grund
av en bristfällig takränna i granngården. Peder Ibsen å ter sköt skulden över
på Erik Hansen och p åstod, att denne h ade att svara för skadan, emedan
rännan lagts p å hans tid. Ehuru Erik H ansen kunde p åvisa, att en åttam ansnämnd granskat gården, d å den år r 635 övergick i kyrkoh erden Svend Nielsens ägo, och då ej funnit någon bristfällighet vid rännorna, samt med fullt
fog anmärkte, att skadan kunnat uppkomma under de fem år, som förflutit
seda n dess, dömde magistraten honom att ensam svara för å terställandet av
den förstörda byggnaden.45
D enna dom avkunnades den 20 januari r 640. Ej fullt fyra månader senare
hade döden befriat den h årt prövade mannen från alla jordiska sorger. Erik
H ansen, som i sin krafts dagar ägt ett stort gravställe i S :t Anne kapell i S :t
Petri kyrka och dessutom ett par gravstenar i södra sidogången,4 6 jordades
den 22 maj p å kyrkogården, den a nspråkslösa vilopla tsen fö r småfolk och
ha ntverkare.4 7
Erik H ansen var gift tvenne gånger. Hans första hustru, Kirstine Knudsdaatter, avled i juni r 604 efter ett barnlöst äktenskap. 4 8 Följ ande år trädde
Erik Hansen i nytt giftermål m ed Else R asmusdaatter, dotter till avlidne rådmannen R asmus Pofvelsen och styvdotter till Oluf L auri tzen Suckerbager, en
av stadens främste borgare. 4 9 H ennes h alvsyster Anne gifte sig samtidigt med
byfogden H a ns Envoldsen och dubbelbröllopet firades med pomp och ståt på
rådhussalen, som av denna anledning undergick en välbehövlig reparation.
I detta äktenskap föddes många barn, bl a dottern Kirstine, gift med borgaren
J esper Pedersen,50 och sonen R asmus Eriksen, borgare i M almö och faderns
trofasta stöd under de svåra prövningarna. 51
Erik H ansens ovan omtalade gård låg vid norra sidan av Ö stergatan i kv 5
Fersen och erhöll vid gårdsbesiktningen i seklets slut nummer r r g. D en bestod
av två sammanköpta fastigheter av den medeltida gårdstypen med helt smal
front mot gatan och en mycket långsträckt tomt fram till Vallgatan.
Något samband mella n Erik H ansen och silverskattens ägare, Anders Christensön och Anne Aagesdaatter, genom släktskap eller p å annat sätt har icke
kunnat påvisas. Det troliga är väl, att Erik Hansens bohag vid något tillfälle
försålts och p å detta sätt kommit i främmande händer.
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Från kvarteret Druvan
till myntkabinettet
Rapport om 1888 års jordfynd
Av

lNGEGERD P o L FELDT

På Malmö museum i m yntkabinettet finns en monter som ingen besökare kan
gå förbi utan att stanna och beund ra. I en fantasifull uppställning visas en
glittrande silverska tt. D en h ar legat gömd i en murad nisch och antagligen
just upptäckts. Bland tegelstenarna ligger utsökta gamla smycken kringströdda
mellan floder av mynt. En stor mortel fylld med dyrbarheter öppnar effektfullt sitt mörka gap. Silverbägarnas ma tta glans kontrasterar mot murens
skrovliga yta .
Silverska tten i montern - en av dyrgriparna p å M almö museum - är ett av
de största jordfynd som någonsin gjorts i M almö. Genom initialer och monogram p å smycken och bägare h ar kunna t fastställas att de ursprungliga ägarna
varit bryggaren Anders Christensön och h ans hustru Anne Aagesdaatter. D e
bodde just i den fastighet, där fyndet gjordes och avled båda 1677, utan att
efterlämna några bröstarvingar. D eras livsöden har E inar Bager skildrat ovan.
Var låg nu denna ska tt gömd och när hittades den och av vem ? Hur h amnade den i montern p å M almö museum ? H är följ er en kort sammanfattning
av data och fakta.

1888 23/3) snöstorm
På den populära Föreläsningsföreningen i M almö h öll en i all h ast inkallad
kand H E Larsson (förmodligen H ans Emil Larsson, senare intendent vid
Malmö museum ) ett föredrag om M almö belägring 1677. D en ordinarie fö redragshållaren professor Furst h ade inte kunnat komma fram .

1888 27- 28/3 Blidväder inträder. Arbetare finner skatten.
T orsdag morgon den 29/3 1888 kunde m an i Sydsvenska D agbladet Snällposten läsa följ ande: E n nergräfvd skatt, som sannolikt legat orörd under ett
par sekel p åträffades i går eftermiddags å h andl Joh. D. Anderssons tomt vid
hörnet av Engelbrektsgatan och Tegelgårdsgatan . Under den gamla hufvudbyggnaden vid Engelbrektsgatan, dä r ingen källare funnits, stötte grundgräv31

H a ns Em il L a rsson. - Fo to
An na Franke!. M SB.

H ä ngsmycke av silver ( 1600-tal ). Gjutet
och förgyllt arbete. P å korset krucifix i relief. - Tillhör skattefyndet från kv Druvan. MM 29603.

ningsarbetarna nästan i sjelfva jordytan på rester av en förmultnad kista ...
Kistans innehåll visade sig emellertid sna rt vara så rikhaltigt och dyrbart att
arbetarna ansågo sig böra tillkalla husegaren hvilken å sin sida telefonerade
till polismästaren . . . Polismästaren som underrättats i enlighet med lagens
bestämmelser, lät genast verkställa en undersökning.
I första distriktets polisstations allmänna journal finns onsdagen den 28/ 3
1888 under punkt 6 en koncis rapport om fyndet. Arbetarna Måns Salander,
Emil Olsson, Anders Mårtensson L oven, Frans H ansson och J akob Andersson
förhördes och intygade att "alla saker och mynt med undantag av morteln
och stöten som låg bredvid, varit liggandes inuti kistan, hvilken var så upprutten a tt den vid blottandet föll i stycken " . Fyndet hopsamlades och transporterades till poliskontoret " där all den lösa jord och erg som vidlådde detsamma, borttogs". Vår nitiske reporter från SDS har tydligen varit närvarande
också h är. Han omtalar, att flera personer utom "finnarna sjelfva" var sysselsatta under ett p ar timmars tid med att "någorlunda rengöra och sortera de
funn a sakerna ... ". " M ynten lågo i staplar, hopgrodda av erg så att de m åste
brytas frå n varandra' ', konstaterar han vidare. D et var sannerligen ett rikt
skattefynd! Tre guldmynt, ett större och två mindre, ett smycke av rent guld
och så silversmycken och dräktsilver, silverbägare och kedjor och beslag förutom den stora morteln som var av m alm. Sammanlagt 278 föremål. Därtill

Lektor Eurenius vid sitt skrivbord
i museet 1897. Foto Malmö museum.

kom silvermynten 3.5 l 6 stycken i olika valörer och från olika tider och länder.
Detta rika jordfynd skulle nu i laga ordning hembjudas staten till inlösen.

1889 Fyndet delas
I en minnesskrift över Malmö museum, utgiven 1901, omtalar museiintendenten H ans Emil Larsson på tal om silverskatten från kv Druvan att Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien för sin räkning 1889 uttog några
märkligare föremål, sammanlagt 69 stycken, däribland 2 bägare samt 3 l 7
mynt. Dessutom gav akademien sitt medgivande till att den på enskilt initiativ bildade föreningen i Malmö museum skulle få inlösa större delen av fyndet.

1889 Insamlingen
Den summa som fordrades för att kunna lösa in fyndet erhöll Malmö museum
genom en insamling. Insamlingen gav till resultat kr r.291: 65, en stor summa
som omräknat till dagens penningvärde skulle motsvara ungefär l l .ooo kr.
Man letar förgäves efter en förteckning över givarna i Malmö musei Gåfvolängd l 886-190 r. D en hänvisar i stället till tre olika dagstidningar, från den
16 och 17/8 1889.
I SDS den 16/8, fredagens aftonnummer på sista sidan, återfinnes en redo33

visning för "influtna bidrag till inlösen af det å tomten nr 19 vid Engelbrektsgatan gjorda silfverfyndet", på vilken följde en lista med 172 namn, mest
enskilda personer, men också en del affärsföretag och firmor, som bidragit
med olika summor, ingen under 5 kronor. Museets intendent M Eurenius
hade själv satsat inte mindre än 25 kronor. 100 kronor tillsköts av C Faxe
för att man skulle komma upp till den stipulerade summan eller kr 1.391: 65.
Till sist meddelas att "fyndet nu införlivats med samlingarna varest det inordnats i tvenne montrar och är att bese de dagar museet är öppet".
Museet var vid denna tid inrymt i den nya läroverksbyggnaden, Malmö
Högre Allmänna läroverk för gossar, eller Latinskolan som den kallades. Nu
finns alltså den största delen av silverskatten på Malmö museum. Den redovisas i accessionskatalogen under MM nr 3.59 1: 1-24 silverföremål och
3.591: 25 diverse mynt från 1500- och 1600-talen.
H är märkes den tidigare omtalade morteln med initialer och bomärke som
ledde till identifieringen av den ursprunglige ägaren. Här finns knappar i
mängd och 21 par maljor, två silverbägare och två h alsknappar. Den ena är
märkt ACS - AAD. Uttolkningen av dessa initialer förde fram till det äkta
paret som gömt undan skatten, Anders Christensön och Anne Aagesdaatter.
Silvermynten kommer från Sachsen, Nederländerna, Norge, Danmark och
Sverige. Det äldsta stammar från Sachsen och bär årtalet 1539. Danska mynt
finns det gott om, t ex 54 stycken klumpkronor från 1624-25. De flesta
m ynten är dock svenska 2- och 4 öre från 1660-talet. D et senaste från 1676,
ett år före danskarnas belägring av Malmö.

1938 Beslut av regeringen femtio år senare. Malmö museum blir
ägare till hela skatten.
I en artikel i Skånska Dagbladet i juli 1938 meddelas att den Statens Historiska
Museum tillhöriga delen av Skattefyndet år 1888 i Malmö skall mot ersättning överlämnas till Malmö museum. Det synes ha varit en allmän önskan att
hela det ståtliga skattfyndet skulle få utställas i Malmö. Tydligen är det den
· riksbekanta L ohe-skatten som p åträffades 193 7 i Stockholm, som aktualiserat
silverfyndet från kvarteret Druvan. Malmö museinämnd ingick till K Mt
med en hemställan i detta ärende, i vilken den begärde att få skatten samlad
till Malmö antingen i form av en deposition eller i form av ett utbyte med
likvärdiga föremål ur museets samlingar. Som tredje alternativ föreslogs att
museet skulle återgälda staden dess utlägg för inlösen av sin del, förslagsvis ett
ungefärligt belopp på 500 kronor för den del som förenats med Statens Historiska Samlingar med undantag för mynten.
R edan samma höst kunde Malmö museum, som året innan fl yttat till Malmöhus och de nya byggnaderna på Slottsholmen, göra en utställning i det gamla
slottets översta våning där silverskatten installerats i specialritade montrar.
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Bägare av silver ( 1600-tal ) . Tillhör ska ttefyndet från kv Druvan. MM 29603 : 2.

H är visades d yrbarheter som t ex ett silverspä nne i stöpt och fö rgyllt arbete
från 1400-talet, liksom fyndets enda guldsm ycke, en bladrosett från 1600talets början i drivet och ciselerat arbete med sp år efter emaljinläggning. E tt
spänne av silver var m ärk t med Anders Christensen s och Anne Aagesdotters
initialer 1666, året för deras gifterm ål. Föremålen infö rdes i museets accessionska talog m ed MM nr 2.960 : 1-24.
På jordfyndsavdelningen visades den gången också ett an nat anmärkningsvärt fynd med anknytning till kvarteret Druvan. O stindiefararegatan 2, kv
Druvan. År 193 0 på träffades där i en källarmur 63 silvermynt, alla h ärstammande från tiden mellan 1634 och 1676 och säkerligen undanstuckna av
samma anledning som den stora silverskatten frå n 1888 nämligen danskarnas
belägring av M almö.
Nu finns silverska tten från 1888 sedan 197 1 i det nya m yntkabinettet p å
M almöhus i en monter m ed specialbelysning och sp eciallarm. Den ä r gjord
som en rekonstruk tion av fyndpla tsen, ett fasthållande av fyndögonblicket, en
stämningsladdad och rom an tisk bild som kan vara m ycket suggestiv. M en
detaljerna och h elheten stämmer illa ihop m ed de fakta och de koncisa upplysningar som lämnas om fynd och fyndplats i polisrapport och tidningar.
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Silverska tten fr ån
museum.

1 888

finn es utställd

en monter p å M almö museum. Foto. M almö

Dessa konsta terar, att morteln, centralpunkten i museets uppställning, låg
bredvid det övriga fyndet och att m an under golvet till det nedrivna gamla
huset funnit en träkista " vid grävning av en källare till ett blifvande nytt hus".
SDS-reportern säger också tydligt, att arbetarna - under den gamla huvudbyggnaden vid Engelbrektsgatan, där ingen källare funnits - nästa n i själva
jordytan stötte p å rester av en förmultnad träkista, som varit omgiven av
kätting.
Avslutningsvis ka n framhållas att när det gäller silverska tten frå n 1888,
funnen i kvarteret Druvan, bilden domineras av det stora fyndet taget som
helhet. D e enskilda föremålen i den utmärkta montern i myntkabinettet kommer ej till sin rä tt och är svåra att urskilj a var för sig. D e omnämnes också
oftast blott som nummer i en kollektion eller som identifiering av ursprungliga ägare eller silversmeder. N ågra enstaka förem ål h ar dock exponerats p å
silver- eller smyckeutställningar och h ar blivit beskrivna och insatta i sitt
tidssammanhang, t ex smyckena från 1400- och 1500-talen .

Malmö stad i fågelperspektiv
Om Franz Sedivj och hans malmöbilder

I vår tid, då tekniken med hjälp av fl yg och satelliter kan ge m änniskan en
korrekt version av verkligheten i en tredje dimension, förefaller p erspektivteckningar över städer, landskap, fabriker och utställningsområden m åh ända
inte särskilt intresseväckande. Före flygmaskinernas tid gav em ellertid dessa
teckningar bilder ur ett fö r vardagsmänniskan okänt p ersp ektiv, ett p erspektiv
som inte så lätt kunde verifieras. Ballonguppstigningar förekom av modiga
och oförskräckta människor. I M almö gjordes den första år r88r. År 1910
landade Robert Svendsen och Carl Cederström vid de första fl ygningarna över
Öresund p å Limhamnsfältet, och den 19 september 19 12 svävade luftskeppet
H ansa ljudlöst men uppmärksammat över Malmö. Allt förebådade en ny
tidsperiod med nya tekniska möjligheter.
Årets färgbild är en karta föreställande " M almö stad i fågelpersp ektiv" (e j
flygpersp ektiv). D en är utgiven 1914, utställningsåret, och den är ritad av
den danske tecknaren och konstnären Fra nz Sedivy. K artan återges efter den
edition som försåldes m ed reklaII].tryck. En upplaga utan annonser trycktes
också. Originalets storlek är 65 X 43,5 cm. Det reproduceras h är i ett obetydligt förminska t format.
Den danskfödde litografen Edvard Kjcer gjorde p å 1880-talet en akvarell
" M almö i fågelp erspektiv". 1 M edan Kjcers bild, som också visar staden från
norr, i första h and visar h amnområdets detaljer, h ar Sedivy med förvå nansvärd noggrannhet lyckats å tergiva de centrala delarna av det då tida M almö.
H ans karta h ar förty ett stort kulturhistoriskt värde. D en är samtidigt ett
exempel p å en tecknar-genre som försvunnit. D en h är återgivna kartan är
inte Sedivys enda m almöbild. D et finns därför anledning att i korthet presentera konstnä ren och h ans malmö-produktion.
Franz M aria Sedivy ( eg Sediry) föddes i Prag den 2 december 1864. Han
var son till xylografen F ranz J oseph Sedivy och Therese Josephine Sadlo.2
Familjen utvandrade från Böhmen och, enligt Sedivy, bosatte sig familjen
1866 i H almstad,3 varifrån fadern h ämtades till en anställning vid " Illustreret
Tidende" r 870. En äldre broder till Franz, Karel Sedivy ( 1860- 1933 ), blev
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Fra nz Sed iv)', Ind ustriutstä llningen i M a lmö 1896. i Allers F amilj ejournal nr 23 d en 7/6 1896. MSA. Kungsp arkens res ta u rang.

Bilden publicerad es i fyrfärgs tryck
T h p å bilden syns M a lmöhu s och

tecknare och xylograf som fadern och a rbetade under m ånga år för dansk
veckopress.4 År 1879 sattes Franz Sedivy i lära hos Hoffensberg & Trap, ett
ledande litografiskt företag vid K 0bmagergade i Köpenhamn. D en unge
Sedivy umgicks med tanken att bli teaterdekoratör ; h ans morfar h ade för
övrigt varit en känd utövare av detta yrke i Prag. Efter avslutade läroår erhöll
Sedivy 1 884 a nställning hos pappershandlaren Alfred Jacobsen (också på K 0bmagergade ) . Hos denne ritade h an dekora tioner till Jacobsens redan då
kända dockteatrar. D ekorationerna trycktes och såldes i flera upplagor till
flera generationer av unga och gamla dockteaterdirektörer.
Franz Sedivy kom dock att i fö rsta h and knyta sitt n amn till persp ektivteckningarna, en genre som han introducerade och utvecklade till m ästerskap .
Genom sin stora produktion m ed motiv från när och fjärran blev Sedivy en
av det då tida D anmarks mest välkända och omtyckta konstnä rer. Iden till
p erspektivteckningen fick konstnä ren 1888 när h an ritade för tidningen " Nutiden" hos professor Vilhelm M 0ller. Av denne fick Sedivy uppdraget att

gå upp i Rundetårn och rita av det centrala Köpenhamn. " Folk vil gerne
se noget m ed deres egne Vinduer p aa !", lär Moller h a sagt. Persp ektivteckningarna från Rundetårn publicerades och blev börj an p å Sedivys stora produktion av dylika teckningar .
D en äldsta kända m almöbilden av Sedivys h and är från år l 896 och ger
en perspektivbild av den s k Pilstorpsu tställningen, dvs den " Nordiska industrioch slöjdutställningen" detta år. Året dessfö rinnan, år l 895, h ade ha n blivit
anställd hos den danske tidningsutgivaren och förläggaren Carl Aller. H an
hade blivit m edarbeta re i Allers F amiljejournal, ett engagemang som bestod
till 19 1 I. H an tjänstgjorde under dessa år som Familjejournalens ambulerande tecknare och fö rsåg tidningen med illustrationsma terial från aktuella
orter under en tid då fotografiet ännu inte i någon nämnvärd skala introducerats i dags- och veckopress. I ndustriutställningen i M almö är inte någon av
de större utställningar som Sedivy avrita t. D essföri nn an hade h an rita t av
Köpenhamnsu tställningen 1888, sedermera kom h an fö r tidningens läsekrets
att avbilda utställningarna i Stockholm 189 7, Paris 1900, St Louis 1904, Milano l 906, Bryssel l 9 10. Enligt egen uppgift ritade Sedivy under å ren p å
Familj ejournalen enbar t perspektivbilder. Bilden från Industriutställningen
är således från Sedivys fö rsta p eriod, och konstnären h ar inte h eller det säkra
persp ektiv i bilden, vilket sedermera blev ha ns mästartecken . D enna teckning
var införd i Allers F amiljejournal den 7 juni l 896 (nr '23). D en å tergavs i
fyrfärgslito i storleken 30 X 5 l cm . Bilden visar utställningsområdet och begränsas av Rönneholmsvägen till vä nster och av kanalen med Kungsp arken
till höger. T ecknaren h ar stått ungefär i hörnet av R egementsgatan- V erkstadsgata n och rikta t ögonen västerut. I bildens nederkant ligger Villagata n
(nuvarande Fersens väg ) . G enom mo tivvalet h a r det dåvarande M almö i
övrigt lämnats utanför teckningen. Kungsp arkens restaurang från år 188 1 och
M almöhus slott syns till höger på bilden . Ett ångtåg på väg till Limhamn
anar m an vid horisonten, ävensom Limhamns cementfabrik.
Efter åren på Allers F amiljejournal synes Sedivy h a a rbeta t som free-lancetecknare. Som ett resultat av verksamheten under denna p eriod kan ses den
serie av tecknade vinjetter till annonser för företag, hotell och restau ranger
utanför K öp enhamn och D a nmark, vilka teckningar publicerades i Politiken våren 19 13. I vinjetterna avbildade Sedivy, i samtliga fall i fågelperspektiv, de städer, vilka företräddes i annonserna . Om Sedivy fått uppdraget
att rita dessa vinjetter av Politikens annonsavdelning eller av n ågon annonsbyrå i Köpenhamn h ar inte kunnat klarläggas. Av den brett upplagda annonsserien infördes normalt ett p ar annonser i veckan . Annonserna visade bilder
inte bara från danska städer ( t ex Aarhus, Aalborg, Odense, K olding, R anders) utan även tyska (Berlin, Liibeck, H amburg ), norska (Kristiania och
Bergen ) och svenska (Göteborg och M almö) . M almöbilden var införd den
13 mars 191 3 och visar det centrala M almö från norr. H amnen och Norra
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Franz Sedivy ( 1869- 1945 ) . Foto.
Det Kongelige Bibliotek, Köpenhamn.

Vallgatan återges centralt i bilden. Stortorget dominerar den övre delen av
bilden medan Gustav Adolfs torg endast antydes vid horisonten i bildens
ovankant.
1913 års M almö-bild är inte n ågot mästerverk, och det var måhä nda inte
något krav man skulle ställa p å dessa reklamtryckvinjetter. Hotell Kramers
baksida, Skåne-Malmös fastighet vid Norra V allgatan och Riksbanken (nuvarande stadsarkivet) är exempel på byggnader, vilkas proportioner dåligt
överensstämde med verkligheten. Bilden är sannolikt ritad år 1912.
Troligen föreligger dock ett direkt samband m ellan bilden i Politiken 1913
och årets färgbild. Ar 191 3 h ade stadsbilden reducera ts till en vinjett p å en
annonssida. P å 1914 års bild kom förhållandet att bliva det omvända; till
denna kom annonserna endast a tt utgöra vinjetter runt kartan. Såsom utgivare av kartan stod Kjell Christenson, inneh avare av Christenson & Cos
Skyltfabrik i M almö. En tänkbar möjlighet är att Politiken-bilden givit
Christenson uppslaget, a tt man borde ge ut en p anoramabild över M almö av
Sedivys hand. Just till utställningssommaren 1914 borde m an kunna räkna
med en viss efterfrågan p å en dylik karta. Bilden trycktes i fyrfärgslito på
AB Cronholms litografiska anstalt i Malmö. Upplagan är okänd.

Franz Sedivy, M almö. Vinjett till annonssida i Politiken den 13/3 191 3. LUB.
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Franz Sedivy, Baltiska utställningen 1914. femfärgsplansch , dels i brevkortsformat.

Denna perspektivbild trycktes dels

r 9 i'4 års bild visar ett expanderande Malmö.

en

Stad sin gen jören Anders
Nilssons fastställda stadsplaneförslag skulle ge ny byggnation i stadsdelarna
Hästhagen och Rörsjön.5 Vid tidpunkten för kartans färdigställande markerades större delen av dessa stadsdelar fortfarande med gröna obebyggda fält .
Andra detaljer visar att Sedivy måste ha gjort nya besök i Malmö för "fältstudier" till den nya kartan. Den uppmärksamme mä~ker att 1914 års bild
är noggrannare än den tidigare, och de förändringar som ägt rum i stadsbilden under mellantiden är inritade. Exempel härpå är Mälar- och Petribroarna, som bildade den nya entren till staden från hamnen och järnvägsstationen. Andra exempel är Hotell Savoys ombyggnad åt Hamngatan, den
övriga nybyggnatioi;en vid Hamngatan, " genombrottet" på Gamla kyrkogården, Fersens bro, Fersens väg och naturligtvis Baltiska utställningen. Där hade
Sedivy för övrigt också varit.
Att Sedivy vid tidpunkten för Baltiska utställningen var den konstnär i

norra Europa som avbildat flest utställningar torde vara ett riktigt påstående.
Hans tidigare utställnings-panoramer hade tryckts i stora upplagor. Dels hade
de publicerats i veckotidningar, och dels hade de utgivits som separatblad
för utställningsbesökarna. Hans panorama över Baltiska utställningen, daterat
1914, utkom i två versioner, dels i en färglitografi ("Perspektiv-Vy över
Baltiska utställningen och Jubileums Lantbruksmötet i Malmö 1914" ) tryckt
hos Ax Seiersens Tryckeri Malmö i formatet 70 X 39 cm, dels som brevkort,
varvid den svarta förlagan till färglitografin förminskats. Sedivys teckning
över Baltiska utställningen var ej den officiella kartan över utställningen.
Seiersen hade köpt Sedivys teckning för 650 kronor och därefter tryckt densamma i fem färger i en upplaga av 5.000 exemplar. Kartan försåldes dels på
utställningsområdet, dels av pappershandlarna i staden. Utställningskommissarien Carl Bendix sökte för övrigt förmå Seiersen att reducera försäljningspriset från 1 krona till 50 öre på grund av "upprepade klagomål" över priset
för kartan. 6
Om sin teknik att rita perspektivkartor berättade Sedivy i en tidningsintervju
på sin ålders höst. 7 Han köpte alltid till en början en karta över staden och
bestämde därefter varifrån perspektivet skulle tagas, så att de viktigaste byggnaderna i staden tydligt kom fram: "Raadhuset og Banegaarden, og hvad
der nu ellers var". Därefter gick han gata upp och gata ned och ritade av alla
fasaderna. Baksidorna av husen kunde han i de flesta fall bortse ifrån; han
behövde dem blott för att hörn med torn och spiror skulle bli riktiga. Sedan
for han hem till Köpenhamn och ritade perspektivbilden efter sina skissböcker. Under årens lopp kom Sedivys fågelperspektiv-teckningar efterhand
att ersättas av flygfoto. Han klagade också över att antalet beställningar under
hans senare verksamhetsår hade minskat i antal: "Flyverne har jo taget noget
fra mig". Själv satte sig Sedivy aldrig i någon flygmaskin, trots att han inbjöds att se Europas städer från luften. Många sade till honom att jorden
och städerna från luften såg ut som hans teckningar, och det var ju ett gott
betyg.
Ett annat motivkomplex av Sedivys produktion var perspektivteckningar
av fabriker och industrianläggningar. Hans eventuella teckningar av malmöfabriker har lämnats utanför denna korta framställning.
Franz Sedivy var en flitig konstnär och rimligen borde han till eftervärlden
ha lämnat en omfattande produktion. Denna produktion är emellertid svåröverblickbar. En anledning härtill är att hela hans atelje-material brann upp
när Carl Allers tidningshus Familjejournalen förstördes den 24 januari 1945·
Tidningen var ett av målen för den tyska ockupationsmaktens vedergällningsaktioner under världskrigets sista år.s Målarmästaren Karl Sedivy, Köpenhamn, barnbarn till Franz, har uppgivit att han icke äger en enda teckning
ritad av hans farfar.
Den 20 april 1945 avled Franz Sedivy på Frederiksberg i Köpenhamn i en
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ålder av 80 år. För eftervärlden har h an blivit ett begrepp genom sina panoramateckningar. " I denne Genre havde han specialiseret sig og ved sin Flid
og N 0jaktighed naaed stor Korrekthed".9 I eftermälena skrev man också,
att h an i sitt arbete var "m ere P<edagog end Kunstner. M en h ans Sind var
en Kunstners, og han bevar~de sin sydlandske Ildhu till det sidste." 10 D ärtill
kan läggas a tt just Sedivys noggrannhet h ar gjort att hans teckningar för
framtiden h ar ett stort kulturhistoriskt värde.
Malmö fornminnesförening står i tacksamhetsskuld till Franz Sedivys sonson, m ålarmästaren K arl Sedivy, K öp enhamn, och Kjell Christensons dotterson, byråchefen C-F Bissmarck, Göteborg, för deras vänliga tillstånd till
M almö-kartans reproducerande. Till dem och till arkivchef S Ingemann
J ensen, Politiken, Köpenhamn, riktar författaren ett tack för vänlig hjälp
med uppgifter till denna artikel.
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Malmö Teater
- dess första två decennier ( 1809- 29)
Av

2.

RAGNAR GusTAFSON

Den Ståhlberg-Djurströmska truppen

Av ca 375 rena teaterföreställningar på Malmö Teater 1809-19 svarade ett
enda sällskap för ca 255, och på l 820-talet för l 34 av 256. Truppen stod i
direkt succession till Lewenhagens som gästat Malmö 1804- 08. Våren l8ro
spelar Lewenhagen i Norrköping, men då truppen 22 / ro samma år dyker upp
i Malmö är det med den 27-årige Fredrik Wilhelm Ståhlberg som chef. Han
betalar tom 3/2 181 l avgift för 37 föreställningar - affischerl finns för 38,
men en inställdes möjligen.
Truppens stora publiknamn är två 23-åringar som kommit från Djurgårdsteatern: hjälten Erik Wilhelm Djurström och komikern Johan Jakob Askenbom.
Djurström är historie- och rövarromantisk redan i öppningspjäsen, Pixen~
courts Den Landsflygtige eller Mannen med Tre ansigten (spelad av truppen
i Malmö sju gånger tom 1830, ett förhållande som hädanefter uttrycks enligt mönstret "7 30" ) . Han ses som Gustav III :s H elmfelt (2 22) och som den
ädle rövaren Carl Moor i Banditerne ( l), den i Malmö förut spelade förfuskningen av Schillers Die Räuber. H an är Kotzebue-hjälte, gärna återvändande
okänd som i Epigrammet (3 24 ) och Byn i Bergena (4 28) med åtfölj ande
patetiska igenkänningsscener. Sjunger gör han nu som senare nästan aldrig,
men väl spelar han komedi, och då inte bara ung ädling utan också intrigoch farsmakaren själv, den unga vildhjärnan i Kotzebues Konstmakaren den
Förste ( 215) och Page-Intrigerna (320 ) . En del fann Djurström bäst i sådana roller: han var ståtlig och hade litterärt förstånd på det seriösa, men
där menade många särskilt under senare år att han spelade över svårt, medan
den förening av världsvana och spasmodiskt temperament och minspel som
tycks ha varit hans privata signum kan ha varit till god hjälp i komedin.
Litterärt visar han sig genast i en (tryckt ) Prolog till kungens och kronprinsens namnsdag 2 och vidare väl i besökets Prologue och Afskeds-Coupletter
samt i en översättning: Kotzebues enaktare Kometen (3 13 )·
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Hans dragning å t det romantiskt seriösa får ännu inte prägla spelplanen.
dramen kör man mest med Kotzebue, Jiinger och Lindegren, och komedierna dominerar i förhållandet två till ett. Sånglustspelen är få, och sådant
som D en förm ente Prinsen ( JO 36 ) och Lannerstiernas Qwinnorna och Förtroendet (5 30 ) hade Malmö redan sett. Genrens enda nyhet var Nyårsnatten
(4 15 ), ett intimt, lite rokoko-täckt ingenueskämt med kupletter där en ivrig
16-åring med framgång uppvaktar sin något äldre och genom änkeståndet
mer livserfarna kusin.
Komedierna var ofta småpjäser utan p ersonlista på affischerna, så Askenbom har säkert mer än dessa visar dominerat vid sidan av Djurström. Han
var Figaro i Beaumarchais Barb eraren i Sewilla ( 2 22; Almaviva-Djurström )
och betjänter som Löpeld i Lindegrens Lycksökaren ( 2 20 ) eller Arlequin i
Collaltos D e V enetianske Trillingarne ( 1), ett commedia dell' arte-synopsis i
bearbetning. Släkt med Arlekin är den unge nyfikne tölpen som vållar all
oredan i förmyndarkomedin Han blandar sig i allt ( 2 1 3 ). Andra roller som
visar Askenboms förkärlek för det komiskt korkade är fåfänga narrar som de
båda gustavianska recettrollerna - fogden Bryngel i Kronofogdarne (6 38)
och den av sig själv bortpratade friaren Capt en Puff (3 20 ) - och vidare
farsdoktorn och toffelhjälten i Hauteroches klassiskt byggda intrigkomedi
Crespin .M edicus (2 20) eller den dumpräktige färgrivaren i Målaren och Modellerna ( 1 1 35). Den senare är förresten sällskapets i M a lmö oftast annonserade pjäs; m ed Mehuls musik utbytt mot Du Puys blev den på danska Ungdom og Galskab. I dramen slutligen finner man Askenbom inte bara som
Kotzebuekomisk lärdomsvurm i Epigrammet utan också som ädel pater i Ida
af Kirchberg ( 6 32) , som skurkens förtrogne i Banditerne och som skurken
själv i Amelie och M ontrose ( 1) och Kotzebues Korsfararn e ( 5 20 ) - placeringar som låter ana att också hans komik kunde ha ett bistert drag.
Truppen är inalles tolv skådespelare och tio skådespelerskor stark. Känd i
Malmö från Lindqvists och Stenborgs sällskap är Isak Levin, truppens pere
noble som bl a har att agera Fredrik Il av Preussen i två pjäser: Jiingers
dram Pasquillanten (3 32 ) och den franska komedin Kammar-Pagerne ( 2 16 ) .
Hans fru Dorotea Christina är mere noble och hennes syster, den unge direktörens 42-åriga fru Fredrique Gustava främst dramhjältinna men också förslagen piga. Mogna ingenuer och listiga konfidanter faller på den 25-åriga
fru Djurström. Ståhlberg och hans bror Carl är altmuligmän.

Affischen för d et Ståhlbergska sällskapets första föreställning på Malmö teater den 22
oktober 1810 är också den första i Malmö som bär Djurströms namn, karakteristiskt nog
i en romantisk hjälteroll. "Prologuen" var antagligen också författ a d av honom. - Ur
professor Caspar Trendelenburgs efterlämnade affischsamling. Tillhör professor Bengt
Falck, Staffanstorp.
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De båda möts i rådhusrätten 9/1 181 r. Direktören stämmer brodern som
lämnat truppen trots ett kontrakt han själv avfattat då han tog tjänst 25/8
1810. Fastän det inte signerats
är det likwäl påtagligt, att denne antagit tjenst wid trouppen, då han icke allenast i längre tid njutit öfwerenskommen weckolön, utan äfwen hos Directeuren
gort skuld för kostnader till en ny öfwerråck, som skulle godtgöras af inkomsten
för den recette, hwilken C Ståhlberg, i grund af öfwerenskomne Contract, nu
snart skulle erhålla.

Carl säger sig kunna svara med en "contraräkning för renskrifning mm"
men tillhålls att stanna tills kontraktet ev förklaras ogiltigt av behörig domstol.
Förmodligen misslynt får han klockan fem samma dag (ordinarie föreställningstid) gå ner och spela "Commendanten på Tover" i dramen Grefwen af
Essex ( 2 l g), och någon recett får han inte under sejouren. Däremot får de
fattiga sin l/2 med Epigrammet och enaktaren De Tankspridde (2 14) inför
ca 225 åskådare.
Då truppen återkommer den l l november för 48 spektakler (bara 24 annonserade 3) till långt in på våren l 8 l 2 är den väsentligt förstärkt med fruarna
Askenbom, dvs dramhjältinnan mamsell Edberg i den trupp som invigt teatern l 809, och Maria Elisabeth Bjur, känd från Lewenhagens tid. Båda är
ett par och trettio, men lundaaffischer l 8 l 3 och l 8 l 5 4 visar att medan fru
Askenbom fortsätter med hjältinnorna är fru Bjur ofta mere noble. Maken
Anders Didrik får bl a skurkroller och tycks fungera som inspicient.
Dram och komedi verkar nu väga mera jämnt och sångpjäserna ökar: dels
mer seriösa som Fiskaren ( 4 20), dels små sångspel som två av fransmannen
Hoffman - den behagligt frivola lönndörrsintrigen Hemligheten (8 36) och
Den girige-parafrasen Den Föregifna Skatten (8 32; musik Mehul) - eller
Pigault-Lebruns naiv lustiga kustidyll Den unge Matrosen ( 6 30) i vars 16åriga titelroll teatrarnas kvinnliga subretter gärna koketterade. I talkomedin
överväger Kotzebue, medan dramen bl a företräds av Cumberlands Juden
(3 35), väl som i Lund med Levin som den filantropiskt motvilligt besatte
titelpersonen, och av bravuraktören Ifflands båda pjäser De Omyndige ( l)
och Bröllops Gåfwan ( 1 ) , sentimentalt tablårika men ändå något mer nyanserade än Kotzebues normaldram.
Den senares historieromantik florerar i tre pjäser: den oundvikliga Johanna
af Montfaucon (7 35), Pretendenten i Skottland (2 27) och Gustaf Wasa
(6 27), vilken nu ffg annonseras i Malmö. Intrigmaskinen ger i den pjäsen
plats för tablåer länkade av hjälten, en ung, öppen och demokratisk idealkung med överraskande sentimentala böjelser, och blankversen ger en för
Kotzebue ovanligt disciplinerad hållning. Tablåstilen med lösare och mindre
maniererade intriger är dock mer typisk för de romantiker Djurström nu börjar föra fram. Hans recettval, i egen översättning, är tysken Kratters Menzikof
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Titeluppslaget till Djurströms tryckta prolog vid Konungens Höga Namnsdag på Malmö
teater 18 1 1 , med en blygsam devis av författaren.

och Natalia eller Conspirationen mot Peter den Store (2 16 ), en sentimental
" historiemålning", fem akter bred. Rövarromantiken får också sitt med ärketypen Rinaldo Rinaldini (3 22) av C A Vulpius efter hans egen roman.
Och truppen tycks ha fått fotfäste: fattigrecetten l l /3, tydligen med Den
för ställda Enfaldighe ten eller Före och Efter Bröllopet ( 4 32), sågs av hela
320 personer.
Truppen återkommer på hösten och ger 4/12 1812- ro /5 1813 53 föreställningar ( 23 annonserade). Man försöker en pantomimbalett, Tunnbindaren
(3 20 ), och viktigast av de få sånglustspelen är Pigault-Lebruns Skomakaren
i Damas eller Atalida och H ercid ( 5 30). Det är en charmerande orientalisk
saga med drag både av burlesk och dram samt stort spektakel med eunuckoch haremsdanser och bengaliska eldar. Som hygglig men självkär toffelmakare vars ministerambitioner gör honom till driftkucku sågs (enligt lundaaffischen l 8 l 5) Askenbom, medan hans fru är Atalida, den åtrådda som paschan
söker skilja från hennes älskade tills han upptäcker att hon är hans egen
dotter ...
Till exotismen vädjar också Lemierre-Pliimickes Lanassa eller Bramas
Tempels Förstöring (2 19 ). Lanassa (Lund 1819: fru Askenbom ) är en ung
indisk änka som skurken-översteprästen (Levin ) traditionstroget tänker bränna
upp, men hennes europeiske general (Djurström ) kommer med sin trupp i
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grevens tid, alltmed an hans gud m ed en blix t sätter eld p å h ednatemplet!
D et är rafflande och roande smörj a . M ycket mer kan inte sägas om P A Granbergs S wante S ture och Märta L ejonhufwud ( 4 l 5), ett h als bryta nde spektakel om D ackefejden som väl mött en publik önskan om m å nga hä ndelser
p å en gång, fosterländska tirader, "comba ts" och processioner.
Blomster- och skräckroma ntiken fö reträds, i Djurströms översättning, av
två trollkvinnor. D en ena är dock bara orä ttvist beskylld, nämligen i Zschokkes Trollqwinna n Sido nia ( 3 22 ) , en alldeles oregerlig mixtur av dåningar,
vanvettsblänk, tapp ade intrigtrådar och ljuvt eller förfärligt kä nslosvammel,
bl a p å en kyrkogård och i en na ttlig domstol. I Kotzebues n ågot förnuftigare
feeri D en Klo ka Frun i Skogen eller Den stumme Riddaren ( 6 30 ) är trollkvinnan äkta m en god: sorgmodigt kvävande egna amorösa ambitioner reder
hon m ed besvärjelser och klä rvoajans ut misstagna identiteter och för kärleksp aren samman. Scena nvisningarna mäler om frukta nsvä rda vildmarker, borgruiner och underjordiska valv, talande buskar och källor, fackelda nser etc,
och de ger m askinisten fullt upp a tt göra m ed dimbilder, i tra nsp arang framtrollade inskrifter och en h äftig luftfärd för pjäsens braverande komiske person. Askenbom (Lund l 820 ) h ade förstås den rollen, fru Bjur var den kloka
och Djurström, M almöpublikens tiradsma ttrande hjälte, h ade denna gång
först p å slutet ett enda ord a tt säga : "Luitgarde !'', nämligen n amnet p å den
kvinna han som kärleksprov lovat vara stum i tre dagar och tre år. I övrigt
fick Djurström nöjas m ed sådan t som a tt fatta värja n, blotta sitt bröst eller
sl å p å detsamma samt idka mela nkolisk mimik.
Från sejouren noteras slutligen att Beaumarch ais åter svarar för det litterärt m ärkvärdiga, D en Fjolliga Dagen eller Figaros Bröllop (5 33) , att fa ttigrecetten med de gamla Grefwen af Castelli (5 33) och D en O ndsinta Hustrun
(6 33) sågs av 275 p ersoner samt a tt några aktörer tydligen förfriskat sig hos
gästgivaren Wimmermark p å V ästergatan (gammalt nummer 455 ) : Carl
Ståhlberg, Anders Forslind, August Lemcke. och Carl Ekström får alla gälda
förskrivningar till honom.5
D å truppen å terkommer 181 4 betalar tea terbolaget 5/ 11 Lars Olsson som
"hulpit att rikta fonderne p å Theatren" . Även om man börj ade spela först
lr / 11 (52 föres tällningar tom 19/ 2 1815 ) var truppen kanske redan p å pla ts
föreningsdagen som firades 4 / 1 r. D et ka n h a va rit d å fas t kanske inte p å
teatern man begått den "Aria wid Firandet af Sweriges och Norriges Förening; Musiquen af Joseph H aydn, Orden af E : W: Djurström" som fö religger i h a ndskrift i den Tengwallska notsamlingen p å stadsarkivet:
U pp, M anh ems söner! krigets bloss ej brinner m er!
Nu friden s Gud kring N ordens bygder mildt och himmelskt ler !
Ej m era höres krigets wilda gn y,
en bättre dag kring Nord en börjar gry!
och h a tet skall fö r brödrakä rlek fl y.
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Malmö teater. Detta foto av Stadt Hamburg från 1860-talets mitt visar arkitekten Anders
Sundströms byggnad från 1809. En exteriör förändring hade vidtagits 1846- 47 då inkörsporten i byggnadens mitt hade murats igen. Foto. Malmö museum.

Nu glädjens stämma genljud omkring bergen ger!
Den sista länk af hatets kedja brast;
och friden knyter vänskapsbandet fast,
det starka bandet fast.
På fjällens stolta rand
den glada Swea räcker Nore famnen!
Kring Skandinaviens hjelteland
är draget af Allfaders hand
ett starkt och fast
ett starkt och ewigt band.

Kanske Djurström fått impulsen till arian av sin nye musikdirektör Johan
Widerberg, gift med den mamsell Broman som haft småroller i truppen alltifrån början. Vi har i föregående avsnitt mött henne i svågerns trupp 1826.
Vacker och begåvad men excentrisk dog hon vansinnig liksom sin förste man,
medan den andre, aktören Hall, blev ohjälpligt försupen.
Widerberg spåras väl i att sånginslagen nu ökar, tex småstycken som Deschamps-Brunis Claudine eller Skoputsaren ( 3 32), Marsollier-Dalayracs De
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begge A rrestanterne ( 2 15 ) , en kä nslosam smålustighet om två m akar som
försonas i ett av vä nnerna fingera t fä ngelse, och Lilljestj elkes bagatell Th eaterskrifwar en ( 3 20 ) . En större sak m ed musik av D alayrac ä r Hoffma ns
J\1 onteneros Slott ( 8 38; vanligen Slo ttet Montenero ) som varvar sångspel och
dram: la ntidyllen avlöses av ett u nderjordiskt valv där borgh erren och h a ns
fogde (Lund 1820: L evin ) söker kväsa den å trådda . En hj älpsam spökröst
som ibland då nar i valvet visar sig dock tillhöra fogden, sträv bara p å ytan.
Musiken i den här pj äsen ä r inte kuplettartad uta n ett dram a tiskt använt
stegringsmedel.
O ckså komedierna blir fler, m ed m ycket K otzebue. Utom H err Feldkumm el von T ippelskirchen ( 3 l 5 )' om en tölpig lantjunkare i huvudstaden a la
M olieres Pourceaugnac, märks h a ns kanske bästa pjäs, D e T yska Småstadsboarne ( 2 2 2) . I en välbyggd osentimental intrig hudflänger h a n småstadens
titel- och skvallersjuka, dess krassa ingiften och dess lokalpatrio tism - och
eftersom denna sa tir om en stad p å 5 ooo med ett 300-årigt rådhus dä r m agistraten bråkar om sm åsaker gavs vid en fa ttigrecett ( l 7/ l l 8 l 5, 24 l besökande ) måste väl en del honora tiores ha mött upp . . . Askenbom (Lund l 82 0
resp l 8 l 5 ) bör h a spela t pjäsens p ekoralskriva nde rival för a tt så visa en
a nna n sida som skrockande m en fa rlig juridisk skälm i ä nnu en, minus sentimentaliteten, bra komedi: Pelletier- Volmeranges Brödern e på Prof ( 3 35 ),
d är en rik gammal h edersm an (Hjelmsted t, ny i truppen ) prövar sina systersöners hjä rtelag genom a tt lå tsas död . Och så en landsortsfavorit: Jeppe N ilsson på Berget ( 2 l 5 ), väl som i Lund l 820 med L evin som J eppe.
I dramen dominerar Kotzebue, bl a m ed D en L andsförwiste eller F attigdomen och den ädla Stoltheten (3 20 ), Sanningens Belöning ( 2 19 ) och den
för M almö nya L azarilla eller D en unga Zigeunerska n (5 27 ) . H är som i Lund
samma år h ar säkert fru Askenbom kringsväva t poetisk och livsglad för a tt
till sist, o häpnad, upptäckas vara do tter till den som velat adoptera henne nämligen L evin, som stöna t, rasslat m ed kedjor och visat sig vitskäggig i få ngtornets glugg. Bjur var vällustig storinkvisitor.
Djurström (Lund 18 13 och 1820 ) idkade känsloa tletik i Iffla nds Sp elaren
eller F el och Upprä ttelse (4 30 ), " Moraliskt Skådesp el" , populärt för sina
affektscener: spelarens självanklagelser, hustru ns (fru Bjur ) tårfyllda trohetsbetygelser, hennes rättsinnige faders (Ståhlberg ) uppgörelse m ed Krigsministern (Levin ) , en broderlighetssvärma nde deus ex m achina. Bäst tecknad ä r
spelhusvärden, en torrhostande, kallt saklig sjaskus, spelarens onda a nde (Askenbom, given ) .
D et viktigaste utspelet kom vid teaterinrä ttningens recett 29/ 1 18 15 :
Fridolin eller G ången till J ernwerket (6 27; övers Djurström ) av wienaren
Hol bein, en riddarpj äs efter en dik t av Schiller. Balladtonen finns kvar i dialogen - mjukare, intimare ä n t ex Kotzebues -· och i scenföljden, episkt
vä xla nde men ändå drama tiskt tät. D en psykologiska konflikten ges naivt

men friskt. Greven beordrar i obefogad svartsjuka männen vid sitt järnverk
att mörda grevinnans page Fridolin, men denne fördröjs av ett filantropiskt
ärende och hans fiende fogden råkar stryka med i stället - varpå greven har
stor ånger- och försoningsscen och Fridolin ett dramatiskt återseende med sin
förmodat döde fader, återvänd från pilgrimsfärd. Fridolin var i Lund 1819
(och väl nu ) fru Widerberg, greven Djurström, grevinnan fru Bjur, fogden
Bjur och Luitgarde, Fridolins handlingskraftiga älskade, fru Askenbom.
Recetten förbereds noga. Teaterns 6 och truppens dekorationer kompletteras med "en l\fassugn med dertilhörande Schul" av målaren Gernandt;
kanske gjorde han bara förlagan, ty inspicienten Bjur nämner omkostnader
för karduspapper, klistring och "afmålning" . Bjur redovisar också "11 man
till Chanchement Snickaren Palm oberäknad" plus "Timmermannen Jöns
Andersson 2ne dagar". Petter Tengwall avlönas för "Orchester Musiquen
- - - 6 personer" (plus Johan Widerberg?), A de Lemos betalas för "En
Bål Punch till Teatern" (säkert för mellanaktsgäster ) och det utgår "2. Parterr Billetter till dem som lånte Hattarne ut at nyttja vid Theatren" - lån
av rekvisita (här nog föga stiltrogen! ) i privata hem var länge i bruk. 7 Publiken, 366 betalande, är den största i någon bevarad recetträkenskap.
Sejouren slöt 19/ 2 1815 med bl a "ett för tillfället författadJ Afsked, dedicerat till Malmö Stads Respective Inwånare" och säkert av Djurström.
H jelmstedts inträde fick förstås rådhusrätten notera ( rn/ r 2 r 8 r 4). Liksom
från Lönn bom 18 r 2 vill han ge sig i väg, fastän en månad återstår av kontraktsåret, "då Stålberg hittills ej lämnat honom en utlofwad ännu återstående
benefice". Rätten tillhåller honom dock denna gång att "nu genast infinna
sig å Theatren".
Truppen återvände.t: redan på sommaren r 815 för tre föreställningar (alla
oannonserade ) r 9- 25 juli och ger sedan ytterligare 20 (alla annonserade)
29/ro-- rn / 12. I Malmö Tidning nr 43 redogörs för ett obligatoriskt arrangemang:
De af respective Publiquen hwilka önska Abonnera Platsar, mot wanlig rabatt,
för 1 2 Representationer, behaga derom tillsäga Waktmästaren Wärngren på stora
Wärdshuset, hwarest Abonnements-Listan är att tillgå.

Bland sångpjäserna annonseras Folke Birgersson till Ringstad ( 2 16; musik Dalayrac ) nu ffg i Malmö. Monvels original har Kexel lokaliserat till
svensk medeltid: den hemske Holmgeir trår efter Folkes fru och fängslar
honom då han återvänder från korståg, men han befrias av den fulle fångvaktarens barn (en simultanscen delad mellan deras hem och cellen), räddar
sin son och återförenas med hustrun. Det är en charmfull mixtur av opera
comique-idyll och historisk dram med känslostormar och massuppbåd.
Vid sin recett är Djurström åter ryskt historieromantisk i egen översättning:
F eodor och Maria eller Menzikof i Siberien ( 3 22 ) av Die Räubers förfuskare
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La Martelliere. Vid fattigrecetten 5/ 12 med Johanna af Montfaucon, "dramatiserad historiemålning af l4:de århundradet", bör hela 321 åskådare ha
sett fru Askenbom (Lund l 820 ) utvecklas från blek huldhet över vanvettig
förfäran till rustningsklädd dådkraft - mera klädsam än karaktärstrogen!
Jämför man med Fridolinrecetten förvånar futtiga "4ra karlar till hjelp wid
Schangementerne", men det har ändå sörjts för det spektakulära: "18 man
Husarer 6 man Soldater och l trumslagare" fick inte bara en sup för förmiddagens repetition utan också betalt "för Spektaklet".
Inrättningens recett 8/ 12 med Kotzebues Hatets och Kärlekens Hämnd
(5 30; övers Djurström ) och De begge Arrestanterne redovisar 296 spektatörer, "5 Schangements karlar' ', "6 Comparser" ( = statister) och "1 Trumslagare". Herr Snöberg har gett "Biträde med Kamning" och herr Drougge
"målat Den Helige Laurentjus i Lefvensgröss En Bröst bild". Malmö Tidnings Sven Lundström påpekar: "Som Piecerne gratis införes i tidningen,
så får jag i dess ställe en Parterr Billet till hvarje Spektakel". Arvoden kvitteras
av J Ahlqwist för att "Cantor Tengwall, dess son, och undertecknad i dag
biträdt wid musiken" och av J Waldow för "Musique af 6 personer" inalles alltså nio.
Vid 17 föreställningar 19/ 11-18/ 12 l 816 ( 15 annonserade) rycker sångspelen fram och prövas en ny pantomimbalett, M od-Krämerskorna ( 2 20).
En komedinyhet är Holberg-Kotzebues Don Ranudo de Colibrados (2 22),
väl som i Lund 1819 med Askenbom som bördsgalen men luspank grand
vilken av tjänarparet luras tro att niecens kavaljer är furste. Vidare märks
S :t Claras Closter (3 38), tillskriven kungl arkitekten Wennberg och utspelad
i Stockholm 1522. Via en underjordisk gång befriar här Märta Baner sin
fästman från danskarna, hjälpt av en i honom hemligen förälskad abbedissa.
I Lund 1819 är fru Bjur abbedissan och Djurström och fru Widerberg kärleksparet.
Fattigrecetten 11 /2 fick 237 åskådare, mindre än vanligt. Nästa år föll
diskon ten och sällskapet skyr Skåne till 1819. En som redan 18 16 har dåliga
affärer är Isak Levin, som 3/ l 2 förgäves ber kämnersrätten om anstånd med
en skuld - och vid återkomsten 1819 har "Acteuren I Levin blifvit ålagdt
Bysättning å härwarande Citadell" vilket rådhusrätten 7/ ro uppdrar åt stadsfiskalen att effektuera. Fru Ståhlberg tycks dock ha räddat sin svåger, ty
i annonsen för l 3/ ro finns ett i truppens praxis exempellöst tillägg: "Hälften
utaf denna inkomst tillfaller Acteuren Levin". Året därpå drygar han ut
kassan med maskeradbaler - 26/ ro 1820 kl 20- 03 ( !) på "Stora WärdshusSalen" och senare på Knutssalen. Där signerar sig fru Ståhlberg nästa sejour
1822 som arrangör medan Levin hyr ut kostymer. Då Levins - parets döttrar
var också med, i andra planet -- försvinner efter fru Ståhlbergs död l 824
kanske de ärvt systern-svägerskan och som många gamla landsortsaktörer
dragit sig tillbaka som traktörer.
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Ståhlberg dog i februari 1819 och truppen leds alltså sedan av änkan.
Sejouren 1819 (27 föreställningar, alla annonserade, 3/ 10- 28/ n ) bjuder en
del gammalt men man anar att Djurström fått mer att säga till om: de
satsningar på den stora scendikten som tydligen inletts med Hamlet l 81 7
blir nu allt vanligare. Truppen har också fått en mycket väsentlig förstärkning i Peter Natanael Ljungdahl, en av halvseklets främsta landsortsaktörer.
Den populäre komikern från Malmö Teaters invigningstrupp Johan Molin
är också med.
Malmö får 24/ lo l 819 i Djurström se sin första H amlet, Prins af Dannemark ( 3 20 ) och dessutom 3/ l l tydligen uppleva en celeber svensk urpremiärs på Grillparzers av samtiden högt beundrade versdrama Stamfrun
(4 27 ) som omgående liksom Hamlet på "fleras begäran" ges i repris. Pjäsens spökande titelperson förebådar ofärd och blir över hövan sannspådd.
Den unga Berta (Lund 1820: fru Askenbom ) uppdagar att hennes älskade
Jaromir (Djurström) är en grym rövare men lovar likväl fly med honom.
Förvandlad av kärleken väntar han henne alltså vid gravkapellet men upphinns av och dödar hennes far (Ljungdahl ) - som tyvärr också visar sig
vara hans egen! Systern dör av förtvivlan, han följer, och ättens stammoder
(fru Widerberg ) finner äntligen ro i sin grav.
Pjäsen gavs vid Djurströms recett och i hans egen översättning. Vi återkommer till både Stamfrun och Hamlet men kan här notera att spelplanen
också ståtar med Calderon: El alcalde de Zalamea, dock förvanskad till
Den Wärdige M edborgaren eller Rättvisan är för alla ( 1) . Vidare ges åter
Figaros Bröllop med, märk väl, Djurström som Figaro, Ljungdahl som greven, fru Bjur som grevinnan och fru Askenbom som Susanna. Detta enligt
lundaaffischen: from 1819 spelar truppen i regel i Lund i direkt anslutning
till Malmösejourerna och i fortsättningen underförstås då en lundaaffisch vid
vår fördelning av rollerna.
Sånglustspelen är få, men två nya: intermezzot Cap ellmästaren (3 30)
med Askenbom i soloroll och Marsollier-Dalayracs Gubben i Bergsbygden
(6 36) . Som gammal förmögen ensling, hjälpt mot rövaren Bjur av husaren
Djurström och den rädde tjänaren Askenbom, har Ljungdahl den första av
många sångspelsroller i Malmö. Han är 38 år och redan på väg mot sitt
pere-noble-fack.
Den högt skattade romantikern Körner introduceras med Toni eller Fransmännen på Domingo (5 35 ), ett raffel om den svarte upprorskejsaren Dessalines. Han rättfärdigas faktiskt, men boven Bjur är neger och allt gäller
några fransmäns räddning, främst effektuerad av fru Askenboms kvartsmestis
Toni. Djurströms p åstått <lådrike officer sysslar däremot m est med monologer
om syskonsjälar etc, vilket dock ger en viss lyrisk fl ykt som saknas i en annan
exotisk sak: Kratters Slafwinnan i Surinam ( 3 30 ), ett gråtmilt inlägg mot
slaveriet där Djurström befriar fru Askenbom, en högsint N a turmänniska.
55

Erik Wilh elm Djurström.
Silhuett.

" Förfärliga bländverk! Min far!" Den förskjutne och förtalad e Carl Moor, demonisk
rövarhövding, återfinner sin förmodat döde fader i ett torn. Akt IV, scen 1 3 i Schillers
Die Räuber på Go ethes Weimarteater 1811. Akvatint av J C E Miiller.

Askenboms recettpjäs, i egen översättning, är W essels Kärlek utan Strumpor
( 1), men publiken tycks mer ha uppskattat ett par Kotzebuekomedier. I
Pastoratet eller Den raka wägen är den bästa ( 7 38 ) går Djurström rakt och
Bjur krokigt medan målet, den unga prästänkan, är Bjurs dotter ( ? ) Charlotte Elisabeth, 20 år och starkt på väg uppåt. I Skådespelaren mot sin wilja
(4 27 ) ser man översättaren och snart nog teaterdirektören Djurström skildra
teaterlivets mödor som "Walter, Theater-Directeur, förklädd som: Gårdsclräng, Hårfriseur, Machinist, Theaterpoet, Souffleur, Musicus, Theaterpåkläderska" (lundaaffischen ) . Den han övertalar att engagera hans trupp
är den knotande hovmästaren Askenbom - som inte vet att han deltar i en
utlovad improvisation som greven har roligt åt i fonden. Också elen verkliga
truppen, den Ståhlbergska, var tydligen till belåtenhet: vid fattigrecetten
'27 / 1 1 drog bl a Sanningens Belöning hela 31 g åskådare.
1820 ( 35 föreställningar, 38 annonserade 1/ 10- 16/ 12) ges vid Molins
recett 18/ 10 ännu en viktig svensk urpremiär: Schillers Röfwarebandet (2 22 )

obearbetad, i Djurströms översättning, "R esp. Publiken bör ej förblanda denna
piece med Banditerne" (alltså L a Martellicres förfuskning ), p åpekas försiktigtvis. Djurström är den ädle, titaniskt trotsige rövaren Ca rl Moor, Ljungdahl hans skurkaktige bror, fru Widerberg hans älskade och Levin h ans
gamle far riksgreven. Andra klassiker var Hamlet i repris och Holbergs
Didrick M enschenskreck eller D en narrade Juden ( 1). Levin var ockraren ;
Bjur skroderade a la Capitano som M enschenschreck och Ljungdahl banade
som betjänten Hindrik väg för kärleksparet, fru Widerberg och den 26-årige
nykomlingen Carl Erik Ahlsten.
Litterärt skattad var också Miillners verstragedi Skulden ( 1). Djurström
var här skandinavisk greve som av förmodad våda döda t sin sp anske vän och
hemfört hans hustru (fru Askenbom ) . M en vännens far dyker upp och finner i greven -- ja just sin egen son, varpå det äkta paret suiciderar. Annat
romantiskt var Fridolin och dess följdpjäs Brudsmycket ( 2 20) samt vid
Djurströms recett Olfrida och Elisena eller Skogen wid Hermanstadt (4 27 )
av Johanna Franul von W eissenthurn, en av Djurströms mindre lyckliga husgudinnor. M amsell Bjur bör h a varit Olfrida som av sin demoniske bror
(Bjur ) falskeligen utges för hertig Almariks, dvs Djurströms, tilltänkta. Som
den verkliga prinsessan Elisena h ade fru Widerberg att, under enorma tirader
och oavlåtligen dignande, först kringbäras i underklänning i en ruin under
åska och dånande klockklang, sedan adopteras av ett h ederligt lantbrukarpar
och så i slutaktens pala tsintrig få sin identitet bevisad av Ljungdahls kansler,
vilken h ar att göra hyperhemlig entre med manteln så högt lyft att bara
ögonen syns ...
"Nya" dramer var Monvels Klosteroffr en ( 2 2 7) samt Kotzebuearna Brodertwisten eller Förlikningen ( 2 35 ) och Korsfararnes följdpjäs Rudolph von
Eichenhorst eller Hämnd och Ädelmod ( 3 22 ). Ny var också Kotzebues enaktare Bikten ( 3 22) där fru Bjur bör h a haft a tt för sin till eremit illa förklädde man Djurström dik ta ihop ett snedsprå ng - som en pik för h a ns eget.
Högre dignitet h ar dock två andra komedinyheter, Etiennes Mågarn e ( 2 22 )
och Fabre d'Eglantines eleganta förmyndarkomedi på alexandriner Bre/Intrigen ( 1) .
Sånglustspelen blir fler. D en Mu sikaliske Skräddaren (5 32 ) hade Askenbom i titelrollen, och i Envallssons Colin och Bab et ( 3 27 ), med direktrisen
som den argsinta mor Bobi, fick h an som kärlekskrank skollärare i slutscenen
utbe sig publikens " plausus" . Än mer applåder fick h an säkert i titelrollen i
recettens av honom själv översatta H err R ochus Pu mpernickel ( 6 38: text
och musik av wienaren Stegmayer), ett ogenerat hopkok på M olicres H err de
Pourceaugnac och D en inbillade sjuke. D en senare motsvaras av flicka ns far
(Bjur ) och den förre av Rochus, en lantjunkarnarr p å stadsbesök för att
gifta sig med ingenuen (m amsell Bjur ). D etta avstyrs, i upptåg m ed farsdoktorer osv, av h ennes älskade (Ahlsten ) och h a ns betjänt (Molin ) . Här
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fanns effekter nog att h ålla pjäsen på repertoaren i ett halvsekel, inte minst
dumskallen Rochus sjungande entre till häst.
För de fattiga gavs 6/ 12 Hatets och Kärlekens Hämnd och Kapten Puff
inför hela 342 åskådare. En liten vacker gest gör här musikerna som ger sitt
arvode till sin sjuke kollega fanjunkaren Geist.
Truppen spelar 1822 39 gånger (43 annonserade), tydligen 9/ 1- 14/4 och
- en tradition som nu inleds - vid en blixtvisit på marknaden i september.
Utom en rad klassiker i repris ges Schillers Cabal och Kärlek ( l) med fru
Bjur som den komplicerade Lady Milford, m amsell Bjur som det unga offret
i konflikten kärlek- börd, Ljungdahl som hennes far stadsmusikanten, Djurström i affektrollen som presidentens son, Levin som hans skrupelfrie far
och Bjur som dennes skurkaktige hantlangare. I Goldonis Twå H errars dreng
( l ), bearbetad men ännu med drag av commedia dell' arte, är Askenbom
given som den dumkvicke Truffaldino. Mer bofasta blir Djurströms översättningar av Oehlenschlägers A xel och Wahlborg (5 32) och Calderons
Lifwe t är en Dröm ( 4 38). Vi återkommer till dem men noterar att Axel och
Wahlborg ("under öfning" 14/3, uppförd 25 /3, tydligen svensk urpremiär )
ges för höjda priser - och drar ut på tiden. Rådhusrätten bötfäller ( 6/4 )
lykttä ndarna för att ha släckt, visserligen enligt tabellen men före spektaklets slut. Genombävade av tragedin fick spektatörerna treva sig hem, delvis väl pga Djurströms ovana att hålla hov i mellanakterna, över vilkas
längd en insändare i Malmö Tidning 26/1 ondgör sig. 1 0
M er hållbara bland många nya lättviktare blev bara Kotzebues komedi
Afenskligheten winner Pro cessen (3 24 ) och Catharina, H ertiginna af Finland
(5 32; övers Djurström ), ännu en " historiemålning" av fru von Weissenthurn,
bl a med fru Askenbom som Katarina Jagellonica och, milt överraskande,
Molin som Erik XIV. Sånglustspelen bjöd bara en mängd repriser, och fattigrecetten 20/2 med bl a Barberaren i Sevilla sågs av ca 320 - alltså åter
välbesatt.
M ed Djurström som ny chef återkommer sällskapet 1824. Hall och paret
Hjelmstedt gasterar och A G Wallin är en trognare nykomling, senare gift
med mamsell Bjur. Två spektakel ges vid marknaden 15- 16/9 och tio 26/9
-1 4/ro, alla annonserade. Sångspelen faller nästan bort - genren var aldrig Djurströms. H a ns dragning åt det seriösa märks dock bara i repriser p å
Oehlenschläger och Calderon. Kotzebue spelas desto mer och livskraftigast
av de nya komedierna är Melesvilles Supplika nterne eller De förmente Dårhushjonen (3 30), i vars audiensscen Ljungdahls arabiske doktor i raden av
originella förmod ade patienter finner en lokal kollega, m agnetisören Askenbom.
Av Melesville (och Scribe m fl ) är också en ny dram: Sö mngångaren eller
Slottet Glenthorns Capell (4 30) i Djurströms översättning, tryckt i Malmö.
Där kunde det låta så h ä r: 11

Otacksamma! du ä lskar honom ännu! M en denne rival skall ej länge
hindra framgången a f mina önskningar och uppflamma svartsjukans lågor i mitt
hjerta! - Grefven tvekar förgäfves; h an måste fö lj a mitt råd, och i morgon
skall den förh a tlige Alfreds död sätta mig i besittning a f Emmas hand - - - .

DRA.l'UATISK
BLOJUSTERKRANS.
En

D et är skurken Donald (Bjur) som från avantscenen inviger publiken.
H ändelsen "förefaller" år 1421 på Irland, och greven (Ljungdahl ) måste
rädda sitt skinn. Han h ar mördat sin bror men försöker skjuta skulden på
deras gemensamma brorson Alfred (Djurström ), vilken man hittat på brottspla tsen:
Vi undersökte den delen af Svarta Klippan, som omgifver d et capell, d er
Grefvarne Glenthorns stoft förvaras. Suckar och snyftningar hunno h as tigt våra
öron. J ag gick in och fann en olycklig utsträckt på den graf, der den ädle
Grefve Georg hvilar. Hans ansigte var blekt och förvirradt, och h valfven gåfvo
genljud af hans sönderslitande rop.

D etta är förvisso graverande - men ruelsen röjer greven som i sömnen
går och stönar vid kapellet, varpå h an nobelt verkställer sin egen exekution.
D å pjäsen l l / IO ges igen ä r det "med D ans och Melodrame, till hwilken
senare Musiken blifwit componerad af H err H. J. Tengwall". 1830 finner
Allehanda 20/ 1 melodramen (väl i sömngångarscenen ) " h errlig" och Ljungdahl utmärkt.
En nästan Almqvistskt söndersliten roll fick Ljungdahl i K örners H edwig
eller R öfwarbruden (3 29; övers Djurström ), liksom Toni (jfr 1819 ) en rak
raffelhandling på blankvets. Ljus och mörker kontrasteras konsekvent: H edwigs (mamsell Bjur ) familjeidyll mot jägaren Rudolfs lurande demoni, eller
hans monologer där längtan efter frid bryts mot lusten till m ord och blod.
Vid marknacjen 1825 (tre spektakel 20- 22 /9) sågs ännu en svårt prövad
hjältinna, Ducagnes Th erese eller D en Fader- och Moderlösa Flickan från
Geneve (4 30; övers Dj urström ) där en ny m amsell, Olivia Ekman (-WeissStatlander ) fick en stor chans. I övrigt gavs bara komedier, bl a något hos
Dj urström så sällsynt som en kallhamrad franskklassiker med de tre enheterna
iakttagna : Regnards Universalarfvingen ( l ) . Men Wolffs Cesario eller K allsinnighet och K ärlek ( 3 35) stod sig uppenbarligen bättre.
Nästa sejour (36 föreställningar 7/10 1827- 14/ 1 1828 ) spelar Djurström
ut en stor kassapjäs: K F Henslers D onaunymfen eller Sjödrottningen (8 38 ) .
I företalet till översättningen - den såldes i hans logi som brukade vara hos
hovslagaren Ekberg p å Per Weijersgatan (gammalt nr 705 ) - är han dock
lätt skeptisk mot detta wienska "romantiska foster, som, h emtadt ur en gammal T ysk folksaga, skyler sina brister under drägten af en intagande musik"
och som
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genom sin p ragt och sina effectrika scener utträ nger h varj e p rodukt a f en h ögre
och ä dla re n a tur. Öfversättarn , som sj elf med smärta ofta erfarit denna bittra
sanning, h ar likväl lå tit t rycka detta arbete, för a tt lemna d em, som äga K au ers
nä tta och intagand e musik, tillfä ll e a tt ä fven äga ord en till Sångerna. 10

M amsell Hoffma n, sed erm era fru Djurström. T eckn ing av Ann a M aria R öhl.
- Ku ngliga biblioteke t.

Sjunga slapp Dju rström själv som riddar Albrecht, vilken befinner sig p å
giljarstrå t till Bertha (nykomlingen m amsell H offma n ) m en ideligen uppvaktas av Donaunymfen Hulda (m amsell Bjur ) . Denna Hulda p åminner
honom i olika förklädnader gammal kärring, ung riddare, stamfru,
eremitinna, lyrsp elerska osv - förgäves om a nsvaret för h ans m ed henne
avlade dotter. I slu takten nedsjunker hon resolut under blixt och dunder
med honom i jorden - bara för att lika plötsligt vemodigt å terställa honom
och i den sista av m å nga körer hyllas som skyddsfe. Pjäsens dumroliga H answurst-roll är munskä nken C asp er L arifari ( Askenbom ), bl a fö rva ndlad till
björn, snurrad p å väderkvarn och uppsänd på eldsprutande drake. Diverse
havsnymfer h ar a tt guppa beh agfullt bakom ett sjöbräde i fonden, sjunga trolskt
eller skälmskt och dessem ellan uppstiga för ringdans. M askinisten h ar full t
att sköta m ed förvandlingar av dekor och rekvisita. Kanske bestyrdes de bl a
av Albrechts redlige vapendragare, den 23-årige A R F Bolinder som brukade
ordna de i "skådespel förekommande knalleffecter, belysningen med bengaliska eldar vid diverse tablåer m . m ." medan fru n sålde biljetter. 13
En d ramnyhet var Riesch s Blykam rarne i Ven edig ( 5 36 ), ett raffel med
Djurström som fängslad fältherre, Ljungdahl som h ans ädle vaktare, Bolinder
som skurk och mamsell Ekma n som vaktarens do tterson - vilken, förstås, är
fältherrens hemlige son . En anna n dram, Aubignys D e twe nne S ergeanterne
eller W ä nskap i döden (3 33) leder i M almö första teaterrecension i Allehanda
g/ ro till en önskan a tt "sporrstöfl arne lemnade rum för cothurnen" . I spelet
konsta teras " någon m era säkerhet" : "en hos n ågra förut råd ande h ärmningsm anie" - modellen var förstås Djurström - h ar "lemna t rum för en sann are na tur, som önskligt wore kunde utwecklas till någon slags talang" ! Titelp ersonerna döms till döden efter en filantropisk insubordina tion, men den
ene (Djurström ) räddas av lotten och ger då sig själv i p ant för att den
andre (Ljungdahl ), en hög men misskä nd officer, ska få ta farväl av sin familj . D et gör h a n i a ndra aktens idyll i dödsskugga, m en å terfärden ä r nära
a tt hindras av kamra tens rival varför kamraten själv är p å god väg a tt arkebuseras. Givetvis överlever båda . Ännu en dram ä r Skjöldebrands gamla
H er m an von U nna ( 3 30 ) m ed Djurström och m amsell Hoffman som kärleksparet och fru Askenbom som ränksmiderska n R atibor, frustrera t kär, väsande ond.
Sånglustspelen är få, m en Asken bom får nog (som i Lund 1826 ) göra
Hjortsbergs gamla glansroll som M arktschreij ern i H allmans T illfället gör
Tjufwen (3 32 ) . Bland talkomedierna finner m an Scribe-Melesvilles Do ckan
eller den lilla Systern ( 2 27 ) - en kärleksintrig som Djurströms döttrar få tt
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spegla ur förnumstigt barnperspektiv - och Dartois Papegojorna (3 40 ),
ett smånä tt larv om två flickor som växt upp så "skyddade" att m a n kan slå
i dem a tt unga män är papegojor. Den fiktionen kan ju inte upprä tthållas men märkligt är ändå att Allehandas anmälare 16/ ro retas inte bara till
estetiskt utan också till etiskt ursinne, nämligen över "en illa maskerad lättsinnighet" som kan förleda "mången lika beskaffad oskuld" att gå hem " i sin
uppäggade tankespänning helt och h ållet irrande uti någon p ark der hon
kunde hoppas att göra en dylik pappegojefångst". Farhågan tycks besannad
i Allehanda 23 / l 2 l 829: reprisen gjorde "ett så lifligt intryck, att man wid
utgången hörde papegoj-locket ["papgoja, papgoja", "tst, tst"] såsom ett
favorit-thema upprepas i korridorerna".
En rad repriser ger dock denna sejour 1827 stark seriös tonvikt. Recensionen av Lifwet är en Dröm medför f ö en cause celebre: Djurström hävdar
från scenen att den innehållit ett angrepp "emot dess heder'', nämligen att
h ans spasmodiska plastik kunde tolkas som " likgiltighet, att ej säga förakt,
för publiken" . Kritikern försöker lugna honom ( 30/ ro ) :
H :r D talade för tillfället wä l och med wärma, och med sann konstnä rs-blygsamhet förkla rade han sig willig a tt rätta d e fel som hos honom blifwit anmärkte,
och publikens högljudda bifall, som beswarade hans tal, bör wa ra honom en
säker borgen att han icke förlorat något af den utmärkta bewågenhet, hwaraf
h an i lå ng tid gjort sig förtj en t - - - .

Flera erkännsamma ord följer, men räckte det? En femtio år senare anförd 14 hörsägen berättar att Djurström av utgivaren N H Thomson i och
för duell fordrat att få veta a nmälarens namn, och att detta senare snokades
upp av den nyfikna publiken: C A Bodman, tullfiskal. M ed Thomson blev
Djurström dock knappast ovän, ty det bör ha varit under denna sejour han
lämnat denne en packe m anuskript till en Dramatisk Blomsterkrans som
Allehanda 22/1 1828 aviserar i fem delar. Det blev bara fyra ( 1828- 31),
och av det som här kom i tryck h ade Lifwet är en Dröm, Sömngångaren,
De begge Sergeanterne, Dockan, Pappegojorna och Skogen wid Herrmanstadt (Olfrida och Elisena) a nnonserats av truppen i Malmö.
l 829, slutligen, ger truppen tre spektakel under marknaden 2 l - 23 /9 och
från l 4/ l 2 ytterligare nio före årets slut (sejouren fortsätter l 830, utanför
ramen för denna artikel ) . Nya är Olof Norring, känd från Ca rl Stenborgs
Malmöbesök 1807, och det vid Lamberts avsked tidigare på året så avhyvlade
paret Broman. Det viktigaste nya ges redan vid marknaden. I Pixerecourts
Edwinski och Floreska eller Den Pohlska Grufwan (2 29 ) försöker palatinen
Djurström å tererövra sin gemål mamsell Hoffman från palatinen Ljungdahl,
blir själv fången i en dyster gruva och sedan i ett torn men slutar ändå som
segrande hero. Och mamsell Hoffma n erövrar den rike mexikana ren Djurström i Claurens Fästmannen från M exico (4 35), en tablåsentimental komedi
på askungemotiv.
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Mamsellen skulle bli Djurströms andra fru, är nu 22 år och får också
titelrollen som den vildromantiska Donaunymfens bleksiktigare syster Preciosa
(6 38), en förment zigenerska som plägar improvisera själfullt över t ex sin
egen, den faderlösas lott medan förnämiteterna hängivet lyssnar och folket
hurrar. Hon förs runt landet i bärstol, åtföljd av sin till zigenare förklädde
ädling (Djurström ), kommer till det slott där hon rövats som barn - och
är redan adopterad av sina egna högädla föräldrar innan sanningen uppenbaras! Trots pittoreska zigenarscener och Preciosas blomsterströdda framträdanden är vi långt från operetten: bara kören och (en gång) Preciosa
sjunger, men Webers musik har också haft en annan funktion. Malmö Tidnmg 26/g 1829 vittnar: uvertyren "återtages nästan under hela stycket" och

En svensk Preciosa, Maria
Charlotta Erikson som spelade rollen vid den svenska
premiären på Kungl teatern
1824. Efter etsning av E
Chiewitz.

exequerades ganska wäl, men hade fordrat en wida större orchester. Det enda
solopartie pjesen äger, en romance i andra akten, utfördes ej särdeles wä l. Wid
exequerandet af melodramen, fästades isynnerhet uppmärksamheten p å flöjtstämman, hwilken ej tycktes wara nog ren utan hördes något hes. Hwad de
spelande beträffar, så gåfwos rolerna oklanderligt. Den swåraste är utan twifwel
Preciosas, hwilken Mamsell Hoffman gaf med allmänt bifall, men hade bort
gifwa den under improwiseringen [dvs då hon deklamerar till musiken , slående
på en stum cittra] med mera inspiration och fortsatt med gesticulationen äfwen
emellan wersarne, då endast melodramen hördes från orchestern. Oaktadt priserna denna afton för alla platser woro förhöjda, hwartill man swårligen kan
finna orsaken ; ty illuminationen i sista akten [scenanvisning: "en präktigt eklärerad trädgård"] eller lågan under kettiln [i andra aktens zigenarläger] kunde
troligtwis ej medföra någon stor kostnad, gafs Preciosa för fullt hus.

Citatet antyder vilka måttliga anstalter som kunde få ursäkta ett höjt
biljettpris och visar den unga aktrisens tafatthet när hon måste uttrycka sig
utan ordets stöd. Och melodramen - musik ackompanjerande pantomin
och deklamation - är det lite främmande element vi måste tänka till om
vi vill få en bild av föreställningen. En melodram fann vi ju också inlagd i
Sömngångaren r 824 och även om modet mest tillhör tiden kring sekelskiftet
r 800 kanske sådana stämningsförstärkningar också annars lades in hos
Djurström.
Vad vet v1 over huvud taget om Djurströms teaterpraxis, om spelstilen,
om de enskilda förmågorna? Frågan har lokalhistoriskt intresse: ingen enskild
person före Oscar Winge har betytt så mycket för Malmö teaterliv.
Vi vet ju 15 att Malmö Teater hade en kulisscen med lövskogs-, vildskogs-,
stads-, sals-, bättre rums-, sämre rums-, bondstuge- och fängelsedekoration
plus en del suffiter, skyar och molnvagn, lösa berg, altaren, träd, sjö- och
strandbräden etc. Truppen hade också egna dekorationer. De brann upp
r 833, men bouppteckningen 16 visar en väl likartad uppsättning: en gul, en
röd och en blå pelarsal, en bondstuga, ett fängelse med tak, en skog och en

stad plus rekvisita som tre dödskallar av bleck, en krona av papp, äpple och
spira av trä, sex kåpor av lärft med dödskallar. Och kostymer: en mängd
uniformspersedlar, tio rustningar, en Figarokostym osv, det m esta betecknat
som slitet eller förbi.
Fört ex H amlet i M almö 1819 h ar man använt sådana standardlösningar.
Först kanske vildskogskulisser i de främsta kulissvagnarna med någon tomkuliss i den femte och en fond med pala tsexteriör. För slottet kanske salsdekoren, i en scen med en teater i fonden. Framför den kan det bättre rummets fondridå h a fallit ner medan kulisser gled in på de främsta vagnarna,
och spelet kan så h a fortsatt medan man plockade bort teatern bakom fondridån osv. Kulissystemet gick ju ursprungligen ut på att i ett trollslag förvandla scenen - en magi som i Malmö dock tjänats av ett rätt skralt
maskineri. 1 7
Den första seriösa offentliga bedömningen av truppen gör en a nmälare
(enligt uppgift sannolikt Thomander ) som sett den i Malmö och Lund och
ser den igen i K arlshamn l82r. 1 s Om Hamlet får vi veta detaljer som a tt
"Anden syntes h a swårt både för a tt stiga och sjunka" (per fallucka eller
molnvagn) och inte höll spökdistans: Horatio "gick anden för nära och tilltalade honom med nog mycket säkerhet och tillförsigt". " Den lilla theatern"
för skådespelet i skådespelet "gjorde i synnerhet ifrån amfitheatern lycklig
effect" och var alltså tydligen uppbyggd just i fonden. Att truppens affektstil
var svår att överbjuda anas av efterlysningen av "ett öfwerdrifwet maner,
med affecterad pathos, p å det den lilla theatern må höja sig öfwer den stora".
T eaterkungen var tydligen L evin som "spelte många saker och likwäl war
Herr Lewin'', Ahlsten- Laertes "är icke utan ledighet'', Ljungdahl spelar
kungen "ganska jemt'', fru Widerbergs Ofelia visar "gjorda framsteg och ett
fortsatt bemödande" och Molin-Horatio har i seriösa roller " en obehagligt
skärande gällhet i sin organ". Bjur-Polonius luras av Schröders moraliserande
prosaversion (översatt av Wildner) att i början spela "mycket ärligt och hederligt". M en - bearbetningens värsta fel är förstås att Hamlet " till slut
står upp igen, blir frisk och rask som en dragon-korporal" och beredd att inta
tronen!
Anmälaren påpekar att man i titelrollen måste "fälla det oästetiska af
sin personlighet till botten' ', ja "försaka sin p ersonlighet", och han tecknar
bilden av en roma ntiskt vek Hamlet. Fortsättningen bör läsas noga:
M an torde hä ra f inse, att den sinliga kraft, som röj er en hj elte, icke finnes h os
H amlet ; att ett yttre exalteradt tillstånd för honom endas t kan wara ett moment, hwarefter han d esto slappare faller ned igen; att grund tonen i h ans spel
är d åf och h emsk, och högst sällan öfwergår till d et skärande och skarpa; a tt
hans dystra själ, troget bewa rande sin dystra h emligh et, och otillgängligt inn esluten inom si g, end ast gifwer sig luft genom ha ns humors galla; och att i sjelfwa
d enna humor ä r föga n ågon pla ts hwarken för begabberiets eller förtwiflans
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skratt ( t. ex. i warningen till Ophelia att gå i kloster ) - - - . Huruwida Herr
Djurström på detta sätt eller annorlunda construerat sig sin Hamlet, och huruwida denne aktningswärde skådespelare helt och hållet eller till någon del löst
eller sönderskurit denna gordiska knut, det behöfwer ingen annan säga honom.
Med denna charakter öfwerensstämde, efter wår tanke, fullkomligt Herr Djurströms inträde på scenen. Publikens bifall följde honom derifrån; och han kan
således ifrån denna sida wara säker. Wårt bifall eller klander wore endast en röst
till eller ifrån, och den gör icke mycket emot mängden.

Det är särdeles diplomatiskt, och entrescenen som ju kan göras exalterad
får t o m beröm. Men varför talet om att glömma sig själv (och maneren ),
varför negativbeskrivningen så i detalj som det teatraliska skrattet i "Gå i
kloster"-scenen - om inte för att markera att Djurström spelat Hamlet i sin
omvittnade lätt konvulsiviska (och tydligen "skärande och skarpa") affektstil?
Och i Mågarne " lyste skådespelarens hederliga charakter alltför starkt
igenom" för att illudera smidighet och fåfänga. Men Djurström kan läxan
och man undrar hur Levin och Bjur "nästan utan att weta ett ord af sin roll"
vågar uppträda vid hans sida. Levin spelade "nästan likasom han fått för
mycket" och han har tidigare fått påskrivet för dålig påläsning.
Här replikerar dock en signatur B--- i Christianstads Weckoblad att
han ofta "med nöje" sett Levin. Kanske åldern nu spelar in, men säkert är
att han "i wissa roller är ett riktigt original" . Man erinrar sig anekdoten om
Levin högljutt stönande uppe på Malmö Teaters molnvagn: "Här sitter jag
som på nålar!" 1 9 Alltnog, motinlägget börjar så här:
Käraste Broder! Då wi sist råkades i Malmö och Lund, på hwilka ställen wi
som oftast njöto nöjet tillhopa, att öfwerwara de Spektakler Fru Ståhlberg gaf
[1819 eller 1820], blef, som du sjelf påminner dig, wåra reflectioner hufwudsakligen riktade åt möjligheten att ett resande Theatersällskap så klanderfritt
kunde exeqwera de fleste framställningar, oberäknat de fel, som ganska få af
Europas större Sujetter af begge könen icke ens kunna undgå med den aldra
största ansträngning, och att hon och isynnerhet hennes M edhjelpare Herr
Djurström har en repertoir i de flesta fall, af ej allenast nyare, utan de utwaldaste äld;e theater-stycken. - - - Widare får jag, som ett skäl för min tankegång i detta ämne, föra dig till minnes hwad en wiss Professor yttrade om
denna Theatertrupp, och hwars dom är af så mycken större wigt, som denne
Mannen troligen är wår närwarande störste Poet på halfön och bland de större
Litteratörer.

Tegner gästspelar alltså plötsligt, i indirekt tal, som teaterkritiker, tydligen
med något älskvärt om truppen. Själv vågar brevskrivaren påståendet "att
när Herr Hjortsberg fråntages, täflar åtminstone Herrar Djurström, Ljungdahl och Molin med Stockholms bästa Theater-Sujetter" (Askenbom är inte
med detta år). Och en replik i samma tidning lovordar Djurströms repertoarambitioner och Molins och Ljungdahls "talanger".
Karlshamnsanmälaren skulle alltså ha gått ifrån ett omdöme som man

enats om i mellanaktssorlet p å Malmö T eater, men h a n finner dock repertoaren rikare ä n den stockholmska och p ersonalen " för en resande theater"
icke "så obetydlig" , även om den i "sin objectiva framställningsförmåga" läm nar "ganska m ycket a tt önska". Om birollerna i Hamlet tillägger h an :
Större delen af d e öfriga a gerande äro d els unga, d els gamla tironer [nybörja re],
om hwilka intet mer bör sä gas. Man wet d essutom, a tt man ingenting fullkomligt
kan wä nta sig af p ersoner, som, d å d e n ödgas spela tre till fyra gånge r i weckan
[n b i olika pjäser nästa n var gång], icke få tid a tt lägga tillbörlig wigt p å
instuderande i samta l och rep etitioner, hwilket a llt und er H err Djurström s ledning skulle kunna blifwa a f den fö rdela ktigaste inflytelse på truppens bildni ng.

Vad gäller trion Djurström- Ljungdahl- Molin har h an också en hel del
beröm. Även om Molin i D e löjliga Kusinerna inte h ar " den söthet i uttalet,
den franska accent eller de lediga å tbörder" som hör till deklamerar h a n
"med ledighet" i M ågarne, visar i Brudsm ycke t "åter en gång, att h a n alls
icke saknar talent för comiken" - och i D en fö rmente Prinsen kunde ju den
som sett Hjortsberg "finna sig wid a tt se H err Molin i skräddarens roll" .
Ljungdahl lät h är som skräddarens son " höra en icke obehaglig stämma" ,
var som m ajor i P astora tet lyckosammare ä n som fältherre i Gustaf Adolph
och Ebba Brahe, sp elade " med skickligh et" i M ågarne m en var i Brudsmycket
"kanhända icke rask nog såsom en såda n supa nde riddare, som hwarken ka n
läsa eller skrifwa". Djurström däremot h ade i en scen i Äktenskapstecknen
" bordt wara senfärdigare i sina rörelser" - å ter en tendens a tt brådstörta.
Men som h elhet spelades den komedin " i synnerhet af H errar Djurström och
Ljungdahl" så a tt den " lifligen intresserade åskådaren". M an erinrar sig
Bernhard Cronholms ord om den kvicke och livlige mella naktskonversatören
Djurström,2 0 och apropå ett lustsp el m enar f ö Malmö Tidning ro / ro 1835
att han där hade " en af sina forceroler, hwari man alltid ser honom med
nöje, och erindrade om P ageintrigerna, Riddarekandida ten m. fl. " . D et ä r
minnesgott : den äppelkindat förslagne p agen Paul von Rusch och den trasgranne intriganten Påfwercretz h ade d å knappast setts i M almö seda n 1820
resp 1822.
Det är också den lä tta re rep ertoaren K arlsh amnsanmälaren är vä nligast
mot. Pastora tet "speltes wida lyckligare" ä n Gustaf Adolph och Ebba Brahe,
Mågarne borde få tt applåd och i De löjliga Kusinerne och Colin och Babet
"gjorde aktörerne hwad som kunde göras af de obetydliga pjeserna" . Obetydliga, tja, m en inte nödvä ndigtvis lätta. D e h ade (liksom dramerna ) dock
med ta nke p å repetitionsvillkoren fördelen av standardiserade roller som en
specialiserad aktör kunde spela i pjäs efter pjäs - m an järnföre commedia
deH' arte, eller våra dagars TV-serier.
I Stamfrun, slutligen, uppfångad två år efter den svenska urpremiä ren i
Malmö, beröms aktörerna tvetydigt för a tt med växlande framgång visa "ett
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"När jag pröfvande dig höj er, / mod och
kraft jag hos mig röjer, / och för sinnet
blir det ljust. / D en, som jag med vännen
h är / lyckas rätt på kornet taga, / den nog
fritt mig lå te"r draga, / nog för den jag fredad ä r" , säger Jaromir (i H inrik Sandströms översättning 1835), sedan han
kringsvävad av Stamfruns vålnad funnit
den släktdolk som en gång blivit h enn es
bane. D essvärre råkar d en J aromir " lyckas
rä tt p å kornet taga" m ed dolken vara hans
egen far. Bild från Burgtheater i Wien
183 1 med Ludwig Löwe som J a romir.

lofwärdt bemödande". "Den förändring, att Stamfrun far till himlen, i stället
för att gå i sin graf igen, kan man icke anse för olycklig." Tydligen h ar hon
på en molnvagn hissats upp p å tågvinden. Malmö Tidnings recensent 24/ l 2
l 829 erinrar sig nämligen just Stamfruns slutord när i Slottet Rieti
Grefwen a f Rietis skugga sågs p å en sky höj as fr ån jorden, der den nu funnit
sin försoning. Eklä reringen war myck et frappant ; det war som om m ånan strödt
sitt skimmer p å det lä tta moln et och sin dödsfärg p å anletet, hwilket förklaradt
nedblickade till brottets boning.

Stamfrun fanns också med bland de tre stora dramatiska utspelen i Malmö
1827, de första vi där har recensionsledes belagda. Allehandas recensent 30/ 10
finner just himlafärden lycklig - och berömmer publikens taktfulla tystnad
" då decorationsförändringen i 5 :te akten så totalt misslyckades att Grifthwalfwets tak ramlade helt och h ållet ned p å theatern" ! I huvudrollerna med
urbesättningen från 1819 lyckades Ljungdahl "ganska wäl" som greven, m edan " den befjedrade mössan" på Djurström irriterar : utan den hade han
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bättre åskådliggjort sitt ständigt " förwirrade tillstånd", tex då h an "uppskrämd från bädden, inrusar i salen" ! Vidare:
Fru Askenbom har a llti d utmärkt sig såsom en skicklig skåd espelerska, och utförde
nu Berthas role med mycken känsla; likwä l är d et skada a tt hennes uttal blifwit
n ågot läspande, förmodli gen genom förlusten af n ågon tand[! ].

D 3n andra stora saken i Malmö 1827 var Axel och W ahlborg. D en ursprungliga Valborg, just fru Askenbom, hade i Göteborg 1824 inte motsvarat vad m an billigen kunde vänta "af en så öfv ad och i vissa delar, t. ex.
gestikula tionen , skicklig aktris" och över huvud tycks hennes "anlag ej ligga
inom den tragiska skådesp elarkonstens område". 21 O ch detta om invigningsprologens M elpomene ! N å, hon odlade ju utom komedin mer dramen än
tragedin.
Hos Valborg vid M almöreprisen 1827, mamsell Ekman, finner Allehanda
ett mindre beh agligt uttal, " nog liten wärma" och bristfällig förmåga att dö
pantomimiskt. Djurströms Axel är "ganska tillfredsställande" men hade fått
amplare lovord i Göteborg : " H ans ungdomligt ädla och älskvärda väsende,
liksom h ans djupa uppfatt ning och lyckliga å tergifning av sin roll, gjorde
honom till en afgjord h eros för dagen." Ljungdahl som i Göteborg visat "sin
vanliga ledigh et och säkra takt" som Axels vapenbror Wilhelm lyckas i Malmö
"ganska wäl" med ärkebiskopen. Bjur finner Malmörecensenten " temligen på
sin plats som Swarte broder Knut", pjäsens skurk, m en H artman, sedermera
Bjurs efterträdare i många skurkroller, ger som H akon " med en liten och
klen figur och hes stämma" ingen illusion, särskilt som en nordma nnakung
"icke skäligen kunde upp träda med later och grimaser ungefär som en Italiensk bandit". O ch W allin sp elar Wilhelm "alltför enformigt", är sig alltid
för lik, har "ingen makt öfwer sitt ansigte" och ingen sångröst.
Om den yttre uppsättningen nä mns h är inget, men i Malmö 1822 var ju
priserna förhöjda och i Göteborg 1824 prisas " den väl arra ngerade dekorationen [Nidarosdomen] och de förtjusande kostymerna, i hwilka senare också
truppen gemenligen utmärkt sig". Vid Kungl teaterns premiär 1829 skriver
Heimdall nr 53 att " hwad den sceniska anordningen widkommer, kan representa tionerna - - - icke närma sig den i Götheborg. O ckså röjer H :r D .,
wid uppföra ndet af sina pj eser, i allmänhet en smak och ett artistiskt förstånd,
hwaraf - - - det wore rätt önskeligt att finna något spår på wår stora
Theater."
Annars imponerar ju inte garderoben vid bouppteckningen (då truppen
dock varit starkt på retur ), och apropå den tredje stora Malmöreprisen 1827,
Lifwet är en Dröm, kan antecknas Malmö Tidnings reflektion 8/4 1848 då
f f g en annan trupp annonserat dramat: " Förr gafs det i kostymer från alla
Europas kanter, nu deremot woro alla dräkterna sanna." Bearbetaren Holbein har f ö flyttat handlingen från Polen till Granada, men den är densamma.
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Prins Sigismund hålls från födelsen hemligt fången i ett torn men kungen
låter ge honom en sömndryck varpå han förs till hovet - bara för att visa
sig vara just så vild som han spåtts att bli. Återförd tror h a n det hela vara
en dröm men börjar luttras. H an befrias av upprorsmän och leder dem till
seger men försonas med fadern och skänker storsint sin Rosaura till usurpatorn Astolf. Slutrepliken där han svarar dem som förvånas över hans nya
klokhet låter så här i Djurströms i Malmö tryckta tolkning: 22
Hvarför beundren ni mig och berömmen
som dygd och vishet, hvad en dröm likväl
allena lärde mig? - Ack! knap t ur drömmen
jag tror mig vaknad än, och för min blick
flyr kanske allt uti ett ögonblick! Men ä r det verkligt, allt hvad här jag finner ,
jag uti villans band ej mer mig ser,
och vet, att lifvets lycka snabbt försvinner,
liksom en dröm , och a tt en gång ej mer
oss öfrigt blir af hvad oss här var gifvet,
än minnet blott af hva d vi gjort i lifvet.

Slutfallet på ordet "gjort" är typiskt för bearbetarens aktivering av tempot
och av huvudpersonernas attityd: de ä r handlingskraftigare, mindre deterministiska. Då Rosaura återvunnit sin bild från Astolf säger hon tex, med övlig
interjektion: "Ha! hämnden segrar. - / Min bild jag återfått! - mitt hjerta
vill jag/ med blodigt stål uti hans hjerta söka.! [Hon går." Man järnföre det
originaltrognare: "Nå, jag fick det dock tillbaka / hända vad som hända vill.
[Går." 2 3 Exemplet är outrerat, dock inte vad gäller de smattrande sortierna
som överflödar i Djurströms annars inte okänsliga text och tydligen accentuerades i hans spel. Han hade enligt Allehanda (23 / 10 1827 ) typiskt nog
mer att ge som den vilde än som den luttrade Sigismund. Det är den bästa
bild vi har av honom som skådespelare:
Herr Djurström gaf emellertid Sigismunds swåra role med mycken sanning i
de 4 första akterna ; man har också trott sig märka, a tt d essa exagererade caracterer äro de hwaruti Herr D. bäst lyckas, men att han icke alltid med sann
urskiljning anwänder sin uppbrusande känsla. I 5:te akten syntes H:r D .. s
spel betydligt mattadt, och nästan liknöjt, hwarföre effecten också mycket förlorades. En owana, som m a n will fästa H:r D .. s uppmärksamhet på, är a tt
han a lltför ofta skjuter wenstra hand en i h året, för a tt ställa chevelurn i ordning,
hwilket för en uppmärksam åskådare alltid blir anstötligt, och erinrar owillkorligt om ett cavaljeriskt förmakscoquetteri, som icke wid alla tillfällen är
anwändbart på scenen. - - - Hwad som Herr D. likwä l mest synes förbise
är en wårdad gång, och detta till d en grad att man ofta ä r frestad tro att han,
med de många slängningarne på kroppen, synnerligast då han går ut frå n
scenen, will utmärka ett slags likgiltighet, att ej säga förakt , för publiken - - - .
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Rosauras scen mot Si gismund i slutakten "lyckades M:s. B jur förträffligt,
och hennes declam ation war synnerligast d å så god a tt man ej får pretendera
mera" . I det avseendet lyckades h on över huvud bäst av alla, "så a tt m an
hos h enne sälla n hörde verstakten eller några cadancer wid verssluten" . W allin
som Astolf gör just felet a tt " hugga med rös ten", h a r " en presentable figur,
men synes h afwa fallit p å den olyckliga iden a tt imitera H err D .. s spel,
hwarföre h an också fallit uti dennes owanor" - dock tydligen inte i gesterna,
ofta "så knapphä ndiga, a tt de äro omärkba ra" . . Hos mamsell Ekman som
Rosauras rival stör " det obeh agliga i rösten, som tyckes härled a sig derifrån,
att hon h åller tungan still i mun när hon talar" ( ! ) , och hon är här liksom
som V alborg för tam , särskilt då hon " framträdde för Konungen i krigisk
drägt och förkl arade sig wilj a blifwa en ny Minerva, hwilket hon likwäl tillkännagaf m ed så litet upprymd kä nsla, a tt man omöjligen kunde tro det wara
hennes allware" - bearbetaren faller f ö h är in i J oh a nna af Montfaucons
amasonstil. Ljungdahls kung var "ganska tillfredsställande", om också " wid
tillfällen, som fordra styrka i declamationen, m an någon gå ng urskiljer en
wiss godmodighet, hwarigenom effecten slappas".
Vill man slutligen vaska fram en sorts bild av de bärande n amnen i truppen kan m an ju till en börj an erinra sig a tt också Karlsh amnsanmälaren
antydde en viss sävlighet hos Ljungdahl. M en om t ex h ans demoniske Rudolf
i K örners H edwig skriver Alleh anda ( l 9/ l 2 l 829 ) a tt " wid utförandet af
den strid, som föregår i dess inre, uppenbarar sig isynnerhet konstnärens storhet" . Även om h ans styrka inte låg i a tt bombastiskt " rusa" var h an inte
hänvisad till bara p ere nobles eller (sång )komedioriginal. H a n beröms som
Sömngångaren, och som den besläktade kastellanen D a niel i Vogels Fideikommisset kunde han väl medan " manlig kraft" ännu finns i rollen just ha
anvä nt " ett starkare sp el", men " det swaga hos den gamle, h ans samwetsplågor, hans lidanden, h ans n attwandringar till brottets ställe, hans h elfwetiska leende" gavs utan a tt m an kunde önska m era, tycker M almö Tidning
(28 / 11 1835 ) .
T eaterdirektören Smitt berä ttar hur Ljungdahl, " den ypperste p ere noble,
som landsortsteatern h ar ägt", vid en rep etition som Cumberlands Juden
rörde m edspelarna till tårar, 24 och d å h a n slagrörd och 70-årig strax före sin
död bars in i en loge reste sig h ela den minnesgoda publiken.2 5 I Göteborg
l 833 kallas ha n " jovial och treflig, sann och na turlig konstnär i ordets
vackraste betydelse", 2 6 av två M almökritiker som 1832 diskuterar om han
tillhör "cothurnen" m enar också den negative a tt h a n "sällan misslyckas i sitt
spel", 2 7 och i Norrköping 1835 kallas h an resolut " den ende werklige aktör
Herr D. äger. H an är alltid inne i sin role, ware sig i strängt allwarsam eller
i humoristisk genre, alltid ser m an honom m ed lif, wärme och uppfa ttning
återgifwa den ." 2 8 H an blev sm åningom minnesslö, m en ännu l 840 vid truppens enda Stockholmssejour kallas h an " en gammal god skådespelare" i en
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för de övriga föga smickrande granskning, 2 9 och Bernhard Cronholm skriver
1849 att man hos " den älskwärde veteranen" alltid funnit "en ädel grundton,
som i de mest skiljda variationer alltid warit densamma; han har alltid haft
en fin takt och ett mer än wanligt sinne för det sköna i sin konst" . Smitt
vet berätta att Ljungdahl avböjt tre anbud från Kungl teatern, och Cronholm
skriver att hade han varit där skulle han haft "ett konstnärsrykte måhända
lika utmärkt med flere af wåra inhemska sceniska heroer. D etta war också
något, som framlidne Djurström alltid erkände och han wisste hwad skatt
han i Hr L. egde." Ja, när Ljungdahl spelade Bryngel och Askenbom Polycarpus i Kronofogdarne, "då jagades ingen åskådare från theatern af ett disharmoniskt skrål, och då war där ingen, som undrade öfwer att detta stycke i
decennier höll sig uppe".30
Och Askenbom? I Lifwet är en Dröm 1827, där han från Molin (som
lämnar teatern och blir bokhållare) övertagit tjänarrollen, var han inte "wid
lynne" vilket dock får ursäktas "för de många gånger han icke lemnat någonting öfrigt att önska. Herr A. kan med skäl anses för en i sin genre ganska
långt hunnen artist, som med heder skulle uppträda äfwen på en större
theater." Han hade faktiskt försökt, men debuten på Dramaten r 817 som
narraktig lagman i Bröllopsgåvan gav ingen anställning - så hade Dramaten
också redan en Hjortsberg och en Sevelin. I Malmö är Askenbom den förste
aktör som blir föremål för ett tidningsomdöme: en insändare i Malmö Tidning 2/2 1822 menar att sedan han återvänt till truppen "har man med
förundran förgäfwes wäntat få se honom intaga sin fordna plats, den han
så mästerligt bestrider" .
Enda antydan till närbild i Malmö ger Malmö Tidning 23 / r 1830: det
enda roliga i Supplikanterne är "framställningen af en halt magnetisör. Att
se H:r Askenbom magnetisera war högst löjligt [dvs roligt], och dess manipulationer tycktes till och med yttra sig i benen." Figuren är i den tryckta
texten inte alls halt: Askenbom tillgriper en tvivelaktig effekt. Men det hela
pekar ändå åt den karikatyriker en Göteborgsanmälare 1833 antyder: "Herr
Askenbom, scenens Hogarth[!], med sin lyckliga takt att gripa och återgifva
det komiska i lifvet, sin humor m. m. har i den lägre komiken få sina likar".3 1
Ett drag av beskhet anade vi ju av att han fick göra sjaskiga resonörsskurkar,
och med eldfängd ordfyndighet kommer det igen när han i ett brev hotar
en direktionens borgenär med att denne kan få " judiciel näpst - eller extra
judicielt få en mera tillplattad nos än man förut eger".3 2
Efter detta är det väl bäst att påpeka att Askenbom i sin komik aldrig
överskred "bildningens gräns", vilket hans efterträdare påminns om i Norrköping 1835. 33 Vesterviks Veckoblad minns "en förträfflig aktör; i sitt spel
förnekade han aldrig sig sjelf; såsom hans individualitet var, så spelade han,
och derför var uti hans spel alltid natur".3 4 Och Cronholm skriver vid dödsbudet 1835: "Askenbom som dog ifrån oss! jag höll nästan på att gråta när

jag h örde det. - Du kan aldrig tro hur intressant jag alltid fann den karlen
både utom och p å Theatren." 35 Senare gör Cronholm en jämförelse: " Såg
du n ågonsin Askenbom i werlden - - - så kan du föreställa dig Hr Bentzon. H an lägger i sitt sp el en bonhommie, som gör a tt man känner sig wäl, då
man ser honom. " 36 Ytterligare sp ecifika tion ger lundensaren O sberg : " Såsom
komiker var Askenbom, af mången jemförd med danskarnes Frydendhal,
publikens favorit, t. ex. i Rochus Pumpernickel och Kronofogdarne - - - ." 37
Frydenthal var specialist p å groteskkomiska värdigh etsp ersoner och kunde bre
på, m en t ex Baggesens huvudintryck var ett sammanhang och en lätthet
"der giver endog det Barokke Gra tie og gj0r K arika turen selv til Ideal" .38
Frydenthal kunde dra ner skratt med de minsta m edel. Det stämmer med
Cronholms minnesbild av Askenbom: h ans "komiska förmåga war så owanlig,
att ett enda ögonkast eller gest af honom war tillräckligt för a tt bringa hela
publiken till de m est stormande applådissementer" .3 9
Hur blev det m ed applådissementerna för h err Bjur? H an ses bl a som
Sigismunds fostrare Clotald i Lifwet ä r en Dröm 1827, och a nmälaren kan
knappast " tänka sig något m era lumpet" :
Med en obehaglig or gan, likt ljude t ur en tom tunna, fram stappla r H err B.
sin role liksom stode han framför en m agister för a tt läsa upp sin läxa ; någon
nuancering i uttalet synes h a n a lld eles icke ha begrepp om , och a tt beledsaga
ta let m ed a ction har då a ldrig hos honom kommit i fråga. N ågonting mera
stelt och kä nslofattig t ka n ej tä nkas, och de t är ganska säkert a t t om en trä dbild
ställdes på ett b räde och sköts fram om culissen och någon der bakom läste
upp rolen, skulle d et göra a lld eles samma effe ct som H :r B . s p ersonliga framträdand e. D å a llas spel tillsamma nstage t n a turligtwis måste göra ett, om j ag
så må kalla d et, totalintryck p å åskåd a ren, så ska ll d etta alltid bli gem ent lidand e
i alla piecer d er m an nöd sakas uthä rda H :r B. s d ela ktigh et.

T ydligen finner den obarmhärtige kritikern a tt h a n förgå tt sig. Om den
karge fogden i Slottet Montenero heter det 30/ ro: "att H :r B jurs sp el icke
war likt sig, war lika owä ntadt som wälkommit", och h a n erkänns ju vara
" temligen p å sin pla ts" som svartebror Knut i Axel och W ahlborg. En råbarkad och dundrande m en ganska stel teatersku rk är vad man ser för sig.
Om h ans fru M aria Elisabeth sägs samtidigt a tt hon i sångspelet Twå Ord
"spelar gumma ej illa, men h ennes röst ä r kanske för mycket skrikande och
hennes fylliga ansigte ej alltid nog gamm alt" . Bara ett sägande omdöme till
har vi om denna veteran i karaktärsrollerna: en h ård kritiker i M almö Tidning 27/ ro 1832 tillerkänner h ennes K ennedy i Schillers M aria Stuart " den
naturliga enkelhet, som af den sanne konstdomaren m era wärderas ä n ett
affecterad t p athos" .
Mamsell H offm a n hinner under vår sista sejour få beröm i Alleh anda för
att sp ela K örners T oni " ganska lyckligt och m ed werkligt omdöme" (30/ 12
1 829 ), och i P apegojorna a nas en komma nde "ganska skicklig skådesp elerska"
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Biljettförsäljning till teatern på rådhusvinden i Ystad, detalj av den ena av två osignerade laveringar från 1840 kring en föreställning som uppenbarligen getts av Djurströms sällskap - men utan honom själv i rollistan. Det är därför desto mera frestande
att tro att det är direktören själv som i en jättelik hatt bakom biljettförsäljerskan
övervakar den uppklättrand e publiken. Ystads Teater.

som nu "wunnit en säkerhet och liflighet i ·sitt spel, som alltid skall gifwa
intresse åt de roler hon framställer" (23 / 12). 1827 menade recensenten (6/ 11)
hennes Olfrida ännu visa tvungenhet och ovana, medan mamsell Ekman
som offerlammet Elisene här äntligen får beröm.
Och Djurström gav den gången sin gamla roll som hertig Almarik "ganska
godt; dock torde kunna anmärkas, att Herr D. wid många tillfällen declamerade med för mycken pathos, der blott fordrades en wanlig gång i samtalet". Kardinalfelet, igen.
Under trettio år var Djurström en starkt dominerande gestalt i Malmö
kulturliv. Och vad än samtiden tänkte om honom som skådespelare ägnade
den honom en nästan odelad respekt som teaterledare och litteratör - och,
med alla hans egenheter, som människa. En av dem som känt honom, Bernhard Cronholm, sammanfattar tjugo år efter hans död (Snällposten 14/ 11
1861 ) :
Utrustad med ett godt hufwud, fin estetisk smak och ett utomordentligt intresse
för den dramatiska konsten, egnade han hela sitt lif åt denna konst med en

wä rma som a ldrig kunde afk ylas. H a ns förm åga som öfwersä tta re wa r owanlig ;
ha n beh andlade Swenska språket m ed konstnärlig virtuositet, h an h a de såd a nt
öra för d en metriska form en, a tt i ha ns versifierade öfwersä ttningar, äfwen af
större omfå ng, har ma n i h ans m anuskripter knappt funnit något wa ra ä ndra dt.
Arbetet gick m ed bå de lä tthet och hastighet, och detta kan förkl a ra möjligheten
a tt hinna med så da na m assor som funno s efter honom af öfw ersatta och bearbe ta de dramatiska werk , oakta dt han p å samma gång sj elf gaf d e län gsta rolerna
och dessutom hade mycken tid upptagen för a tt som styr esma n ordna alla ekonomiska och andra bestyr för sitt ganska talrika sälsk ap. - - H an egd e
allmä n bildning, ett lifligt poetiskt sinne och war derj emte en m an af werld,
som i umgä ngeslifwet förrådd e en smak och finh et som h a de han uppwuxit
i d e m est bildade cirkla r. H ans yttre war stå tligt och ännu i en fra mskriden
med elå ld er behöll ha n d et förd ela ktiga y ttre, som i yngre dagar ensa mt drog
så m ån ga till thea tern. H a ns hufwud böjdes äfw en i y ttre hä nseend e a ldrig af
hwa rken tid eller motgångar. I hwilken sta d han kom egde ha n wä nner bland
d e mes t bildade sälskap skretsar, d er ha n war a lltid betrakta d som en hedersgäst.
H a n gjorde epok i Swenska t hea terwerldens historia och ingen h ar hwa rken
före eller eft er honom intagit en sådan pla ts som han inneha de. - Som Skåd esp elare stod han en tid p å högs ta tinna rna af modets tempel, och a lla skulle
modellera sig efter honom, m en h an ha de ett stort fel och d et wa r den uppskrufwa d e pathos, som omsider blev hans a ndra natur och som följde honom
äfwen utom theaterns tiljor. Alltid wan a tt spela stora romantiska roler, lefde
han nästan helt och hållet i d etta svärmiska fantasilif och hela ha ns person
antog också en pregel d eraf. D enna fa lsk a pa thos wa r en konstnärssynd, som
tillhörde d e fle sta medlemm a rn e af h ans sä lskap och blef så a tt säga en a rfsynd
inom ha ns thea ter. M å hända låg det till en del i den tiden s smak, hwilken å ter
en senare tid i betydlig t mån ä nd rat, m en hwa rifrån han sjelf och h ans sälska p
ald rig kunde lösrycka sig.
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Jfr R a gnar Gustafson: M almö T eater
d ess första två decennier ( 180929 ) . 1. Trupperna utom Stå hlbergDjurströms. MFA 1973, s 66 not 3.
Betr spinnhusrä kenskaperna och vi ssa
avvikelser mot en specificera d förteckning över teaterföreställningar 180919 - jfr do not 7.
Jfr R agna r Gustafson: M almö T eater
dess första publik, d ess först a förvandlingar . MFA 1965. Sid 38 ff.
D essutom å terfanns en affis ch frå n
sejouren vid teaterns ombyggnad . D en
är å ter given i Snä llposten 5/ 1 1 1868.
Jfr Gustafson: a a MFA 1973, s 66,
not 5 .
K ä mnersrä ttens dombok 19/3, 26/3 och
7/5 181 3 (MSA ).
Jfr Gustafson : a a MFA 1965, s 37 f.

8

9

Jfr Alma F alkman: Gamla minnen från
1860/70-talets Malmö . Ludvig Larsson
( utg ) : Från skånska stä der för ett par
ma nsåldra r sedan. Lund 19 32. Sid 29 f.
Pjäsen annonseras i M almö först " un d er inöfning" och gavs inte under den
föregående lundasejouren 18/8- 30/9,
inte heller under Norrköpingssejourenj
p å våren 21 / 2- 13/4. Jfr Arthur Norden: Norrköpings ä ldre teatrar. Sa ltä ngstea tern 1798- 1850. Norrk öpin g 1957.
Sid 169 ff. Nordens p åstå ende a tt urpremiä ren va r i Norrköpin g 2/3 1820
stämmer alltså inte.
Pj äsen gavs inte under den föregående
lundasejouren 16/8- 29/9, inte heller i
Norrköping p å vår en 27/2- 17/4 (jfr
Norden: aa s 171f). ]fr ä ven
Georg Norden svan : Svensk teater och

svenska skådespeare från Gustav III till
våra dagar. I. Stockholm 19 I7. Sid
155 f. - Wilhelm Berg (Anteckningar
om Göteborgs äldre teatrar 1- III. Göteborg 1896- 1900 ) anför i del Il s
430 f en förestä llning av R öfvarbandet
i Göteborg 181 4, m en personlistan ä r
exakt d ensamma som i L a M a rtellieres
förfuskning enligt M almöaffisch en 18/ 1 1
18 1o så d et torde röra sig om denna
ver sion.
10

11

11

1 ·1

11

ex-libris III. Stockholm 1904. Sid 390 .
R ä ddat till Malmöhistorien av Leif
Ljungberg: Niclas H ansson Thomson
- En kulturapostel på 1800-talet. Anders Emilson (utg): Att minn as i en
stad. M almö 1965. Sid 59 f.
13 Jfr not 6.
rn Jfr Norden: a a, s 73 f.
17 Jfr Gusta fson: a a MFÅ 1965, s 34 ff.
1s R ecensionerna finn s i Carlshams Tidning l 82 1 nr 34, 35 och 3 7 och det
senar e berörda brevsva ret i nr 45. Breve t finn s i C hristia nsta ds Weckoblad nr
2 l 182 1 och den andra kommenta ren
till det i samma tidnin g nr 22.
19 Jfr Gustafson: aa MFÅ 1965, s 39.
20
Jfr do do s 48.
21 Citerat efter Berg: a a III, s 303 .
22 Djurström : a a, s 115.
23 Do do s 67 f resp D et spanska dramat
( Världslittera turen d el 18, Stockholm
1929 ), s 289 (Curt Bergs översättning) .
2 ·1 I F Smi tt: Teatern Förr och Nu. Örebro 1896 . Sid 85.
2 5 " P a lle Block" ( pseud för Frans Hedberg ) : Fyra år vid landsorts-theatern .
Il. Stockholm 1858. Sid 250 ff.
2G GHT 27/3 1833 citerad efter Berg : a a
III, s 449.
2 7 M a lmö Tidning 13/ ro och 20/ 10 1832.
2 s Norrköpings Aftonblad 4/4 1835 citera t
efter Norden: a a, s 125.

Jfr Gustafson: a a MFÅ 1965 s 48.
Både Norden (a as 86) och Rune
Hillbom (E tt sekel med Tha lia på
Bollhus och Bra nta berg, K a rlskrona
1974, s 86 ) gör f ö anspråk p å urpremiä ren för sina städer, 1824 resp d ec
1822 ! Från Hillbom ( s 7 1) kan här vid
pressläggningen tillfogas uppgiften att
Ståhlberg dyker upp i en Karlskronaannons 8/8 18 1o - den tidigaste kä nda
uppgiften om hans övertagande av
L ewenhagens trupp . Om ledarskap et
åren närmast eft er fru Ståhlbergs död
1824 anför Hillbom a tt också Askenbom och Ljungdahl kallas teaterförestå ndare och a tt truppen a lltså skulle
ledas a v en trojka. I så fa ll do ck med
Djurström som den h elt domineran d e:
som konstnä rlig led are fun ge rad e ha n
ju redan tidigare och from 1824 ä r
det a lltid h an som i varje fall i M almö
och Lund tecknar sä llskapet i a nnon ser
sam t spinnhus- och fattigvårdsräken skaper (i Lunds kronorä kenskaper 1824
- 25 talas t ex båda å ren uttryckli gen om " H err Djurströms Theater
T rouppe" ) .
Erik Wilhelm Djurström: Drama tisk
Blomst erkra ns I. M a lmö 1828. Sid l 4 7
resp 141.
Carl Fr. H ensler: Donaunymfen eller
Sjödrottningen. Öfversättning af E. W .
Djurström. Jönköping 18 27. Sid 3.
Nils Petter O sberg: Lunda minnen frå n
182 0-, 30- och 40-talen. Skrifter ututgivna av Föreningen Det gamla Lund
VIII- IX. L und 19 27. Sid 58 .
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Skå nska Aftonbladet 11 /7 1887, citera d
i C M Carlander: Svenska bibliotek och
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Freya 4/5 1841.
Snä ll posten 12/3 och ro/4 l 849 resp
5/12 1850.
G HT 27 /3 1833 citerad efter Berg :
a a III, s 449 .
Berg: a a III, s 290.
Jfr not 28.
C iterat efter Birger Schöld ström: Brokiga Bilder. Norrköping 1894. Sid 146.
R ektor G ustaf Anderssons brevväxling
1832- 63. Utg av Bert Möller. I. Lund
1940. Sid 57.
M a lmö Nya Allehanda 31 /8 1847.
Osberg: a a, s 56 .
Citerat efter P H ansen: D en danske
Skueplads. Il . Köpenhamn u å. Sid 158.
M almö Nya Allehanda 2/9 1843.
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Knallibox, Kitta i planket och
Andersson i Gropen ...
Om näringsställen i Malmö kring sekelskiftet
Av

E RIK BoDMAN

Ett manuskript med den ovan citerade rubriken fick jag med vid generalstädningen då Skånska Aftonbladet vid årsskiftet r 949-50 lämnade in för alltid.
Jag stoppade undan m anuskriptet och glömde sedan dess existens. När jag
nu närmare granskade det fann jag p å baksidan n ågra blyertsanteckningar a tt
N. J-s. som signerat, då var den äldste kvarlevande m almöbon inom restauratörfacket, a tt h an h ette J onsson och bodde p å L öjtnantsgatan. Anteckningarna
är gjorda av dåvarande redaktionssekreteraren Sven Gustafson . D etta jäm te
signaturens slutord om spritsmugglingen visar att m anuset skrivits nån gång
på 1930-talet. V arför det aldrig publicerades i Sk. A. h ar jag ingen aning om .
Det syns m ej em ellertid värt att å terges. Inga rä ttelser eller strykningar h ar
gjorts: manuskrip tet presenteras bokstavstroget efter originalet (vilket överlåtits till stadsarkivet ) .
Kommentarerna är h ämtade, dels ur klipp i min ägo, dels och främst ur
allsköns litteratur om M almö, både skönlitterär och annan.
»Vi får börj a med Allsinges H otell, numera Kramer [r]. då bestod det av
gamla 2 våningars hus run t om kvarteret, den gången var inte H amngatan
Genombruten. det blev den fö rst innan vi skulle ha vår första Slöid å Industriutställning i M almö år 1865 . då var Industriutställningen i Ridhuset å p å
Drottningtorget och L andtbruksutställningen ute p å såkallade K oängen, bak
om Fredriksberg. I Hotellet var restaurang och K affe å t T orget ock resanderum för övrigt. åt Adelgatan var en K rog till h öger i Porten ock i Kjällaren
var krogrörelse gick under namnet Perssons kjällare. namnet Allsingens fick
det behålla till den rste Oktober 1869. då Kramer fl yttade från Gustav Adolf
[2] dit bort. villket sederm era fick namnet K ramer. Efte r kramer öfvertog vår
välkj ända T örnqvist Hotellet / Gustav Adolf/ (tills h an öfvertog K ongsp arken )
[3]. i H otellet var restaurangen r trappa upp . inunder var 2 större Kjällare
villka uthyrdes till enskillda p ersoner, även h är bedrevs värshus Kj ällaren till

75

På denna bild från år 1885 återfinnes såväl Rotel Horn som Gamla gästgifvaregården.
Foto C V Roikjer. Malmö museum.

vänster om porten var en vanlig Utskänkning. den innehades av en Traktör
Larsson. den till höger var såkallad en bättre krog då där hölls sångarinnor
såkallad Harploft. Här förestods denna av en Dam, namnet gick under Magret
på Björnen som den då kallades. detta var alltså 3 Utskänkningar i en gård.
Så hade vi Frimuraren [4]. då hade den icke namn av Hotell i Kjällaren
var värdshus även där var Sångarinnor. rörelsen bedrevs av en Traktör Holmström som gick under namnet Knallibox. Hade senare värdshus ute i Rörsjöstaden.
Så hade vi Lilla Torg [5] där var i 3 a 4 små hus fullständig spritsärvering.
Nu går vi en liten omväg kommer ner i Ostindiefararegatan där var en
Krog som dom kallade för Svarta hålet [6].

Sedermera vandra r vi ner till Norra V allgatan. dä r låg mitt för västra
broen Gamla hus. där va r Ca rl Tulinska krogen [7]. p å övra våningen var
restaurang med Biljard. det var just var gatan sedan blev genombruten Upp
till Västergata n.
nu kommer vi lite längre bort där h ar vi H otell D anmark [8] m ed sin R estaurang ock i den lilla mörka Kjällaren var såkallad Böttebutik. Ägarna där
var 2 bröderna Borg kom från L andskrona å dit. nu går vi vida re så kommer
vi till Gamla gästgivaregården [g] en Fru R edick som inneh ade Burskapsrä ttighet i detta gamla Hus var till vänster i Förstugan vanlig servering På övra
våningen var m a tsal äfven resanderum. till höger i förs tugan var en såkallad
bötta
nu kommer vi in På H otell Svea / nu Savoy/ [rc]. där h ade vi den gången
en värd som h ette Friberg. D är var m atsalar å K affeer till Höger i Uppgången till vänster var Billjarder. i K jälla ren var 2 U tskänkningar till vänster
var en 3je klass, till Höger var en snyggare med Billja rd i samma fas tighet
åt Adelgatan var en bättre krog. alla h andlade på Eget n amn. m än n a tu rligt På Hotellets räktigheter .
nu går vi vidare. På hörnet av K ansli ock norra V allgatorna var nu T ellegrafvärket h ar sin Lokal, låg ett envånings hus där var också värdshus va r alla
Fiskare ock <lä ras jelpreder h ade sitt tillhåll.
nu kommer vi till Gamla Tunelen [ r r J den va r ju välk jänd. Vi h ade hä r
en Konsul H a ns Fries som bedrev en stor vinhandel i Östra h amngatan hade
ervärvatt sig burskapsrätt fas t h an var D ansk. denna räktighet h ade h an på
Tunelen. så den som skulle arendera den skulle kjöpa all sin sprit hos F ries.
Han var svärson till Barkman å Bergs. dom ägde båda gårdarna bort till
rådhuset.
Sedermera kommer vi till nästa gård alltså hörnan av K ansligatan å Kyrkogatan. där var då Kjällare. i denna h ade en gamall Konditor K apritz rä tt
att servera sprit i fö rening med K onditoriet. h an hade också p å ett besynnerligt sätt ervärvat sig Burskapsrä tt. i Förbigående får vi nämna a tt alla
dessa 3 Burskap fick M almö Utskänknings A.B. Betala 5 000 kronor om året,
till vardera så länge di levde fö r att få bolagets tillstånd, eller gottgöra dem
på annat sätt. med särveringsrätt å r r 876
a. p. r. vi h a r förbigått ett värdshus [ r r], k jälla ren under Kockomska huset.
Benämndes Nya Tunnelen eller Andersson på Gropen som detta då kallades.
Nu fortsätter vi åt Södergatan. så kommer vi till Edvard Lars hörna, den
gången var det ett gammalt 2 vånings hus m ed kjällare då benämndes det fö r
skarpa hörnet [ r 2]. i K jällaren var krog Innehavaren var en Sjöberg. på övra
våningen var värdshus inneh ades av en R estauratör Strandqvist.
Så kommer vi till Skomakaregatan ett gammalt envånings. dä r hade vi ett
välkänt värdshus. gick under namnet F ar i H a ttens. namnet kom just därav,
där bode en h attfabrikör vid sidan om. h an h ängde en stor Hatt vid sidan
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om Krogdörren. det var ett mycket präktigt matställe. den gången hade vi
endast 5 Poliser om någon behövde handräkning under stängetiden, behövde
man blått gå till Farihattens där fans dom.
Nu fortsätter vi ner till Teater Restauranten [ 13]. Innehades då av en Herr
och fru Lundgren. Hon var en allas favorit. Där var alla större Bröllopp och
fäster anordnade under <läras tid. så var där en utskänkning om hörnet i
Sta Nygatan som förestods av en gammal Underoffiser Nord.
Nu kommer vi ner till Rörsjögatan där var då ett nybygt litet Hotell Fönix
[ l 4] med Utskänkning åt rörs jögatan och Restaurang åt Gasvärksgatan med
fästlokal inne i Gården. Blev rättepass färdigt för att installera en mäng Pollacker 1863. som kom Seglande hit med sitt fartyg som flyktingar för Ryssarna. villka följde dom ända till Malmö redd. Låg så här en längre tid.
skuldsatte sig här. så fartyg och alla <läras atraljer fick gå på Auktjon.
nu går vi vidare till St. Trädgårdsgatan där var en krog som benämndes
Novilla. nedre våningen innehades av en Traktör 0. Carlsson, övra våningen
dito av en Gammal Underoffiser med namnet Silver.
så kommer vi upp på Hörnan mitt för Husarkassernen i Berg von Lindes hus.
där var en stor rymlig Kjällare med fullständig Spritservering.
Nu får vi taga en tripp över Skogensbro så kommer vi ut till Fredriksberg
[15] i den oansenliga kjällaren var krog stora restaurangen innehades av en
Traktör Rosvall. med flera små Pavilljunger nere i Trädgården Under sommarmånaderna
vidare fortsätter vi till Värnhem hörnet av Rörsjömarken Låg en gammal
krog som benämdes Sederbergska krogen [16] med räkk framför att binda
hästarna vid.
vi kan ju taga en liten tur utåt Lundavägen. först kommer vi till ett litet
ställe som benämdes Nya Sege [17]. med sprit. så kommer vi till Gamla
Sege [ l 8] det var en gammal krog. Slutligen kommer vi till Kalinan [ l g] Innehades av en som gick under namnet Kalina Nilsson. vi kan ju gå en tur åt
Lund, så passerar vi ett gamalt värdshus som hette Vilan [20]. numera fålkhögskolan. slutligen kommer vi till St Uppåk. krog gammalt känt. när vi nu
ser oss till baka för att komma till Malmö. så har vi att passera 5 värdshus
innan vi kommer till Värnhem. så nog har dom vägfarande haft tillfälle att
göka om å kanske en liten romtoddi också innan di kom till Malmö Torg.
På tillbakavägen får vi nämna ett mindre Hotell beläget i Baltzargatan
med namnet Stockholm. där var krog i Kjällaren Restaurant övanpå med
danslokal i gården. i Trädgården var en större Pavilljung med sångarinnor
som dragplåster.
Nu får vi göra ett besök till Davidshall [2 l] när vi kom över den trånga broen

Hotel Savoys nya matsal (ovan) och kök (nedan). Foto ca 1914. Malmö fornminnesförenings arkiv, Malmö museum.

som då existerade. var där en ganska Prydlig Portal. innan för till höger
alldeles på kanten av Kanalen låg en gammal låg envånings länga först var
där smörgåsbuffen. sedan var där matsal så kom där en större lokal var där
var sånggarinnor med musik. nere i Trädgården var åtskilliga avdelningar
uthyrda till enskillda person. Utåt gatan var nu storgatan kommer. var en
ingång i planket som stod i förbindelse med en Pavilljong i Trädgården där
var en mörk gång med ett slags smalt bord fastskruvad i väggen med 2 lämmar att stämpa upp när afären skulle begynna. förestånderskan för denna afären gick under namnet Kitta i Planket. där serverades både stora å små supar
med smörgåsar allså frivilligt Jemte avhämtning på flaskor i mindre å större
partier. Några hus därifrån på samma sida var en fru Bergman som innehade
en Värdshusrörelse till höger i Porten Huset är fortfarande sig lik.
så fortsätter vi vidare ut till nuvarande triangelen. mällan Södra förstadsgatan å Piledamsvägen Låg ett gammalt Värdshus som gick under namnet
Gästgivaregården, en äldre Traktör Persson fader till numera avlidne Gästgivare Persson som i sin tid hade Vällinge å Sedermera Falsterbo.
Vi kan ju taga en liten tur utåt Landsvägen kommer vi åt Borrebackar där
har vi en krog benämd Statt Ena [22]. Går vi åt Klörup där hade vi Hindby
krog [23] innehades av en C. Olsson Lilla Torgsbarn. Går vi kvarnbyvägen
då hade vi ju Tillesborg [24]. alla dessa med fullständig spritservering även
i parti.
Betraktar vi nu alla dessa Värdshus å Krogar. Betraktar vi då notabene
dem som sett fålklivet så gick det mycket borgerligt och hyggeligt till väga.
värre blev det när vår Svenska lag fick infört Tvångs och Litersystemet då
först fick man se Frilufts supare i Parker Portar och Plattser var der var någorlunda fritt. nu har det ju blivit något bättre. män så har vi också fått en
päst som är nästan värre änn mul å Klövsjukan nämligen spritsmuglingen.
Tänk villken mängd hyggeliga människor som blir Brottslingar just genom
detta systemet.»
N. J-s.

I.

FickJ AlsingJ Kramer

I slutet av 1820-talet köpte Malmö första klubb- och läsesällskap gården 334
vid Stortorget. Serveringen i klubben sköttes av bryggareänkan Hedvig Seth,
som var svärmor till den i gården boende Jöns Magnus Fick, 1801- 56. Han
hade sedan 1824 burskap som handlande. Tio år senare köpte han granngården 335 efter att ha vunnit burskap som gästgivare och övertog nu själv
den nämnda serveringen. På tomten 335 uppförde han redan 1835 två 3-våningshus, ett åt Adelgatan, ett åt Stortorget. Sedan han 1846 köpt läsesällskapets alla aktier och därigenom blivit ägare till även tomten 334 sammanslog han alla byggnaderna till värdshus och hotell som brukade kallas Ficks
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Ficks hotel. R ekla mtryck från

1 850- ta let.

MSA.

hotell. Detta hade huvudingång från torget. I fastigheten åt Adelgatan inrättade Fick en källarkrog som livligt besöktes av de mera framstående hantverkarna. Där kunde man även, h eter det, nästan var dag, om h an inte var
hemma, träffa stadsläkaren Gustaf L andberg, 1809-54, även kallad »Doktor
Dricka å brö». Stans fattiga dyrkade honom, eftersom h a n av dem aldrig
tog betalt för vare sig rådgivning eller recept. öknamnet fick han då han oftast,
när h an besökte hem »där fattigdomen tryckte och förkylningssjukdomar
härjade», mot det onda rekommenderade sängliggande samt ölsupa. Denna
kokta blandning av dricka, mjölk och brödtärningar kallades just »dricka
å brö».
Källarkrogen stängdes 1872. D å var Fick sedan 16 år tillbaka död. H an
är en av Malmö främsta nöj esarrangörer genom tiderna. Inte nog m ed att
han anordnade assembleer och olika slags expositioner på hotellet, på utvärdshuset Mon Bijou, som h an köpte redan 1837, ställde h an under somrarna till med en mängd nöjen av allehanda slag. Här fanns dansbanor, karusell och en scen, där inte bara akrobater o. d. uppträdde, utan även svenska
och utländska operaartister och musiker lät höra sig. Mon Bijou h ade så gott
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rykte, att värdshuset fick besök även av kungliga som av någon anledning
gästade Malmö.
Den driftige Fick nöjde sig emellertid inte med hotell och utvärdshus. Han
övertog även den till Stadt Hamburg hörande stora trädgården, där han
ävenledes anordnade tivolinöjen o. d., även de av hög klass. I juli 1846, då
hela den svenska kungliga familjen och kronprinsen av Danmark vistades i
Malmö, avlade samtliga besök i trädgården. Slutligen ska också nämnas att
Fick ordnade lustturer med ångare till Köpenhamn. Efter hans död upphörde
Mon Bijou som utvärdshus och nöjesetablissemang.
Året före sin död sålde Fick sitt hotell till svärsonen Joachim Edvard Alsing,
1816-69. Det kallades därefter Alsings hotell. Den nye ägaren uppförde
3-våningshuset i hörnet av Adel- och Suellsgatorna och tillbyggde en våning
på huset åt torget. År 1868 sålde Alsing hotellet till den tyskfödde Fritz Kramer, 1813- 93. Han blev inom kort ägare till hela kvarteret Gripen 41. År
1876 uppförde Kramer hotellbyggnaden som omfattar hela det nämnda kvarteret. Efter makens frånfälle fortsatte änkan Anna Kramer rörelsen till sin
död i april 1921.
1836: Steen St eensen Blicher, »Sommarresa i S verige år 1836» ( 1961 ).
D et äldsta uttalandet om Ficks hotell jag p åträffat är från 1836. Det finns i
Blichers ovannämnda arbete. Resan skedde tillsammans med professor Molbech. Förf. berättar hur de båda resenärerna »råkade i gräl hos Ficken, gästgivaren, i det min färdledare ville ha kaffe och jag te. Han kämpade för
den arabiska drycken, jag för den kinesiska - till glädjeblandad förvåning
för Fickens flicka. »
1848: E rik af Edholm, »S vunna dagar» ( 1944) .
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Sommaren 1848 låg svenska trupper i Malmö med a nledning av dansk-tyska
kriget. Bland officerarna var af Edholm. I dagboken noterar han den 8 juni :
»Återkomna till staden åt jag middag med W-t och Funck hos Fick, där det
är smutsigt men god mat». Dan därpå skriver Edholm: »Vi åto middag med
Svea garde i paradvåningen hos Fick a l : 24 couvertet» .
1853: »R esa kring en mycket liten bit omkring jorden» ( 1948) .
I denna bok berättar Magnus Hollertz om sitt besök i M almö 1853: »Ficks
Hotell, en stor träbyggnad vid ett av alleer omgivet torg och inrättat i många
delar på ett europeiskt sätt ... låg sedan och såg på huru husaren, som gick
på post utanför kommendantens bredvid belägna boning, roade sig m ed att
göra utfall i luften med sin långa stora sabel eller slå omkring med den bland
gatstenarna, så a tt gnistorna flögo kring hjältens ben.»

1880-talet: Ola Hansso n, »R esan hem» ( 1895 ); »Nya Visor» ( 1901 ) .
I 1880-talets M almö utsp elas m ånga av händelserna och episoderna i Ola
Hanssons självbiografiska roman »R esan hem » ( 1895 ) . Flera av stadens kända
hotell och näringsställen besöktes av huvudpersonen T ruls och h ans studentkamrater från Lund. N ågra längre beskrivningar finns inte med ett undantag.
Det gäller Kungsp arken, varom m era lä ngre fram . Om K ramer får man
veta a tt där brukade gänget ta in och där drack man en h alva punsch p å
»Kramers hörna», kafeet p å hörnet Stortorget- H amngatan som hade öppnats den l maj 1877. Ola H ansson h ar även begått en dikt om hotellet, den
förekommer i »Nya visor» ( 190 1) och lyder:
Petter berä ttar
bullrar och skra ttar
H ar I hört den nyaste historien
från vårt rälia Sodom Gomorrhia
D et är så att m an kan dö.
Allas vår bekante Gustaf Adolf Sjö
kommer innan kväll
m ed en fin mamsell
p å Kramers hotell
H an ville h a ett rum fö r natten
D et var ka tten
tänkte L arsson och telefonerade p å stund
till Lindeberg i Lund
»Är Gustaf Adolf Sj ö en gifter man»
och fick till svar
»J a ibland»
I kan tänka er hur det sedan gick
Gustaf Adolf sitt resp ass fick
och Sjön gick hög och spydde galla och etter,
stormskra ttade Petter.

1914: Caluna ( pseud.), »Malm öluft och annan luft; (s. å.).
Denna samling kåserier utkom 19 14. Författare var den då kände signaturen
Caluna. H ans intryck från Kramer lyder : Va r ä ter m an bäst i Lund, frågade
en gång en besökande fader sin fö rhoppningsfulle son, som låg och sög vishetens must i lärdomsstaden .
- På hotell K ramer i M almö, löd det n ågot studentikosa svaret.
H an hade rä tt. Kramers ä r bra och då uppsvensken talar om Skåne, så
kommer alltid Kramer m ed p å ett hörn. T y litet var h ar erfari t, a tt p å Kramers får man både »möen m ad och go m ad och mad i rä ttan tid». O ch med
K ramers förbinder m an lä tt tanken på statyn p å to rget därutanför. D en
mastige K arl X G ustaf står där ju n ästan som en skylt för hotellet.
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H o tel K ram er

1 899.

På »Kramers hörna» hålla stamgästerna till kväll efter kväll, alltid desamma vid samma bord.
1927: Frank Heller ( pseud.), »Ballader till bröderna» ( s. å.).
Frank Heller har i detta arbete ägnat Kramer några rader:
»Malmö stad har Kramer, som har räkor från Limhamn
ofta nog kring dessa vi yrade i fröjd.»
1896: Paul Rosenius, »Mitt gamla Lund och andra minnen» (1952).
I detta arbete gör Paul Rosenius några utdrag ur vännen Axel Wallengrens
(Falstaff, fakir) dagbok, skriven i Berlin 1896. En oktoberdag det året gjorde
Wallengren sin första utlandsresa. »P. Rosenius och min far följde mig till
Malmö. Där drucko vi punsch på Kramer varpå jag följde min far till järnvägsstationen. Avsked därpå. R. och jag på teatern och såg Lilla Helgonet.
Frödingska truppen, Sigrid Arnoldson i huvudrollen. Efter teaterns slut superade vi å Kramer. Champagne, portvin, vindruvor, kaffe, likör o. s. v. R.
följde mig så ombord å 'Oscar'. - - - Så hände sig i vårtiden 1889 att W.
efter en massiv libation med kamrater utkommen i friska luften föreslog en
promenad till Malmö, vilket accepterades. Han och Cavallin och Lidforss
hade begivit sig i väg och uppnått målet och Wallengren hade hela tiden under
utflykten varit pigg och rörlig. Lidforss vände tillbaka den följande morgon,
men de andra höllo ut och festade med middag på Kramer till 8 kr kuvertet
med många efterrätter och många likörer.»
1870-80-talet: Hans Dhejne, »Ett och annat om nöjeslivet i Malmö» ,
»Mal mö 600 ån> ( 1940).
I »Malmö 600 år» skriver Hans Dhejne om Kramer på 70-80-talet, då det
gamla inventariet portiären Musculus stod i portiärlogen. På den tiden var
hotellet hemvist för aristokratien, den enkla borgareklassen gick inte dit. På
gaslågornas och de röda plyschsoffornas tid skymtade i de hemtrevliga lokalerna många kända figurer. Där sågs baron Stjernblad, som höll styvt på att
bli serverad av sin specielle kypare. Så fort baronen blev synlig i lokalerna
måste hans kypare vara till hands och följden blev att han ofta fick avbryta
serveringen vid ett annat bord. Om samme baron tog sig en pris snus ur gästernas stora snusdosa, som stod vid ingången till det s. k. gula kafeet, ha vi
oss icke bekant. Det var också i Kramers matsal som en greve Posse på 80talet öppet protesterade mot titelordens demokratisering genom att säga till
serveringsflickan: Vill fröken servera jungfrurna Posse ...
Tyvärr är ingenting bevarat av den gamla kafeinteriören åt Hamngatan
som moderniserades till utställningen 1914. Den var förr i världen indelad i
förtroliga små bås, möblerade med en mjuk röd schaggsoffa att sjunka ned i
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Rotel Kramer uppfördes 1876, arkitekt var danske C F Rasmussen. Foto C V Roikjer
1 900. M almö museum.

och ett bord med marmorskiva. - - - Under taket, dekorerat i sommarblått med flygande svalor, svävade slingor av tobaksrök och på de röda väggarna i båset kunde man beundra Pompejis graciösa ornamentik, diskret präglad av Bo-talets stilistiska opålitlighet. - - - Med tiden jagades Bo-talet
bort från Hotell Kramer och ersattes med ett i grund och botten tristare r 900tal. Det dröjde dock ganska många år, innan det gamla s. k. tyska kafeet försvann, det låg till vänster när man kom in från Stortorget. Där fanns det
fortfarande plyschsoffor och marmorbord på gjutjärnsben. Matsalen, som förr
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Rotel Gustaf Adolf vid Stortorget.
Foto. Malmö museum.

låg utåt Frans Suellsgatan, existerade också, länge i sin gamla utstyrsel med
tunga gardiner för fönstren. Stamgästerna trivdes i denna ombonade lokal
och varje söndag kunde man där se Fader Berg och Mutter som på slaget
fyra slogo sig ned vid sitt reserverade bord.

2.

Gustaf Adolf

Ar l 8 l 7 köpte traktören Johan Petter Andersson ett 2-våningshus på Stortorgets södra sida i kvarteret 49 Oscar. Här hade han krog till l 839, då fastigheten köptes av skräddaremästaren Johan Damström, 1805-76. Han rev
1859 de gamla byggnaderna och uppförde ett 4-våningshus som inreddes till
hotell och togs i bruk följande år. Hotellet, som fick namnet Gustaf Adolf,
uthyrdes 1864 till Fritz Kramer. Han och hustrun Anna skaffade snabbt
Gustaf Adolf ett mycket gott anseende, främst tack vare den goda maten. Särskilt berömda var hotellets »billiga och gedigna sexor». När arrendet 1869
gick ut, lämnade makarna hotellet. R edan året före hade Fritz Kramer, som
tidigare omtalats, köpt Alsings hotell. Gustaf Adolf var f. ö. stadens första
4-våningshus, Kramer det andra.
Rörelsen på Gustaf Adolf sköttes okt. l 87 l-okt. l 882 av Johan Samuel
Törnqvist, 1846-1904. Han hade börjat som kypare i Frimurarekällaren och
var åren 1861- 66 servitör på just Gustaf Adolf.
1882: Hagbard Isberg, »Syner, drömmar och verklighet» ( 1955).
Ar l 882 omändrades fastigheten till bostadshus. Där fanns emellertid tre utskänkningslokaler. Om dem berättar Isberg:
Till höger i porten en trappa upp var en restaurang, besökt framför allt
av slaktare och lantbrukare. Vidare källarkrogar på ömse sidor om porten
med nedgångar från trottoaren åt torgsidan. Den till höger kallades Stora
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Björn, där serverades kaffe och sprit och man kunde sp ela bilj ard. D en till
vänster kallades Lilla Björn och var rena brännvinskrogen. »D en »fasta föda»
som där var förbunden med servering av brännvin, utgjordes av 2-3 små
tärningar grovbröd. D en krogen anlitades endast av de allra fattigaste och
mest alkoholiserade, i viss mån samhällets djupaste bottenskikt. I och utanför
den krogen utspelades den ena tragedien efter den andra ...

1886: Andreas Winq vist ( 1951 ):
I den i denna årsskrift r 95 r av L eif L jungberg å tergivna och kommenterade
»Andreas Winqvists minnen och anteckningar från 1886» h eter det : »Men så
fick jag syn på det ståtliga hotell Gustaf Adolf forntiden så kallade Svarta
kråget ett envåningshus». Winqvist berättar därpå om kröga rdottern som
avrättades för mord och vars avhuggna h and förvarades p å rådhuset. I kommentarerna p åpekar emellertid Ljungberg att historien utspelades r 767 och
att den krog som då fanns där, hette Vita krogen eller Hvita kråget. Svarta
krogen eller Svarta hålet, fortsätter Ljungberg, var ett hus på N . Vallgatan
med anor från r 600-talet och med det förädlade namnet Gästgivaregården.

3. Kungsparken

Kungsparkens restaurang, uppförd 188 1. Foto. M a lmö museum.
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Den '20/7 1881 invigde Oscar Il en lantbruks- och industriutställning i Malmö.
Samma dag öppnades för servering en paviljong i Kungsparken, vilken följande
dag vid en enkel lunch invigdes av kungen. Paviljongen fick namnet Kungsparken. Dess förste arrendator var den ovan nämnde Johan Samuel Törnqvist,
som 1885 var källarmästare också på Stadt Hamburg. I parken uppförde han
även en paviljong kallad Florateatern. D en var på 1880-90-talen ett av
nöjeslystna malmöbor flitigt besökt ställe. K. A. Härje skriver i en artikel att
källarmästaren fått tillstånd att uppföra »teatern» under villkor att tillträdet
till parken, som då var kringgärdad av staket, i övrigt skulle vara fritt. I lokalen gavs »ett slags halft teatraliska föreställningar» av anspråksfullare art än
på andra liknande etablissemang i staden.
Den 30/9 1896 stängdes Florateatern definitivt. Dan efter trädde nämligen i kraft lagen om förbud för varieteföreställningar i samband med spritutskänkning. I ett gammalt klipp heter det därom:
Denna sista kväll uppträdde bl. a. en mycket populär fransk chansonette.
Som avslutning sjöng hon en improviserad visa med refrängen »Adieu la Suede
charmante, charmante, charmante / Adieu de tout mon cceur». Den väckte
ett stormande jubel, sångerskan måste in igen, sjöng först Marseljäsen och
slutade med att knäliggande och med uppräckta sammanknäppta händer
sjunga sången »Liberte, liberte, liberte ! ! !» När äntligen alla gästerna strömmat ut, trädde Törnqvist fram vid Florateaterns ingång och yttrade: »Godnatt ,
mina damer och herrar, nu är det slut med det glada Malmö ! ! !»
Teatern stod kvar i parken ännu några år men såldes och hamnade till slut
som lådupplag på Malmquists bryggeri.
Törnqvist lämnade Kungsparken l9or. Restaurangen ombyggdes och förändrades efter hand tills den i färdigt skick kunde öppnas den 25/ 4 l 9 l 4 lagom
till Baltiska utställningen.

1880-talet: Ola Hansson, »Resan hem» (1895).
I »Resan hem» berättar huvudpersonen Truls om att han en kv~ll gick ut i
Kungsparken. »Det var en vacker julikväll, stilla och varmt. Hela Malmö
var på benen. På gångarne och i alleen utmed kanalen var fullt med folk,
som suto på bänkarne eller drefvo i skånskt mak fram och tillbaka, alla de
som ville njuta af den vackra sommarkvällen och vimlet och musiken uppe
från värdshuset men som helst sparade på entree- och förtäringspengarne,
småborgare och handtverksfamiljer samt ensamma flickor, hvilka gjorde sig
ett extra nöje med att se på sina ungherrar och dessas presentabla dambekantskaper. Truls fick sin biljett i träkiosken och steg uppför den breda trappan till estradrundelen. Det var alldeles fullsatt, hufvud vid hufvud, grupp
vid grupp, alla borden fullsatta, ett enda summande sorl, en enda svart rörlig
massa i den ljusa halfdagern.»
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Kungsparkens restaurang, 1882. - D en nu befintliga byggnaden uppfördes till Ba ltiska
utstä llnin gen 1914. Foto M a lmö museum.

1914: Caluna ( pseud .), »Malmöluft och annan luft » (s. å.) .

Calunas beskrivning av Kungsparken två decennier efter Ola H ansson skiljer
sig inte mycket från den senares skildring:
»Det är fullsatt vid varje bord uppe på sommarrestaurationen . Festligt
glam och sorl fyller luften och livet går i brusande r ytm.»
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Kungsparken. Musikpaviljongen.
Foto C V Roikjer. Fornminnesföreningens arkiv, M a lmö museum.

4. Frimuraren
År l 850 köpte handskfabrikören L. Petschke fastigheterna 5 l l och 5 l 2 på
Stortorgets västra sida, rev de gamla husen och uppförde ett 3-våningshus.
I nr 5 l l hade l 780- 184 l funnits en krog, i folkmun kallad Bialitt. Detta
efter krögaren Malmqvist som försökte få gäster och bekanta att stanna längre
med orden »Bia litt, du har väl inte så brått». Denna liksom övriga uppgifter
i huvudsak hämtade ur A. U. Isberg, »Handbok» (1922). Hösten 1855 öppnades i den nya fastighetens källare ett konditori, förenat med restaurang,
som till hösten 1859 innehades av konditorn Rudolf de Capretz. Han efterträddes av utskänkaren f. d. handlanden David Lenander, 1825-82. Hösten
1882 övertogs restaurangen av den av N. J-s nämnde Knallibox, vars riktiga
namn var Samuel Verner Nordström. Två år senare tog Petschke själv hand
om rörelsen, gjorde emellertid konkurs och fastigheten inköptes för Frimurarlogens räkning. Året därpå »döptes» källarrestaurangen till Frimurarekällaren. Det namnet övergick emellertid redan l 887 till den på första våningen
nyinrättade restaurangen vars förste innehavare blev den kände konditorn
Gustaf Baude. l 908 inrättades fastigheten till hotell under namnet Hotell
Standard, vilket det behöll under nya ägare fram till 1921 , då det fick namnet
Frimurarehotellet. Nämnas bör även att okt. 1865-okt. 1885 var i fastigheten inrymd Malmö första telegrafstation.

1886: Andreas Winq vist ( 1951 ).
Den ovan nämnde Winqvist skrev 1886 även om Frimuraren men kort och
gott : Jag gick förbi Frimurarelogen det gamla värdshuset Bijalitt, där månghundrade hästbytare bedrivit sitt s. k. liköp, så bytar det i världen.
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Frimura rerestaura ngen, nuvarande resta urang Kung Karl. Huset uppfört
köpt 1866 av logen Acacian. Foto fr ån 1880-talet, C V Roikj er. MSA.
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in-

1880-talet : Ola Hansson, »Resan hem» ( 1895).
Att det fanns bilj ard på Frimuraren framgår av »R esan hem». Där omtalas
att Truls med en av vännerna satt i biljardrummet på Frimurarekällaren.

5. Lilla torg
Där låg det s. k. Kalopsenborg. I MF A r 94 r berättar Axel Cronquist ( sign.
A. Cqt ) några »Minnen kring Lilla Torg». Han omtalar att värdshuset fått
sitt namn efter den stående matsedeln kalops och inkokt ål. »Någon variation
härå sades icke ha funnits, men dock - eller kanske just därför - blev värden
J. Jonson en förmögen m an ... »
Att annat än kalops och ål serverades framgår emellertid av »N ågra Malmötraditioner upptecknade i Bara härad» av Ingemar Ingers, MF A r 966. En
Tottarpsbo berättade sålunda 1922 att Kalopsenborg innehades av en kvinna.
Hon serverade stekt fläsk eller köttbullar och middagsmaten kostade 25 öre.

6. Svarta hålet
Det verkar som mer än en krog benämnts så. N . J-s säger att den låg på Ostindiefararegatan men Ingers i »Ortnamn i M almö» i MF A r 95 7 att det enligt
en muntlig tradition betecknade ett hus vid Generalsgatan. Men såväl A. U.

gr

" K a lopsenborg" vid Lilla torg. Fram till 1899 drev spisvärden J akob J ohnsson rörelsen i
fastigh eten Lilla torg 9, som d å revs. D en fas ti gheten låg på torget framför den h är avbilda d e. - Foto . M a lmö museum.

Isberg som Leif Ljungberg (ovan 2 Gustaf Adolf ) säger att det var namnet
p å vad som sen kallades Gästgivaregården vid N. Vallgatan.

7. Carl Tulinska krogen
Den var enligt adresskalendern 1879 inrymd
ningsföreståndaren h ette Carl Tulin.

N. Vallgatan 84. Utskänk-

8. Hotel Danmark
Adressen var N. Vallgatan 72. Av de båda bröderna Borg var Carl
ståndare för hotellet och Gustaf för restaurangen.

J.

före-

9. Gamla Gästgifvaregården
Adress N . V allgatan 62. - Det på platsen liggande gamla värdshuset - vars
historia är obekant - övertogs 1830 av J acob Kistner, en känd och festlig
figur i dåtidens M almö. Om honom gick m ånga historier. Trots sitt handikapp, bara högra a rmen var fullbildad, den vänstra endast ett litet stycke
nedanför armbågen, var han stark och oförvägen. När han övertog gästgiveriet hade h an varit både fattigfogde och stadens förste polisuppsyningsman.
Han lämnade 1823 den sistnämnda befattningen och var sedan i sju år charta

sigillat;::e ombudsman. Ar 1830 sökte och fick han burskap som gästgivare.
Carl Christian Halling berättar i sina minnen åtskilligt om Kistner, bl. a. om
dennes sätt att åberopa merit för att kunna bli gästgivare. Mot hans ansökan
protesterade flera av innehavarna av cle inte mindre än 34 näringsställen o. d.
som redan fanns i stan. Men, skriver :f:Ialling, Kistner begagnade för att komplettera sin meritförteckning ett av landshövding Klinteberg vid något tillfälle, då Kistner skickats i hans ärende, utfärdat intyg att Kistner härunder
ägde använda gästgivareskjuts. Därmed ville han bevisa att han borde få
bli gästgivare - vilket gick! Halling fortsätter, att som gästgivare hängde
likväl hos Kistner polisen alltför mycket i honom. Han utövade polismakten
nog strängt och en gång gick han så långt, att han höll på att komma på
fästning för olaga häktning. Han dog likväl från denna brottmålssak.
Efter Kistners död 1835 sålde änkan gården till krögaren Petter Pettersson.
Den övertogs 1843 av hans änka som 1878 sålde den till dottern Emilia Redec
(»fru Reddib ), gift med en sjökapten. Åtta år senare köptes gästgivaregården
av H einrich Horn, den nye ägaren till Hotell Svea. Han lät riva den och
uppförde i stället ett 4-våningshus som förbands med det andra hotellet.
Gamla gästgivaregården kallades, som nämnts under Gustaf Adolf, för
Svarta hålet. - Om Jacob Kistner se även A. U. Isberg, Malmö Krönikebok
III, och Leif Ljungbergs anteckningar om fattigvården i Malmö (MFA 1938 ) .
JO.

Svea) Horn) Savoy

Den 7/6 1862 öppnades N. Vallgatan 60 ett hotell som kallades Svea. Innehavare var musikdirektör Joh. Gustaf Åberg i Sölvesborg som två år tidigare
köpt flera tomter vid gatan. Av dessa jämte ett nybygge bildade han hotellet.
Det sålde han 1868 till källarmästaren i Karlskrona Johan Friberg som i sin
tur efter blott två år sålde hotellet till källarmästaren från Hamburg J. F.
Horn. Han kom närmast från Köpenhamn där han varit hovmästare. Ar
1884 fick hotellet namn efter sin ägare, alltså Hotell Horn. Två år senare
köpte han, som ovan nämnts, Gamla gästgivaregården, rev den och uppförde en nybyggnad som förenades med det gamla hotellet. Ar l 898 bildade
Horn Malmö Hotelaktiebolag som köpte fastigheterna. Tre år senare den
18/ 12 1901 begick Horn självmord i Köpenhamn. Aret därpå fick hotellet
namnet Savoy. Ar l 9 l 2 lät bolaget riva den västra byggnaden och uppförde
åt H amngatan den nuvarande byggnaden i god tid till Baltiska utställningen.

Hotell Svea

1 880.

1880-talet: Ola Hansson, »R esan hem» ( 1895).
Ola H ansson nämner flera gånger Horn i »R esan hem». En gång intar Truls
och två vänner där »en splendid frukost med ostron och champagne». En
annan gång blir det en vad man kallar h elafton: »D e ströko genom staden
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Hot ell Horn 1896.

Rotel Svea ( ca 1870 ) . Foto Carl
de Sharengrad. Malmö museum.

och föllo in på hotell Horn, spelade biljard och drucko punsch, åto sexa med
ostron och Steinwein samt hamnade till sist nere i kafeet vid musik, kaffe
och likörer . . . I den helt skumma dagningen var man hunnen så pass långt,
att man kunde rulla i täckdroskor genom den sovande Södra Förstaden ut
mot Hindby för att äta sillfrukost i gästgifvaregården. »

1890: Frithiof Nilsson Piraten, »Bock i örtagård».
I »Bock i örtagård» har Piraten som bekant en berömd skildring av det stora
smörgåsbordet. Den återges f. ö. även som inledning till Bertil Widerbergs
»Ymnighetshorn» i h ans 1964 utkomna »Malmö».

1914: Caluna a. a.
Caluna har skildrat även en söndagskväll på Savoy. Det skiljer sig föga från
vad han skriver om Kungsparken:
- - - kafeet strålar i ljus, hvartenda bord är upptaget och ett larmande
sorl ligger öfver lokalen. Sorlet brusar mäktigt, det är skratt och prat och
sorglöst snatter.

1870-talet: Marcel Evants, »Op reis der Zweden».
»Op reis der Zwedem> heter en på holländska utkommen resebeskrivning
från r 870-talets Sverige. Författaren heter Marcel Evants. Hans intryck från
Malmö är blandade. Bl. a. kritiserar han det enligt hans uppfattning alltför
stora tyska inflytandet på skilda områden. Han ägnar några rader åt det
hotell han gästade och det kan inte gärna vara något annat än just Horn.
Han skriver nämligen att hotellägaren är tysk och inte bara han utan även
hovmästaren. Denne skäller på alla svenskar och främst på de svenska kyparna. Men deras obelevade uppträdande tyder på närheten till Tyskland.
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Tv: " Gamla Tunnelns" källarvalv. - T h: " Nya Tunneln" i Jörgen Kocks hus
Nedgången till källarvalven från Västergatan. - Foto. Malmö museum.

I I.

1900 .

Gamla Tunneln

Handlanden, sedermera konsu ln Hans Jakob Fredrik Friis - han var dansk till
börden och levde 1819-87 - fick den 31/7 1852 rättighet att i fastigheten 218
-'- 19 vid Östergatan »inrätta så kallad Cafe och der till salu hålla Caffe, the,
chokolade, limonad, bakelser, vin och spirituosa i allmänhet». Den sist nämnda
rättigheten mot stadens äldstes önskan. Friis var sedan just 1852 gift med
en dotter till handlanden Pehr Gustaf Barkman, 1788- 1863, som tillsammans med handlanden Christian Bergh, 1793- 1866, år 18 17 bildat han delshuset Barkman & Bergh. Visserligen var firman sedan 1849 upplöst men
fortsattes under samma namn av Bergh och hans son. Firman ägde den nämnda fastigheten. Till föreståndare för kafeet anställde Friis konditorn Rudolf
Leonard de Capretz, sedan denne blott 23-årig fått burskap å »schweizerpastejbagareyrket».
År 1865 överflyttades rörelsen till fastighetens hörnkällare, som efter omfattande arbeten kunde öppnas den 2 maj 1866 under namnet Tunneln. Den
utvidgades 1877 med ytterligare lokaler vilket firades med en stor invigningsmiddag den 20/ 3 samma år. Till den hade flera av stans prominenta per-

" Gamla Tunneln." Foto ca
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1910

C V Roikjer. Malmö museum.

soner inbjudits och de bjöds på 14 rätter och 14 slags vin. Under de år som
sen dess gått har en mängd omändringar skett av och i fastigheten.
En kort tid efter 1904 kallades restaurangen för Gamla Tunneln. Det var
för att skilja den från den källarkrog som var inrymd i Jörgen Kockska huset.
Den hade inrättats där i början av 1880-talet och kallades Nya Tunneln.
I 2.

Skarpa Hörnet

Källareinnehavaren var utskänkaren A. Sjöberg med adress på Södergatan
medan värdshusidkaren Janne Strandqvist hade adress på Stortorget.
Enligt Axel Cronquist (MFA 1953) »Till en gammal målning från Malmö
Stortorg» var Strandqvists föregångare åren 1870-76 restauratören Hans
Henrik Kockum, »även kallad bierförsäljare».

13. Stadt Hamburg
Stadt Hamburg, som byggdes 1808, kallades i åtskilliga år Teater Restauranten. Redan på hösten nämnda år uppfördes skådespel på teatern. ]. 0. Friberg har i »Malmö stadshistoria och beskrivning» ( l 842) en lång redogörelse
för byggnadens utseende och inredning. Bl. a. omtalas att på andra våningen
fanns en stor danssal, 25 alnar lång och l l alnar bred. På samma våning
var 10 gästrum och på tredje l r. På gården var stallrum för 32 hästar. Vidare fanns en större trädgård och en plan med kägelbana, som så småningom
inreddes till ett slags tivoli. Denna livligt beökta restaurangträdgård lades
ner sedan Kungs parken öppnats den 2 l /7 l 88 r.
\

1817: Ulla Cronstedt:
Stadt var alltså värdshus och kallades även Nya Värdshuset. Det framgår
t. ex. av »På Skabersjö 1817» av Ulla Cronstedt, ett kapitel i Harald Schillers
»Skåne genom två sekler». Hon skriver: Vi bytte om hästar vid Nya Värdshuset som är mycket väl arrangerat för resande och vackert. I övre våningen
är Spectaclesalongen.

1808-1881: Hans Dhejne, »Ett och annat om nöjeslivet i Malmö» i »Malmö
under 600 år» ( l 940).
Dhejne omtalar att den l/1 l 1808 firade man Gustaf Adolfs födelsedag i den
ännu orappade festsalen på Stadt. Där hade f. ö. Amaranterorden sitt första
sammanträde. Vidare nämnes att Stadt på vårsidan l 88 l brann utom teatern
som skonades. Sin glanstid hade nog restaurangen under Baltiska utställningen,
skriver författaren.
Även i SDS årsbok 1966 skriver Dhejne om Stadt, om hur i de »gustavianska» lokaliteterna det borgerliga Malmö, lagom blandat med grevar,
baroner och husarlöjtnanter, superade och drack punsch.
98
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Stadt Hamburgs trä d gård. Foto från 1870-talet, M a lmö museum.

Alfred Fjeln er har givetvis diktat om Stadt:

Här samlades borgerskapet
till Sällskap gemytlig var kväll
kring simmig och stark von Bergen
svart Faxe och blå Martell
Här bänkade redliga gubbar
i härliga bunkalag
som ej visste vad centilitrar
kunde vara för vansinnigt slag
Och när vår kom med Rundningens grönska
och majsol varm och klar
då blev det en ljus riviera av en gammal gattrottoar
Ej väldiga jätteverandor
förmå mig ens för en stund
förgäta det trevna behaget
i Stadt Hamburgs lagerlund.
100

Fredriksbergs värdshus. Östra Förstadsgatan 43. Foto. Malmö museum.

1 4.

Hotell Phönix

Adress: Rörsjögatan 6. Restauratör enligt adresskalendrarna 1861 och 1868
P. Hansson. Om polackerna i Malmö, se Leif Ljungberg »Förrädare eller
frihetshjälte. Stefan Poles och polska expeditionen i863» (MFÅ 1963 ).

15. Fredriksberg
Uppkallat efter handlanden Fredrik Wilhelm Löhr, f. 1836. Han blev student 1853, avlade i854 kameralexamen och övertog 1868, sedan fadern dött,
dennes spirituosaaffär. H an gjorde emellertid konkurs och utvandrade, enligt
Sjöström, »Skånska nationen 1833-1889», till USA.

16. Cederbergska krogen
Adress: Ö. Förstaden 8. Innehavare handlanden N. P. Cederberg. Upptas som
sådan 1861 men har ej denna titel 1868 i adresskalendern; kallas senare lantbrukare. Lokaler i hans fastighet hyrdes 1874 för östra understationen av den
nyorganiserade poliskåren.

lJ. Nja Sege
Kallades även Segekrog. Rörelsen varade längre än i Gamla Sege enligt Ingemar Ingers »Ortnamn i M almö» ( MF Å 195 7).
!Ol

18. Gamla Sege
Gårdens officiella namn Segeholm. Var i senare tid arbetarbostad under
Arlövsgården. Även logi för småländska betupptagare och kallades därför
skämtsamt Hotäl Smålann ( Ingers, MF A l 95 7).

19. Kalinan
Stället beboddes i början av l 700-talet av ryttaren Collin. Efter honom kallades det Collinahuset, nämnt första gången l 739. När krogrörelsen där började är ovisst men l 769 heter stället Callinakrogen. Dess siste ägare från l 883
till 1888 var Carl Palmqvist på Nya Sege. Sistnämnda år sålde han det efter
en brand 1876 nyuppförda värdshuset till Sockerfabriks AB. Därmed var
värdshustiden slut.
Utförliga redogörelser finns dels av William Karlson i Kulturens årsbok
1949, dels av Ingers i Hvilans elevförbunds årsskrift 1942.

1800-talet: Per Andersson, »Barefålk» ( l 933 ).
I detta arbete finns ett kapitel som heter Gåratjörslor å Stassättjor. Där berättas om Kalinan som angjordes på hemväg från Malmö, där man redan
druckit en del:
I det kruet skolle vi jo inj. Där va fullt på gåren med skjossa, di va bårta
ifrån di östra gossen, ifrå Söudeborr tror ja å hade vad i stan i samma ärened
såm vi. Där va en lång rälier snömos såm antasta voss, så fort vi satte å, å
ville ha rea po va vi va forrnåna. En å våra tyttje ad de anjittj nom ente.
»E du stossk? Vill du ha pistj», vräula han å si. Ja täntje: »Här e nock ulor
i mossen å di va dobbelt så många såm vi». Ja jittj bårt i min vöjn å to en
skammel såm lå där, tyde mi så nätt bag den rälie å slo bened åu hanom
justament som han vissla ti. Men de bli itt vråulane i ställed. »Nu tjör vi
påga», skräj ja ti å po en menut va vi i farten ijän å de jittj i flyane flänj. Bag
om voss hörde vi itt farlet svärane å allo å di försöjte åsse å tjöra fatt voss
men vi hade linnad mottrana på dårras vöjna å vi hade fådd sådant fårresprång så de jittj ente, men vi tore ente säjta farten fårr vi tjört itt lant bede.
20.

Vilan

Uppfört som värdshus 1822 av handelsbokhållaren Sante Santesson från
Malmö. Se vidare Ingers i Hvilans elevförbunds årsskrift 1942.

1830-talet: Bror Emil H ildebrand »Gamla studentminnen från Lund» (19 18) .
Hildebrand, l 806-84, berättar att någon gång men ytterst sällan gjorde man
en tur till Malmö :
»I de bottenlösa lervägarna, der hjulen nersjönko till kubbarne, plöjde
man - nära nog hela dagen - för att hinna fram, sedan man på Hvilan,
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ett värdshus i äkta skånsk bondstil, på halfva vägen, gifvit de arma hästarne
och sin egen genomskakade kropp någon hvila.»
I »Skånskt adertonhundratal i bild» ( l 954) läses:
Mellan Malmö och Lund fanns det under 1800-talet sju gästgivargårdar
utefter landsvägen och det påstods att det tog en student fyra dygn att ta
sig fram mellan de båda städerna. Från Malmö räknat var det först krogen
vid Värnhem, sedan Nya Sege, Gamla Sege eller Segeholm, Kalinan, Hvilan,
Uppåkra och till sist Hjärup.

2 I.

Davidshall

Adress: S. Förstadsgatan 67, strax väster om den efter stället uppkallade bron.
Sträckte sig med sina kägelbanor och lusthus västerut i Hästhagen längs södra
kanalen. Etablissemanget, som anlades av handlanden David Lenander (se
ovan under Frimuraren), öppnades den 6/8 1862.
På Davidshall anordnades de första ballonguppstigningarna i Malmö. D et
var under utställningsåret l88r. En dansk som hette Koblauch var nöjesarrangör där. Han engagerade två landsmän, bröderna Poul och Edvard
Damme från Köpenhamn, att under juli och augusti göra ballonguppstigningar från Davidshall. Bröderna hade tidigare under året gjort sådana uppstigningar från Tivoli i Köpenhamn även med passagerare. Allt hade lyckats
väl. Två ballonger hade landat i Skåne, en i Fosie och en i Lomma.
Givetvis väckte uppstigningarna i Malmö stort uppseende, det var ju ett
helt nytt folknöje här. Särskilt uppmärksammad blev uppstigningen den 7/8.
Redaktören J. B. Westenius, 1827-1907, hade nämligen i sin tidning »Framåt»
meddelat att han tänkte följa med upp i rymden. Som pressman behövde
han inte betala nånting, men medpassageraren, en handlande Butterman,
fick betala 50 kr. I »Framåt» lämnade Westenius en entusiastisk skildring av
färden, den gick ut över K varnby och S. Sallerup, men då det såg ut som om
man skulle h amna i en skog, kastade föraren ut ankaret och landningen skedde
på ett klöverfält i Tjustorp vid Skabersjö. Kort efter anlände Koblauch i
en droska åtföljd av en lastvagn. På denna lastades ballongen medan de
båda passagerarna åkte tillbaka med Koblauch. De hälsades på Davidshall
med hurrarop, »vi mottogos som långväga resenärer», skriver Westenius och
fortsätter »Ensamt mig har man begått minst r.ooo handtryckningar».
En annan märklig uppstigning från Davidshall blev betydligt äventyrligare.
Det var den 21 /8. Som passagerare medföljde en verkmästare vid yllefabriken och en 17-årig gymnasist från Lund, sedermera redaktören för Folkets
Tidning Waldemar Biilow. Färden kunde ha slutat verkligt illa, det både
regnade och blåste kastvindar. Ballongen flög åt öster och kolliderade nästan
genast med taket på en villa mitt emot Davidshall. Både takstenar och kalk
yrde omkring, ballongen höjde sig dock, sedan man kastat ut ett par sand103

säckar, men snärjde nu in sig i telefontråden till Frostska garveriet vid Storgatan. Gondolen kom em ellertid loss men törnade nu mot en skorsten, rev ner
ett stycke av denn a och förstörde åskledaren. Ballongen sänkte sig åter men
passerade över Lugnet för att stöta mot ett hus p å S. Långgatan så h årt, att
det blev en spricka i väggen. Kastvindarna snurrade därpå farkosten runt,
så att den drev in över den smala Lorentsgatan. Här skyndade folk till och
drog gondolen närmare marken. D å hoppade Bi.ilow av, varvid ballongen
höjde sig p å nytt och styrde ut över Rörsjöfältet och Håkanstorp. D är fick
den landfäste i en grusbacke intill ö. Hohög. Efter 1 ~ timma var luftfararna tillbaka på Davidshall. Verkmästaren hade fått ena h anden rätt illa
blesserad, Bi.ilow en?ast några små skråmor medan föraren var helt oskadd.
Arrangörerna m åste betala ganska kraftiga skadestånd till de personer med
vilkas hus ballongen kolliderat.
22.

Stattena

Blev enligt Ingers skolhus på 1870-talet och efter 1923 kommunalhus, numera bostadshus. Stattena krog finnes nämnd 1830.

23.

Hindby krog

Gammalt värdshus, inrättat 1777, nedlagt 1933. D en sista värdshusbyggnaden,
som uppfördes efter en brand 1888, revs 1936. Truls i »R esan h em» gjorde
som nämnts under JO. Horn efter festande h ela natten, resa i droska ut till
Hindby för att där på krogen äta sillfrukost.

24. Tillysborg
Dragonen Tilly fick 1853 tillstånd a tt öppna kafe där, från 1855 med spriträttigheter. K allades för sitt trånga utrymme Kobåsakrued. Se vidare Helge
Anderssons initierade skildring av den ökända krogen ( MF A 1959 ) .

"O, M almö! 0, M almö! Så trefli g du ser ut. " Skämtkort fr ån seklets början. MSA.

Stora tullhuset i Malmö 1876-1973
Av RrcKARD

BENGTSSON

Ur tullverkets synpunkt har den gamla tullbyggnaden vid Skeppsbron i Malmö
spelat ut sin roll. Den 2- 5 februari r 973 flyttade tulldirektionen med tillhörande underavdelningar samt sjötullavdelningen över till det nybyggda
Öresundshuset i kv Flintrännan i Nyhamnen. I samband därmed flyttades
även tullavdelningen Nyhamnens kameralavdelning med tullmästarkontor till
samma byggnad. Tullkammarens arkiv, tidigare beläget i källarplanet till
tulltaxeringsexpeditionen Tågfärjans packhus vid Utställningsgatan, fick nya,
modernt inredda lokaler i källaren till det nya huset. Denna framställning
skildrar den nu uttjänta tullbyggnadens historia 1876- 1973.

Inledning
Den gamla tullbyggnadens föregångare var placerad norr om kv Mercurius
vid Frans Suellsgatans utmynning i Norra Vallgatan. Det var ett stenhus i
tre våningar, uppfört 1835- 36, och i detta inreddes packhus och tjänsterum
för tullförvaltningen, arbetsrum med arkiv för tolagskassören, stadsvåg med
kontor för vågmästaren samt packhus till inläggning av varor som anmälts
till kreditupplag. Redan 1868 framförde tullverket förslag om uppförande av
en ny, större tullkammarbyggnad. Detta undveks emellertid genom att man
1870 gjorde en tillbyggnad till den redan befintliga tullkammaren. Tillbyggnaden bestod av järnplåt och beredde ett ökat packhusutrymme på 835 kvm. 1
Det vid Malmö hamn omsatta tonnaget hade 1860- 75 mer än fyrdubblats.
Denna ökning minskade dock under perioden 1875- 19rn. I detta industrialiseringens tidevarv steg importen och med den tullarbetet och behovet av en
ny, större tull- och packhusbyggnad. Tullintäkterna och hamnavgifterna steg
i motsvarande grad. Under samma tidrymd, 1860- 75, sjönk tullintäkterna
i Göteborg katastrofalt medan beloppen höll sig nästan oförändrade i Stockholm.2
Skyldigheten för stapelstäder att tillhandahålla byggnader för tullväsendet
härstammar från tider, då sådan skyldighet förknippades med rätt för stapelstäderna att upptaga den s k tolagsavgiften.3 Denna rätt upphörde visserligen
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185 7, då stapelstäderna i stället tillerkändes ersättning, den s k tolagsersättningen. Denna utgick från tullmedel, men skyldigheten att h ålla tullokaler
kvarstod. 4

D en ansenliga tillväxten av varuimporten gjorde kraven p å en ny tullbyggnad helt oavvisliga. Hamndirektionen gjorde framställning om nybyggnad,
och den 22 januari 1875 beslöt stadsfullmäktige därom.5 Ett av direktionens
förslag gick ut på att den nya byggnaden skulle uppföras p å östra kajsidan
vid Suellshamnen. Där fanns en tomt som begränsades av kajer p å två sidor
och där kunde lossningen av varor ske direkt till tullpackhuset, en fördel som
framledes kom att förringas betydligt genom uppförandet av järnvägsbron
över Inre Hamnen. På platsen fanns då enbart ett förfallet stenhus, som
fram till sin rivning tjänstgjorde som stadsvåg.
I stadsfullmäktige invände h andlanden Gustav Flensburg mot detta förslag, att uppförandet av den n ya tullbyggnaden på den föreslagna platsen i
hög grad skulle inverka menligt inte endast på trafiken inom östra hamnområdet i allmänhet utan i synnerhet p å det direkta godsutbytet mellan bangården och hamnen. Flensburg föreslog att tullbyggnaden skulle förläggas
till området väster om Suellsh amnen där nuvarande hamnkaptensbostället
ligger. Då skulle byggnaden få kajer på tre sidor och även utrymmen västerut
att utvidgas på. Hamndirektionens ordförande, handlanden Johan Petter
Bager, hävdade a tt tull- och p ackhusbyggnadens eget ändamål främst borde
bli bestämmande. D e båda förslagen som h ade diskuterats kom bägge från
h amndirektionen. M ed 32 ja- mot 4 nejröster beslöts att byggnaden skulle
uppföras väster om Statens Järnvägars tomt p å östra ka jsidan av Suellshamnen.
Ritningarna uppgjordes av de kända stockholmsarkitekterna Axel och
Hj almar Kumlien, och utformningen blev måttfull nyrenässans. Den 18 juni
1875 godkände stadsfullmäktige ritningarna. Därefter sändes de upp till
Kungliga G eneraltullstyrelsen (KGT ) och Kungl Överintendentsämbetet; dessa
myndigheter hade emellertid inga allvarliga invändningar a tt göra.6 Ritningarna är daterade den 24 mars 1876 i sin slutgiltiga form.
Stadsvågen revs, och byggnadsarbetena satte i gång: D en 1 november 1876
skedde slutbesiktningen och byggnadsbrev utfärdades.
D en uppförda byggnaden bestod av en 42,16 m lång och 32,07 m bred
huvudbyggnad av sten i två våningar, omslutande en övertäckt gårdsplats om
22,27 x 11 ,28 m , samt vidare en 40,53 m lång och 11 ,28 m bred packhusbyggnad av galvaniserad järnplåt uppburen av järnpelare. Till detta kommer två 10,39 X 10,39 m stora tvåvånings fl ygelbyggnader, även de i sten.

D eta lj av bröderna Kumliens ritning från å r 18 76 . Byggnadsnämn d ens arkiv.
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Packhusbyggnaden förband huvudbyggnaden med flyglarna. För huvudbyggnaden måste grundgrävning företas till 3,3 6 a 4, 16 meters djup för att nå
fast botten, varefter grundläggningen verkställdes medelst grusfyllning och
därovanpå betonggjutning till 1, 19 meters tjocklek. För uppvärmning av
byggnaden användes varmluftsaggregat, vilka nedsänktes i två källrar, uppmurade i kasuner.7
Den slutliga byggkostnaden belöpte sig på 260.686: 74 kr. Den gamla tullbyggnaden utrymdes efterhand och såldes 1879 för en summa av 2.600 kr.
Då den genom sitt läge upptog en för hamnen välbehövlig plats nedrevs den
samma år.s
Tullbyggnadens yttre fasad utfördes som många 1800-talsbyggnader i puts.
Hållbarheten blev, i varje fall efter några decennier, mycket dålig. Därtill
kom, att underhållet eftersattes. Tullhuset blev ett tidstypiskt exempel på
den putsrustik, som ville ge en illusion av kvaderstenar. Fönsteromfattningar,
vilka nu hade blivit vanligare, finns också. På 1870- och So-talen hade renässansformerna börjat uppträda på allvar och rustiken fick ett kraftigare utseende med gesimser, kolonner och pilastrar, företeelser som återfinns hos det
stora tullhuset.
Huvudbyggnadens bottenvåning upptogs till största delen av packhuset.
Lägger man till den särskilda packhusbyggnaden, fick m an ett utrymme på
1.057,82 kvm. Man lade in ett rno,95 meter långt banspår från det inre av
den övertäckta gårdsplatsen, genom hela byggnaden i dess längdriktning,9 och
ut via en stor port på norra sidan. Där fortsatte spåren ut till kajen på Inre
Hamnens östra sida. Vinkelrätt mot packhusspåren och norr om tullhuset
gick spår, vilka ledde från järnvägsstationen och stod i förbindelse med packhusspåren medelst en vändskiva, belägen i södra delen av den sk Oscarsplatsen.
Bottenvåningen omfattade (förutom packhuset ), packhuskontoret, packhusinspektörens rum, uppsyningsmännens rum, vaktmästarnas rum, packhuska rlarnas rum, postpaketrummet samt konfiskationsmagasinet. Dessutom var två
rum och en ritsal upplåtna till hamninrättningens ingenjörsavdelning. Övervåningen upptog tullförvaltarens rum, inre och yttre tullkammarrummen,
arkivet, uppbördskontoret, tullfiskalens kontor, nederlagskontoret samt en runtgående korridor. 1 0 Alla ovannämnda tullutrymmen har under årens lopp
ändrat namn, placering inom byggnaden samt ändamål för tullarbetet. Även
h amninrä ttningen hade lokaler på övre våningen - direktionens sessionsrum
och hamnuppbördskontoret.
I det här sammanhanget skall Malmö Börsförening nämnas. Den 18 deceID;ber 1877 beslöt Malmö Handels- och Sjöfartsnämnd med mäklare och
skeppsredare i spetsen att bilda en kommitte för bildande av en börsförening.11
Kommitten avslutade sitt arbete den 2 juli 1879 och kunde då räkna 206 intresserade medlemmar i föreningen. Den skulle, i en lämplig lokal, tillhandahålla in- och utländska tidningar, telegrafunderrättelser, kurslistor, böcker
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och notiser av allmänt gagn för handel, sjöfart och industri. 12 Börsen var en
handelsbörs och inte knuten till någon aktieomsättning. Vid föreningens start
upplät h amndirektionen två rum och en stor sal avgiftsfritt åt densamma i
tullhusets övervånings västra del. Där var föreningen, fr o m 15 september
1880 tillsammans med Malmö köpmannaförening,13 bofast fram till 1907,
då båda föreningarna flyttade över till Posthuset. Enligt stadsfullmäktiges
beslut nyttjade börsföreningen lokalerna avgiftsfritt, men som ersättning för
begagnande av hamnens i lokalerna befintliga möbler och för gasbelysning,
erlades en summa av 150 kronor om året.1 4 Lokalerna togs i bruk 1879. Redan vid sin tillkomst 1877 gavs börssalen ett påkostat utseende, men så var
den också avsedd för annat ändamål än tullarbete. V äggarna indelades i fält
med pilastrar och friser, taket blev rikt ornamenterat och prytt med en jättestor takkrona med gasljus, den enda form av belysning som fanns i huset
fram till l gro-talet. Efter l 907 omvandlades salen och de två rummen till
säte för tullkammarens kassa respektive tullöverkontrollörs- och vaktmästarrum.
D en nordvästra flygeln var upplåten åt tullbevakningspersonalen. Den
nordöstra flygelns övervåning begagnades som hamnkaptenskontor och den
nedre våningen dels som packhus, dels av enskild person mot hyra.15
Entren till tullhuset bestod av tre varandra intilliggande dörrar mitt på
huvudbyggnadens östra sida. Innanför dessa, via en förhall, kom man uppför
en trappa, vilken efter en avsats delade sig i en vänster- och en högerledande
trappa upp till andra våningen.
Efter denna i grova drag skisserade beskrivning av den ursprungliga byggnaden, förtjänar en redogörelse för inventarietvisterna sin plats i denna
framställning.
Någon allmän författning, som ålade stapelstäderna att tillhandahålla de
lokala tullförvaltningarna möbler och inventarier, fanns inte. Såvitt man
kan inhämta från huvudräkningarna hade dock från år 1858 utbetalningar
gjorts ur hamnkassan för sådana ändamål. 16 I en skrivelse av den g februari
1877 framställde tullkammarföreståndarna hos hamninrättningen en begäran,
att m an på hamnkassans bekostnad skulle anskaffa de möbler och inventarier,
som var erforderliga i det nya tullhuset. Visserligen, menade hamndirektionens ordförande i sin svarsskrivelse av den l 4 mars samma år, hade hamndirektionen under de senare åren tillhandahållit vågar, vikter och andra packhusinventarier, ävensom de i tjänsterummen behövliga möblerna, och dessutom
till huvudsaklig del bekostat renhållningen i dessa lokaler. Men något åliggande härtill fanns inte, såvitt direktionen hade sig bekant. Ty enligt kungliga brevet av den 21 september 1715, kommerskollegii cirkulär av den 16
juni l 7 l g samt kungliga brevet av den 22 juli l 828 hade stapelstäderna " tilllagts rättighet att av ankommande och utgående varor åtnjuta en viss tolag,
varför bryggor, packhus och andra nödiga byggnader bör vidmakthålla",
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Lossningskajen i Suellshamnen p å 1880-talet.' Foto Roikjer. Malmö museum.

samt att städerna "åligga av tolagen att låta uppbygga och behörigen vidmakthålla sådana tullhus, varuti både Tullnärer och kontrolleurer vederbörligen kunna förrätta deras tjänster, som ock Sjötullrätter hållas".17 Något
tal om inredningar och inventarier hade det aldrig varit. Utbetalningarna
ur hamnkassan hade skett enbart på grund av tillmötesgående därför att lokalerna, och i synnerhet packhusutrymmet, varit mindre ändamålsenliga, menade hamndirektionen. Då man nu till stora kostnader hade uppfört ett nytt
tullhus, vars utrymme och inredning var tillfredsställande, ansåg direktionen
att det inte fanns någon anledning för hamninrättningen att fortfarande vidkännas utgifter av förevarande slag. Man bestred alltså att vidta någon åtI JO

gärd för anskaffande av de begärda möblerna m m förrän det hade visats,
att inrättningen ägde författningsenlig skyldighet därtill.18
Ärendet hänsköts till KGT:s bedömande. I en svarsskrivelse till tullkammaren den 26 november 1877 anförde KGT att den omständigheten, att staden bekostat ett nytt och tidsenligt tullhus, inte innebar något skäl för densamma att undandra sig den dittills fullgjorda skyldigheten att anskaffa och
underhålla de för tullbehandlingen erforderliga vågarna, vikterna och andra
packhusinventarierna. KGT sade sig inte kunna ge staden befrielse från
ovannämnda skyldigheter. Däremot, förklarade KGT, borde de av staden
dittills bestridda kostnaderna för renhållning i lokalerna och innanfönsternas
insättning och uttagning i framtiden bekostas av tullverkets medel. Hamndirektionen inkom så med ett svar, i vilket den förklarade, att den påstådda
skyldigheten i KGT:s skrivelse inte blivit klart ådagalagd och menade sig
därför vara förhindrad att vidta någon å tgärd i fallet. 19
Under den tid som ovannämnda skriftväxling ägde rum, hade invigningsdatum bestämts till den r december 1877. D en 20 december var det klart
för inflyttning. Då inventariefrågan inte var avgjord fick tullverket ta till
nödlösningar såsom återanvändande av ratade möbler från den gamla tullbyggnaden. D en 15 januari 1878 uppdrog KGT åt tullverkets advokatfiskal
i södra distriktet a tt genom rättegång få staden förpliktigad att fullgöra sina
skyldigheter gentemot tullverket. Då tullkammaren under tiden inte skulle
vara i avsaknad av nödiga inventarier, anmodades personalen att insända
en förteckning över dylika. Till inköp av dessa skulle tillsvidare tull-medel
användas. D å var det meningen, att h amninrättningen skulle ersätta tullverket för dessa utgifter. 20 Kostnadsförslaget på erforderliga möbler osv insändes till KGT 15 mars 1878. 2 1
Generaltullstyrelsen ansåg att staden, såvida den ville ha kvar rätten till
tolagsersättning, var pliktig att vidkännas den ifrågavarande betalningsskyldigheten. Då KGT kunde påverka ersättningens minskning och tom utverka
dess upphörande, fann sig stadsfullmäktige föranlåtna att inkomma med ett
yttrande. De beslöt att anvisa 7. 25 7: 50 ur hamnkassan till anskaffande av
de inventarier som upptogs i tullverkets kostnadsförteckning. Man gjorde
därvid det förbehållet, att man inte band sig för bekostandet av sagda inventariers underhåll eller anskaffandet av nya, förrän det var klargjort, hur beteckningarna "nödiga möbler" och "inventariers anskaffande" m fl uttryck
skulle uppfattas.2 2 Inte förrän 1938 träffade stadsfullmäktige och tullverket
en överenskommelse om detta (se nedan ) .
Metersystemet infördes i Sverige 1878. En framställning från tullkammaren
om anskaffande av vikter och måttkärl efter detta system underställdes också
stadsfullmäktige, 23 som bemyndigade hamndirektionen att betala dessa ur
hamnkassan. 24 Senare tillämpades samma förfaringssätt då det gällde bekostandet av mätdonens justering, och stadsfullmäktige menade, att hamnIl I

Tabell I.
Tolagsersättningen 1858- 1900

Årsperioder

1858-1860
1861 - 1865
1866- 1870
1871 - 1875
1876-1880
188 1- 1885
1886- 1890
189 1- 1895
1896- 1900

Ersättn ingens storlek

78.506: 173.938: 222.884 : 460.877 : 522.560 : 648.303 : 762 .649: 727.587: - 29
807.743: - 30

T abell IL
H amnens utgifter för tullbyggnadernasuppförande och underhåll
År

1856186618761881 189 1-

U tgifter

65
75
80
90
1900

7. 249:55 .71 1: 23 1.455: 55 .823 : 122.764: -

( Ur R egn ell, s 255 ff .)

direktionen inte borde sätta sig p å tvären, så länge belopp en h öll sig inom
rimliga gränser. 2 5 Tullkammaren sände en fö rteckning p å de nya vikterna
m m till hamndirektionen.26
H amndirektionen h ävdade vidare att kostnader för rengöring och vårdnad
av möbler åvilade tullverket. 2 7 Då tullkammaren, efter en framställning 1891
hos KGT,2 B begärde a tt av tullmedel få bekosta repa rationen av 1 soffa och
20 stolar, avslog KGT den begäran . KGT m enade, att det åvilade staden,
och ma n h änvisade till ett liknande fall i K arlskrona. D är hade staden fö rpliktigats a tt bekosta möbelunderhållet.
T abellerna I och Il ovan visar, a tt h amnen efter hand blivit frikostigare
med utläggen fö r tullverkets räkning under 90 års tid. D et synes visa att tullverket i inte ringa utsträckning h ar lycka ts i sina p åtryckninga r i underhållsoch byggnadsfrågorna. A andra sidan h ade tulluppbörden och därmed tolagsersättningen öka t under de sista 50 åren, så det fanns m edel a tt ta av. D essa
frågor hade dragit ut på tiden så till den grad, a tt rent tekniska och praktiska
problem h ade uppstått. Huset stod dock oanvä nt två och ett h alvt år, frå n den
1 november 1876. D en 1 december 1877 var fastställt invigningsdatum, men
inte förrän den 20 december var det officiellt inflyttningsklart. I mitten av
1878 hade m an få tt de nya inventarierna, bekostade av tullmedel tillsvidare,
och 1880 fick tullverket a v h amnmyndigheterna gottgörelse för sina inventarieutgifter. 31
Byggnaden var färdig a tt tas i egentligt bruk 1878, men det fördröjdes ytterligare till året därpå, da m an fick vidta en vidlyftig rep aration. Det hade
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nämligen bildats svamp i huvudbyggnadens mellanbotten, vilken måste ombyggas. Man använde då, i stället för trävirke, järnbalkar med mellanliggande
valv av tegel.3 2 Då byggnaden i realiteten togs i bruk skrev man 4 juli
1879.33

1893-1923
Nästa milstolpe i byggnadens historia kom 1893. Vid denna tid hade transitupplagsgodsets omfattning ökat med sådan snabbhet, att man ansåg en utvidgning av packhuset nödvändig. Den l 8 december l 89 l beslöt stadsfullmäktige om en överbyggnad av platsen mellan huvudbyggnaden och västra
flygeln medelst ett tak, vilande på järnpelare och med yttervägg av järnplåt.
Då denna tillbyggnad blev färdig 1893, hade packhusutrymmet ökats med
300 kvm. Trafikens fordringar tillgodosågs bäst om man byggde på det västra
kajutrymmet. I anslutning därtill fanns Suellshamnens kaj. Ett förslag att
man skulle bygga på östra sidan avslogs.34
Efter att ha varit i bruk endast l 4 år befanns huvudbyggnadens vindsbotten vara angripen av torröta. En fullständig ombyggnad av vindsbottnen
var av nöden. 1892-93 ersattes bjälklaget av tegelvalv, uppburna av grövre
järn vägsräls ( ! ! ) , som i sin tur, där sådant behövdes, stöddes av bärbalkar av
järn. 35 1894 skedde målning av tullhusets tak i grå, platina takfärg. Glasrutornas infattning i taket tätades.36 Detta var förmodligen de första, större
exteriöra underhållsarbetena på hamnkassans bekostnad sedan byggnadens
tillkomst.
Med ojämna mellanrum under årens lopp företogs på hamnkassans bekostnad ommålning, tätning och tjärning av taken, tätning av fönsterinfattningarna mm, mm, men det var också en god bit in på 1900-talet de enda tecknen
på underhåll. Många är säkert ännu de tullnärer, som dra sig till minnes
de kalla, dammiga och ohygieniska lokaler som tulltaxeringsexpeditioner och
packhus i själva verket var. De hälsovådliga lokalerna i Malmö, och även
på andra tullplatser, företrädesvis i Stockholm, var i början på l 900-talet
föremål för livliga debatter. Tullverkets byggnader var ur hygiensynpunkt
starkt eftersatta jämfört med andra statliga verks. Exempelvis hade Malmö
tullhusbyggnad ett par varmluftsaggregat i källaren. Den varma källarodör
dessa åstadkom leddes genom håligheter i väggarna och mynnade genom
sirliga gallerkonstruktioner ut i tjänsterummen. I packhuset erhöll man inte
varm luft; där var råttor, fukt och drag lika trogna som objudna gäster.
Råttlivet var för övrigt så livligt, att'\tullverket årligen, med början l 923,
anslog 400 kronor att användas till utfodring av de inkvarterade kattorna.37
Men vi går tillbaka i tiden, och belyser ett litet annorlunda problem. Den
ökade importen och de därvid utvidgade utrymmena motsvarades nämligen
inte av en liknande utökning av personalen. En brist härvid uppstod i slutet
av 1800-talet. Tullbehandlingsgöromålen sköttes vid denna tid av extra
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tjänstemän, och begäran om tillsättande av ordinarie diton insändes till KGT
flera gånger.
I Skånska Aftonbladet av den 23 februari 1897 fanns en notis om olägenheterna av den forcerade expeditionen; man betonade hur behövlig en personalökning var. "Frågan om åtgärders vidtagande för att få bristerna i tullkammarens nuvarande expeditionssätt avhjälpta kommer att behandlas vid
börsföreningens sammanträde den 2 mars. Då trafikanterna får vidkännas
särskilda utgifter för att bli expedierade under expeditionstiden (? ) inom
packhusavdelningen och inom andra verk, torde motstycke till absurditet
saknas. Många affärsmän kan få vänta 4 a 5 dagar innan de blir expedierade,
ehuru arbetet bedrivs med febril brådska av den nu befintliga personalen,
som under detta högtryck stundom begår misstag ... " Bristen på personal
avhjälptes så småningom genom nyrekrytering av ordinarie tjänstemän.as
Liksom i Stockholm stod frågan om nya tullokaler på dagordningen. Tullverket i Malmö fick 1904 ta del av fyra förslag om radikala förändringar
betr. lokalerna. D et mest vittgående förslaget var det som avsåg ett fullständigt kasserande av de nuvarande lokalerna och uppförande på lämpligt
ställe av en rymlig och tidsenligt inredd tullhusbyggnad. "Ungefär där
varmbadhuset och den väster därom varande planteringen nu finns, anser
man tullokalerna böra förläggas, eller, så att själva tullkammarfasaden kom
i nämnda plantering med ett därifrån i nordlig riktning utåt ångbåtsbron
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gående långsträckt packhus." Så skrev man i "Notiser från tullverket" 1904.
Med " planteringen " syftade man på nuvarande Badhu sparken intill Tågfärjeplan. "På båda sidor kunde då gods från fartygen lossas direkt in i själva
tullpackhuset, samtidigt som avståndet från ångfärjan blev betydligt kortare.
M ed tanke på det försumpningstillstånd vari lokalfrågan i Stockholm sedan
åratal befunnit sig, där man envisats med att sätta nya klutar på gammalt
kläde, synes oss det sistnämnda förslaget till lösning av byggnadsfrågan i Malmö
peka i rätt riktning. Det ängsliga fasthållandet i en eller annan form vid
det nuvarande tullhuset måste av oss vid Stockholms horisont mottagas med
misstro och väcka medömkan för våra malmökollegor, ifall deras byggn adsfråga komme att snedvridas p å sätt som här skett. Ty att år in och år ut stå
under rep aration och vara tvungen att bevittna dessa ändringsarbeten i det
oändliga blir till slut en plåga, som vi inte ens önskar våra värsta ovänner",
stod det vidare. Efter diskussion rann dom planerna ut i sanden.
Nästa m ärkesår kom 19 12. Då skedde en tillbyggnad för en kostnad av
34. 109 kronor.39 Det var byggnadens mest omfångsrika utvidgning sedan dess
tillkomst. Tullmyndigheten hade 19 11 föreslagit en utbyggnad av 1o m eter
längs hela tullhusets västra sida, men då kajens bredd bara var 15 m eter
kunde endast ett spår dras fram och kajen blev obrukbar. Utvidgningen av
ytan skulle blivit 700 kvm. H amningenjören menade, att om man i stället
gjorde en utvidgning å själva tullhuset åt såväl väster som söder med ro
meter, så erhöll man minst lika stort utrymme. Dubbelspår kunde då utläggas
utefter tullhuskajens norra del. Tullhuskajen ansågs ju vara mycket viktig
ur lossnings- och lastningssynpunkt. Kaj er var för dyrbara för att endast användas som byggnadsgrund. D en 13 februari 191 1 beslöt man om en 40 X 1o
meter stor utbyggnad längs södra sidan och en lika stor längs sydvästra sidan
av huvudtullbyggnaden, av samma konstruktion som 1893 års. Det vunna
utrymmet såväl som dåvarande konfiskationskontoret lades till packhuset.
Nytt konfiskationskontor inreddes i de två rum, som dittills disponerades av
tullfiskalen. Denne erhöll i stället rum i övre våningen. 8 stycken nya portar
upptogs för kommunikation inom packhuset. 4 0 I den södra utbyggnaden inrättades tullbehandlingsinspektionen med överinspektörens tjänsterum, överinspektörens expedition samt överkontrollörens tjänsterum. Den fick dessutom en andra våning, vilken kom att hysa provsamlings- och laboratorielokaler, och stod i förbindelse med nedre vånin~ medelst en trätrappa. 4 1
Förutom tullbehandlingsexpeditionen bestod utbyggnaden av packhus och
angivningsexpedition. Efter godsets angivning fick varuhavaren (speditör eller
privat firma) fortsätta in i packhuset där det fanns en lång uppackningsdisk '
med vågar och pulpeter, bakom vilka tulltjänstemännen tronade i sin allsmäktighet. Belysningen i dessa lokaler bestod av gasljus fram till 1915, och man
kan nästan ana den dunkla a tmosfär kunderna hade att treva sig igenom.
Då elbelysningen gjorde 'sitt välkomna intåg här, installerade man vid varje
I
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pulpet ett från pulpeten uppåtgående stativ med en vridbar, böjd tvärarm.
Från denna hängde på vardera sidan en glödlampa med metallskärm. Detta
var den första elbelysningen hos de enskilda tullnärerna vid uppackningsdisken.
l 9 l 4 fästes åter uppmärksamheten på det otidsenliga skick vari tulllokalerna befann sig och det framhölls, som ett oeftergivligt villkor för att packhustjänstemännens liv och hälsa inte skulle äventyras, nödvändigheten av
uppvärmning vintertid av de lokaler, i vilka förtullning av manufaktur- och
annat sorteringsgods äger rum. Tullokalerna uppvärmdes då fortfarande på
ovannämnda sätt, genom varmluftsinblåsningar genom väggarna. En skrivelse
om detta uppsändes till KGT. Man påtalade olägenheterna med fukten,
råttorna och draget. 42 UfJI\ackningslokalerna var ett med godsmagasinet och
1915 hemställde malmötullen om åtgärder för deras åtskiljande genom mellanväggar. Vidare begärde man att alla rummen skulle vara uppvärmda.
Dammet skulle avlägsnas med dammsugare. För trafikanternas (varuhavarnas ) skull var det nödvändigt att lokalerna så inreddes, att allt, som var
förbundet med en och samma förrättning, skulle kunna uträttas i samma eller
varandra så närbelägna lokaler som möj ligt. 43 Läser man veropen i "Notiser
från tullverket", får man den uppfattningen att förhållandena måste ha varit
i det närmaste olidliga. l 9 l 5 motionerade man i riksdagen om att vid uppförandet av byggnader för statens verk luften i arbetsrummen måtte bli av
tillfredsställande beskaffenhet och att en kontrollerad städning efter rationella metoder måtte komma till stånd. Denna fråga hade dittills inom tullverket spelat en underordnad roll.
Stegvis kom små förbättringar. l 9 15 fick l 9 l 2 års tillbyggnad elektrisk
belysning, och året därpå fick tullhusets övre våning samma formån. 44 Inte
förrän i samband med 1922-23 års om- och tillbyggnadsarbeten försågs de
sista tullkammarlokalerna med elljus. En annan sak: trägolvet i nordvästra
flygelns nedre våning hade angripits av svamp och fördärvats. l 9 16 ersattes
det med ett golv av betong.45
Statens yrkesinspektion i södra distriktet underkände vid en besiktning l 915
tullhuset ur hygienisk synpunkt. 4 6 Den 27 februari samma år anbefallde yrkesinspektionen i en skrivelse till tulldirektionen i Malmö en del närmare angivna
åtgärder för avhjälpandet av de konstaterade bristfälligheterna. Vid slutet
av 1919 hade dock, med undantag för inläggandet av värmeledning i inre
avdelningar av stora tullpackhuset, inga åtgärder vidtagits. I en skrivelse till
stadsfullmäktige undrar KGT varför. Stadsfullmäktige svarar med en hänvisning till ett yttrande av hamndirektionen av den 24 mars 1920, 47 där
direktionen fann en del av de föreslagna åtgärderna olämpliga eller onödiga
och ansåg sig icke ovillkorligen skyldig att vidta desamma. Hamnen menade,
att det var lägre tjänstemän som hade tillkallat yrkesinspektionen ; deras åtgärder var inget att fästa så stor vikt vid. Den 29 januari 1921 ventilerades
lokalfrågorna vid SATF :s 48 malmöavdelnings fack.m öte. "Med avseende å
l
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Tullhuset från norr 1914. Bilden
visar de båda byggnadskropparna
med flyglarn a. Foto. Malmö museum.

det sätt varpå dess lokalfråga 'ordnats' intar tullverket en missgynnad ställning i jämförelse med andra statsverk. Under det att de senare vid uppförandet och inredandet av sina byggnader i allmänhet själva disponera
över de ekonomiska resurserna, är vårt verk hänvisat till ett ofta ganska tryckande beroende av kommunala myndigheter. Hur bjärt kontrasterar inte landets i stort sett på ändamålsenlighet och bekvämlighet fullständigt blottade
tullbyggnader mot statens egna prydliga och modernt inredda byggnadskomplex ?" klagade man vid mötet.
Beträffande hamndirektionens svar på KGT:s ovannämnda skrivelse menade man, att "här förelåg sålunda det i hög grad amärkningsvärda förhållandet, att ett statens yrkesinspektions påbud om förbättringsanordningar
inom ett statens eget verk i allt väsentligt inte hörsammats. En situation, om
inte precis väntad, så dock på intet s~ överraskande i betraktande av den
undfallenhetspolitik, som från statsverkets sida i allmänhet förts i frågor
rörande städernas tullhusbyggnadsskyldighet. Vid mötet (se ovan) poängterade man "att statsintresset borde framträda i omsorgen om att i tullokalernas tidsenlighet och hygien förvärva en garanti för såväl personalens bibehållande vid full arbetseffektivitet som även ernåendet av största möjliga
arbetsprestation". "Att den part som har att tillhandahålla lokalerna skulle
inse detta vore för mycket att begära. Det finns stads- och hamnmyndigheter som inte nekar sig själva något, då det gäller vare sig luxuösa byggnader och komfortabla lokaler för den egna administrationen eller frikostigt
tilltagna bostäder för sin personal, men som fatta sin byggnadsskyldighet gentemot tullverket på ett sätt som ej blott vittnar om fullständigt oförstående
för tullverkets uppgifter och den trafikerande allmänhetens behov, utan
I
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ibland närmar sig oviljan och översitteriet. Man borde oftare än hittills skett
genom tolagens innehållande visa, vilka maktmedel tullverket verkligen besiter gentemot tredskande myndigheter." 49
Under l 92 l ägde flera underhandlingar i gemensamma lokalfrågor rum
med representanter for post- och tullverken. Den 7 november hölls under
generaltulldirektörens presidium gemensamt sammanträde med dessa samt
yrkesinspektionen, varvid åtskilliga preliminära överenskommelser träffades
angående dels lokaler för tullbevakningsinspektionen, tullpackhuset och övriga
lokaler, å vilka yrkesinspektionen framställt anmärkning, dels nya lokaler för
tullpostpaketexpeditionen.50 Tulldirektören i Malmö erhöll den 23 december
l 92 l en skrivelse från KGT, i• vilken han informerades om en överläggning
mellan KGT, hamnsYfektionen och Kungl Socialstyrelsen. KGT anmodade
tulldirektören att hos hamnen i Malmö anmäla till omedelbart utförande,
arbeten, som angavs i ett bifogat PM.51
I anslutning till nämnda förhandlingar diskuterades uppförandet av en
helt n y byggnad för tullbehandling av postpaket, och flera förslag kom upp.
D et allvarligaste löd p å ett 5-våningshus, placerat i kv Östersjön vid Carlsgatans västra del. Förslaget övergavs emellertid av kostnadsskäl, och i stället
företogs en påbyggnad av norra delen av stora tullpackhuset med ytterligare
en våning; i denna skulle lokaler för tullbehandling av postpaket och för dei;t
s k fjärrtrafiken inredas.52
Ritningarna till den nya om- och tillbyggnaden daterar sig från den 28
ap ril 1922 och uppgjordes i hamnförvaltningens regi. Den 30 maj lades de
fram för drätselkammaren, vilken i sin tur inkom med kostnadsförslag på
309.000 kronor ( exkl inventarier ) till stadsfullmäktige. Vid ett sammanträde den l 4 juli anvisade fullmäktige beloppet, som skulle bestridas av tolagsmedel. 53 KGT och KPV 53a godkände ritningarna och i november påbörjades
arbetet. Entreprenadkontraktet om byggnadsarbetenas utförande upprättades
den l december 1922. Vid årsskiftet 1922-23 h ade de förutvarande norra
fl yglarna delvis rivits och ny grund lagts för erforderlig tillbyggnad på bevakningsbyggnaden.54 Arbetet skulle h a varit avslutat den 30 september 1923,
men p g a arbetskonflikter och otjänlig väderlek skedde en fördröjning till
årsskiftet l 923-24. Då var det i det närmaste fullbordat, och då hade också
alla expeditioner flyttat in i sina respektive nya lokaler.55
D en r juni r 922 var en märkesdag i det svenska tullväsendets historia.
D å trädde en helt ny organisation och lönereglering i kraft. D enna
organisation övertog det till huvudsakliga delar sedan 1878 oförändrade
tullverkets funktioner. I samband med detta förändrades också arbetsuppgifterna hos personal och i lokaler. Det kom för malmötullhusets del till uttryck i en omorganisation även i lokaldispositionen. Genom ändringsarbeten
vanns ökat utrymme särskilt för tullbevakningsinsp ektionen som efter omorganisationen tilldelades en h el del nya arbetsuppgifter, samt för packhusIl
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inspektionen, varjämte plats bereddes för den nya tulldirektörsexpeditionen.
De omskapade tullokalerna beräknades fylla trafikbehovet för en tid framåt
av '20 a '25 år.5o Tullbevakningsinspektionen fick alltså rymliga och fullt
tidsenliga lokaler. Genom nybyggnadsarbetena erhölls vidare en ny rymlig
och med pakettransportör utrustad lokal för tullbehandling av postpaket, vars
mottagare är bosatta på ort utanför Malmö, eller av sådana paket till mottagare
i Malmö, för vilka avsändaren genom respektive utländskt postverk förbundit
sig erlägga tullavgift. De nya postlokalerna påbyggdes ovanför packhuset i
form av en andra våning som sträckte sig från huvudbyggnaden fram till
norra porten, varvid de två flyglarna kom att sammanbindas och porten bli
helt överbyggd. I den så uppkomna norra tvärbyggnadens övre våning installerades sjötullavdelningen, och i den nedre residerade tullbevakningen.5 7
I huvudbyggnadens båda våningar skapades nya lokaler genom att rasera
gamla eller resa nya skiljeväggar. Så förvandlades t ex den gamla entrevestibulen till två stora lokaler för behandling av transito postpaket. I samband
med omskapandet i tullhuset installerades värmeelement i alla lokaler.
De gamla entredörrarna förvandlades till fönster, och två nya entreutbyggnader uppfördes i nordöstra och sydöstra hörnen av huvudbyggnaden.
I den tillbyggda delen av packhusavdelningen (I g I '2-I 3 års tillbyggnad)
utfördes dessa år en del större omändringsarbeten.58
De ovan nämnda utbyggnaderna av posttullbehandlingslokalerna visar vilken
betydelse postförtullningarna hade fått i början av I 920-talet. Sedan dess
har Malmö "posttullavdelning" ökat i betydelse och är i dag en av de viktigaste i landet. ökningen av trafiken med transito postpaket anknyter till
ett annat fenomen. Sedan lång tid hade Malmö förmånen av ett läge vid
II9

övergången mellan två större trafikområden, Köpenhamn med kontinentförbindelse och Sydsverige. I början av l 920-talet försköts tyngdpunkten till
Göteborg och Malmö fick ett relativt litet bakland. Det medförde att staden
blev mera beroende av transitotrafiken och inte längre i samma grad åtnjöt
något förmånligt läge ur direktförtullningssynpunkt. Den genomgående trafiken till landets tullplatser ökade således, men utgjorde inget hinder för ett
framtida nygrundande av nya tullavdelningar på olika håll i Malmö. Decentraliseringen av tullbehandlingen kom att fortsätta att öka under de följande
årtiondena. 59

Under 1925 skedde en del förändringar i tullhusets västra del,60 och år 1927
ombyggdes kassaavdelningen i postpaketavdelningen.6 1 Vidare skedde år
1929 diverse förändringar. Tullöverinspektörens kansli utökades sålunda med
det intilliggande lunchrummet. Ingången till ovannämnda kanslilokaler från
södra gaveln murades igen och en ny upptogs från vestibulen innanför södra
ingången vid Skeppsbron. Över den å nordvästra sidan av tullhuset befintliga lastbryggan uppmonterades ett skyddstak.62
Missförhållandena med långa och upprepade prom~nader för trafikanterna
mellan stora tullhuset och de yttre packhusen försvann då det nya tullhuset
i kv l 7 Asien (sedermera tullavdelningen Ny hamnens kameralavdelning)
uppfördes och överlämnades till tullverket den 30 juli l 93 I. Arkitekt var Y
Herrström och för en kostnad av l 75.000 kronor byggdes huset i tre våningar
av byggmästare N Dahlquist. Där inrymdes ett stort, välinrett expeditionsrum för den kamerala avdelningen, som i det väsentligaste övertog journalisering och uppbörd för ett tullområde, omfattande packhus och kajer vid
ångbåtsbron, Nyhamnen och ångfärjestationen. På samma våning, den första,
inrättades tjänsterum för föreståndaren, vaktrum, lunchrum och tullsedelsarkiv. I de övriga våningarna fick bevakningskontrollören, överuppsyningsmännen m fl bevakningsmän sina lokalbehov tillgodosedda.63 Denna omflyttning innebar att man mer effektivt än tidigare kunde utnyttja tullbevakningspersonalen i det att dess rörlighet blev större. Även denna avdelning flyttade
den 2-5 februari 1973 in i det nya Öresundshuset i kv Flintrännan.

1937 var det dags igen för omändrings- och tillbyggnadsarbeten i stora
tullhuset. Hamndirektionen hade gjort framställning om anslag för sådana,
och den 19 juni det året bifölls den vid sammanträde med stadsfullmäktige.64
Ombyggnadsplanen utarbetades av en delegation från tullverket och en från
hamndirektionen. Yttranden över planen avgavs av representanter för personalsammanslutningarna på platsen liksom av arkitekten P Benson i Stock!20

holm, vilken stod för utformningen av arbetet. Tullstyrelsen godkände förslagsritningarna med vissa jämkningar och med beaktande, att ifrågavarande
nybyggnader endast avsågs som ett provisorium intill dess frågan om mera
omfattande nyanläggningar inom en snar framtid hunnit lösas. Det skulle
visa sig, att provisorierna blev permanenta ända tills hela tullpersonalen
lämnade huset för gott.
Om- och tillbyggnaderna bestod för det första av en andra våning, avsedd
för laboratoriet, på 1912 års utbyggnad i tullhusets sydvästra hörn. 16 meter
lång kom våningen att sträcka sig längs den västra fasaden och stå i rät vinkel
mot de redan befintliga laboratorie- och provsamlingslokalerna. Den omfattade 3 rum, ett på cirka 45 kvm, som blev det egentliga laboratoriet, ett
på cirka 9 kvm, som var kombinerat föreståndare-, skriv- och biblioteksrum
samt ett på cirka 11 kvm, vilket var kombinerat titrerings-, kemikalieförråds-,
våg- och apparatrum. Därtill kom sådana utrymmeskrävande företeelser som
dragskåp, evakueringsanordningar och en liten avdelning för eldfarliga oljor. 65
Laboratoriepersonalen var helt enig om att utrymmet var för knappt tilltaget, och man föreslog att det skulle vara halvannan gång så stort. Förslaget
kunde inte genomföras, då en ytterligare utbyggnad skulle förstöra utsikten
för en högre tjänsteman, som då hade sitt rum i huvudbyggnadens västra del. 66
Tullbehandlingsinspektionen, som till sitt förfogande hade en svit av rum
i sydöstra hörnet av bottenvåningen i huvudbyggnaden, fick dessa lokaler
utvidgade genom att ett där utanför befintligt genomgångsrum togs i anspråk. Dessutom höjdes golven vilka var belägna i trenne olika plan. Rumsindelningen ändrades och några nya utrymmen (arkiv, garderob, herr- och
damtoaletter) anordnades.
På andra våningen skedde också förändringar efter nya behov. Tulldirektörsassistentens rum blev sammanträdesrum för tulldirektörens överläggningar,
förhör m m. Det f d kanslirummet ställdes till tulldirektörsassistentens förfogande, medan nederlagskontoret flyttades till journalsrummet, i sydöstra
hörnet, vars utrymme uppdelades i 3 ungefär lika stora rum, avsedda för
kanslipersonal, maskinskriverskor respektive överuppsyningsmän.6 7
Fram till år 1938 låg frågan om bekostandet av nyanskaffade inventarier
och byggnadsunderhåll mer eller mindre i träda. Klart är, att efter praxis
under de senaste årtiondena stod tullverket för värme och inre belysning,
medan staden stod för exempelvis vatten och yttre renhållning. När det
gällde lokalernas modernitet utföll en jämförelse med förhållandena i Trelleborg avgjort till Malmös nackdel. På grund av förstnämnda stads frikostighet
i tullverkets byggnadsfrågor och de mera moderna tekniska anordningarna
där, föredrog många malmöfirmor att förtulla sitt gods i Trelleborg. 68
Den 15 december 1938 hade emellertid en allmän överenskommelse mellan
städernas fullmäktige och tullverket gjorts om vad som ålåg respektive myndighet att bekosta i ovannämnda frågor. Malmö var inte ensamt om dessa
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problem. Överenskommelsen innebar i huvudsak att städerna skulle vidkännas endast de driftskostnader för tullokal, som enligt på orten allmän sed
motsvarade vad en hyresvärd var skyldig att bestrida för sin hyresgäst. Med
tillämpning av detta skulle det åligga stad att underhålla de lokaler, inventarier och möbler som staden skulle anskaffa, att bestrida sådana utgifter
för lokalerna, som enligt allmän sed åvilar fastighetsägare, såsom avgifter
för sotning och yttre renhållning, samt att utbyta sådana förslitna eller otjänliga inventarier och möbler, som staden skulle tillhandahålla. Vidare bestämdes, att stapelstad skulle förse tullanstalt i staden med de justerade redskap för mätning och vägning, vilka erfordrades fö r godsets kvantitetsbestämning.69 Man bör här komma ihåg, att tullsatserna var satta så, att tull
utgick efter vikt och mängd för ett större antal varuslag än i dag, samt att
det ålåg tulltjänstemannen att kontrollera, att det vid införseln uppgivna
antalet, vikten etc för godset verkligen stämde. H an fick alltså öppna vartenda kolli och var i stort behov av så exakta hjälpmedel som möjligt.
Ovannämnda överenskommelse medförde för Malmös del att staden skulle
bekosta t ex skåp för ritningar, sedelskåp, kortlådor, markiser, cykelställ utomhus m fl beständiga artiklar. Tullverket skulle bekosta telefoninnehav m m
samt förbrukningsartiklar inom tullbehandling, administration osv.10 I stort
sett var det hela en stadfästelse av praxis i Malmö.
Nämnas bör, a tt även Gävle och K arlshamn hade undermåliga lokaler.
Malmötullen var i gott sällskap i sina förbättringssträvanden. D å tullverket
förde fram förslaget att tolagsersättningen borde avskaffas i stap elstäderna
bemöttes detta negativt. 1946- 47 var den så hög som 4 miljoner kronor.
Då inte någon större del av den hade kommit tullverket till godo, ifrågasattes
varför den skulle behållas. Tullverket hade fått klara sig utan större anslag
från den, sades det i tullverkets fackkretsar.71
Under andra världskriget ( l 94 l ) in byggdes två normalskyddsrum, det ena
försett m ed luftreningsaggregat. 72 I övrigt skedde under l 940-talet inga omfattande ändringsarbeten.
De sista stora omändringsarbetena verkställdes under 1950-talets sex första
år: 1950- 55 . Under denna tid skedde en successiv utflyttning från h ela
bottenplanet i tullhuset till nya lokaler på andra h åll i hamnen, och enskilda
företag förhyrde de lediga lokalerna.
Ett av kammarskrivarpersonalen tidiga re använt lunchrum på första våningen omändrades 1950 till fritidsrum. Det var en av tjänstemännen efterlängtad förändring. Rummet var emellertid inte uteslutande ämnat som
enbart fritidslokal från början ; sådana lokaler ansåg sig hamnmyndigheten
inte skyldig att ställa till tullverkets förfogande. Därför blev det främst utnyttj at för tullverkets behov som föreläsningslokal, konferensrum o dyl.
Personalen köpte själv möblerna och använde rummet i regel under
tjänstetid. Efter tj änstetid ägde förenings- och klubbsammankomster rum där.
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Bakgrunden till dessa lokalframsteg var följande. l 949 hade på ett SATFmöte förslag framkastats, att avdelningen, gemensamt med tullmannaförbundets lokalavdelning, hos tulldirektionen skulle anhålla a tt två rum restaurerades och försågs med moderna möbler. Tull- och hamnmyndigheter uppvaktades. Hamnförvaltningen var inte omedgörlig om det gällde en ombildning av det gamla lunchrummet till konferensrum och föreläsningslokal.
Däremot vägrade hamnen att utrusta rummet så att det fick karaktär av
fritid slokal. Fritidsmöbler fick personalen själv anskaffa i så fall. Då bildades malmötullens personalförening och en penninginsamling igångsattes.
M an fick in en mindre summa, och ett påföljande lotteri inbringade ytterligare en summa pengar. D et nya fritidsrummet, som egentligen bestod av
en större och en mindre lokal, blev färdigt med i huvudsak önskad inredning. 7 3
Så sen t som 1950 ansågs detta vara en stor framgång för tullverket i den
långa kampen med hamnmyndigheten i lokalfrågor.
För åren l9y2- 54 skall till en början sammanfattningsvis anföras, att posttullavdelningens lokaler i bottenvå ningen, med undantag av " brevtullen"
(brev- och korsbandsförtullningar, Post Il ), utrymdes, och en enhet av avdelningen skapades på våningen över packhuset (Post I ) . Vidare installerades
en hiss, m ed I ,2 tons kapacitet och ledande från packhuset upp till posttullavdelningen, för postens truckar. Till nytt personal- och lunchrum förvandlades l 954 den gamla börssalen, dittills tullens kassa. De ståtliga takkronorna
monterades ned och ersattes med för den tiden moderna lysrör. D en 5 oktober
l 954 togs lokalen offentligt i bruk i sitt nya skick, men redan den 3 l augusti
hade SATF :s malmöavdelning som första förening ett möte där. Den har
sedan föl jts av ett antal olika föreningar, vilka har haft sina sammanträden
i salen. D e gamla personalrummen och därvid anslutna utrymmen i bottenvåningen överläts till den blivande skeppsmätareexpeditionen .74 Överlåtelsen
godkändes av KGT den 4 september 1954· 1954 inreddes också lokaler i
nordöstra flygelns bottenvåning för Skånes turisttrafikförening; den började
bedriva hotellcentral och turistupplysningsbyrå. Wiklunds Bil AB erhöll lokaler
i posttullens f d transitolokaler i östra delen av huvudbyggnadens bottenvåning och ockuperade delar av packhuset för sina lagerbehov. 1955 flyttade
Motormännens riksförbund in i de sista utrymmena som tullverket hade
evakuerat.75
Vad hade skett under åren 1952- 55 ? Återhämtningen efter andra världskriget hade gått raskt i industriländerna. Handeln hade snabbt skjutit fart
och därmed också den svenska godsomsättningen och den svenska importen.
Förkrigstidens tullhus i Malmö var en föråldrad och otymplig institution.
Tulltaxeringen skedde mer och m er ute i den växande tullhamnen . Fram
till krigsår~n hade nästan all tullbehandling i Malmö ägt rum vid tulltaxeringsexpeditionen i bottenvåningen och i anslutning härtill h ade taxekontorets lokaler, eller som det då h ette, tullbehandlingsexpeditionen, inrymts å
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nedre våningen i samma byggnad. Kameral- och personalkontoren var belägna i östra respektive södra delen av övervåningen.
Då trafiken mer och mer flyttade över till Nyhamnen, Frihamnen och
Industrihamnen, resulterade det i att tulltaxeringsexpeditionen i Stora tullhuset flyttades över till det nybyggda Stockholmsmagasinet i Nyhamnen 1953·
Splittringen av tulldirektionens tre underkontor i tullhuset var opraktisk.
Järnvägsförbindelserna med tullhuset och de hästdragna transporterna hade
lagts ner 195'2, och hamnen anhöll om avveckling av förtullningsverksamheten,
exklusive "Posten Il", from l maj l 953. Tullverket gjorde en utredning och
påvisade, att trafikrörelsen inom tullavdelningen Tullhuskajens område inte
var av oväsentlig omfattning. Stockholmsmagasinets byggnad var avsedd för
den godsmängd, som väntades enbart där och borde inte belastas ytterligare,
ansåg utredaren . Vidare borde man vänta med att betunga tågfärjepackhuset, tills man hade fått den nya planerade byggnaden där. Det sistnämnda
kunde dröja p g a efterkrigstidens nybyggnadskris. Det nya tågfärjepackhuset
blev inte färdigt förrän l februari l 962, då det togs i bruk. Hamn direktionen,
postdirektionen och Skånes Speditörsförening förordade en utflyttning; tullverket med SATF och STF 75a var emot en dylik. Tullkammaren fick bemyndigande av KGT att överenskomma med hamnen och, som nämnts, resultatet blev en utflyttning med början i maj 1953. 76
De kvarvarande underavdelningarnas splittring avhjälptes genom en ombyggnad och omflyttning som skedde i fyra etapper. 77 Det hela slutfördes
1955 och innebar följande. Kameralkontoret kom att disponera samma lokaler som förut. Personalkontoret flyttade från övervåningens södra till dess
nordvästra del. Personalchefen fick det norra av kassans f d smårum som
tjänstelokal. Ljusgården (belägen ovanför taket till den del av packhuset
som kallades "Liibecksvalvet"), i huvudbyggnadens mitt, utbyggdes och där
inrymdes tullmästarexpedition samt tjänsterum för tullmästare. Taxekontoret
flyttade i sin helhet upp till övervåningen, övertog p ersonalkontorets förra .
lokaler och disponerade därefter hela södra delen av våningen.78 Hela tulldirektionen var nu samlad i Stora tullhusets övervåning.
Vid den här tiden infördes en ny tulltaxa och därför kom stora krav att
ställas på taxekontorets arbetskapacitet. Stora renoveringar inom kontoret
skedde. 79
De stora förändringarna drabbade laboratoriet respektive provsamlingen.80
Man kunde efter andra världskriget notera en importökning av kemikalier
och kemiska produkter. Arbetsuppgifterna på nämnda avdelningar ökade i
en omfattning som inte stod i förhållande till arbetsutrymmet. Nyanskaffade
instrument förvarades i nedmonterat skick för att tas fram och !ättas ihop
före användandet, något som naturligtvis var tidsödande. Detta gällde i huvudsak för laboratoriets del. Då ombyggnadsförslaget togs upp till diskussion,
framhöll SATF :s malmöavdelning det som angeläget, att erhålla speciella
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utrymmen för varje del av laboratoriearbetet.8 1 Man behövde givetvis en
större svit av rum än den man redan hade. Genom att laboratoriet tilldelades provsamlingens gamla utrymmen blev dessa önskemål tillgodosedda. Ytinnehållet fördubblades därmed, kom att omfatta 150 kvm och innehålla
l l rum.8 2
" Provsamlingen" var en avdelning som sedan l 9 l 2 hade kommit att fungera dels som utredningsavdelning för taxekontoret ( tullbehandlingsinspektionen), dels som en upplysningsavdelning för allmänheten. Provsamlingen
hade före omändringen 1954- 55 ett mindre och ett större rum till sitt förfogande på andra våningen i 1912 års utbyggnad. Föreståndaren hade fått
dela det mindre rummet med den kammarskrivare, som var satt att besvara
telefonförfrågningar från tjänstemän och allmänhet, medan den tjänsteman
som handhade utredningsarbeten hade sin arbetsplats bland provskåpen i det
större rummet. Taxekontorets övriga lokaler var belägna i våningen under
och stod i förbindelse med provsamling och laboratorium medelst en brant,
knarrig trätrappa. Alla de nya varutyper som framställdes efter 2 :a världskriget ökade arbetsuppgifterna för taxekontorets och provsamlingens del
och utrymmena visade sig snart vara för små. I samband med planerna för
laboratoriet framhöll speciellt SATF :s malmöavdelning önskvärdheten av dels
ökade utrymmen för prover, dels ett speciellt rum som expeditionslokal för
allmänheten samt dels ett eget tjänsterum åt föreståndaren i omedelbar anslutning till överinspektörens tjänsterum.sa I alla avseenden tillgodosågs dessa
önskemål genom ombyggnaden vilken, som nämnts, företogs i fyra etapper.
Ett nytt provsamlingsrum med en yta på 53 kvm skapades genom att man
gjorde en utbyggnad på packhustaket mellan huvudbyggnadens västra fasad
och 1937 års tillbyggnad (Lab ). Laboratoriet, som befann sig en halv meter
under detta rums golvnivå, stod i förbindelse med provsamlingen via en
nedåtgående halvtrappa. Rummets väggar kläddes med de gamla väggfasta
provskåpen och på golvet placerades tre fristående skåp med glasdörrar. En
expeditionslokal för allmänheten skapades av f d tullmåstarekontoret och stod
i förbindelse med provrummet genom ett valv. Förutom föreståndarens rum
förfogade provsamlingen dessutom över ett mindre utrymme på 19 kvm avsett för utredningsarbeten. Provsamlingen fick på det här sättet fyra rum
med en sammanlagd golvyta av l 15 kvm.8 4

Avslutning
Den viktigaste händelsen mellan l 955 och l 973 var posttullavdelningens
utflyttning till provisoriska lokaler i kv Kastar, Östra hamnområdet, den 22
september 1969.
Den fysiska spänsten hos malmötullarna har alltid varit den bästa och
tullnärerna fick något av en belöning, då de gamla posttullokalerna omänd-
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rades till idrottslokal med allsköns utrustning. Några skiljeväggar restes också
och f d postutrymmen avdelades till lektionssalar, till tjänsterum för organisationsavdelningen samt till rum för bevakningssektionen. Alla lektioner hade
tidigare mestadels hållits i "börssalen". D essa lokaler användes i tre år, från
1969- 70 till 1973, då inflyttningen till Öresundshuset skedde och nya, moderna lärosalar med lärarrum togs i besittning. Även laboratoriet, övriga tullfunktioner fick i det nya huset lokaler med högre standard och bättre trivsel.
Den gamla tullhusbyggnaden kom under 1950- och 60-talen att inrymma
en mängd olika verksamheter som inte hade med tullverket att skaffa. Tullverkets flyttning till just Öresundshuset var inte sedan lä nge planlagd. En
flyttning hade visserligen mer eller mindre diskuterats i 70 år, men nu fick
man plötsligt av Malmö stad erbjudande att överta 6 plan med garage och
källare i huset, dit tullen alltså flyttade den 2- 5 februari 1973.
Vi har i det föregående sett, hur kamper om paragrafer och snedtolkningar
av gamla bestämmelser har fördröjt eller omintetgjort upprustningar av
tullhuset. Det gäller framför allt dess tidigare utvecklingsskeden. De få fasadputsningar som utfördes var otillräckliga och då är det ändå bara frågan
om det exteriöra utseendet. Vad beträffar interiörförhållandena, visade sig
otroliga brister redan under de 20 första åren efter 1876. Några mera omfattande räkenskaper för upprustningar har inte kunnat påträffas.
I stället för att modernisera lokalerna har man byggt på nya avdelningar
på de mest egendomliga sätt; med olika golvhöjd, resning och rivning av
väggar, inbrytningar av trappor osv. Ett typexempel var 1937 års tillbyggnad (Lab. och Taxekontoret ) vilken då dessutom bara gällde som provisorium.
D å man på så sätt satte nya knutar på gammalt kläde skedde det på bekostnad av de estetiska kraven. Härigenom har också det byggnadshistoriska
värdet av Stora tullhuset i Malmö förminskats.
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Hans Canon
Fängelseföreståndare med tragiskt slut
Av HELGE ANDERSSON

Nästan gömd under buskar och träd står på Malmö gamla kyrkogård invid
järnstaketet till den sida, som vetter ut mot Stora Nygatan, en mossbelupen
gravsten rest över " Föreståndaren Vid Malmö Correctionella Arbets-fängelse
Fältkamereraren Hans Canon Född den 31 Januari 1794 Död den 19 September 1837". På stenen läses följande eftermäle: "Redlig Tjensteman, Öm
Make, Sann M enniskovän, Njöt Han medmenniskors aktning och Förmäns
förtroende, Men föll ett offer för sitt tjenste-nit. - Ps 482 v 6." 1 I ett överliggande trekantstycke är stenen utsirad med det allseende ögat, symbolen för
Gud, och nederst prydes stenen av kors och ankare, symbolerna för tron och
hoppet.
Stenens inskrift har lockat till närmare efterforskning om vad Hans Canon
kunde h a råkat ut för, och en blodig tragedi i 1830-talets Malmö avslöjades.
Hans Canon tillträdde efter en militär karriär vid Kungl Wendes Artilleriregemente i Kristianstad, där han avancerat till sergeant och fältkamrer, 2 befattningen som föreståndare för fängelset på Malmöhus slott, som under 1800talets första decennier kunde ha ända upp till ett tusen fångar, förbrytare av
allehanda slag, sammanträngda på den lilla slottsholmen. Det kunde vara nog
så svårt a tt administrera ett fängelse med så svåra förhållanden och upprätthålla ordningen. Canon synes ha varit en sträng och nitisk fängelseföreståndare, som krävde absolut lydnad.
Ett särskilt öga hade Canon på correctionsfångarna nr 304 Carl Fredric
Carlquist och nr 242 J ohan Fredric Wahlgren, som båda var hårdföra brottslingar. Carlquist, som var född i Norrköping den 2 1/I 2 1807, insattes på
fängelset i Malmö 1826. Han var straffad 1824 för första och 1826 för andra
resan inbrottsstöld. Från Malmö fängelse rymde han den 12/ 7 1828, han
blev emellertid fasttagen och återinsatt den ro/ 4 1830, då också dömd för
falsk angivelse av mordbrand. För våld mot en fängelsevaktmästare hade
Carlquist 1833 straffats med fyrtio par spö på fängelsegården, och den 4/9
183 7 hade han straffats med tretton dagars cell för fylleri, olydnad och sturskhet mot föreståndaren. Wahlgren, som var född i Stockholm den 24/ 6 181 o,
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kom till Malmö fängelse 1829. Han var straffad 1824 för första och 1829 för
andra resan stöld och var två gånger tilltalad för utprångling av falska sedlar,
men hade i brist på bevis inte kunnat straffas härför. Också Wahlgren hade
1833 straffats med fyrtio par spö på fängelsegården, han hade sårat en vaktmästare med kniv.
Det fanns således all anledning för Canon att hålla ett vakande öga på
dessa fångar.
Sedan Carlquist avtjänat tretton dagars cellstraff för fylleri, olydnad och
sturskhet mot föreståndaren, lät Canon på morgonen den 19/9 1837 klippa
håret av honom med en papperssax. Detta blev droppen, som kom bägaren att
rinna över. Carlquist uppfattade detta som en skymf, och djupt förbittrad
beslöt han att hämnas. Han anförtrodde sig åt Wahlgren, som också var
förbittrad på Canon över som han ansåg lidna oförrätter, och båda kom
överens att vid lämpligt tillfälle hämnas på Canon.
Redan mellan klockan fyra och halv fem på eftermiddagen samma dag
kom tillfället. Canon gick då ensam från sitt tjänsterum ned på borggården
och in i den så kallade rengöringsboden för att tala med därvarande arbetare.
På återvägen över borggården upphanns Canon av Wahlgren och Carlquist,
som rusade fram från bykhuset på andra sidan borggården. Wahlgren, som
kom några steg före Carlquist, begärde ivrigt att få tala med Canon. Denne
stannade för att höra vad Wahlgren hade att säga. Nu hade Carlquist också
hunnit fram, drog fram en kniv, som han hade haft gömd under kläderna,
och gav Canon ett hugg bak i halsen. Canon skrek av smärta, och samtidigt
anfölls han framifrån av Wahlgren, som högg mot ansiktet. Med sin käpp
försökte Canon värja sig, men Wahlgren fick med sin kniv in ett hugg i
högra tinningen. Förre kronofogden Per Johan Jacobsson, som kom gående
över gården, skyndade till och försökte föra Canon tillbaka till tjänsterummet,
men Canon föll efter endast några få steg till marken och var inom ett par
minuter död . Utryckande patrull avväpnade och tog hand om Carlquist och
Wahlgren. I Malmö Slottsförsamlings kyrkobok 3 är antecknat: "Död 1837 19
September, Föreståndaren Fältkamrer Hans Canon, 43 år, mördad, gift".
Mordet väckte stort uppseende, och Malmö Tidning 4 skrev om Canon: "På
slagfältet hade han mången gång sett döden framför sig, och om han i striden
för frihet eller fosterlandet fallit för en fientlig kula hade hans död warit
ädel och han sjelf mindre saknad; men då han nu blifwit ett offer för det
lömska försåtet klagar enhwar öfwer hans bortgång, och lärer hans platts icke
så lätt kunna fyllas, i synnerhet då på denna icke gifwes någon säkerhet för
lifwet."
Redan dagen efter mordet, den 20/9 1837, började rannsakningen med

H ans Canons gravsten p å Gamla kyrkogården. -

Foto Bo F M årtensson.

Ca rlquist och W ahlgren på rådhuset inför Malmö käm nersrätt.5 R yktet om
mordet p å fä ngelseföreståndaren gick som en löpeld genom staden, och stora
människom assor bevittnade, n är de båda fångarna fördes till rådhuset. En
oro spred sig bland stadsbefolkningen att de m ånga fångarna på M almöhus
skulle göra myteri mot den lilla vaktstyrkan och bryta sig ut. Stämningen i
staden efter mordet skildras i M almö Tidning,4 som skrev: "D å mördarne
uppfördes för undergående af ra nnsakning, åtföljdes de af en talrik folksamling, som emot dem högljudt yttrade sin fö rbittring, hwilken troligtwis
snart wisat sin m akt, i h ändelse n ågon af dem förmått gifwa minsta tecken
att undkomma. D enna ruskiga mordgerning gifwer a nledning till en mängd
betraktelser och h ar gifwit styrka å t den länge hysta farh lgan, a tt en gång
ett större utbrott sker från inrättningen, ock hwilket swårligen kan hindras af
den alltför obetydliga waktstyrkan, som för närwarande endast lärer utgöra
1 20 m an, deribland inberäknad en icke obetydlig del ålderstigna och kraftlösa
karlar af Konungens f d Eget Wärfwade regemente. Korrektionisternas antal
lä rer wara omkring 1 .ooo p ersoner och är således 1 mot 8, hwilka m ed sina
mordwapen och sträfwa nde efter frihet icke sky u tan werkställa mord samt
inom staden äfwen m öjligtwis plundring och brand. För de fö r dem bestämde strafflagar hysa de ingen fruktan, utan söka endast frihet eller död,
och befarar nu m era mången a tt m öta någon af dem å gatorna, sedan man
wet att de bära hos sig mordjern, som lätteligen kunna riktas mot hwilken
person som h älst, isynnerhet sedan de erhållit bränwin, och hwilket skall hafwa
wa rit fö rhålla ndet m ed Wahlgren, då knifstynget af honom utdelades. Så
lä nge också bränwin kan erhållas inom fängelset h a r ställets waktbetjening a tt
befara alla slags wåldsamheter, isynnerhet då brottslingarne få bära hos sig
knifwar och möjligtwis äfwen h afwa tillgång p å andra mordwap en. Denna
h ändelse wisar, a tt mord lätt kunna werkställas p å öppna fängelsegården
och till och m ed i waktens åsyn ; ty denna som endast från ett slags alta n h ar
utsigt öfwer gården, måste altid wid wåldsamheter hinna fö r sent till stället,
då en omwäg skall begagnas, och tyckes att militärwakt, liksom tillförene,
borde finnas å flere ställen p å fängelsegården och som genast kunde framh asta wid inträffade uppträden. M en denna wakt borde wara stark, och
följ aktligen icke begagnas mot förbrytare af alla slag ålderstigne och kraftlöse p ersoner , som troligtwis m åste wika för den minsta wåldsamhet, den
borde således betydligen ökas, a tt detta samhälle, som i sitt granskap fått
denna samling af förbrytare, kunde blifwa tryggadt och friadt från en ständigt
tilltagande farhåga. Då H M Konungen sna rt hugna r denna stad med ett
besök, wore det önskligt, a tt en fram ställning h ärom skedde samt om strängare
bestraffningslagar för förbryta re, och hwarwid m å ngen önskar, äfwen något
blefwe nämndt om det intrå ng, som sker h andtwerkaren derigenom, att
K orrektionisterna werkställa betydligt arbete fö r personer h ärstädes, hwilket
na turligtwis sker fö r ganska billigt pris, alldenstund de kunna idka det fritt
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Magnus Petersen. Nationalmusee t, Köpenhamn.

eller utan några afgifters erläggande. Att denna Korrektionistinrättning i
hänseende till sitt syftemål har något godt, men äfwen felaktigheter, inses allmänt och isynnerhet nu då gröfre brottslingar (Carlquist och Wahlgren h afwa
förut med knif stuckit we Waktmästare) äro i tillfälle att bära på sig skarpa
knifwar, hwilkas innehafwande alldrig borde wara tillåtit utan å inrättningens
arbetsrum. Att ändringar måtte ske så wäl till enskildtes som allmänhetens
tryggande har här länge warit, men är isynnerhet nu samhällets gemensamma
önskan."
K arl XIV Johan med svit kom till Malmö den 26/g 1837. En del av den
kungliga uppvaktningen med generaladjutanten, greve Magnus Brahe i spetsen
besökte under uppehållet korrektionsfängelset.
Vid rannsakningen inför Malmö kämnersrätt den '20/9 var överauditören,
rådman C A Barfoth ordförande och hrr C P Möller och C Backman bisittare. Närvarande var också allmänne åklagaren, stadsfiskalen och vice
häradshövdingen F Sylvan. Till rannsakningen hade kämnersrätten som vittnen kallat vaktmästaren på korrektionsfängelset Peter Lantz med hustrun
Johanna Lantz och vaktmästarehustrun Maria Lindgren, vilka tre från sina
fönster åsett mordet samt förre kronofogden Per Johan Jacobsson, som minuten efter mordet kom gående över borggården och försökte assistera Canon.
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Inför kämnersrätten uppgav Carlquist "att han dels i följd af förtviflan
öfver sitt mångåriga fängelse och sin därunder vunne visshet om omöjligheten
för honom att någonsin återfå friheten, dels af fö rtrytelse öfver den stränga
behandling, h an städse erfarit, sedan längre tid tillbaka fattat och närt den
afsigt, att, genom en eller a nnan våldsam handling bereda slut på sitt fängelse" .
Beslutet hade mognat, när Canon efter tretton dagar i cell lät klippa av honom
h året på morgonen den 19/ 9. Wahlgren uppgav, att Carlquist för fjorton
dagar sedan h ade legat sjuk "i följd af den svåra aga Fältkamereraren låtit
honom tilldela" och beklagat sig för Wahlgren, som också hyste agg mot
Canon för sträng och orättvis behandling. Båda kom överens att vid tillfälle
" med knif märka Fältkamereren i ansigtet" . D et hade aldrig varit deras avsikt att döda Canon, de ville endast tillfoga honom smärta. När de båda på
eftermiddagen den 19/9 såg Canon komma ensam över borggården, pekade
Carlquist på fältkamreren och sade "nu är det tid". Mordvapnen företeddes,
två " täljknifvar fyra tums långa och skarpslipade blad och begge blodige
uppå skaften" .
K ämnersrätten fortsatte rannsakningen den 23 /9, då diverse attester från
läkare och slottsp astor företeddes. Till denna rannsakning h ade kämnersrätten
som vittnen kallat fan junkaren J oh an Winckler, korporalen Nils Wangren,
soldaterna Per Glad, Gustaf Klein och Johan J älde, alla anställda vid garnisonskompaniet.
M ed olika attester intygade stadsmedikus A Willman såväl Canons skador
som Carlquists och W ahlgrens kroppskonstitution. Slottspastorn J L Hollenius
framlade attester om de båda fångarnas andliga status. Om Carlquist intygade slottspastorn att h an "gjort sig känd genom ett obändigt lynne och en
ogudaktig vandel, hvarföre h an flere gånger blifvit straffad för sturskhet mot
Förman, rymningsbrott och olofligt spel". Om W ahlgren intygade slottspastorn att "h ans hjerta varit tillslutet för R eligionens uttryck och hans vandel
lättsinnig och ogudaktig".
K ämnersrätten h ade inte domsrätt i grövre brottmål, och efter avslutad
rannsakning överlämnades därför alla h andlingar till Malmö rådhusrätt, där
dom föll redan den giro 1837.6 Åklagare var stadsfiskalen, vice h äradshövding F Sylvan, som yrkade dödsstraff. Efter genomgång av handlingarna
fann rådhusrätten med borgmästaren, lagman H ans Aron Falkman som ordförande " med stöd af l 2 Gap: l §, 24 Gap: 4 § och l Gap: 1 § MissgerningsBalken rättwist förklara det, skola Correctionisterne Carl Fredric Carlquist
och J ohan Fredric Wahlgren, för deras grofwa brott, dem sielfwa till straff
ock a ndrom till warnagel, lif deras mista och halshuggas, samt steglas; dock
warder detta utslag, likmä tigt 25 Gap: 5 § R ättegångs Balken underställt
Kongl Majts och Rikets Höglofl Hof R ätts öfwer Skåne och Blekinge widare
pröfning."
Malmö rådhusrätts dödsdomar underställdes och fastställdes av såväl hov134

rätten som K Mt, och den 8/6 r838 avrättades Carlquist och Wahlgren på
Malmöhus. I Malmö Slottsförsamlings kyrkobok 3 har kort antecknats: "Död
r838 8 Juni, 242 J F Wahlgren, aflifvad, 304 C F Carlquist, aflifvad, Fältkamrer Canons mördare". Om Wahlgren är dessutom antecknat: " Confirmerades dagen före afrättningen". Om avrättningen skrev Malmö Tidning : 7
"I går afrättades Fältkamereren Canons mördare på slottsgården, hwars
trenne sidor upptogs af militär bewakningen. På den fjerde woro korrektionister uppställda till ett antal af r50 för att enligt Kongl Maj :sts befallning
sig till warnagel åskåda afrättningen, som gick för sig under djupaste tystnad,
emot hwad man kunnat ha anledning förmoda af de wilda sinnen, som skulle
se sina kamraters blod flyta. Wahlgren, som skall warit den mest förhärdade,
afrättades sist. Båda wisade stor fattning och gingo fram utan bindel för
ögonen samt betjenade sig sjelfwa med klädernas iordningssättande."
Ridån gick ner över ett blodigt skådespel. Gravidyllen på Malmö gamla
kyrkogård bevarar minnet av en tragedi och ett dystert kapitel i stadens rättskipning.

NOTER
1

2

Lofver Gud! Jag hamnen hunnit.
Ser p å mig! En liten tid
Har jag möda haft och strid;
Och stor hugnad har jag funnit.
Grå t ej, efterblifne vän!
Gud förenar oss igen.
(Den Svenska Psalmboken, Av Konungen
gilla d och stadfäst 1819.)
Enligt Armens pensionskassas meritband,
vol 76, fol 609 och 659, Kungl Krigsarkivet, var Hans Canon född i Maglehem,
Krist 1 1794 30/ 1 (prästbevis ) och an-
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togs till artillerist vid Kungl Wendes Artilleriregemente 181 1, befordrades till
konstapel 1816 och till sergeant 18 18.
3

Malmö Slottsförsamlings kyrkobok 1832
- 79, MSA.

4

Malmö Tidning 1837 23/9, Nr 38.

5

Kämnärs Rättens i Malmö Dombok för
år 1837, AI a 126, MSA.

6

R ådhusrättens och Magistratens i Malmö
Dombok för år 1837, AI a 202 , MSA.

7

Malmö Tidning 1838 9/6, Nr 23 .

Husie kyrkas medeltida torn
Av .SVEN RosBORN

Namnet Husies uppkomst ligger i det fördolda men kan tänkbart h ärledas ur
ordet " Husö'', dvs den med hus bebyggda ön. D etta behöver nu ej åsyfta ett
landområde omflutet av vatten, utan kan lika gärna tolkas som en plats på en
dominerande höjd i landskapet.1 För Husies del är den sistnämnda tolkningen
mycket lockande. Uppe på höjden h ar under långa tider den kyrkliga institutionen bundit samm an befolkningarna i de tre byarna Husie, Kvarnby och
Östra Skrävlinge.2 Här uppfördes under den tidiga medeltiden en sockenkyrka av sten och tegel. Måhända föregicks den murade kyrkobyggnaden av
en motsvarande i trä. Därom vet man ej m ed säkerhet. Även den medeltida
stenkyrkan har emellertid till stora delar gått förlorad för oss. P å grund av
den kraftiga befolkningsökningen vid mitten av 1800-talet kunde ej kyrkan
rymma alla de som h är skulle åhöra gudstjänsten . K yrkobyggnaderna verkar
vid denna tid även h a utgjort en slags statusm ätare för den rikare delen av
bondeklassen. Ju större och ståtligare kyrka man hade desto bättre. Så gick
det på samma sätt med kyrkan i Husie som det gått med så m ånga av våra
medeltida sockenkyrkor. År 1855 påbörj ades rivningsarbetet och två år senare
var den nya kyrkan invigningsklar. Till arkitekt hade anlitats professor C G
Brunius och kyrkans nuvarande utformning står som en typisk exponent för
denne otroligt energiske man.
Den m edeltida kyrkan i Husie avvek i viss mån från det gängse stand ardmönstret genom att det kraftiga tornet låg norr om långhuset. Vid uppförandet av den nya kyrkan lät Brunius skona det gamla tornet och med utgångspunkt från detta utstakade han den nya kyrkan . Genom den strängt h ållna
symmetrin kom h ärigenom tornet att ligga väster om det nya långhuset. D enna
lägesförändring medförde givetvis vissa ingrepp i de m edeltida tommurarna.
Under kyrkans senaste restaurering år 1973- 74 öppnades möjligheter att
få utföra antikvariska undersökningar av det gamla tornet. Undersökningen
skedde i regi av Malmö museum och h ade till syfte att försöka klargöra de
olika byggnadsfaserna fram till tiden för Brunius' ombyggnad.3 R edan nu
kan meddelas att inga direkt sensationella upptäckter gjordes. Materialet som
det föreligger i dag ger oss emellertid klarare besked om den medeltida kyrkans
ständiga krav på förnyelse i form av tillbyggnader och reparationer. Vissa av

Fig

1.

Husie kyrka under restaureringsarbetena hösten 1973. Foto förf.

dessa arbeten fanns redan belagda i de skriftliga källorna; andra var mnan
byggnadsundersökningen helt okända.

Den byggnadsarkeologiska undersökningen
Restaureringsarbetet bestod denna gång huvudsakligen av putsnedhuggning
och omputsning av kyrkans yttre murliv. Då den äldre putsen innehöll stora
delar cement, blev aldrig tornmurarna frilagda så noggrant att en detaljuppmätning var möjlig. I stora drag kunde emellertid de olika tillbyggnadsetapperna kartläggas.
På tornmurens nedre, norra del dolde sig bakom putsen väsentliga byggnadsrester från den äldsta byggnadsfasen. Här framkom t.ex två stycken
igenmurade medeltida nischer. Den västra nischen var helt friliggande, medan
den östra delvis doldes av det nya långhusets västmur, fig 3. Av figuren framgår det att den frilagda nischen uppvisar stora sättsprickor i bakmuren. Dessa
sprickor måste säkerligen tillskrivas den onormalt stora belastning, vilket blev
resultatet genom tornets olika tillbyggnader. Att döma av fyllningen var den
västra nischen igensatt under ett relativt sent skede, möjligen i samband med
ombyggnaden på 1850-talet. 4
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Fig 3. D e taljuppmä tning a v norra tornmuren s n edre del. Koppstena r markerade m ed
punkta ngivelse. I: Yngre tegelm u r . 2 : C ement. 3: Avbilad , ursprunglig tegelsten. 4: T egel i storstensforma t sekundä rt a nvänt. Uppmä tning: B H . S R .

Exakt mitt emellan de båda n ischerna återfinnes den av Brunius insatta
stora fönsteröppningen. Öppningen är placerad där en gång den medeltida
ingångsportalen låg. På detaljuppmätningen fig 3 m arkerar de streckade linjerna portalens yttre begränsningslinjer . Rekonstruktionen är baserad p å de
fragmentariskt bevarade stötfogarna p å ömse sidor om nischerna. D en m aximala portalbredden har enligt detta uppgått till l ,7 m eter. Under ett senare
skede har portalen minskats något i bredd, fig 2. Möjligen kan denna förändring sättas i samband m ed uppmu randet av en ny valvbåge år 1803 .5
O m den norra tornmuren fortfarande h a r kva r stora delar av sitt m edeltida m urverk, kan detta knappast sägas gälla även för den södra muren . Av
den nedre, ursprungliga tegelmurningen återstår h är endast fragmentariska
rester. En sp eciell konstruktion tilldrar sig emellertid uppmärksamheten. På
båda sidor om den yngre fönsteröppningen återfinnes nämligen fragment efter

Fig 2 . U ppmä tning a v kyrkto rne ts yttre murliv. Grå stensmu rarna enda st sch a blonteckn a d e. r: Äldre mur m ed stor tegel. Mörkrött tegel. 2: Äldre mur m ed stortegel. Ljusrö tt
tegel. 3 : Yn gre mur med stortegel i ren ässansfö rba nd . 4: Y ngre mur med m indre, h a ndslaget tegel. 24,5 X 1 2,0 X 7,0 cm . 5: Y ngre mu r m ed mindre, h a n dslaget tegel. 26,5 X
13 ,0 X 7,0 cm. 6: Yngre t egelmur m ed bla nd a t inn eh åll. 7 : Yngr e m askinslaget tegel.
24,0 X 1 2,0 X 6,5 cm . 8 : Cem ent. U ppmä tning : B H . S R .
1 39

en valvbåge av drygt tre meters spännvidd. Bågens östra anfangsmur är fortfarande helt intakt. Den motsvarande västra sidomuren är däremot ommurad
under senare tid, fig 2.
Den påträffade muröppningen i söder har en gång förmedlat förbindelse
mellan tornets bottenvåning och det söder därom belägna långhuset. Spår
efter ytterligare en konstruktion som sammanbundit de bägge byggnadskropparna finnes. Över valvbågen återfinnes nämligen en inhuggen, spetsvinklad
ränna. Strax under denna påträffades dessutom två igenmurade bjälkhål,
fig 2. Rännan och bjälkhålen måste vara rester efter den sadeltakskonstruktion som en gång funnits mellan torn och långhus. Då rännan delvis är inhuggen i ett yngre murparti med stortegel i renässansförband, kan den påvisbara takkonstruktionen knappast vara medeltida. Troligen är den tillkommen efter år 1624. Detta år hemsöktes Husie kyrka av en troligtvis förödande
brand.
Ca 5,5 meter upp på den södra tornmuren återfinnes ett murparti bestående
av uteslutande gråsten, fig 2. På exakt samma nivå påträffas gråstensmuren
även på den västra tornmuren. En sådan enhetlig övergång till ett annat
byggnadsmaterial tyder på att man tillbyggt en redan befintlig byggnad. Den
medeltida sockenkyrkan har alltså på ett tidigt skede haft en lägre utbyggnad
åt norr. Det är rimligt att tänka sig denna utbyggnad som ett vapenhus. Ingångsportalen i norr flankerades av tvenne sidonischer. Via en bred sydportal
trädde man från vapenhuset in i långhuset. Enligt en kyrkobeskrivning, daterad 1662, omtalas endast bjälktak i detta genomgångsrum. 6 Vid byggnadsundersökningen kunde här ej heller påvisas några som helst spår efter äldre
valvslagning.
Tillträde till den andra tomvåningen sker i dag genom en smal och brant
passage, utgående från orgelläktaren i långhuset. Denna uppgång tillkom i
samband med Brunius byggnadsarbeten. Av tomrummets yttermurar är den
västra, norra och östra väggen medeltida. Den södra har till stora delar byggts
om under ett yngre tidsskede. Endast hörnpartierna tillhör här äldre byggnadsperioder.
På denna andra våning kunde det vid uppmätningsarbetet konstateras en
mycket tydlig horisontell skiljelinje i de gamla murarna. Upp till och med
tredje tegelskiftet över tröskeln till den norra muröppningen består muren av
relativt slarvigt lagda tegelstenar utan antydan till regelbundna förband.
Denna nedre mur innehåller dessutom mängder med gråsten och någon fogstrykning kan här ej påvisas. Muren över skiljelinjen är däremot betydligt
ordentligare lagd, fig 4. Tegelstenarna bildar över stora delar vackra förbandsmönster, samtidigt som murverket i sin helhet blivit fogstruket. Skiljelinjen mellan de två olika murningssätten återfinnes på samtliga tre medeltida
murar. Den västra muren är dessutom försedd med en stötfog löpande från
skiljelinjen och nedåt tre till fyra skift. Stötfogen är troligen en rest efter en
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Fig 4. Detaljuppmätning av inre murliv. Sektionsskisserna i nedre hörnet visar uppmätningarnas omfattning. Koppsten a r markerade med punktangivelse. Uppmätning: B H.
SR.
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äldre muröppning. Vidare undersökning av denna mur omöjliggjordes till
stor del av ett otroligt tungt och stabilt skåp.
Utan tvekan indikerar skiljelinjen den övre gränsen för vapenhusets förs ta
tillbyggnadsetapp. Det gängse mönstret med tombyggnaden placerad väster
om långhuset har här av någon anledning ej blivit använd. Genom att i
stället påbygga ett befintligt vapenhus har ett lägre torn erhållits norr om
kyrkan. Detta tillvägagångssätt sparade givetvis mängder av byggmaterial.
Då tegel under medeltiden var en särdeles dyrbar vara kan det alltså vara
rent ekonomiska aspekter som här spelat in. Att man dessutom delvis använt
sig av ett så billigt material som vanlig gråsten kan stödja denna teori.
Efter en tid tillbyggdes så tornet ytterligare. Norra muren försågs med en
låg och trång dörröppning. Att det är frågan om en dörröppning är helt klart.
Upphängningsjärnen och järnklykan för låsanordningen finns fortfarande
kvar. Öppningen skiljer sig dessutom avsevärt från den till samma tid hörande
fönsteröppningen i den östra tornmuren. På fig 4 är här med streckad linje angivet den ursprungliga höjden på den nu försvunna fönsterbänken. Detta
mindre fönsterhål lät nämligen Brunius upphugga och den sålunda förstorade
öppningen leder nu in till långhusvinden.
Tillträdet till de övre tomrummen måste alltså efter den andra tillbyggnadsetappen ha skett via en utvändig trappa. Inga spår i de yttre murliven
tyder på att denna trappa utgjorts av en murad konstruktion. Däremot påträffades i den norra muren ett antal igenmurade bjälkhål, vilka kunnat tjäna
som förankring av en trätrappa. Denna utvändiga trappa nedtogs år 1803
och en inre trappkonstruktion uppfördes. 7
Till den andra tillbyggnadsetappen hör även det övre tomrummet. Den
ursprungliga bjälklagsnivån mellan de båda övre våningarna existerar fortfarande. Som framgår av uppmätningsritningarna fig 4 finns det nämligen
strax över det mindre, östra fönsterhålet ett över hela muren löpande skift
av koppstenar. Detta gränsar uppåt till ett skift bestående enbart av murbruk och yngre tegelstenar. Här har en gång en längsgående trälejd legat,
på vilken takbjälkarna vilat. Genom en sådan konstruktion fördelas bjälkarnas
tyngd jämnt över hela muren. Det nuvarande taket uppbäres av fem stycken
järnbalkar. M ellan dessa återfinnes medeltida mur, vilket alltså betyder att
balkarna ligger instuckna i de ursprungliga bjälkhålen.
Vid en närmare studie av murarna kunde en intressant detalj noteras. På
fig 4 har med raka streck förbundits de koppstenar, vilka vid murningsarbetet
blivit avpassade i förhållande till varandra; både i horisontal som i vertikalled. Genom detta förfaringssätt bildas över stora murpartier ett mycket enhetligt geometriskt mönster. Denna mönstermurning påträffas framför allt i det
nordöstra respektive i det nordvästra tomhörnet både på den andra och den
tredje torn våningen. Den murnings teknik som den medeltida muraren här
så gärna använt sig av går under benämningen vendiskt förband. Vid upp-

förandet av tegelkonstruktioner är det brukligt att utgå från själva hörnpartierna. Den okände muraren i Husie har helt följt denna teknik, då det är
just hörnen som uppvisar det regelbundna förbandet. Tornrummens sydöstra
respektive sydvästra hörnpartier är emellertid ej uppförda enligt detta noggranna mönster. Detta bör tolkas så att det åtminstone varit två murare verksamma under uppförandet av den andra tillbyggnadsetappen.
Det övre tomrummet försågs med fyra stora ljudgluggar, en åt varje väderstreck. Av dessa är i dag endast den östra helt intakt. Vid Brunius ombyggnad
lät man nämligen bygga om stora delar av murkrönen. Huruvida man vid
detta tillfälle också ersatte gavelröstena från år 1662 helt eller delvis har ej
kunnat klargöras.

Den medeltida kyrkklockan
Husie kyrka drabbades år r 624 av en brand med troligtvis förödande omfattning. Spår av denna brand har i tornet endast kunnat noteras i det brandskadade tegelmurverket kring andra våningens dörröppning. I tornet hänger
emellertid en större klocka vars historia är förknippad med denna händelse.
Vid branden förstördes nämligen de äldre kyrkklockorna och en ny måste
anskaffas. Ar 1637 omtalas den nuvarande klockan för första gången. Det
nämnes också i detta sammanhang att klockan kom från kyrkan i Falsterbo.
På klockans övre del står det med minuskelstil: "O help got unde maria
sunte anna sulf drudde anno dni mccccc unde xrx michel stigeman" (0
hjälp Gud och Maria, heliga Anna själv tredje. I Herrens år femtonhundra
och nitton. Michel Stigeman) .s
Tre helgonbilder finns avbildade på klockan. Samtliga är tillverkade i
hög relief, mycket enkelt men skickligt utformade. Tydningen av varje helgon
är ej svår, då man ovanför respektive figur utsatt dess namn. Dessutom finns
i respektive framställning särpräglade kännemärken, attribut. Sålunda har
S :ta Gertrud försetts med ett stavliknande föremål och en kyrkomodell, fig 5.
Staven ska här säkert symbolisera en slända. Kyrkomodellen och sländan
är nämligen detta helgons speciella kännetecken. S :ta Gertrud var en på
600-talet verksam abbedissa i Nivelles. Att hon ofta avbildas med krona förklaras av att hon var av furstlig släkt.9
Den andra helgonbilden föreställer S :t Kristofer, fig 6. Helgonet är förknippad med legenden om hur Jesusbarnet bäres över en flod. Själva namnet Christophorus betyder Kristusbärare. Att bärandet av barnet är ett av
helgonets mera framträdande attribut är således självklart. Dessutom förses
han oftast med en blommande stav. På klockan i Husie återfinnes även staven,
men utan blommor. S :t Kristofer var framför allt beskyddaren mot ond,
bråd död. Med dessa egenskaper dyrkades han speciellt av krigare och vägfarare.10
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Fig 5.
Fig 6.

Fig 8. M ich el Stigemans
bomärk e. Foto av avgjutning. F oto G F riman . Ska la cirka r : 3.

S :ta Gertru d. Foto av avgjutning. Foto G Friman. Ska la ca r : 4,5 .
S:t Kristofer. Foto av avgjutning. F o to G Friman. Skala ca r: 4,5 .

D en sista h elgonfiguren föres täller S :t Göran, fig 7. H elgonet var riddarnas skyddspatron. Som skyddshelgon tillbads h an även av de spetälska.11
D e medeltida sp etälskesjukhusen bär därför ofta helgonets n amn. I t.ex
M almö omtalas ett S :t Jörgens hospital i slutet av 1400-talet. 12 K ampen med
draken är helgonets främsta attribut. I Husie avbildas S :t Göran stående
över det ondskefulla djuret med sin lans nedkörd i dess öppna gap . Trots
den o tydliga reliefen kan ma n klart skönj a den typiska klädnaden, riddarrustningen.
På kyrkklockan finns ytterligare en relief. D enna visar klocktillverkarens
bom ärke, ett piltecken inskriven i en sköld av s k ta rtchetyp .1 3 Gjuta rmästaren
Michel Stigeman var verksam i K öpenhamn och h är h a r alltså klockan tillverkats år l 5 l g. D e tre helgonfigurernas närvaro kan förklaras av a tt klockan
varit avsedd för F alsterbo kyrka . Belägg finns nämligen a tt dessa helgon
dyrkades p å denna pla ts.14
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Fig 7.

S :t Göran. Foto av avgjutning. Foto G Friman. Skala ca

1:

4 ,5.
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H Andersson, Husie kyrka, Malmö 1954,
s 5.
H Andersson, a a, s 5.
Arbetet utfördes av assistent Bengt Hansen och författaren . Samtliga renritningar är utförda av författaren.
Fyllnadsmaterialet bestod av större kritstensblock, yngre tegelstenar samt tegelkross. Även ett mindre fragment av en
yngre gravsten påträffades.
H Andersson, a a, s 16.
H Andersson, a a , s 9- 10.
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7 H Andersson, a a, s 16.
s H Andersson, a a , s 28 f.
9 0 A Nygren, Helgonen i Finlands medeltidskonst, Helsingfors 1945, s 150153 .
1 0 0 A Nygren, a a, s 96- ro2 .
11 0 A Nygren, a a , s ro9112.
12 E Bager, Malmö byggnadshistoria till
1820. Malmö stads historia, 1971, s 272.
1 3 Nordisk kultur, XII: B Vaaben, Köpenhamn 1943 , s 84.
14 H Andersson, a a , s 30.

Malmö-litteratur
Bibliografiska noteringar fär år 1973
(med tillägg från färegående år)
AV PER ANDERSSON

A.

Bok- och biblioteksväsen

Allhems förlag. - Tidningsnytt.
24(1974) :1, s 4- 5, 14·
2 Bager, Einar, Vattenmärken 1570talet - l6co i Malmö stadsarkiv. MFÅ. 41(1973 ), s ro-26.
BIBLIOGRAFI

3 Andersson, Per, Malmö-litteratur.
Bibliografiska noteringar för år l 9 72
(med tillägg från föregående år) . MFA. 41(1973 ), s 117- 134.
4 Ericsson, Acke, Att läsa om Sturup.
[Litteratururval
1964-73.]
Skånes natur [Kon taktbladet J.
1973:1 , s 37-40.
5 Sturup. Ett litteratururval.
[Utgav J Malmö stadsbibliotek. Malmö l 973. 24 bl. Stencil.
6 Uppsatser och undersökningar
som har anknytning till socialvården
i Malmö avslutade eller påbörjade
1968- 1972. [Utgav] Malmö socialförvaltning, Utredningssektionen. Mal~ö l 973. 25, l 8, 2 bl. Stencil.
BIBLIOTEK OCH ARKIV

7 Bergengren, Kurt, & Sandblad,
H elena, Ett år på försök gav nytt liv
åt stadsdelen Kirseberg. [Biblioteks-

experimentet och Östergårdsprojektet.] - AB 24/2.
8 Blomk vist, Rune, Bekvämare låna
på jobbet än gå till biblioteket. [Arbetsplatsutlåning i Malmö och Västerås.] - Fackföreningsrörelsen. 53
( 1973): 14/15, s 32-33.
9 Böcker på jobbet. En undersökning av fyra arbetsplatsbibliotek [i
Malmö]. Sthlm 1973· l 14 s.
lo Carlsson,
Lisbeth, Lindqvist,
Britt-Inger, & Rössborn, Marie, Biblioteken och samhället. [Uppsats utarb vid J Sociologiska institutionen i
Lund. Avdelningen för informationsteknik. [Lund] 1973 . 22 bl. Stencil.
S l 7-20: Biblioteksexperiment
Kirseberg.
l l Grön vall, Anders, Medeltida
fynd i Malmö latinskolas bibliotek.
- SDS 17/2.
l 2 Halmström, Bengt, Hur går det
för boken? [Biblioteksverksamheten.]
- Vårt Malmö. l973:hösten, s 12
-13 .
13 Jan stad, Hans, Nu har Axel Danielsson fått ett minnesrum. [Arbetarrörelsens arkiv, Malmö.] - Arb. 26/5.
14- Källq vist, Göran, Malmö: Rosengård. [Biblioteksfilialen.] - A T.
Arkitekttidningen. 1973: l 6, s 33-34.

15 Oscarsson, Karin, Boken kommer
till jobbet. Uppsökande verksamhet
på industrier och andra arbetsplatser.
- Biblioteket kommer. Lund 1973,
s 21 - 52 .
16 - Låna böcker på jobbet. Paletten
(sektionen
"Reflexer").
1973:1, s IV. Sektionen ingår även i
"Redogörelse för Skånes konstförenings sextioåttonde verksamhetsår
1972".
l 7
Ribbing, Anna-Kristina, Om fördelningen av arbetet mellan oss.
[Kirsebergsbiblioteket.] - BiS. H. 20,
1973, s 34-36.
18 Summarisk förteckning. Försläktforskare viktiga arkivalier i Malmö
stadsarkiv. - MFÅ . 41(1973 ), s 135
- 14r.
19 [Törngren, Ria], Samarbetsnämnden för teknisk och ekonomisk
litteratur under 25 år. En liten minnesskrift. . . [Malmö] 1973. 15 s.
B.

FORENINGAR

28 W allin, Curt, D e medeltida
Knutsgillena. Religiösa och kyrkliga
aspekter. Tommarp 1972. 39 s.

Allmänt

20 Nilsson, Roland K., Malmö ett
kulturghetto? - Paletten (sektionen
"Reflexer"). 1973:1 , s Il . Med genmäle av Arne Lundberg. Sektionen
ingår även i " Redogörelse för Skånes
konstförenings sextioåttonde verksamhetsår 1972".
2l
Rodhe, Birgit, Skånes kultur bör
samordnas. [Utredning tillsatt av
Skåne-landstingen och Malmö kommun.] - Arb. 9/7.
22 Är Malmö en kulturstad? Vårt Malmö. l 973 :hösten, s 2- 3.
MUS EER

23 Andersson, H elge, Utspel från
Malmö museum. [Stilhistoriska av147

delningens omdisponering.] - Elbogen. 1973:2, [1 si folder].
24 - 500 års konst på Malmö museum. - SkD 13/3.
25 Ehrnb erg, Gösta, Den Strömska
garvaregården vid Strömens Strädde i Simrishamn. Simrishamn 1973·
32 s (Fören. för fornminnes- och hembygdsvård i sydöstra Skåne. Småskrifter. 14. ) S 22-32 bl a om garverimuseet i Malmö.
26 Jönsson, Gunnar, Akvariet på
Malmö museum. - Kring Malmöhus. 3 ( 1972 ), s 72- 84.
27 Kring Malmöhus. En årsbok utg
av Malmö museum. 3 ( 1972 ) . Natur
och miljö kring Malmöhus. Red: Eva
Hansen-Melander. Malmö [1973].
124 s.

TIDN INGAR

29 Beltzen, Nils & Lars, Arthur
Engberg publicist och politiker.
Sthlm 1973· 275 s. (Arbetarrörelsens
årsbok. 1973. ) Bl as 44- 88 om AE:s
tid som chefredaktör för Arbetet.
30 Grönvall, Anders, Malmöpressen
och opinionen omkring 1870. - MFA
41 ( 1973 ), s 82- ro2.
3 l M erselius, Eva, & Tro edsson,
Gunilla, Kvällspostens kulturrevolution. (En jämförande undersökning
av kulturmaterialet i Kvällsposten
åren 1970, 1971 och 1972. ) [Lund]
l 973. 33 bl. Seminarieuppsats. Stencil.
32 Wahlgren, Olof, Osanning Lars
Gustafsson! Genmäle på art. i Expr.

22/1 betr. KvP:s "kulturrevolution".
- KvP 23jr. Med ledarkommentar.
Även genmäle av Ola Gummesson i
Expr. 3 1 / r. Med kommentar av Bo
Strömstedt.
RADIO / TV

33 Ollen, Gunnar, Ifrågasätt Stockholmsmonopolet! [Sveriges Radio.
Södra distriktet (Malmö ) .] - SDS
8/2.
C.

Religion

34 Göransson, Tage, Kyrkopersonalen i Malmö vill inte till kommunen?
- Viola-Trädgårdsvärlden. l 973: 1o,
s 8-ro.
35 Henningson, Eland, ro år. Församlingsfaddrarnas jubileum. - Limhamns församlingsblad. 1973 :fastanpåsken, s 4- 5.
36 Ludwig Dietz' salmebog 1536.
Udg af Universitets-jubila:ts danske
samfund ved Niels Knud Andersen.
Khvn 1972. [217], 117 s. Innehåller
även i faksimil: Een ny haandbog
med psalmer oc aandelige lofsange.
[Malmo-haandbogen.] Rostock 1529.
[136 s.] Med kommentar av utgivaren (s 8-58 ) .
37 Schlyter, Herman, När reformationen kom till Skåne. - Lunds stifts
julbok. 65(1973 ), s 15-30.
E.

Undervisning

38 Blomkvist, Rune, Grafikskolan
Forum.
Fackföreningsrörelsen.
53 ( 1973 ) :12, s 8-9.
39 Carle, Torbjörn, Landets största
gymnasieskola: 7.ooo elever - 400
lärare spridda på ro skolor. [Värnhemsskolan.]
Skolvärlden. 73
( 1973) :7, s 18- 19.

40 - " Små klasser underlättar individualiseringen" . [F örsöksverksamhet vid Hermodsdalsskolan.] - Skolvärlden. 73(1973 ) :5, s 16- 18.
41 Cederholm-Jacobsson, Ulla, FÖLprojektet prövar utökad samverkan
förskola-lågstadium [i Malmö-området]. Förskolan. 56 ( 1973 ) :3,
s 17- 22.
42 Gadden, Gunnar, Hermods 1898
- 1973. Ett bidrag till det svenska
undervisningsväsendets historia. Malmö 1973. 327 s.
43 Håkansson, Gösta, Hermods 75årsjubilerar. - SkD 6/12.
44 Larsson, Carl A xel, & Römbo,
Berth, Vuxenutbildningens uppsökande verksamhet inom Malmö kommun.
På uppdrag av Malmö skolstyrelse utförd . Malmö 1972. 231 s.
45 Lindblom, Marcus, Försök på
högstadium i malmöskola: Alla lärarna (i lag ) är klassföreståndare. PM. Pedagoiska meddelanden från
Skolöverstyrelsen. 1o ( 1973 ) : ro, s 20
- 21.
46 Lindängehus. En integrerad skolanläggning i Malmö. U tg av Malmö
kommuns fastighetskontor. Malmö
1973. [ros.]
4 7 Ljunghill, Lena, SIA-försök i
Hermodsdalsskolan: "Mindre klasser
förebygger skolsvårigheter". Lärartidningen/Svensk skoltidning, 7
(1973 ) :16/17, s 12- 15.
48 Lärarförslag till bättre arbetsförhållanden på samskapsskola. [Värner
Rydenskolan.] Skolvärlden. 73
( 1973 ) :17, s 6.
49 Nilen, Holger, Hermods i dag.
- Hermods historia. - Trelleborgs
Allehanda 7/12.

50 Nordström, Sixten, Rapport från
en musiklinje. [Malmö.] - Musikkultur. 36(1972) :5, s 10-1 1.
51 Palm, Rolf, Värnhemsskolan i
Malmö. Sammanställning av enkät
besvarad av ett antal antagna elever,
som av någon anledning avbröt eller
aldrig påbörjade sina studier. [U tg
av] Malmö skolor. Malmö [ 1973].
26, [ 11] bl. Stencil.
52 Römbo, Berth, & Palm, Rolf,
Kommunala vuxenutbildningen i
Malmö. Sammanställning av enkät
besvarad av en grupp vuxenstuderande, som påbörjade sina studier höstterminen 1972. [Utg av J Malmö skolor. Malmö [1973]. 57 bl. Stencil.
53 - - Nyintagna elever till kommunal vuxenutbildning. Höstterminen
1973. [Utgav] Malmö skolor. Intagningsnämnden för vuxenutbildning. .
[Malmö 1973.J [32 bl.] Stencil.
54 Sturm, Claes, "Verben varvades
med betor". 75 -åriga Hermods blev
institution i vårt samhälle. - DN
8/12.
55 Svedin, Lennart, JO-anmälda
skolval i Malmö. Redovisning och
reflexioner. FLS-aktuellt. 14
( 1973 ) :2, s 10-14.
56 Aberg, Hans, Prisvärt skolförsök.
Hermodsdal förebild. - SDS 8/6.

G.

58 Svenning, Olle, Malmö behöver
sin egen Per-Anders Fogelström.
[Malmö i skönlitteraturen.] - AB
1 9/3.

H.

Språk

57 Kitzing, Karin, Kontrastiv akustisk och preceptuell analys av vokalfomen hos nordtyska och sydsvenska
gymnasister. [Akad avh Lunds univ. J
Lund 1972. 119 s. Undersökning av
" malmödialektens inflytande på uttalet av tyska vokaler".
1 49

Skönlitteratur

59 Arnesson, Evertz, Skall ske, sergeant! Sthlm 1973. 308 s.
60 Kaj [pseud för Kaj Braw], I
väntan på ett gott år. 40 stycken Kaj.
Borås 1973. 142 s.
61 Lindgren, Arne H, Spel med
mänskoboll. Sthlm 1973. 82 s.
62 Lundgren, Max, Ilden Jönsson,
enkel miljonär. - Arb. 24/12, 27/12,
28/12, 29/12, 31 /12.
63 - Johan Jobb & Röda Änkan.
- Arb. 18/7, 21/7, 25/7, 28/7, 1/8, 4/8,
8/8, 11 /8.
64 Min skånska barndom. [29 författare från Hasse Alfredson till Anders Österling.J Lund 1973. 160 s.
Bl a bidrag i Malmö-miljö av Anita
Johansson, Knut Larsson, Helmer
Lång, Christer Persson, J acques W erup och Anders Österling.
65 Swahn, Sven-Christer, Invigningsprolog. Invigning av Kompanihuset och Kompanigården, fredagen
den 31 augusti 1973. [Malmö 1973.J

[ lO S.]
I.

F.

Litteraturhistoria

Konst, musik, teater

66 Bråhammar, Gunnar, Vad används en konsthall i Malmö till? KvP 27/10.
67 Göransson, Tage, Församlingskyrkogårdar och minneslundar i tätorter. [Speciellt Malmö kommun. J Församlings- och pastoratsförvaltning.
1973:1, s 10-13.

68 - En tredje minneslund färdigställs i Malmö [på S :t Pauli m ellersta
kyrkogård ]. - Viola-Trädgårdsvärlden. 1973:8, s l , ro.
69 Nilsson, Carin, Ny form i gammalt hus. [Form Design Centers planerade flyttning till Hedmanska gården.] - Form. 69( 1973 ) :1, s 32- 33.
70 Olsson, Birgitta, & Eriksson,
Bengt, Werup-Sjöström [-gruppen:
J acques W erup, Merete H errström,
Frans Sjöström, L asse Söderberg]. Stereo-Hifi. 5(1973 ) :3, s 32-34.
7 l T engwall, I , Nyanlagd park i
Malmö fyller många funktioner.
[ Ögårdsparken.] - Viola-Trädgårdsvärlden. 1973:11 , s 12- 13.
72 Wickman, K erstin, [Form] DeForm. 69
sign Center, M almö. ( 1973 ) :1, s 260-26r.
73 Wretho lm, Eugen, Bror M arklund. Sthlm 1973· 173 s. (Sveriges
allm konstfören. Publikationer. 82. ) S
67- 70: Thalia [skulpturen på Stadsteatern] . - S 7 l - 75 : Sibbarpsmonumen tet.
KYRKOR OCH KYRKLIG KONST

74 Andersson, H elge, Husie kyrka
restaureras. - SkD l l /8.
75 200-årigt tornur i [Södra]
Sallerups kyrka. - SkD 16/r.
76 l 200-talsvalv i Södra Sallerup [s kyrka]. - SkD 30/ r.
77 L indskog, Bengt I , & Nylander,
Göran, Döden dansar i S :t Petrikyrkan i Malmö. [Krämarkapellet.] -Sydsvenska m edicinhistoriska sällskapets årsskrift. 10(1973 ), s 51-66.
78 Schlyter, H erman, Julkrubban i
S :t Petri 45 år - m en den äldsta fyller 750! - SkD 24/12.

MUSIK

79 A [ ndersson] , H [ elge], Malmös
unika kyrkorgel spelar på ny LPskiva . [S :t Petri kyrkas medel tidsorgel, nu på Malmö museum.] - SkD
19/6 1973·
Bo H årde, Ulla, Malmö brassensemble: tränar på fritiden. - SDS 27/8.
8 l - Malmös andra symfoniorkester [KFUM :s symfoniorkester] tränar
i skuggan av storebror. - SDS 28/9.
82 Kjellgren, L ennart, Visor från
Limhamniana. r 5
farfars tid. ( 1973 ), s 30- 37. Bl a om Nils Lindström och Malmö visförlag.
83 Nordström, Sixt en, Bygg musikhus för år 2000! - Arb. 25/9.
TEATER

84 Estreen, Richard, Arbetarna och
teatern. En blick p å svensk folklig teatertradition. - Arbetarrörelsens årsbok. 1972, s l l- 170. Bl a (s 92, 961oo ) om Arbetarteatern i Malmö.
85 Gustafson, Ragnar, Malmö T eater - dess första två decennier ( l 809
-29). MFA. 41 (1973) , s 49- 66.
86 H olm, Ingvar, Romeo och Julia
1967. [En klassikeruppsättning vid
Malmö stadsteater. Försök med försD rama, theatre,
tagångspublik. ] film. ( Institutet för dramaforskning i
Lund.) R esearch report. 26. l 973, bl
94-100. Stencil.
87 H olmström, Barbro, Teater, en
konst p å många sätt. [Malmö stadsteater.] - Arbetsgivaren. r 973 :4, s
l , 5·
88 Nilsson, Christer, Vad händer
bakom scenen? Vardag på Malmö
stadsteater. - Ystads Allehanda 3/ 10.
89 S venning, Olle, Det räcker inte

med publikrekord för att Folkes teater ska kunna kallas Folkets ... AB
7/5.
J. Arkeolog i
90 Burenhult, Göran, En långdös
vid Hindby mosse, Malmö. Utg av
M almö museum. Malmö 1973. !04 s
+ 3 kartblad. (Malmöfynd. 2. )
91 - En nyupptäckt långdös vid
Hindby mosse. - Limhamniana. 15
( 1973 ), s 7- 19.
92 N [ agy], B [ ela], [Bunkeflohögen.] - Ale. 1973:3, s 51.
93 S[alomonsson], B[ engt], Utgrävningar kring Malmö. Ale.
1973 :3, s 53- 54.
K.

Histo.ria

94 Andersson, H elge, Byarna kring
Malmö ödelades under svensk-danska
kriget [1643-45]. - SkD 9/2. Med
forts. 13/3: Skånska kyrkor förföll under 1600-talets krigsår.
L.

Biografi

95 A [ ndersson], H [ elge], Förnämlig " series pastorum" till Västra
Skrävlinge kyrka. - SkD 27/11.
96 - V. Skrävlinge series pastorum
[-tavla]. - Västra Skrävlinge församlingsblad. 12 ( 1973 ) :3, s 4-5.
97 Buhre, Gösta, Vart tog de vägen? [Artikelserie.] SDS. 1/4. Elsa
Winge. - 21 /4. Per Björkman. - 7/5.
Gösta Kjellertz. - 13/5. Orest Koslowsky. - 26/6. Maritta Marke. 3/7. Ingalill Anneminne. - 8/7. Dag
Westberg. - 21 /7. Ester Estery. 30/9. Ingalill Söderman. - 1/10. Evy
Tibell. - 21 /10. Sten-Åke Axelson. 18/1 1. Elsa W allin. - 9/ 12. Rosie
Hoffland-Hellqvist. 17/12. Jullan
Kind ahl. - 31 / 12. Nils Fritz.
15 I

SARSK ILDA PERSONER

98 Persson, Christer, Rudolf Fredrik
Berg: vem var han egentligen? Arb. 24/3.
99 Alster dal, Alvar, Axel D an i e 1ss o n slog fast vilka som var arbetarnas
värsta fiender: bröder som är liknöj da. - Arb. 17/8.
100 Millbourn, Ingrid, Nedslag i
Axel Danielssons anteckningar [i Arbetarrörelsens arkiv, Malmö] . - Arb.
25/5.
IOI
Persson, Christer, Att skriva om
Axel Danielsson. - Arb. 18/8.
!02 W angson, Otto, Triumf och
tragik. Axel Danielssons levnadsöde.
- Studiekamraten. 55(1973):6, s 98
- 101.
rn3 Palm, Anders, "Son av min
stad". [Malmö i Hjalmar G u 11b er g s diktning.] - SDS 27/5.
rn4 Isb erg, släkter. - Svenskt biografiskt lexikon. H 96 (bd 20), 1973,
s 46-47.
rn5 Tomner, L ennart, Anders Ulrik
Martin I s b er g. - Svenskt biografiskt lexikon. H 96 (bd 20), 1973, s
48-49.
rn6 Ekblom, Harry, Efter 1.500 rollstudier. Ludvig [J o h n s o n] "på
scen". - Arb. 23/8.
rn7 [ 0 lsheden, Jan], Patrik Johns o n ( 1876- 1971 ) . - Patrik Johnsons Falkenberg. [Utg av] Mats
Bengtsson [bildkopiering] & Jan Olsheden [text]. Helsingborg 1972, s 7
- 34.
rn8 Schmitz, Arne, "Pjött" - en
verklig magister av gammal stam.
[Patrik Johnson.] - SDS 14/1.
!09 Andersson, H elge, Jakob Berndt

K a 11 e n b e r g, kyrkoherde i Tygelsjö och V . Klagstorp. Några anteckningar. - Lundastiftet. 29 ( 1973 ) :4,
s 15-17.
l ro
[-] Nött gravsten erinrar om
lärd 1600-talsprost i Husie. [Peder
Lauritsen Vomb, d. 1636.] SkD 26/ 1 1972.
l l l
[]
Malmöiten.
[Anders
M a t t s s o n, d. l 790.]
Elbogen.
1973:1 , [1 si folder].
l l 2
S valenius,
I van,
Marianne
Mör ner. - Vetenskapssocieteten i
Lund. Årsbok. 1972, s 222- 224.
l l 3
M ånsson, Emil, Thure N o rd e n s k j ö 1 d som rektor, lärare och
vän. - Handels. 40 ( 1973 ) :3, s 5-7.
l 14
Georgsson, Lars-Olof, 1950 var
han ensam radioman i Malmö. [Gunnar Ollen.] - Arb. 21 /1r.
l 15
Nohrborg, Kaj, TV:s frihetskämpe. [Intervju med Gunnar Ollen.] - SDS 18/1 r.
l 16
Jolo [pseud för Jan Olof Olsson] , Pinsamt politiskt gräl på Malmöhotell. Socialisten [August] P a 1m
ombedd gå hem. - DN l 5/7.
l l 7
Andersson, Birgitta, Eldsjäl i
Arbetarrörelsens arkiv tecknar skånsk
socialdemokrati. [Erik Rosb erg.]
-Arb. 22/7.
l 18
Lundström, Gunilla, 75 år komponerar fortfarande. [Svea W e1 ande r.] - SDS 2/ 1r.

9 A [ ndersson ], H [elge], Skulptör
i skyddsmask gör konstverk till Malmö. [Per-Erik W il lö. ] - SkD 6/3.
l 20
Richter, Brita, " De sista som
brukade jorden". Malmömotiv visar
förändringen. [Per-Erik Willö.] SkD 25/4.
l l

M.

Folkkunskap

l2l
Arvastson, Gösta, & Frykman,
Jonas, Sturup, Börringe sn, Skåne.
Kulturhistorisk inventering l 969-70.
[Utg av] Etnologiska institutionen,
Lund. Lund 1973· 240 s.
l 22
Hårde, Ulla, Maror, varulvar,
gastar. [Intervju med Ester Gullander i Toarp.] - SDS 16/ 12.

N.

Topografi

l 23
Frostin, Ernst, Bilder från Bunkeflo, Tygelsjö, V. Klagstorp . Vellinge
1973· 86 s. (Oxie härads hembygdsförenings årsbok. 3/4.) R ec av H elge
Andersson i MFÅ. 41 ( 1973 ), s 142-

143·
124 Johanson, M argit, Malmö fornminnesförening. Register. Minnesskrift 1909- 1919. Årsskrift 19331972. M almö 1973· 22 s.
125 Minnenas Malmö. ögonvittnen
i memoarlitteratur, dagböcker och resebrev. R ed: R agnar Gustafson. Malmö 1973· 192 s. (Sydsvenska Dagbladets årsbok. l 9 74. )
126 Modeer, Kjell A, M almö fornminnesförenings årsskrift. [Historik.]
- Forntid och framtid. [Utställningsprogram .] 1973· [3 si folder.]
l 27
Punkt [pseud för R agnar Gustafson ] , [Gamla Malmöbilder.] SDS, "måndags-serie", 1973· (Forts
från föreg år.)
SARSKILDA BYGGNADER
l 28
Beijerska huset. R oshorn, Sven,
D en återfunna "ärkebiskopsgården" i
Malmö. - MFÅ. 41 ( 1973 ), s ro3116.
l 29
Bulltofta. Olsson, Evald, Sekelskiftets Bulltofta [gården nr 9 och

ro]. [Intervju med Henning Håkansson.] - SkD 17/3.
130 Fosie prästgård. V[irdmark],
E [ we], F osie prästgård - församlingsgård. - Fosie församlingsblad.
41 ( 1973 ) :2, s 6-8.
13 1 Framnäs. A [ ndersson] , H [elge],
Lantbrukarevilla blev församlingshem. [Villa Framnäs, Södra Sallerup.] - SkD 23/1.
132 Kompanihuset. Rosbarn, Sven,
Kompanihuset i Malmö. Byggnadsarkeologiska studier av ett senmedeltida hus. Utg av Malmö museum.
Malmö 1973. 94 s. (Malmöfynd. 1. )
133 - Salomonsson, Bengt, Kompanihuset. - Elbogen. 1973 :4, [2 s i
folder].
134 Lauritzborg. A [ ndersson], H [elge], "Gadehus" ur tiden. [Lauritzborg, Sallerupsv. 281.] - SkD 9/5.
135 Solidars gård. Uppmätning av
Solidars gård. [Utg av Stadsingenjörskontoret.] Malmö 1971. 12 bl.
[ 27] pl. Stenccil.
136 Tullhuset, Gamla. Bengtsson,
Rickard, Fyrahundra till katterna för
alla råttornas skull. - SDS 11/2.
13 7 Tusculanum. A [ ndersson], H [elge], Tusculanum behöver få en social
funktion. SkD 13/4. Även om Anders
Svärds verksamhet på Tusculanum.

taureringsförslag år 1910 [av Anders
Roland] . - MFÅ. 41 ( 1973 ), s 2, 46
-48.
141 Lomma. Nordengren, Sv en,
Lomma sockens och församlings historia. Malmö 1973. 214 s.
142 Oxie. A [ ndersson], H [ elge],
Gamla gårdsgravplatser på Oxie kyrkogård bör bevaras. - SkD 6/7 1972.
143 Rörsjöstaden. Halim, Birgit,
Rörsjöstaden i Malmö. - Elbogen.
3 ( 1973 ) :3, [3 s i folder] .
144 Västra Skrävlinge. A [ ndersson],
H[ elge], Minnen från gamla tider :
klockaregård, landsvägsbro. - SkD
20/9.
0.

Samhället

145 Danielsson, A xel, Om revolutionen i Sverige. Ett urval med förord
av Per-Olov Zennström. Sthlm 1972.
I 79 S.
146 Lär känna myndigheten. [Artikelserie.] SDS 1973, 16/4 (L änsstyrelsens skatteavdelning), 2/5 (Stadsbyggnadskontoret ), 17/5 (Hyresnämnden ),
21 /5 (Familjerådgivningsbyrån), 4/6
(Socialförvaltningen ), 5/8 (Överförmynderiet ).
147 Olofsson, L eif, Borgarståndsreformen 1858 och dess konsekvenser
för Malmö stad. Sthlm 1971. 50 bl.
Seminarieuppsats. Stencil.

SARSKILDA ORTER OCH OMRÅDEN

FORVALTNING, STADSPLANERING

138 Bulltofta. A [ ndersson], H [ elge],
Bulltofta by är nästan utplånad. SkD 24/2.
139 Husie. A [ ndersson], H [ elge],
150-åriga gravstenar på Husie kyrkogård. - SkD 13/5 1972.
140 Lejonet, Kvarteret. M odeer,
Kjell A, Kvarteret Lejonet - ett res-

148 Alternativ till stadshus. [Det
planerade kirurgblocket vid Allm
sjukhuset.] - SDS 26/2. (Ledare. )
Med diskussionsinlägg av Åke Wallin
i SDS 5/3.
149 Andersson, Nils, & Blid, Nils,
Detta var slum! [Östergård.] - Arb.
14/1.
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150 B[renne]r, M[aj-Britt], Festligt, färgrikt shoppingcenter kronan
på verket i Caroli City. - Vi cementgjutare. 23 ( 1973 ) :5/6, s 31 - 37.
15 1 Din nya arbetsplats. Informationsbroschyr om det planerade stadshuset. Malmö 1973. 15 s.
152 Förslag till regionplan 1972 för
sydvästra Skåne. Utg av Sydvästra
Skånes kommunalförbund. Malmö
1973· 176 s + 3 kartbl.
153 Gaturegister för Malmö. [Utg
av] Drätselkontorets statistikavdelning. Malmö 1973. 103 s. - Kompletteringslista. 1973. 7 bl. Stencil.
154 Georgsson, Lars-Olof, Hästarna
piskades fram i det eldfängda Malmö.
[Gottfrid Nilsson berättar minnen
från Malmö brandkår.] - Arb. 10/4.
155 Hallander, Håkan, Landskap
och fritid - funderingar kring en utredning [av Sydvästra Skånes kommunalförbund J. - Skånes natur. 60
( 1973 ), s 70- 90.
156 Hubert, Tord, Varför blev allting så fel? [Rosengård.] - Veckojournalen. 1973:13, s 20- 21, 50.
157 Hårde, Ulla, Invånarnas sätt
att umgås formar miljön på Väster.
- SDS 1/4.
158 - Rosengård kan räddas. SDS 29/4.
159 Johansson, Bertil, & Sonander,
Patrik, Stadsförnyelse ur företagens
synvinkel. [Rivningen av kv Carolus,
Hjorten, Jerusalem, Erik Menved och
Magnus Smek.] - Svensk geografisk
årsbok. 48( 1972 ), s 32- 46.
160 Kommunal författningssamling
för Malmö.Utgav kommunstyrelsens
kansli. 6 uppl. Malmö 1973. 408 s.
161 Källsbo,
Arne,
Bandformig

struktur i sydvästra Skåne? Regionplaneförslag för utbyggnad år 2000.
- Kommunal tidskrift. 6 ( 1973 ) : 11,
s 508- 5ro.
162 - R egionplan 1972 för sydvästra Skåne. - Plan. 27 ( 1973 ) :4 s
218- 221.
163 - Vi tänker inte lägga asfalt
på bästa åkern! [Regionplan för sydvästra Skåne.] - SDS 19/11.
164 Lewan, Nils, Regionplanen och
styrningen. - SDS 7/4.
165 - SSK-planen och vår framtida miljö. LuFS. 7 ( 1973 ) :3, s ro
- 12.
166 Lundb erg, Arne, Budgeten i ord
och bild. - Vårt Malmö. 1973 :våren,
s 2- 4.
167 Miljöhänsyn - inte kräftgång.
[Ledare om regionplanen för sydvästra Skåne.] - SDS 4/7. Replik av
Bertil Hulten och Ann Marie Westman 9/7 med ledarekommentar.
168 Olsson, Bengt, Malmö nya
stadshus klart 78 - saknar sin like i
världen. - Synpunkten. lo ( 1973 ) :
3/4, s 5- 7.
169 Olsson, Börje, Lekplatsen är en
miljö, inte en redskapsplats. [Leklandskap på Södra sjukhusområdet. ]
- Socialnytt. 1972 :7, s 16-18.

170 Pedersen, B[ritt], Bred undersökning för närserviceanläggning i
Högaholm.
Byggforum. 1973:7/8,
s 29- 30.
171 Plan för utbyggnad av södra
delen av Lommabuk~en. [Utg av]
Sydvästra Skånes kommunalförbund.
[Malmö] 1973· 73 bl.
172 Rosenrött och vardagsgrått.
[Referat från seminarieserie om ytter1 54

miljön i R osengård.] - AT. Arkitekttidningen. l 973: lo/ l l , s 3-9.
l 73 Stadsplan för område vid Holma i Fosie, Malmö och frågan om
dispens enligt 35 § BL. - Sta tens
planverk. Aktuellt. 1973 :1 , s 8- 13.
174 Sterning, Sten, Malmö stadshus
- än en gång. - SDS l /7. M ed genmäle av Ingvar Ekemark 3/7 och replik av Sten Sterning 4/7.
l 75 Sundström, Ake, R egionplanen
och miljön. - SDS 22/3.
176 Svedberg, Olle, Bidrag till Malmö stadsplanehistoria 1860-1920. MFA. 41 ( 1973 ), s 67-8 i.
177 Tre tungviktare lämnar Malmöpolitiken. [Oscar Stenberg, Ture Persson och Nils Mårtensson intervjuade
av Sixten Palm. ] Vid protokollet:
Ulla Hårde. - SDS 18/2.
RATISVASEN

l 78 Erichs, Karsten, Malmöpolisen
100 år. - Arb. 22/ 12.
179 Johansson, Rune, Vardag i fängelset. [Fångvårdsanstalten i M almö.]
- DN l /7 1973·
180 Ny ledningscentral med m ånga
finesser nu klar i Malmö p [olis] d [istrikt]. - Svensk polis. 1973:1 , s 16
- 18.
181 Palm, Merik e, Nedläggning i
H elsingborg blev katastrof för fångvården. Hundra för många intagna
sitter i Malmöfängelset. - Sta tsanställd. I 973 :8, S 8- 10.
SOCIALA FRAGOR

182 Anderfelt, L ena, Kvinnors lön
och arbete. [Kvinnoarbeten i M almö.]
- DN 1973, 19/10 (skolmåltidspersonal ), 22/10 (tobaksarbetare ), 29/10
(städerskor ) .
155

l 83 Bolin, Anders, Pensionär i Möllevången. [Utg av] Malmö socialförvaltning. [Malmö ] 1973 · 9 bl. Stencil.
Anders,
Lindström,
184 Bolin,
Bengt, & S vanström, L eif, Pensionär
i Malmö 72/73. [Utg av] Malmö socialförvaltning. Socialmedicinska avdelningen. [ 1- 2.] Malmö 1973 . Stencil.
185 Clarström, Anette, D å : fristad
för fattiga barn ... [Småbarnsskolan
Gamla barnasylen
Lugnets barnstuga.] - SDS l /7.
186 Danman, Gunnar, En byrå försvinner. [Arbetslösh etsbyrån.] - Synpunkten. 10 ( 1973 ) :3/4, s 18- 19.
187 Dixon, T omas, J oh an Larsson
har kämpat för arbetarna i 68 år . ..
[Intervju. ] -Arb. 17/12.
l 88
Ehnb erg, S, Nybelius, A, &
Halmström, A , [Telegraf- och telefonarbetareförbundet .] Avd. 3 1898 [Statsanställdas förbund.] Avd. 4003.
1973. 75 år. [Malmö] 1973. 47 s.
189 Förteckning över gatorna i M almö m ed hänvisning till socialvårdsdistrikt, -krets och församling. [U tg
av M almö socialförvaltning.] Malmö
1973· [34] s + l kartbl.
190 H ögmark, Christina, 90-årsjubileum stundar. [Tobaksarbetarfackföreningen i Malmö / Livsmedelsarbetarefö rbundet. Avd 50.] - Mål och
medel. 1973:13, s 6- 7.
191 Hö weler, Monica, En studie av
barn från låghus- och höghusområden
i Malmö. Lund 1973. 15 2, [68] s. (R eports from The institute of education,
University of Lund. 38.)
192 Janstad, Hans, " På Augustenborg var det bråkigast, barnrikast och
otrevligast att bo". Nu är det området

=

=

där man stortrivs. - Skånehem. 2 r
( r973) :r, S IO-r r, r8.
r93 Kolb, Gudrun, Mjölkköket [Föreningen Mjölkdroppen] på Kärleksgatan delade ut smörvälling r903. Arb. 7/4.
r 94 Ljungberg, Leif, Gamla barnasylen i Malmö. Malmö r973· [40] s.
Ur: MFA r r ( r943), s 23-60.
r95 Nordin, Anders, Vapenfria inom socialvården i Malmö. - Ung
center. r 973 :5, s 30-3 r.
r96 Olsson, Börje, Malmöregionen
hårdare drabbad [av ungdomsarbetslöshet J än andra län. - Socialnytt.
r973:2, s r7- r9.
r97 Pajkull, Maria, Kamp mot
hunger och strejkbrytare. [Malmö
fackliga centralorganisation 60 år. J Arb. r/9.
r98 Quist, Johan, När har nykterhetsvården tillräckliga resurser? Synpunkten. ro( r973 ) :r , s 5-7.
r 99 S andel!, Anita, Sista året som
egen avdelning: Tobaks [ arbetarfackföreningen / Livsmedelsarbetarförbundet. Avd. 50 J i Malmö fyller 90 ... Arb. 9/ r r.
200 Sewall, Lars, AMS [i Malmö
och Lund] och människorna. - SDS
24/4.
2or Social idebank. [Utg av] Föreningen Sveriges socialchefer. Malmö
r973· 455 s. Från Malmö bl a om Östergårdsprojektet, om servicecentrum
i Rörsjöstaden och Lindgården, om
verksamhet bland alkoholskadade och
pensionärer och om narkomanvård.
202 Socialhjälpen 197I. [Av Utredningssektionen vid Socialförvaltningen
i Malmö.] - Synpunkten. ro ( r973) :
r,s 8- rr.

203 Swedner, Harald, Invandrare i
Malmö. Forskningsrapport från Invandrarutredningen. Sthlm r973· 326
s. (Ds In r973:r r.)
204 - Kravet: den dubbla öppenheten. [Artikelserie om invandrarproblem i Malmö.] - Arb. 7/ro, 8/ro,
9/ ro.
205 Svensson, Rolf, Malmöungdom.
[Reportageserie.] - SDS 3/r, 4/r, 5/r,
9/ r.
206 Söderbergh, Catharina, Familjebehandling på barnstuga och familjedaghem alternativ till omhändertagande. - Socialt forum. 9(r973 ) :r,
s r-6.
207 Tidman, Yngve, Mycket ogjort
i Malmö för arbetarskyddet. - Kommunalarbetaren. r973 :5, s r6-r9.
208 Under Transports fana . Svenska
transportarbetareförbundet avdelning
35. Historik. 2. r958- r972. [Malmö]
r973· 6r s.
209 Aberg, Lars, Vidräkning med
fritidsgårdarna. - SDS 5/6.
P.

Teknik, industri, kommunikationer

BYGGNADSTEKNIK OCH
KOMMUNALTEKNIK

2 ro D eråker, Ola, Hur förfar Malmö med avfallet? - SDS 23/7.
2 1r r 2 års arbete ger Malmö
miljöskadlig avfalls behandling?
Miljö och framtid. 2(1973):7, s ro13.
212 Eliasson, Björn, Bangårdsposten
i Malmö: Tunn plåt gjutform i stålbalksbjälklag. - Byggnadsindustrin.
43(1973) :31, s 24.
213 Fransson, Hans, Ett påstående
gripet ur luften. [Luftföroreningarna,

speciellt i Malmö-Lund-området.]
- SDS 28/6.
2 14 H aag, Allan, Ett hanteringssystem för lågsvavliga oljor [vid Malmö
kraftvä rmeverk] . - VVS. Tidskrift
för VVS. 1973 :3, s 79-80.
215 Johnson, Rolf, & Bell, Leif,
Malmö kraftvärmeverk. Företagsinforma tion. [U tg av] Malmö industriverk. [Malmö] 1973. 24 s.
216 Larsen, Peter, & L eander, Bo,
Vattenföringsmätning vid
Klagsh amnsverket. - Vatten. 28 ( 1972 ) :4,
s 3c8-315 .
2 I 7 L ewerentz, Sigurd, Betonghus
på Östra kyrkogården i Malmö. [Servicebyggnad för blommor. - Omoch tillbyggnad av kapellkrematoriet.]
- Arkitektur. 73 ( 1973 ) :2, s 4- 13.
218 Sjöö, Manth e, Fasadzoner styr
klimatet i nya Öresundshuset. - Byggnadskonst. 64 ( 1972 ) :7, s 35- 36.
21 9
Nya Klagshamns ·avloppsreningsverk renar 80-procentigt ... Byggnadskonst. 65 ( 1973 ) :8, s 31-32,
35·
220 Nytt sparbankshus vid Gustav Adolfs torg i Malmö. [Malmö
Sparbank Bikupan.] Byggnadskonst. 65 ( 1973 ) :7, s 15- 16.
221 Stålbyggt sportcentrum i Malmö
[Bellevuestadion]. - Modern byggn adsteknik. 1973:4, s 24- 25.

Oresundsförbindelserna:
222
Attelid, Tore, En fransman ville
bygga en järnbana . . . [Öresundsförbindelse-pro jekt 1886- 19 12.] Byggnadsarbetaren. 25 ( 1973 ) :24, s 12
- 13. Även publ (anonymt ) i Ystads
Allehanda 8/ 12.
223 Björkman, Rolf, Herrar Oscar
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Stenberg och Arne Källsbo vägrar att
diskutera bron med Lunds studenter
före beslutet!? - LuFS. 7 ( 1973) :4,
S

7- IO.

224 Bron byggs, tunneln påskyndas.
STT. Svensk trafiktidning. 54
( 1973 ) :20, s 3- 5.
225
Connert, W Y, Åsikter om KMbron. - SDS 27 / 9. Med genmäle av
Torsten Luthander.
226 Dahllöf, Gunnar, Harald Lindahl säger nej till Öresundsbron. MT. Moderna transporter. 1973 :23,
s 36.
227
Det dansk-sv enske aftale om
0resund. K-M-forbindelsen og H-Htunnelen samt Saltholm-luftrummet.
- Nordisk kontakt. I 973: 14, s 9049c6.
228
Emanuelsson, Urban, Öresundsbron - struptag på Skåne. - Nu Du.
1973:3/4, s 8- 10.
229
Fasta förbindelser över Öresund.
- Departementsnytt. 35 ( 1973 ) :28, s
3- 5.
230 Fasta
Öresundsförbindelser.
[Med PM angående fasta förbindelser över Öresund, författat av Ebbe
Borg.] - Skånes natur [Kon taktbladet]. 19734, s rn5- rn8.
231 Gotensiö, Bo, Broexpansion kan
styras genom att bron avstyrs. - SkD

17/1I.
232 Kontinentförbindelse eller
"storstadsbro"? - SkD 9/11.
233 Grönstrand, Jan, Brons betydelse för resorna. - SDS 2/ 11.
234 H eld, S ven, KM-bron en dyrbar
trafikled. - SkD 20/ 12.
235 H ellroth, Sun e, Öresundsförbindelsen. - Svensk lokaltrafik. 1973 :6,
s 23-28.

236 Holmqvist, Lasse, Jag är orubbligt för bron! - SDS 2 l / ro. Med diskussionsinlägg i SDS 22/ ro (ledare ) ,
24/ ro av Rune Ekman och Sten Sjöholm, 25/ 10 av Arne Herlöfsson, 26/ ro
av Lasse Holmqvist, 7/ 1 l av Sven Rydenfelt och Åke Sundström, 13/1 l av
Ann-Marie Westman, 15/1 l av Greta
Kruse och Sverker Oredsson, 22/1 l av
Marianne Slettengren och Ann-Marie
Westman (det senare inlägget ett bemötande av Sven Rydenfelt).
237 Hub endick, Bengt, Landsväg
över Öresund. - GP 5/ 12.
238 Hult en, Bertil, Stoppa bron och
SSK-planen! - Sveriges n a tur. 64
( 1973 ) :5, s 226-229.
239 - Vad KM-leden kostar.
DN 22/1 l.
240 jarl, Gösta, Barsebäck - ett
bättre broalternativ. - SkD 2/ 1r.
241 Jarlås, Jan E, Bro över Öresund
fara för sjöfarten. - Byggnadsindustrin. 42 ( l 972) :39, s 4- 5.
242 K ellgren, Nils, Brofäste till kontinenten planerar för expansion. [Intervju med Gösta Netzen.] - Vår
industri. 2 ( l 973) : l l, s 24- 27.
243 Kjellman, Bengt, Öresundsbron
och SDS. - SDS 18/ ro. Med genmäle
av red.
244 Krist ersson, Mikael, Efter Sturup: Öresundsbron...
Skånes
natur [Kon taktbladet]. l 973: l, s 34
- 36.
245 Kruse, Greta, & Oredsson, S verker, Ny utredning om bron? - SDS
25/8.
246 Landell, Nils-Erik, Stoppa bron
över Öresund! - SvD 21 / 1r.
247 L ewan, Nils, Öresundsbron -

parodi på planering. - SDS 22/6.
M ed ledarekommentar.
248 Lilliehöök, Bertil, På bästa jordbruksmark. [Sydvästskåne och Öresundsbron.] - DN 30/9.
249 Lindahl, Harald, Alternativ till
Öresundsbron. - DN 23/ 1 r.
250 Lundin, Christer, Öresundsförbindelsens framtid kan bli avgjord redan i april. - Svenska vägföreningens
tidskrift. 60 ( 1973 ) :1, s 16- 19.
25 l Lundström, Harald, Vilka konsekvenser får egentligen bron ? - SkD
27/1r.
252 Magnusson, Fritz, Beakta Öresundsbrofrågan i ett större sammanhang! - SkD 4/ ro.
253 Malm er, Nils, Fasta förbindelser
över Öresund. PM [ utg av] Svenska
naturskyddsföreningen. [Sthlm] l 973.
3 bl. Stencil.
254 - Vad betyder en fast förbindelse över Öresund. - LuFS. 7 ( l 973) :
3, s 8-9.
255 Michelsen, Thomas, Storstadsrekord. - DN 25/5.
256 Nilsson, Sven Gösta, Nej till bilbro över Öresund. - Arb. 30/ ro.
25 7 Nordin, Gunnar, Öresundsbron
- en fråga om samhällsstruktur. LuFS. 7 ( 1973 ) :3, s 5-7.
258 Nordlander, Carin, Bro för avfolkning. - DN l l / 12. Med genmäle
av Bertil Ohlin och ledarekommentar
(Thomas Michelsen ) l 3/ l 2.
259 Planerna tar form. [Öresundsbro-sektion.] - SDS 28/3 1973·
260 Schmitz, Arne, Brobeslut avslöjar politikerna. - SDS 29/ ro. Med
diskussionsinlägg 30/ ro (ledare) och
genmäle av Arne Schmitz med redaktionell kommentar 5/ 1 r.

26 l Brons konsekvenser måste
först klaras ut. - SDS 8/ ro.
262 - Öresundsbro miljöfara. Ekologin inte beaktad. - SDS 28/5. Med
diskussionsinlägg av Torsten Luthander l /6, Arne Schmitz 12/6 och Torsten Luthander 14/6 (svar på en insändare).
263 Sigling, Alf, Falskspel om Öresundsbron. - SkD 7/ l 2.
264 Simons, K enneth, l 980-talet ett
sammanlänkande årtionde. Brittiska
öarna och Norden närmare kontinenten. - Svenska vägföreningens tidskrift. 60 ( l 973 ) :4, s l 8-20.
265 Sjöhalm, Sten, För och emot
bron. - SDS 24/10.
266 Stoppa Öresundsbron! [Av]
Trafikgruppen Alternativ stad. Ingrid
Bredberg [m fl] . - DN 25/ ro.
267 Strandb erg, Samuel, Vem behöver Öresundsbron? - DN 21 / ro.
268 S veg/and, Hugo , Uppskov med
Öresundsbron! - GT 19/1 r.
269 S venskarna vet vad som lönar
sig. - Köpenhamns överborgmästare
[Urban Hansen] om bron som gör
Örestad till Nordeuropas nya centrum.
[Intervju av] Barbro Noren. - Byggnadsindustrin. 43 ( 1973 ) :2, s l l- 13.
270 Öresundsbron och Sverige. [Av]
Lennart Axel Bergström [m fl] . - G P
29/ro.
271 Örnb erg, Sune, Kommer Skåne
att drunkna under bron ? - V eckojournalen. 1973 :47, s 28- 29, 53 .
272 [Om
Öresundsförbindelserna
dessutom ledare bl a i :] Arb. 13/5,
27/ro, 5/12, 7/12, 9/12, 14/12, 15/12. DN 26/9, 12/12, 14/12. - KvP 24/ro.
- SDS 2/10 (med inlägg av Bertil
Bulten och redaktionell kommentar
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14/ro ), 20/ro, 2/11 , 12/11, 12/12, 14/12,
22/12. - SkD 29/ro, 24/1 l , 5/12, 12/12.
KOMM UNIKATI ON ER

273 Grönkvist, Lars, Trafiksäkerhet
för 800.000 kronor i farligaste staden .
[Malmö.] - DN 16/9.
274 Junker, K erstin, Cykel på väg.
Kriterier på bra cykelvägar cykelstråket Malmö- Falsterbo. Alnarp 1973.
48, 14 bl. (Lantbrukshögskolan. Alnarp. Konsulentavdelningens stencilserie. Landskap. l .)
275 Kraft, Uno, Om Sveriges sämsta
trafikmiljö. - SDS 30/r.
276 Nytt komradiosystem nu i bruk
i Malmö [i lokaltrafikens bussar]. Kollektiv transport. 1973 : l, s 29- 30.
277 A [ ndersson], H [ elge], Järnvägen försvann och banvallen blev gator.
[Malmö-Genarps järnväg.] - SkD
lo/4.
278 Georgsso n, Lars-Olof, Han var
hästspårvagnskusk på l 800-talet i Malmö. [Intervju med Per Dahlberg.] Arb. 2of3.
279 Gustafson, Ragnar, Det började
med yviga skåltal, nio vagnar och
några hästkrakar. [Spårvägstrafiken i
Malmö.] - SDS 22/4.
280 Halmgren, Yngv e, En "grevebana" i korthet. [Malmö- Ystads järnväg.] - Järnvägsteknik. 40 ( 1972 ) :1,
s 22- 24.
281 - Sista spårvägslinjen i Malmö
nedlagd. [Linje 4.] - Järnvägsteknik . 41 ( 1973 ) :4, s 88-89.
282 - De svenska fjärdeklassvagnarna och deras järnväg. [MalmöLimhamns järnväg.] - Järnvägsteknik. 41 ( 1973 ) :1 /2, s 34-37.

283 Pihl, Yngve, Malmös sista spårvagn går snart in i stall. - Svensk
lokaltrafik. 1973 :1, s 13.
284 Spårvagnarna borta ur Malmötrafiken. [Av] 30GL [sign].-Tågposten. Spårvägs- och järnvägsklubbens tidskrift. l 973 :3, s 5- 6. Stencil.
285 L ewan, Nils, Hamnområdets
tillväxt. Exemplet i Malmö och en
principskiss. - Svensk geografisk års. bok. 48 ( 1972 ), s 7-15.
286 Lion Ferry-färja för Öresundsbolaget. [MS Gustav V asa på linjen
Malmö- Travemiinde.] Svensk
sjöfartstidning. 69 ( 1973 ) :24, s 17.
287 Malmb erg, Thomas, Malmö radio har upphört. [Kust- och luftfartsradiostation.] - Verket och vi. 1973:
4, s 14-15.
288 Alternativ till Saltholm. - DN
9/ l (ledare ). Med diskussionsinlägg i
Expr. 10/1, DN och SDS l l /I.
289 Andersson, H elge, Luftskeppet
Hansa sensation över Malmö för 60 år
sedan. - SkD 20/9 1972.
290 Georgsson, Lars-Olof, Flygpassagerarna hjältar på 20-talets utrikeslinje [från Bulltofta] . [Intervju med
Albert Persson.] - Arb. 15/4.
29 l Hans en, Urban, Saltholm till
välsignelse för alla. - GHT 5/1.
292 Rasmusson, Kjell, Några glimtar från "Pendeln" [flygförbindelsen
Malmö-Köpenhamn] vid slutet av
30-talet. - Flyghistoriskt månadsblad.
1972 :12, s 4-5.
Sturup :

293 Bengtsson, L ena Anette, & Ogniewski, Mikolaj, Hur vi upplevde
Sturup. AT. Arkitekttidningen.

1973 :6, s 8-9. Med diskussionsinlägg,
1973:8, s 7: Sturup igen! Replik från
arkitekterna på A4.
294 Björnstjerna, Jonas, "Kritiken
mot Sturup framtvingar ny bana."
[Intervjuer.] Trelleborgs Alleh.
8/2.
295 Curry-Lindahl, Kai, Yppiga
skogar blir asfalterad sterilitet. Förf:s "Än lever jorden!" Sthlm 1973,
s 35-39 .
296 " D et är för tidigt att döma ut
Sturup." [Intervju med Curt Akerstedt.] - SDS 16/3. Diskussionsinlägg
av Åke Sundström 2 l /3 occh I Lindgren 24/3.
297 Dimmorna kring Sturup skingras. [Intervjuer, bl a med Curt Akerstedt.] - Vindstruten. 1973:1, s 6- 7.
298 Flygplatschefen [Curt Akerstedt]: Vi på Sturup är förföljda ...
[Intervju.] - SkD 16/3. Med diskussionsinlägg av Åke Sundström 21/3.
299 Flygplatsen Malmö- Sturup. En
kommunikations- och arbetsplatsstudie. [Utg av] Länsstyrelsen i M almöhus län, Regionalekonomiska enheten.
[Utredningsarbetet har utförts av
Thomas Nordin och Patrik Sonander
med Ulf Färnhök som projektledare.]
Malmö 1973 · 94, [32] bl. (Länsstyrelsens regionala trafikplanering. Bil l. )
Stencil.
300 Frib erg, Per, Landskapsplanering i Sturup. - Skånes natur [Kontaktbladet] . l 973: l ' s l l-20.
301 Karlsson, Johnny, Metoder att
minska antalet kollisioner mellan fågel
och flyg [i Sturupsområdet]. - Skånes natur [Kon taktbladet] . l 973: l, s
21 - 24.
302 L ernhagen, L ennart, Teleinstal160

lationerna på Sturup. - Tele. 1973 4,
s 15- 19.
303 Löfström, T omas, Bondbyn Sturup - som blev flygp lats. - Arbetaren. 1973:18, s ro.
304 Malmer, Nils, Naturvård kring
Sturup. - Skånes natur [Kontaktbladet J. 1973:1 , s 4- 10.
305 Mattsson, Jan 0 , Om dimma
[i Sturupsområdet]. - Skånes natur
[Kon taktbladet J. 1973: 1, s 25- 33.
3c6 Nilsson, Carst en, Curt Åkerstedt, flygplatschef: pressen osaklig
om Sturup. [Intervjuer.] - Arbetaren. 1973:44, s 7·
307 Rosenberg, Torgil, Sturup invigt. - Flyghorisont. 1973 :1, s 10- 12.
308 Schmitz, Arne, Viltet försvinner.
Sturup driver bort djuren från betet.
- SDS 5/3.
309 Sturup - en färgklick i söder.
- Vindstruten. 1973:1 , s 3- 5.
3 ro Sturup - ny storflygplats. Siemens-glimtar. 1973:2, s 6- 7.
3 l l Sundström, Ake, Ett löfte från
7 april 1968. - SDS 3/10. Replik från
Arne Lundberg 4/10.
3 l 2 - D e tjugo alternativen [till
Sturup J. - Skånes natur [Kon taktbladet]. 1973:1, s 1- 3.
313 Svenning, Olle, Sturup är ju
faktiskt helt förträffligt. - AB 14/5,
24/5.
314 Wr etholm, Eugen, Lyser färgerna för att döva samvetet? - Veckojournalen. 1973:1 , s 22- 23.

dellen för lunchrum tredubblade besöksfrekvensen. - Storkök. 7 ( l 973 ) :5,
s 40- 43 , 47·
317 Forssander, Jan , Sydkustfiske i
särklass. [Segeåns m ynning. J
Svenskt fiske. 1973:3, s 10- 11.
318 Gustafsson, Annika, Sju krogar
m ellan Malmö och Lund förgyllde resan. [Intervju med Ingemar Ingers.]
- SDS 21 /4. Med kompletterande
upplysningar 28/4. Bl a Gamla Sege,
Nya Sege, V ärnhem.
3 l 9 I Limhamn började fisket för
över 6.oco år sedan. [Limhamns fisk areförening Öresund. J - Arb. 14/12.
320 Olsson, Agda, Kring Limhamns
sp ettkaksbageri. - Limhamniana. 15
( 1973 ), s 46- 50.
321 Runnström, Ake, Mitt traktörställe i Malmö. [Restauranger. J Motor. 31 ( 1973 ) :11, s 18- 19, 74.
322 Satsning på ledarutbildning i
förslag till p ersonalpolitiskt program i
Malmö. - Kommunaltjänstema nnen.
36 ( 1973 ) :6, s I0- 12.
SARSK ILDA FO RETAG

323 ASG. Ollevik, Nils-Olof, ASGs
[AB Svenska godscentraler J nya storterminal i Malmö under byggnad. MT. Moderna transporter. l 973 :23,
s 20-23 .
324 Brauns Conditori AB. Andersson, H elge, Brauns konditori - ett
traditionsrikt Malmökafe. Några anteckningar. - Byahornet. 32 ( 1973 ) :4,
S IC-

Q.

Ekono mi och näringsväsen

3 15 A [ ndersson J, H [ elge J, Skandalös bykrog blev barservering. [Tillysborg i Östra Skrävlinge.J - SkD 25/4.
316 Enckell, Gerald, Ferrosan-mo161

1 I.

325 Andersson, H elge, Farväl
Brauns! - Elbogen. 1973:1 , [1 s i
folder J .
326 Cementa. Skytte, Göran, Limh amns vita guld. - Arb. 4/2.

327 Flygindustri, AB . Georgsson,
Lars-Olof, När "Södermanland" brakade rakt in i vedtraven ... [E. A. H.
Ekstrand intervjuas om AB Flygindustri, Limhamn.] - Arb. l 3/4.
328 Kockums. Caulkin, Simon, How
Kockums bettered its basics.
Management today. 1973, sept., s roo
-109.
329 - Dybdahl, K, Kockums i Malm0 monterer verdens storste kran. Teknisk ukeblad - Teknikk. 1973 :49,
s 23.
330 - Kockums Center ger rekreation för hela familjen. - Kockuminformation. 16 ( 1973 ) :8, s 8-9.
33 l - Kockums har levererat dussinet kvartsmiljontonnare på två år.
- Svensk sjöfartstidning. 69 ( 1973 ) :
19, s 15.
332 - Kockums mål: vinst som ger
trygghet. - Vår industri. 2 ( 1973 ) : l l ,
s 16-20.
333 Så har varvet vuxit från
1870. Kockuminformation. 16
( 1973 ) :6/7, s 23- 25.
334 - Världens största kran - två
års äventyr. - Kockuminformation.
16 ( 1973 ) :2, s 18-19.
335 Malmö flygfraktterminal AB.
. Bulltofta lever kvar - centrum för
flygfrakt. - Transportnytt. 16 ( 1973 ) :
ro, s 78.
336 PLM. F [ ransson], B [järn],
PLM 1973 i politikernas händer. Affärsvärlden/Finanstidningen. l 973:
7, s 200-201.
337 Linder, Bengt-Olov, PLM
dämpar buller som stör självstyre. Metallarbetaren. 1973:15, s 13- 15.
338 - Lundwall, Ulf, Returmatch.

[ PLM och engångsemballaget.] Fältbiologen. 26 ( 1973 ) :2, s 6- 7.
339 Pågens. Torekull, Lars, Oscarsvinnande Pågens gjorde snabb USAsucce. - Veckans affärer. 8 ( 1972 ):
14, s 33- 34.
340 Pålson, Planfabriks AB. S [öderber] g, N [ils], Planfabriksaktiebolaget
Pålson, Malmö. [Bl a med faksimil av
reportage i SDS 3/5 1919.] - Flyghistoriskt månadsblad. 1973:6/7, s 813.
341 Silverbergs Möbler AB. Norlin ,
I-I alger, Silverbergs i Malmö. - Möbelvärlden. 53(1973 ) :ro, s 26- 28.
342 Skandia. Hör/en, Kay-Inge,
Rydb erg, Arne, & Ängelid, Kjell, Personalutveckling genom planeringssamtal. Rapport från ett försök inom
Skandia. Sthlm 1973. 56 s. (Personaladministrativa rådet. Rapport. 0050. )
343 Sonesson, Wilh. Hubert, Tord,
Hans aktier har stigit 400 procent!
[Alf Liining och AB Wilhelm Sonesson.] - Veckojournalen. 1973:2, s 16
- 17, 48.
344 Svenska Tobaks AB. Miljösatsning i Malmö på ergonomiska förbättringar. - Tobaksbladet. 1973 :5,
s 4- 7.
345 Sydkraft. Sydkraft - ett okänt
imperium. - Arb. 18/2.
346 Temperance Hotell. Kolb, Gudrun, Sista fatet ut på Temperance. Arb. 30/9.
34 7 Tunneln, Hotell. Luthander,
Torsten, Tunneln slår igen. 650-åriga
källarvalv göms i malpåse. - SDS
15/12 1972.
R.

348

Idrott

H eleneholmaren. Medlemsblad

för H eleneholms I. F. 2 l ( l 973) : l.
[Årsbok 1973.] 208 s.
349 Karzo [pseud för K arin Ohlsson ], R aska flickor. Efter 83 år avvecklas Skånes första gymnastikförening. - SDS 4/ l l.
350 Larsso n, Gerhard, Från kalkhål
till idrottsplats. [ Idrottshistoria, Limh amn.] - Limhamniana. l 5 ( l 9 73 ),
s 38-45.
35 1 Sjöö, Manth e, 83-åring daglig
gäst på Ribersborg [badhuset] i 75 år.
- SkD 18/9.
352 Strömfelt, Harald, Malmö-r yttarspel l 973. - Hästen. 3 l ( l 973) :4,
s 18-20.
353 Sturm, Claes, Nu fyller gamla
Ribban i Malmö 75 år. [Ribersborgs
badhus.] - DN 14/6.
S.

Krigsväsen

354 Book, T ommy, Skånelands befästa städer. - Ale. 1973 :2, s l- 19.
M almö, s 15- 17.
355 Borelius, Aron, Polo med hare.
[Beredskapsminnen från Malmö under 2 :a världskriget.] - F örf :s " Sånt
som h änder. Minnen och historier. "
Sthlm 1972, s 61 - 66.
356 Fröderb erg, Sven-Äke, Lv 4 har
stark lokal förankring. - SkD 2/2.
35 7 Jersheim , Gunnie, 30 år i tjänst
på Lv 4. - Lv-fyringen . l 5 ( l 973 ),
h l , s 15 ; h 2, s 14- 15.
358 Persson, Göran, Försvarets fredsorganisation och Lv 4. - Lv-fyringen.
15 ( 1973 ) :2, s 3-9.
U.

Naturvetenskap

359 Bauer, Carl-Ax el, & Larsson,
Per Gunnar, Sjölundaområdet - utfyllnadernas och bebyggelsens biotyper
163

och deras inverkan på fågellivet. Kring M almöhus. 3 ( 1972) , s 26- 40.
360 - Sjölundas fågelliv. - M eddelanden från Skånes ornitologiska
förening. l 2 ( l 973 ) :2, s 33- 45.
36 1 - Sjölundas fåglar. En artlista.
Lund [m fl] 1972. 19 bl
362 Björklund, Per-Äke, Tycho Brahe-observatoriet i M almö. - Astronomisk tidsskrift. 6 ( 1973) :3, s 140- 142.
363 Gustafsson, O ve, Beskrivning
till hydrogeologiska kartbladet Trelleborg NV och Malmö SV. Sthlm 1972.
3 7 s. l karta. (Sveriges geologiska undersökning. Ser Ag. Hydrogeologiska
kartblad i skala l :50.000. Nr 4.)
364 H ansen-M elander, E va, Massförekomst av öronmaneter i M almö
kanalsystem. Kring Malmöhus.
3 ( 1972 ), s 69- 71.
365 Langerb eck, Fredrik, Funderingar från Geologiklubben [LiMa] .
- Limhamniana. l 5 ( l 973 ), s 5 l- 54.
366 Jvlathiasson, Sven, Ön D ynan,
kustvattnen och strandängarna söder
om Klagshamn. - Kring Malmöhus.
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Aktuellt 1974

Brunius som arkitekt
Få av 1800-talets lärde i Lund har
skapat sig ett namn, som i så hög
grad lever kvar i den kulturellt intresserade allmänhetens medvetande,
som Carl Georg Brunius. Hans levnadsbana var, liksom mannen själv,
högst originell. Född 1792 i en bohuslänsk prästgård, studerade han i Lund,
promoverades, prästvigdes och blev
l 824 professor i grekiska som Tegners
efterträdare. Då han avled l 869 var
han fortfarande innehavare av professuren och därjämte en högt ansedd
konsthistorisk författare samt
ehuru som sådan självlärd - en av
landets mest kända arkitekter. Dödsorsaken ansågs ha varit ilska över den
unge arkitekten Helga Zettervalls intrång på det byggnadsobjekt, som han
framför allt ägnat sitt liv och som h an
betraktade som sin särskilda domän:
Lunds domkyrka . Om hans ställning
till domkyrkan kunde ingen av hans
samtida i Lund h ysa tvivel. Det påstods t o m att han på sin dörr satt
upp ett anslag: »Träffas i Domkyrkan alla dagar utom söndagar».
Man h ar väl alltid tänkt sig, att
Brunius skulle vara ett utomordentligt ämne för en lundensisk doktorsavhandling. Vad han byggt och restaurerat är ju företrädesvis knutet

till Skåne. M en Brunius' efterlämnade
rikhaltiga arkiv finns i Stockholm,
och nu har det blivit en uppsaliensisk
forskare, redaktören och författaren
Bo GRANDIEN, som på en våren
1974 utkommen avhandling, »Drömmen om m edeltiden, Carl Georg Brunius som byggmästare och ideförm edlare» (Nordiska museets Handlingar
82 ), förvärvat både doktorsgrad och
docentur. Grandiens avhandling är
kvantitativt - över 600 tvåspaltiga
sidor - och såvitt en lekman kan
bedöma även kvalitativt ett synnerligen imponerande verk. Det är en bred
monografi med tyngpunkten lagd på
arkitekturhistoria, och den ger verkligen Brunius i helfigur mot en frikostigt tilltagen kulturhistorisk bakgrund : en man med sällsynt praktisk
begåvning, som undervisar byggmästare, murare, stenhuggare och timmermän och personligen leder de
vanskligaste ombyggnader av valv i
Lunds domkyrka, en grundlig forskare i samtidens litteratur om medeltida byggnadskonst, en banbrytande
arkitekturhistoriker, som gör de noggrannaste uppmätningar och beskrivningar av byggnadsverken, en enve- .
ten medeltidsentusiast, som livligt beklagar, att Stockholms slott inte upp 170

Sjömansgårdens gavel, ritad av Brunius. -

fö rts i gotisk stil, en självsäker, egocentrisk och envis herre, som inte
väjer för en dust m ed m yndigheter,
kolleger, byggnadsfolk eller uppdragsgivare, en språkman, som skriver elegant latinsk vers men vars svenska
talspråk tro ts präs tämbetet är rikligen bem ängt med grovheter och svordomar.
Grandiens levande framställning,
u nderstödd av välvalda illustrationer
och behagligt fri från vetenskapligt
fikonspråk, gör boken långt mera lättläst än vad dess fo rma t kunde ge anledning fö rmoda. Förträffliga register
gör den till en värdefull upp slagsbok
för konsthistoriker och för dem , som
sysslar med hembygds- eller kulturminnesvård .
I

7I

Fo to Bo F M årtensson.

I det följ a nde skall lämnas en översikt av Brunius verksamhet som arkitekt med Grandiens arbete som väsentlig källa. Om Brunius' ungdom
skall endast n ämnas, att h ans fader,
som var en framstående la nthush ållare, vid sidan om sin präs terliga
gärning drev ett tegelbruk, där sonen
fick lära sig både tegeltillverkning
och murning.
L undadom ens första restau rering
Brunius intresse för arkitekturen
tycks h a vakna t först då h an såsom
universitetsrektor år r 83 r blev ordförande i domkyrkorådet. Domkyrkans tillstånd krävde reparationer.
K yrkan hade då en orgel från r 600talet, placerad på den s. k. lektorie-

Professor C G Brunius.

Detalj av foto.

LUB.

muren, som delade kyrkan i två delar:
en för prästerskapet (koret och tvärskeppen ) och en för allmänheten
(huvuddelen av långskeppet samt
sidoskeppen). L everans av ett nytt
orgelverk pågick, och detta skulle enligt beslut av Kungl. Maj :t ställas
upp inne i högkorets absid. Efter att
grundligt h a satt sig in i frågan kom
Brunius till den uppfattningen, att en
sådan placering av orgelverket var
olämplig. Han fick domkyrkorådet
med sig. Energiska framstötar till
Stockholm ledde till att överintenbyggnadsstyrelsens
dentsämbetet föregångare - sände ned den framstående arkitekten Axel Nyström för
utreda frågan. Denne delade Brunius'
uppfattning. Man lyckades riva upp
det gamla beslutet och få fastställt,
att orgeln skulle placeras i långskeppets västra del, där den nu har sin
plats. N yström var genast beredd att
dra ut konsekvenserna av detta beslut. Han föreslog, att lektoriemuren
skulle rivas och ersättas med en bred

trappa. D et har diskuterats vem som
härvidlag var den ursprunglige idegivaren. Grandien anser, att det var
den välutbildade arkitekten, som svarade för ideerna. Det var ju en rationell förändring, som gjorde det
möjligt både att effektivare utnyttja
kyrkan för en växande församlings
behov och att ta bort de stilvidriga
läktare, som fanns mellan pelarna på
ömse sidor om mittskeppet. För Brunius historiska betraktelsesätt var
kanske den viktigaste synpunkten, att
lektoriemuren ej var ursprunglig utan
tillkommen vid l '200-talets mitt.
Genom detta samarbete blev Brunius och Nyström goda vänner ( n b
tillsvidare ) . De lyckades att få restaureringsplanen fastställd. På Nyströms
förslag utsågs Brunius till ledare av
restaureringsarbetena, vilket får betraktas som ett gott bevis på Nyströms
höga uppskattning av hans praktiska
förmåga.
R estaureringen medförde, att det
renässansaltare som var placerat
framför lektoriemuren nedmonterades. Det är nu uppställt i domkyrkomuseet. Även korstolarna nedtogs och
placerades i den då mycket fuktiga
kryptan, vilket föranledde åtskillig
kritik. Då byggnaden befanns vara
betydligt bristfälligare än man förmodat, blev reparationerna omfattande. Märkligt nog putsades huvudparten av interiören. Brunius synes ha
lett restaureringen med en a nmärkningsvärd teknisk skicklighet. Denna
fas av domkyrkans restaurering avslutades sommaren 1836.
Profana stadsbyggnader
Brunius h ade nu fått anseende såsom
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»förfaren i byggnadskonsten». Frågan
om påbyggnad och restaurering av
det ännu
dåv. universitetshuset kvarstående
Lundagårdshuset
hade länge varit aktuell, och 1835
fick Brunius i uppdrag a tt göra ritningar till ombyggnaden. Den gamla
tvåvånings tegelbyggnaden hade
samba nd med Hårlemans omdaning
av den akademiska miljön framemot
1700-talets mitt iklätts 1700-talsdräkt,
dvs fått mansardtak och putsats.
Brunius var nu helt frälst för medeltiden. Hårleman och raden av
hans berömda efterföljare var i Brunius ögon representanter för byggnadskonstens djupaste förfall. Länge
betraktade Brunius det under senare
hälften av 1500-talet uppförda Lundagårdshuset såsom äkta romanskt,
byggt i »ädel rundbågsstil» eller senast på 1200-talet. Hade han känt
till t. ex. det danska renässansslottet
H esselagergaard, som har samma utkragning av övervåningen som Lundagårdshuset, h a de han kanske kommit
på andra tankar. Nu tog han emellertid 1200-talet till utgångspunkt för
sitt förslag, som gick ut på en påbyggnad med en tredje våning. Trots
alla rundbågar bär emellertid Brunius
fasadritning föga prägel av 1200-tal.
Tredje våningens rad av rundbågsfönster m ed en cirkelrund glugg över
varj e, allt synkroniserat med de
rektangulära fönstren i undervåninga rna, påminner på något lustigt sätt
om Göteborgs konstmuseums nyklassisistiska fasad från 1923. Rundbågsfönsterna och gluggarna motiverade
han på sitt typiska sätt m ed att samma anordning fanns »å Byzantinska
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konstens skönaste monument, Sophiakyrkans huvudfacade, innan den genom österländska halvbarbarer fick
oformliga minareer och andra oharmoniska tillsatser». Brunius förslag
blev emellertid överarbetat av Nyström, som minskade övervåningens
höjd, slopade gluggarna och gjorde
alla fönsterna i fasaden rakavslutade.
Brunius blev arbetsledare. Han ritade
den fina portal, som utgör byggnadens ingång - en mästerlig pastisch.
Vida re inkomponerade han fyrkopplade 1200-talskolonner från domkyrkans lektoriemur i entren till Carolinasalen (universitetets a ula ) . Ombyggnaden blev färdig 1839.
Lundagårdshusets exteriör blev
em ellertid ändrad ännu en gång, i
slutet av 1870-talet. H elgo Zettervall
gav då tornet och gavlarnas krön de
kreneleringar, som ännu finns kvar.
Fönstren i nedervåningen fick rundbågskrön och - viktigast av allt putsen avlägsnad es äntligen. Först nu
framstod denna gamla klenod i värdigt skick.
Brunius dominerande p ersonlighet
och ha ns egenskap av såväl universi-

Räddningshuset Stora Råby.

tetsrepresentant som byggnadsledare
och arkitekt synes ha medfört, att
han i samtidens och eftervärldens
ögon framstått som den ensam ansvarige både för domkyrkans och
Lundagårdshusets restaurering, under
det att den verklige upphovsmannen,
hovarkitekten och professorn Axel
Nyström, kommit i skymundan. Detta
gäller även om det förnämsta nybygget i Bruniusstil, historiska museet vid
Krafts torg, ursprungligen avsett som
biskopshus och uppfört 1839- 46 efter Nyströms ritningar med Brunius
som arbetsledare. Att Nyström löst
sin uppgift på ett mästerligt sätt, när
han i denna byggnads fasad upptagit
och omskapat arkadmotivet i domkyrkans absid, lär väl ingen bestrida.
Brunius bevarade egna arkitekturskapelser i Lund är hans bostadshus
vid Kiliansgatan, biskopshuset och
byggnader ingående i A G Gyllenkrooks stiftelse St. Råby räddningshem, numera benämt yrkesskola. Men
hans inflytande har sträckt sig längre.
Sålunda har hans lärjunge H J
Strömberg - sedermera stadsarkitekt
i Göteborg - ritat Akademiska Föreningens byggnad av l 85 l och den
byggnad vid Universitetsplatsen, som
numera är teologisk institution, andra
anonyma efterföljare att förtiga.
Efter att ha studerat Grandiens
bok torde man utan tvekan kunna
påstå, att Sjömansgårdens i Malmö
»Bruniusgavel» är ett originalt verk av
Brunius. Den för honom karakteristiska kölbågen, som fått sitt namn på
grund av likheten med en upp- och
nedvänd tvärsektion av ett fartyg,
saknas givetvis ej på denna för ham-

nens väktare ursprungligen uppförda
byggnad.

Slott och herresäten
Inom Brunius' profana byggnadsverksamhet intar vad han utfört för
skånska slott och herresäten ett betydelsefullt rum. På Jordberga byggde
han om corps de logiet, varav dock
endast återstår en charmfull biblioteksinredning inklusive möbler. Där
åstadkom han även en ståtlig ekonomibyggnadsanläggning genom omoch nybyggnad. Han nedlade därvid
stor omsorg på att göra allting praktiskt och hygieniskt. S övdeborgs slott
undergick en genomgripande ombyggnad med bibehållande, lyckligtvis, av
de praktfulla stora salarna. Slottet fick
det utseende det ännu har. En pendang till hörntornet planerades men
kom ej till utförande. För Näsbyholm
ritade han ett storslaget nytt slott i
fyra våningar, kvadratiskt med runda
hörntorn. I byggnadens mitt ledde en
spiralramp av modell "Runde Taarn»
upp till en kombinerad utsiktspaviljong och lanternin, så att slottsherrskapen kunde rida eller åka upp till
högsta nivå (hissar fanns ju ej på
den tiden ) . Den unge slottsherrens
förmyndare stoppade emellertid de
kanske något äventyrliga planerna.
Brunius' Näsbyholmsprojekt företer
påtagliga likheter med det av Strömberg ritade Charlottenlund, som dock
saknar hörntorn och i stället för rampen har en lanternintäckt ljusgård.
Knutstorps envåningsflyglar höjdes
en våning och borgen försågs med
icke mindre en sex trappgavlar. Sedan flyglarna efter en brand l 956 ri1
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vits, å terstår huvudbyggnaden med
sina båda Bruniusgavlar. Axelvald
ombyggdes, och här är Brunius' arkitektur ännu pietetsfullt bevarad. På
Trolleholm uppfördes ekonomibyggnader med ståtliga gavlar, vilka arrendatorn ansåg onödiga och vägrade
att underhålla. Byggnaderna är fortfarande en prydnad för godset. Ett
förslag till vandaliserande ombyggnad
av Skarhult avvärjdes lyckligtvis av
slottets ägare, dvs Carl XIV Johan.

Fortsatt kyrkobyggnadsv erksamh et
Även med ny- och ombyggnad av
kyrkor var Brunius livligt verksam.
Hans mest betydande nybyggnad var
kyrkan i Kristinehamn. Där hade
man redan fått fastställt en ritning av
J F Åbom i nyklassisistisk stil, men
detta förslag rönte kritik. På initiativ
av stiftets biskop, förre lundaprofessorn C A Agardh, underställde man
Brunius förslaget. Denne fann, inte
oväntat, a tt den föreslagna kyrkobyggnaden snarare skulle »likna en
danssal än ett Herrans hus». Brunius
gjorde ett nytt förslag i gotisk stil,
som han med biskopens och själve
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kung Oskar I :s hjälp lyckades få antaget mot överintendentsämbetets och
föredragande statsrådets avstyrkande.
Detta hände r 84 7, ett viktigt årtal i
den svenska arkitekturhistorien, därigenom att nygotiken då officiellt segrade över klassicismen. Brunius kyrka
i tegel, treskeppig . med två måttligt
höga torn i väster, påminner i vissa
avseenden om S :t Petri i Malmö.
Kristinehamnskyrkan är unik i Brunius kyrkobyggande genom sin storlek. Att Brunius byggde i ren gotik
var också mindre vanligt. Han blandade gärna medeltidsstilarna i ornamentiken och gjorde fönsterna rundbågiga, vare sig det var fråga om nybyggen eller restaureringar. Karakteristiskt för Bruniuskyrkan är den rika
användningen av hårdbränt tegel i
portaler, fönsteromfattningar, taklister och gavlar. Dessa partier bildar
ofta kontrast mot den vita fasadputsen eller någon gång mot gråstensväggar. Fönsterna är stora, likformiga
och symetriskt anbragta. Sidoskeppen
är väl tilltagna, i regel placerade så,
att kyrkans grundplan bildar ett latinskt kors. Tillbyggda kapell och

Brunius' förslag till Kristin ehamns kyrk a
1846 .

sakristior gillade han ej ; de störde
stilens renhet och revs gärna vid
restaureringar. Som altarprydnad föredrog h a n ett enkelt kors, bakom
vilket ett skrank avskilde en sakristia,
som hade egen ingång rakt öster om
altaret. Träinredningen målades i ljus
ekfärg. Brunius kyrkoinredningar,
som i nutidens ögon kan te sig sterila
och fantasilösa, h a r i stor utsträckning blivit omgjorda.
De kyrkor, som Brunius ritat i Skåne är Torrlösa (gråstensfasad ), Tullstorp (grekisk korsform med åttkantigt
centraltorn, tegelfasad ), Lövestad,
Stora H arrie (total ombyggnad ), Husie (gamla tornet bevara t ) och Källstorp (senare nytt torn av Zettervall ) .
Av Brunius kyrkorestaureringar omfattande bl. a. ett femtiotal lantkyrkor i Skåne - skall endast beröras
de mest betydande. Om Lunds dom kyrka har förut talats. Här skall tillläggas, att Brunius under en senare
restaureringsperiod på 1840- och 5ctalet fortsatte reparationerna av domkyrkan, särskilt av kryptan samt södra
tvärskeppets takvalv och gavelmur. I

fråga om sistnämnda arbete uppger
Brunius, att han tvekade i det längsta
"innan han å tog sig ett så livsfarligt
arbete, vilket blott blivit i Frankrike
försökt å en uråldrig kyrkobyggnad,
som därvid till stor del sammanstörtat". I Lund gick det i alla fall lyckligt. Som bevis p å Brunius praktiska
geni kan nämnas, att h an för arbetena i kryptan konstruerade ett reglerbart järnstativ, med vilket ha n
skruvade upp kapitäl och därpå stödda valv, så att vittrade kolonnskaft
kunde utbytas och nedsjunkna valv
återföras till rätt läge.
En mycket omfattande ombyggnad
blev Väx jö domkyrka utsatt för. Den
försågs med 15 trappgavlar från a tt
förut inte haft någon. Att smålänningarna inte i lä ngden kunde uthärda denna skånska hybris är förklarligt. Genom en restaurering 1956
-60, lika grundlig som Brunius',
borttogs alla trappgavlarna utom en
och kyrkan å terfick sin tidigare gestalt och även sina abnormt smala
tornspiror frå n 1500-talet.
Även S :t Petri i Malmö blev 1847
- 53 föremål för restaurering, ehuru
vida mindre omfattande än i Växjö.
Arbetena innebar i stor utsträckning
reparationer. Men även en del förändringar gjordes; dock ej, såsom
Brunius föreslog, i fråga om tornhuven från 1792. En sakristia p å sydsidan öster om tvärskeppet revs. Sidoskeppens och koromgångens tak sänktes c :a en meter vilket medförde en
ökning av fönsterhöjden i mittskeppets övre fönsterrad . D enna föränd ring kan knappast betraktas annat än
som klåfingrighet och har också blivit

starkt kritiserad. Men ännu värre for
Brunius fram med interiören. Att läktarna längs mittskeppet borttogs kunde väl a nses motiverat, även om de
borde ha tillvaratagits. Men över huvud gick Brunius fram som en vandal
mot all inredning, som var från senare tid än gotiken, i den mån han
ej hindrades av kyrkoherden eller
kyrkorådet, såsom skedde i fråga om
altaruppsättningen och predikstolen.
Den förra blev dock övermålad med
grå färg. Tolv epitafier och ett votivskepp förstördes. Hela golvet, belagt
med gravstenar, uppbröts. Stenarna
behandlades som byggnadsmaterial,
stympades och avmejslades för att
passa som underlag till ett nytt tegelgolv. Att nära hälften av de 500 gravmonumenten - en "Malmöhistoria i
sten" - kunnat helt eller delvis räddas och tolkas, länder Einar Bager till
ovansklig heder.
Grandien sätter som sig bör sakerna
in i deras historiska sammanhang.
Han framlägger objektivt de skäl av
teknisk, ideologisk och estetisk art,
som ligger bakom Brunius' "storstädning" av S :t Petrikyrkans inre. En
gammal Malmöbo kan ändå inte undgå att bli upprörd, även om han får
bevittna mycken i laga ordning utförd
vandalism i våra dagar.
Men Brunius tycks till slut ha kommit på bättre tankar. Hans sista stora
restaurering gällde Linköpings domkyrka. Den påbörjades 1849 och avslutades året efter Brunius' död. Det
märkliga med den restaureringen, säger Grandien, är att den var helt antikvarisk och därmed pekade framåt
mot moderna principer. I en till dom-
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kapitlet i Linköping ingiven promemoria analyserade Brunius domkyrkans uppbyggnad och dekor och fann
å tskilligt att anmärka på. Men detta
vägde lätt i förhållande till lovprisandet. I själva verket var hans analys
en kärleksförklaring till kyrkan. Få
byggnader hade gett honom en så
stark upplevelse av " medeltidens heliga byggnadssätt". Han fängslades av
ornamentikens rikedom, trots olika
stilarter, och konsta terade, a tt kyrkan
innehöll i sig "en hel konsthistoria för
Norden". Det beundransvärda var
inte minst den helhetsverkan, som
trots allt skapats - bortsett givetvis
från tornet, som på l 700-talet försetts
med en huv av Hårleman.
Man kan förstå, att när Brunius på
äldre dagar kommit till en sådan insikt, det måste kännas dubbelt bittert
för honom, att värdet av vad han
betraktade som sitt främsta livsverk
starkt sattes i fråga. När Zettervall
1860 efterträtt Brunius som domkyrkoarkitekt, började han nämligen
inom kort med sin ungdoms hela
energi plädera för en radikal restaurering av domkyrkan i syfte att återge
kyrkan dess ursprungliga och ideala
gestalt - även till dess yttre, som Brunius skonat. Då man emellertid inte
kände den ursprungliga eller ens den
från början åsyftade gestalten, blev
Zettervalls mål, såsom han uttryckte
saken, att återge domen det skick, som
den "i det hela ursprungligen kunde
hava haft" . Brunius ansåg sig i motsats härtill företräda en arkeologisk
restaureringsprincip (även om han
ofta brutit mot den ), och han reagerade häftigt mot Zettervalls planer. Zet-

tervall gick em ellertid segra nde ur den
långvariga restaureringsstriden . D et
blev knäcken för Brunius. M en inom
överintendentsämbetet och den professionella arkitektkåren kände må nga
säkert en stor lä ttnad, n är deras outtröttlige, arge och a rrogante vedersakare h ade tystnat.
Brunius' befattning med Lunds
domkyrka och hans forskarhåg satte
honom tidigt i förbindelse med de
strömningar ute i världen, som ivrade
för en p ånyttfödelse av medeltidens
byggnadskonst. Han blev h ärigenom
en pionjär i Sverige för denna riktning, samtidigt som h ans bristande
förståelse för renässans och barock
ibla nd ledde till förödande resultat.
D en pondus, som h an uppenbarligen
ägde trots (eller kanske tack vare ) sin
originalitet i uppträdandet, gav honom möjlighet att vinna byggherrar
av alla slag för sina ideer, mycket ofta
i strid med den officiella sakkunskapen . Sverige var tydligen på den tiden
inte så h årt centralstyrt som nu, och
centralbyråkratien drog i ett förbluffande stort antal fall det kortaste
strået. Brunius kan väl inte sägas h a
varit någon verkligt stor arkitekt dä rtill var h an alltför jordbunden.
M en h an fick ett m ycket stort inflytande och gav rentav namn åt en stil,
vilket brukar vara de högsta p otentater och största arkitekter förbeh ållet.
D et karakteristiska för Bruniusstilen
var symmetri samt tegeldekora tioner i
m edeltida former. Byggnadernas utformning i övrigt skilde sig i regel inte
m ycket från det som hörde tiden till.
Brunius och h ans efterföljares herrskapliga och borgerliga hus med stora

fönster och klassiska rumsfiler liknade
ofta vanliga empirehus, om man såg
bort från de dekorativa elementen .
Brunius rörde sig över huvud inom
en begrä nsad sfär, dä r den konstnärliga fan tasin sällan fick fritt sp elrum. M en den stränga stilen h ar också sin styrka, och Bruniusstilen h ar
blivit ett omistligt inslag i den skånska
arkitekturen. Den ger ett intryck av
soliditet och monumentalitet, som tilltalar sinnet. Att trappgavla rna blivit
något av en skå nsk signa tur beror nog
i hög grad p å Brunius. Vi ha r i Bruniusarkitekturen ett d yrbart arv att
vårda, och vi h ar anledning a tt vara
Bo Grandien tacksamma för all kunskap h ärom, som h an gett oss.

Th M unck af R osenschöld

Detektivarbete kring en gravsten
F ör n ågon tid sedan p ågick nedläggning av kablar i den kant av gamla
kyrkogården vid S :t Petri kyrka, som
grä nsar till M äster Nilsgatan. En gravsten, kluven i två bitar och även i övrigt illa m edfaren, kom dä rvid i dagen. På den skrovliga ytan kunde man
m ed någon möda urskilja en inristad
sköld av tidig 1600-talstyp med ett
bomärke. K ring skölden h ade grupperats ägarens och h ans hustrus initialer H . D . och I. 0 . D . Vid stenens
fo tända ett skadat årtal, som kunde
tolkas som r 6 r 8. Överst en svårt
stympad inskrift på två rader, där endast enstaka bokstäver kunde tydas
tillförlitligt.
D et fanns i alla fall så många ledtrådar, a tt utsikterna till en klarläggning av sten ens ursprung föreföll täm-
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Gravsten en med d en stympade inskriften
ifylld.

ligen ljusa. Förhoppningen att bomärket skulle ge någon ledning grusades dock omedelbart. Bomärket fanns
visserligen i min samling, men prydde
h är borgaren Jacob Krons sigill p å en
handling från år 1650. Varken initialer eller tid passade sålunda .
Gravstensägarens initialer H . D.
kom nu funderingarna a tt inrikta sig
på släktnamnet Dobbelsten, där förnamnen H ans, H enrik och H eiden
syntes bjuda på rika möjligheter. Stadsarkivets utomordentliga register studerades, källor av a nnat slag rådfrågades, allt förgäves. Ingenstädes stod
det att upptäcka en hustru till något
av dessa " H " m ed initialer, som överensstämde med gravstenens I. 0 . D .
179

I tur att examineras stod nu en annan Malmöborgare, Henrik Ditmer,
som var verksam här tiden omkring
1620. D et började d ystert. År 1620
skiftade han arvet efter sin hustru
Ludze Olufsdatter med sina två barn.
Något mer i släkthänseende syntes ej
stå att finna beträffa nde denne H enrik, men när jag bläddrade vidare i
mina avskrifter, stötte jag p å ett välbekant namn, Jacob Kron, mannen
m ed gravstenens bomärke i sitt sigill,
och nu löstes gåtan. På sin hustrus
Ide 0ldriksdatters begäran skiftade
han år 1632 arvet efter h ennes förre
man, H enrik Ditmer, med barnen i
detta gifte. D ärmed h ade gravstenens
samtliga initialer kunnat fullständigas,
H . D . - H endrik Ditmer, I. 0. D. Ide 0ldriks Datter. Något ö-streck
kan i stenens nuvarande skick ej iakttagas och har kanske på sin tid försumma ts av stenhuggaren .
Cirkeln hade sålunda slutits. J acob
Kron h ade övertagit det bomärke,
som hustruns förre man haft som
ägaretecken, ett förfarande som tidigare flera gånger kunna t p åvisas.
M ed dessa nyförvärvade kunskaper
som hj älpmedel kunde nu även inskriften överst på stenen tolkas: HENRICH DITMER - VND (SE INEN )
ERVEN. Såsom denna gravtext visar, var H enrik Ditmer troligen av
tyskt ursprung. Till yrket var han
"offu erskerer", dvs tillskärare av klädningstyg. H an hörde till de stilla i
landet och av offentliga uppdrag synes h an endast ett par gånger 1626
och 1628 h a anförtrotts uppgiften att
ingå i de åttamansnämnder, som h ade
att värdera fastigheter. Ar 161 g h ade

han förvärvat den gård vid norra sidan av Kyrkogatan - gammalt nr
350 - som tidigare varit hans hustrus
och hennes förre mans h emvist.
I förbigående kan nämnas att denna gårds ägarelängd under hela l 600och början av l 700-talet är exemp el
på den kontinuitet, som man eljest
förknippar med prästerliga sammanh ang, men som h ade sin motsvarighet
även på de borgerliga:
Henrik Offversker, gift med
Ludze Oluffsdatter, omgift med
Henrik Ditmer, omgift med
Ide Öldriksdatter, omgift med
J acob Kron, omgift med
Ingeborg Niels Willumsens, omgift med
R asmus Nielsen Lindegaard, omgift m
Maren Jörgensdatter Faxe, son
Jöran Lindegård.
Gravstenen har nu fått sin plats
hörnet mellan kyrkan och sakristian,
där redan tidigare en del stenar i mer
eller mindre fragmentariskt skick samlats.
Einar Bager

Skogholm -- en borganläggning
i Fosie
Under denna lovande rubrik följ er
egentligen endast en mycket preliminär notis om en provundersökning,
som Malmö museum, på uppdrag av
kommunens fastighetskontor, i november l 974 h åller på att slutföra.
Framställningen får inledas med
ett citat i vilket är sammanfattat allt,
man tidigare vetat om en borg i Fosie.
" Skogholm, Fosie sn, Oxie hd. Skogh olm är i nutiden namn p å de två

domkyrkohemmanen Fosie nr 8 och
nr l 9, som vid enskiftet omkr l 804
blev utflyttade till en m ark i Östre
vång i Fosie med namnet Skogholm.
Äldre belägg för detta marknamn är
Skauffholms ager 1569 Lb I: 433 och
Skauffholm I: 434 samt Skogholm
Åker l 76 l och Skogholms ängarne
1805 i lantmäteriakter. D etta marknamn skall i sin ordning h a varit
namnet på en försvunnen herregård.
Den omtalas l 765 hm Gillberg s 8:
"På denne byens ägor i öster wid Stora Landswägen synas Grafwar och
wallar, som omgifvit en Herregård,
hwilken hetat Skogholmen, men hwarföre eller när den blifwit ödelagd, det
h ar tiden redan utplånadt." - Varifrån denna uppgift kommit är tills
vidare obekant, men den återkommer
i senare topografiska arbeten, bl a i
Hallmer, Oxie och Skytts h ärads kalender l 89 l s 45, där det säges att
Skogholm ännu l 4 lo nämnes såsom
befintligt, utan att källan angives.
Denna gamla borgplats (i ortens folktradition benämnd "fästning") vore
värd vidare efterforskningar, så mycket mera som den gamla Fosie socken
i nutiden är utsatt för en exploatering
som aldrig tillförne. Jfr Ingers, Ortnamn i Malmö I V, Malmö fornminnesför :s årsskrift 1959 s 67." (I INGERS:
Nedlagda byar och gårdar i Skåne IL
Ale 1972: l , s 22. )
Att Fosie socken i nutiden är utsatt
för en exploa tering som aldrig tillförne är i h ög grad sant och inom
kort är större delen av socknen bebyggd och asfalterad. I sydligaste
hörnet av socknen har man efter samtal med Skogholmsbor, terrängbesikt180

ning, studium av topografisk litteratur
och Stadsbyggnadskontorets flygbilder
i färg kunnat fästa Riksantikvarieämbetets och Fastighetskontorets uppmärksamhet på en till synes ringformig, låg vall, belägen strax söder om
Skogsholmens plantskolor, väster om
Fredriksberg och Ystadvägen (Käglingevägen ) . V allen avtecknade sig i
lämpligt ljus och med m åttlig gröda
som en låg vall med oval eller rund
form och med vallkrönet i stort sett i
samma nivå längs hela vallen. I folktraditionen har platsen kallats "fästningen'', men somliga påstod att det
ingalunda var en " fästning" utan ett
gammalt grustag, där man på 1920talet fann en grav från mitten av yngre stenåldern och en grop med fynd
av boplatstyp från samma tid. Det
syns vara så att båda åsikterna har
fog för sig.
Det har framgått av undersökningen 1974 och av uppgifter från folk,
förtrogna med de lokala förhållandena, att området innanför vallen använts som grustag. Man har där
också hämtat grundstenar för byggen
i närheten, bl a till Fredriksbergs gård
uppges det. Detta är inte alls otroligt
då vallen verkligen är återstoden av
en befästning med vall och vallgrav.
Innanför vallen har säkerligen funnits
någon form av fast hus och andra
byggnader. Spåren av dessa är emellertid troligen till stor del förstörda.
Provgrävningens första mål var att
konstatera om den ringvallsliknande
bildningen var den borganläggning
som Gill berg l 765 beskrev som ödelagd eller endast minnet av ett grustag från 1920-talet. Med säkerhet kan
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man nu fastslå att vallen är resten av
en borganläggning och sannolikt samma anläggning, som Gillberg beskrev.
Dess inre parti har dock utsatts för
grov förstörelse genom grus- och stentäkt. Vid provundersökningen av vallen har inte endast denna förstörelse
konstaterats utan även en vallgrav har
påträffats. En vall innanför graven
har också funnits men denna är genom odling och grustäkt nästan helt
utjämnad. Några beräkningar om
dess höjd och bredd har ännu inte
gjorts. Innanför vallen har emellertid
på ett par ställen vid provundersökningen påträffats orörda lager från
förhistorisk tid och dessas utbredning
kan möjligen ange vallens bredd, då
man troligen inte grävt bort något där
vallen skulle anläggas. Vallgravens
mått kan däremot anges. Bredden har
varit minst 7 m och djupet minst l ,5
m. Det är inte stora ytor som undersökts vid provgrävningar, vars huvudsyfte var att fastställa om vallen var
en borgplats eller en grustagsrest, men
vallgraven finns i alla fyra väderstrecken med samma djup. På två ställen
i vallgraven har påträffats bitar av
tegelstenar, som av formatet att döma
kan vara senmedeltida men en tidigare da tering är också möjlig. F ö har
inga fynd gjorts, vilka skulle kunna
ge någon antydan om borgens ålder.
Med hänsyn till vallgravens ytutbredning är det emellertid en mycket liten
del, ca l procent, av h ela vallgraven
som undersökts och frånvaron av fynd
är inte så märklig. Innanför graven
har knappast någon undersökning
gjorts eftersom syftet med undersökningen var att utröna vallens karak-

Utsnitt av p å fotogrammetrisk väg framst ä lld ka rta över borgplatsen vid Skogholm. D en
kvadratiska, ca 100 X IOO m stora, borganläggningen framträder tydligt i bild ens övre
högra hörn , dä r nivåkurvorna, med 1 dm ekvidistans, tä tn a r. Av bilden framgår också a tt
m arkytan inne i anläggningen ligger djupt p å grund av den där bedrivn a tä ktverksamheten . N ågra nivåsiffror ä r inte utsa tta p å bilden. Väster om borgpla tsen syns d en bäck,
som nu ä r reglerad, men som tidigare kan h a förs ett vallgraven m ed vatten, såvid a g raven
inte fylld es av grundva tten.

tär och, för den h ä ndelse den var en
borganläggning, dess utbredning.
När man stå r på marken, eller åker
förbi platsen i bil, och ser på den
obetydligt över kringliggande mark
förhöjda vallen, syns den vara ringformig. Betraktar man flygfärgbilderna syns den vara sexkantig. När man
ser på den nivåkarta, som framställts
på fotometrisk väg på grundval av
flygbilder är vallen klart kvadratisk
med måtten 1 oo X 1 oo m. De skärningar av vallgraven som uppmätts
vid undersökningen anger också a tt

vallgraven omgett en kvadratisk anläggning. Likheten med bl a det m edeltida Lindholmen, vid S Lindved,
är därmed påtaglig.
Vid undersökningen har som
nämnts inga fynd gjorts som ka n ge
n ågon antydan om borgens ålder. Troligen har den emellertid uppförts under medeltiden. Benämningen från
1569 " Skauffholms ager" i L a ndebogen kan antyda att borgen redan då
var ruinerad, liksom Gillbergs uppgift
kla rt anger att den 1765 var. På en
ka rta från 1 703 kallas platsen gravar-

nes åker vilket också antyder att någon byggnad då ej fanns kvar men
att vallgraven fortfarande var synlig,
vilket nu inte är fallet. (Kartan återgiven i Oxie härads Hembygdsförenings årsbok I - Il, s '2 r. )
Många frågetecken finns kring den
borganläggning vars läge och form nu
avslöjats genom provundersökningen
1974· De historiska källorna har hittills inte kunnat förmås att avslöj a
något om dess ålder och ägare. Genom undersökningen har det emeller-
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tid fastslagits att borgen Skogholm
legat väster om Fredriksberg och
landsvägen från Ystad och söder om
Skogsholmens Plantskolor. Ytterligare
arkeologiska undersökningar på borgplatsen skulle säkerligen avslöj a mer
om Skogholms ålder och konstruktion.
En intressant och viktig fornlämning
utgör emellertid borgvallen och vid
exploateringen av området måste stor
hänsyn tagas till den för Malmöområdet så ovanliga fornlämningstypen.
B engt S alomonsson
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"Kirckens mercke
som er en nögel"
På 1500-talet låg nära Malmöhus slott en
tegelgård som ägdes och drevs av Sankt
Petri kyrka. Där soltorkades bl a de takpannor som stämplades med " kircken s
mercke som er en nögel " . .. en nyckel
med initialerna SP för Sankt Petri.

Under den pietetsfulla renoveringen av
Rosenvingeska Huset har man funnit två·
takpannor med detta kyrkans märke.
Ingen vet säkert, men inte är det otroligt
att de legat på plats ända sedan Magens
Jensens änka Anna byggde sitt vackra
hus på 1530-talet.

Beijers märke
på en nyckelring
I över 440 år har varumärkestänkandet
alltså satt sin prägel på rosenvingarnas
fastighet. Idag representeras det av det
välkända "B :et" ; G & L Beijers märke.
"B:et" är en ny, modernt utformad symbol för ett gammalt handelshus. Beijers
fyller 105 år i år. Vi tycker inte det är
vanvördigt att .s ammanknyta "kirckens

Norra Vallgatan 70
Tel 040/735 60

mercke" och Beijers märke. De står för
samma målsättning; ett signum för kvalitet.
Att sen metodiken i marknadsföringen
är en annan är väl ganska naturligt. Vi
för varumärkestänkandet vidare mot nästa sekelskifte . . . med stor respekt för
arvet.

Box 325 201 23 Malmö 1
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NÅ RHETSBANKEN - för familj och företag

Låt ASU renovera

Ert antika ur!

ASU's centralverkstad i Malmö är landets största urmakeriverkstad med rationellast möjliga arbetssätt. Där finns specialiste r 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.
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Kompanihuset, färdigstä llt år 1 973. Restaureringsprojektet presenterades
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