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K änner ni doften av ärtorna och fläsket, av pepparrotsköttet, kalopsen ? Står inte 
husmor i " kronprinsarnas" kök p å husarkasernen som en levande modell för § 32 i 
Svenska arbetsgivareföreningens stadgar? Nog framgår det av bilden vem det ä r som 
leder och fördelar a rbetet! - D enna årsskrift behandlar temat " Arbetsmiljöer i sekel
skiftets Malmö" och har hämta t sitt illustra tionsmateria l ur Fornminnesföreningens foto
grafisamling p å Malmö museum. Ur denna samling är också ovanstående bild hämtad. 
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Malmö f ornminnesförenings 
verksamhet 1976 

Arsmöte 

Ordinarie årsmöte hölls den 29 april i Bagersalen, Bagerska gården, Österga
tan 3. Efter årsmötesförhandlingarna höll professor Göran R ystad, Lund, ett 
föredrag över ämnet "Mellan Sverige och Danmark. Skåningar i konflikt för 
300 år sedan." Ca 1 25 medlemmar övervar årsmötet. Efter årsmötesförhand
lingarna och föredraget samlades ett 60-tal medlemmar till en gemensam enkel 
upe i restaurang S :t Gertrud. 

Styrelsen 

Styrelsen har under året sammanträtt tre gånger, den 27 mars, den 3 novem

ber och den 20 december 
Styrelsens sammansättning har under året varit följande F d. borgmästaren 

THOMAS M uNcK AF RosENSCHÖLD, ordförande, direktören J oHN HA1N, vice ord
förande och kassaförvaltare, professorn KJELL A. MoohR, sekreterare, a rkitekt 
SAR STURE KELFVE och skriftställaren H ELGE ANDERSSON, med förste intenden
ten BENGT SALOMONSSON och intendenten SvEN R osBORN som suppleanter 

K varteret Elefan ten 

Styrelsen har till byggnadsnämnden och fastighetsnämnden i M almö avlå tit 
krivelse angående det förslag till bebyggelseplan för viss del av Lugnet som 

bl. a. berör kvarteret 1 o a Elefanten. Styrelsen har i skrivelsen framhålli t om 
resp. nämnders medverkan till dels att den ifrågavarande planen ej lägges till 
grund för en stadsplan som berör Södra Förstadsgatan och den närmast öster 
därom belägna delen av Storgatan, dels att blivande stadsplan utformas så 
att hörnhuset Södra Förstadsgatan- Storgatan i kvarteret, det s. k. Sandgren
~ka huset kan bevaras, liksom annan för miljön betydelsefull bebyggelse i kvar
teret ifråga. 

Utflykt er 

Vårutfärden ägde rum söndagen den 30 maj och målet för densamma var 
Kullabygden. Ca 1 20 medlemmar medföljde pa denna resa, som företogs i 
abonnerade bussar Första målet för resan var Sofiero slott utanför H elsing
borg, dä r pa rken och slottet besågs. Förmiddagen ägnades dä refter dels inte-
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riörbe ök på Krapperup, som förevisades av fri'nerrinnan Wanda Gyllenstierna 
och dels Kullaberg, med Kullen fyr. D ärefter fort atte resan till Arild där 
lunch intogs på Strand hotell. 

På eftermiddagen besöktes 1600-talsslottet Rosendal, som förevisades av 
ägaren friherre Gerard Bennet. På återvägen till Malmö besågs Sireköpinge 
kyrka och gård. Ordföranden och sekreteraren var reseledare. 

Veckoslutet den 11 och 12 september arrangerade föreningen en utfärd till 
Bornholm. Ett 70-tal medlemmar deltog på resan. Resan företogs i abonne
rade bussar till Ystad på lördagsförmiddagen, varefter resan över Östersjön 
skedde med en av de stora Bornholmsbåtarna. Efter ankomst till R önne skedde 
inkvartering på hotell varefter eftermiddagen ägnades åt Bornholms museum 
och stadsvandring i Rönne. På söndagen företogs efter frukost en rundtur 
med buss p å ön med lunch på Hotell Gasa Blanca i Gudhjem. Ett flertal av 
öns främsta sevärdheter besågs. Rundturen slutade i Rönne, varifrån åter
resan tog sin början på söndagseftermiddagen. Reseledare var ordföranden 
och förste intendenten Bengt Salomonsson. 

L eif Ljungbergs stiftelse 

Enligt ett av f. stadsarkivarien Leif Ljungberg den 23 september 1965 upp
rättat testamentariskt förordnande skall med hans kvarlåtenskap, sedan vissa 
legat utgått, hälften av behållningen tillfalla en stiftelse benämnd Leif Ljung
bergs stiftelse. Stiftelsen skall ha till ändamål att främja vetenskaplig forsk
ning angående Malmö stads historia och kulturhistoria. Malmö fornminnes
förenings styrelse skall förvalta stiftelsen. 

Sedan Leif Ljungberg avlidit den 16 augusti 1974 och testamentet godkänts 
av dödsbodelägarna har stiftelsen konstituerats i december 1975. 

Verksamhetsåret 1976 har utdelats bidrag till Malmö fornminnesförening 
med 10.000 kronor. 

Kapitalbehållningen uppgick enligt balansräkningen per den 3 r.12.1976 till 
276.000 kronor. 

Ärsskrift 

Den 44:e årgången av Malmö fornminnesförenings årsskrift utkom den 8 okto
ber 1977. 

Malmö Förskönings- och Planteringsförening och Leif Ljungbergs stiftelse 
har genom frikostiga bidrag möjliggjort att årsskriften ännu ett år kunnat ut
givas i dess traditionella form. 

M edlemsbladet Elbogen 

Fornminnesföreningens medlemsblad Elbogen har under det sjätte utgivnings
året utkommit med fyra nummer, vilka utsänts den 13 april, 14 maj, 23 au
gusti och den ro december 1976. 
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Även detta å r har ordföranden varit ansvarig utgivare. Sekreteraren och 
skriftställaren Helge Andersson har tjänstgjort som redaktörer 

M edlemsantal 

Under året har föreningens medlemsantal utgjorts av en hedersledamot, sex 
ständiga och 1 .056 betalande medlemmar, därav l 1 7 familjemedlemmar, vil
ket utgör en minskning sedan föregående år med två medlemmar U nder året 
har 58 nytillträdande medlemmar registrerats. 

Balanskonto 

Föreningens balanskonto per den 31 december 1976 utgjorde: 

Tillgångar 

Aktier 
2 70 aktier i Asea 
55 aktier i Sv Handelsbanken 
60 aktier i Cardo AB 
91 aktier i SE-Banken 
80 aktier i Fläktfabriken 

1 98 aktier i Skandia 
93 aktier i Custos 
36 aktier i Öresund 

2 st premieobligationer av 1973 
Banktillgodohavanden 
Postgiro 
Diverse fordringar 

Skulder 

Berghska Fonden 
Leif Ljungbergs Fond 
Anna Lisa o. Sven Eric Lundgrens Fond 
Emil o. Iris Schelins Fond 
Elisabeth Berntons Fond 
Diverse skulder 
Kapitalbehållning 
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6.818 
8.ooo 

3.827 
13. 71 5 

5·344 
5.814 
5.066 
2.295 

Kronor 

Kronor 

50.879 
200 

15.219 
865 

20.000 
-
87.163 

2.160 
3.680 
5.520 
5.520 

4·147 
33.o3 1 
27.670 

87.163 



Arbetsmiljöer i sekelskiftets Malmö 
En tematisk dokumentation krzng Malmöfornmznnesförenzngs 
bildarkiv - En znlednzng 

Av KJELL A Morn~ER 

I all for kning kring vår tids kulturhistoria har fo togra fiet kommit att pela en 
allt viktigare roll som dokumenta tionskälla . Museer och hembygd föreningar 
har under senare år också offentliggjort äldre fotosamlingar och har därigenom 
bidragit till a tt väcka intres e för lokalhistorien. 

Malmö fornminnesförenings styrelse tog upp dokumentationsfrågorna till 
disku sion hösten 1973. U r detta tankeutbyte växte projektet "Fotodokumen
tation Malmö 1974" fram. Detta projekt, som föreningen genomförde ti llsam
mans med M almö museum och M almö Förskönings- och Planteringsförening, 
har redovisats av intendenten INGEBORG R oTH i artikeln " En fotodokumenta

tion av Malmö 1974'' i E lbogen 1981 s. 57. 
Denna fotografi ka dokumentation av det moderna Malmö kunde fornmin

nesföreningen förankra i det omfattande äldre fotografiska material, huvud-
akligen från tiden 1880- 1914, som föreningen insamlade under in för te 

ordförande Nils Djurklous ledning. Styrelsens ur prungliga tanke var, a tt pro
jektet 1974 skulle kompletteras med en histori k dimension genom en presen
tation av den ä ldre bildsamlingen i å rsskriften 1974. Det visade sig emellertid 
orealistiskt att finna någon form för att inom årsskriften ram pre entera hela 
den av ca 3.500 bilder bestående samlingen. 

I tället fa tnade styrelse11 för modellen att utvälja ett antal repre entativa 
foto bland de till större delen hittills opublicerade bilderna i samlingen med 
arbet miljöer från industrier och handelsfirmor i Malmö kring sekelskiftet. 
Med en sådan uppläggning kunde Fornminnesföreningen också lämna ett bi
drag till det internationella industriminnesåret 1978. 

Temat för föreliggande årsskrift är således " Arbetsmiljöer i sekelskiftets 
Malmö" Bakgrunden tecknas av professor 0 CAR BJURLING i en inledande 
uppsats om industri och hantverk i sekelskiftet Malmö. Därefter ger år skrift -
redaktören i en artikel " Fotografiet som dokumentation" en pre entation av 
tillkomsten av fornminnesföreningens fotografiska samling, nu på Malmö mu
eum. 
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Fornminnesföreningens förste ordförande Nils Djurklou var stadens brandchef. I föreningens bildsamling finns 
ett anta l bilder från hans arbetsplats, brandstationen vid Drottninggatan. På bilden ovan övar brandsoldater
na med rutschseglet. 
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Bildmaterialet har kommenterats av H elge Andersson (s. 62- 67, 70- 79, 
82- 91 ) , Sven Ro bom ( s. 49- 61, 80- 81 ) och Kjell Å Modeer ( s. 33- 48, 
68- 69) 

Flera faktorer har bidragit till att denna sista i raden av fornminnesför
eningens årsskrifter blivit kraftigt försenad. Den väsentliga anledningen står 
att finna i förhållandet att årsskriftsredaktören från år 1977 fått nya arbets
uppgifter Han ber därför nu, när boken omsider föreligger färdig, om med
lemmarnas tillgift för att de fått vänta så länge på " 77 :an" 
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Industri och hantverk i 
sekelskiftets Malmö 
Av OscAR BJURLING 

I sekelskiftets Malmö var de ekonomiska förhållandena relativt goda. Det 
rådde i det närmaste full sysselsättning. Lönerna var i regel blygsamma men 
de rörde sig uppåt och en aning mer än priserna. Inkomsterna steg följakt
ligen och skatterna var måttliga, även om man knotade över dem - man 
kunde ju använda pengarna bättre själv. 

Den stora massan av de sextiotusen stadsborna hade det inte lysande, men 
många av dem torde ändå varit relativt nöjda. Det gällde i varje fall dem som 
vandrat in till staden som vuxna och lämnat en drängplats med tillhörande 
"sovalkov" i kreatursstallet eller ett pigjobb i ett slitsamt lanthushåll. De som 
flyttade in redan i barnaåren hade i allmänhet inte heller särskilt ljuva minnen 
från fuktiga gatuhus och trånga backstugor, där tapeterna - om de fanns -
kunde bestå av gamla tidningar och golvet var av tillstampad jord. 

På landet hade man levt ett primitivt men härdande liv inom syn- och 
dofthåll av gödselstacken och ibland också med avträdet i en grop bakom knu
ten. De enkla levnadsvanorna tog man med sig till staden, där de dock nu
mera bekämpades av en nitisk hälsovårdsnämnd. 

På några årtionden hade Malmö utvecklats till en efter svenska förhållan
den betydande industristad. Fabriker och verkstäder hade uppförts runtom i 
kvarteren, ofta i skön blandning med bostadshus, och markerade sin existens 
på ett sätt som var förnimbart t. o. m. för själar som inte var besvärade av 
någon poetisk finkänslighet. 

Här och var stack runda, fyrkantiga eller sexkantiga fabriksskorstenar upp 
sina sotsvärtade pipor över hustaken och spydde ut tjocka moln av svart 
stenkolsrök. De dagar, när de vitgråa dimslöjorna drev in från Sundet och 
blandade sig med skorstensröken, skapades en sådan stämning att t. o. m. en 
engelsk fabriksidkare från Manchester skulle ha känt hemtrevnad. 

Till synintrycken kom de akustiska prestationerna. Det slamrade och då
nade runt omkring i "gamla stan" och ute på värnarna. Väverier och spinne
rier, plåtslagerier och snickerier spelade upp arbetsflitens höga visa från den 
tidiga morgonen till den sena aftonen - ibland rentav på natten. Vackert lät 
det förmodligen endast i ägarnas öron, där oväsendet transponerades till den 
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köna mu iken från klingande myn t. O ch morgon, middag och kväll över
rö tade fabrikspipornas tjut alla a ndra ljud, t. o. m . klapprandet från "maskin
slavarnas" trätofflamarscher till och från arbetsinrättningarna. 

Ljud- och ljusspelet kompletterades med de mättade,dofterna från tvål- och 
parfymfabriker, vagn mörjefabriker, såpsjuderier, kaffebrännerier, karamell
kokerier och från lagren av råvaror och halvfabrika t som oljor, kakaobönor, 
kopra, fe tter och hudar, benlim, fo togen, kon tgödning, ha rtser och lutar 
amt från avfall och sopor, rostande jä rn och fuktig stenkol, latriner, löddriga 

hästar och svettiga och jäktade männi kor Luktorgierna rågades med svavel
vätestanken från stadskanalen, som ombesörjde en aktning värd del av den 
uppgift som i det gamla Rom anförtrotts cloaca maxima . 

Tidiga sommarmorgnar innan hästskju tsarnas gnissel och kuskarnas rappa 
svärjande störde tystnaden kunde dock a ll t verka bättre, ljusare och glada re, 
ä rskilt efter ett stilla na ttregn som spola t kullerstensgatorna rena eller i varje 

fall renare. Husen var i allmänhet inte högre än a tt solen åtminstone någon 
stund på dagen nådde ner till den kringströvande vandraren. 

Fabrikerna låg, om antytt, va rvade med vanliga bostadshus, ett bruk som 
de tagit i arv från den gamla hantverkstiden. De gjorde sig exhibitionisti k t 
påminda mitt uppe i cen trum. Bara ett "stenkast" från Gustaf (IV) Adolfs 
torg och Södergatan låg i Stora Nygatan M almö Yllefabriks stora fula kom
plex i smutsröd tegel och mitt emot på andra sidan gatan ståtade Manufaktur
bolagets grågula bomullsspinneri i äldre engelsk industristil med krenelerade 
m urar Ännu närmare Södergatan i sjä lva hörnkvarteret mot torget träffade 
man på Zadigs kemisk-tekniska fabrik, där man tillverkade tvättmedel, tvål, 
pa rfymer och annat " luktegott" 

Gick man några steg i Nygatan österu t, tötte man på cigarrfabriken Skåne, 
och vände man i vä tlig riktning via "Ströget" eller "Rivieran" i riktning mot 
K ungsparken hi ttade man där M almö korkfabrik och Malmö ljuskronefabrik 
och i den angränsande lilla Generalsgatan Malmö Cigarr- och tobaksfabrik. 

Direkt vid G u taf Adolfs torg låg tre industriföretag, More cos kappfabrik, 
Sven ka strå- och filthattfabriken och Malmö ny ilverfabri k, och i Stad t 
Hamburgsgata n helt nära torget re iderade Malmö kravattfabrik. 

Gick man i Engelbrektsgatan från G ustaf Adolfs torg norrut, fick man pa -
era ett halvt dussin industrier, nämligen Sven ka textilfabriken, Adrian to

baksfabrik, M almö tvålfabrik, Vits tobaksfabrik och vidare Rich ters käpp
fab rik, Wojidkows bleckslageri och Skånska litografen. I den anslutande Gryn
bodgatan hade man i hörnet mot Engelbrektsgatan Malmö bomullsväveri och 
edan följde Skånska margarinfabriken, Bröderna Cloettas chokladfabrik, Se

ligmanns buntmakeri och Campana tvål-, parfym- och bläckfabrik. I Grå
brödersgatan, Engelbrektsgatans förlängning mot hamnen, låg Malmö bor t
fabrik. På västra hamnsidan höjde sig Malmö stora valskvarns imposanta 
komplex. O ch vand rade man sedan österut i Västergatan kunde man glädja 
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ig åt anblicken och doften av två tobaksfabriker i närheten av varandra, 
Hamburger cigarrfabrik och F H. Kockums tobaksfabrik - den sistnämnda 
var stadens största i sitt slag. 

Tog den dåtida flanören kosan vidare österut genom Adelgatan förbi Anna 
Grönvalls kappfabrik in i Östergatan hittade man där ett tiotal industriföretag. 
på höger hand Dahlströms ångfärgeri, Malmö nya tvålfabrik och Malmö 
vagnsmörjefabrik, Unionens tobaksfabrik och Kruses tricotfabrik, och till 
vänster i gatan Elmquists bleckslageri och Rosbergs vagn- och hovbeslags
verkstad, och mitt för Caroli kyrka Holmbergs kartongfabrik och Erikssons 
snickerifabrik och litet längre bort Malmö stråhattfabrik. 

Tog man sig över bron, hade man efter några steg in i Östra förstads
gatan på ena sidan Svenska tändsticksfabriken och Peils tobaksfabrik och på 
andra sidan Malmö macaroni- och sagofabrik. Vid Sallerupsvägen i Östra för
stadsgatans fortsättning reste sig margarinfabriken Zeniths nya byggnader. Gav 
man sig på en schnitzeljakt genom Grönegatan, Stora Kvarngatan, Baltzars
gatan och Kalendegatan råkade man på en brokig samling fabriker och verk
städer, som larmade och luktade. I Stora Kvarngatan låg Happachs såp
fabrik, Bergmans bleckslagerifabrik och Malmö mekaniska tricotfabrik och 
i Grönegatan Ahlstens vagnfabrik, Lindegrens snickerifabrik (nära Caroli 
kyrka) och Ekelunds bleckslageri. 

I Baltzarsgatan - en annan av doftgatorna - gjorde sig Hultmans chok
ladfabrik, senapsfabriken Norden och Malmö handskfabrik påminta, och i 
Kalendegatan hittade man utan större besvär tvålfabriken Carl, C. G. Koc
kums tobaksfabrik och Malmö jästpressningsfabrik. 

Inne i smågatorna som anslöt sig till den här nämnda schnitzelbanan gömde 
sig ytterligare ett antal företag, bland andra i Mäster Nilsgatan J acobsson & 

Anderssons handskfabrik och Hagmark & Co :s paraplyfabrik, i Mårtensgatan 
Malmö skyltfabrik, i Jerusalemsgatan Forsbergs bleckslageri och i Norregatan 
Skånska isterflottfabriken. Härmed var dock inte alla fabrikerna i labyrinten 
avverkade. 

Flanerade man från Gustaf Adolfs torg söderut längs Södra Förstadsgatan 
hade man på ömse sidor i blandad bebyggelse Ståhles sågverk, Malmö sko
fabrik, Malmö vaddfabrik, Lundbergs bleckslageri och Blickfeldts biljard
fabrik, vidare Perssons bleckslageri och Almgrens verkstad för butiksinred
ningar; på höger hand hade man bakom husen mot Södra Förstadsgatan 
Kockums mekaniska verkstad som fyllde ett stort område ända bort mot 
den senare tillkomna Fersens väg. Fortsatte man sedan mot söder, träffade 
man på ytterligare ett antal industriföretag som Carl Andersson & Co:s bleck
slageri, Forsbergs vagnmakeri, Bröderna Stillmans tunnbindarverkstad, Skån
ska velocipedfabriken och Holmqvists snickerifabrik. 

Var man ännu inte trött i benen, kunde man i det vidsträckta området ute 
på värnen runt omkring Södervärns station lukta sig till M azettis choklad-
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fabrik och Malmö bryggeri. I samma trakt låg också Fritz Kiirzels vigogne
pinneri. 

Det var många ömma och trötta fötter som hasade sig hemåt i "träbon
narna" efter ro a 12 timmars arbete i fabrikerna. Man var nog belåten, om 
man inte bodde för långt ute - i Limhamn eller Lomma eller någon annan 
utsocknes plats. Det fanns de som fick ta sig dylika långpromenader med 
apostlahästarna, i lyckliga fall per cykel. Men trots be värligheterna var man 
nog glad åt att man hade ett arbete, även om det var klent med arbets
glädjen. 

Av befolkningen i Malmö var en betydande del unga männi kor. Ålders
gruppen 15-29 år utgjorde sålunda år 1900 inte mindre än 31,5 procent. 
Denna omständighet var givetvis en tillgång för näringslivet, så länge det 
fanns sys el ättning. 

En bidragande orsak till stadens och förorternas tillväxt var - enligt läns
styrel en - den omständigheten, "att den till staden inflyttade arbetaren 
vanligen ingår äkten kap tidigare än på landsbygden, synnerligen när han 
vinner anställning vid industriella inrättningar eller hantverk, enär hans av
löning an es tillräcklig för en familjs försörjning. Tillika bör i detta samman
hang nämnas, att det är ytterst sällsynt, att en till staden inflyttad person åter 
bosätter sig på landsbygden. Han invänjes vanligen så fullständigt i städernas 
förhållanden, att ett återvändande till landet ej innebär något lockande." 

Trots vad länsstyrelsen uppgav om de inflyttade arbetarnas tidiga äkten-
kap, visar folkräkningarna, att de ogifta männen i Malmö blev betydligt tal

rikare än förr En sådan utveckling medförde utan tvivel ökade risker för soci
ala konflikter En skärpning av situationen på arbetsmarknaden var en möj
lighet att räkna med, om de ekonomiska konjunkturerna skulle försämras. 

En mera begränsad inflyttning av utlänningar - mest personer av dansk 
eller tysk nationalitet - hade också ägt rum. Men dessa var i flertalet fall 
affärsmän, tekniker eller hantverksmästare. Några sömnlösa nätter åsamkade 
de inte hos de samhällsbevarande byråkraterna. 

Enligt en beräkning försörjde sig inte mindre än 60 procent av Malmös be
folkning, direkt eller indirekt, med fabriksarbete. Fabriks- och hantverks
statistiken redovisade l 1 168 sysselsatta personer år 1900 och folkräkningen 
samma år l r.373 personer eller ungefär samma antal. Men därutöver upptog 
folkräkningen en stor grupp arbetare utan känd anställning eller yrke, när
mare bestämt 3.239 personer. Denna grupp utgjorde utan tvivel en sorts "in
dustriell reservarme" Det var människor som livnärde sig på vad någon i 
familjen förtjänade på säsong- eller tillfällighetsarbete - kanske med bidrag 
från fattigvården. 

Det var inte så få personer som emellanåt fick vända sig till fattigvården, 
något som de enligt välbärgade skattebetalare gjorde alltför gärna men enligt 
egen utsago högst ogärna. Och givetvis var det som de fattiga och utslagna 



uppgav Det var - och är - inget nöje att " böna" hos uppblåsta under
huggare om bidrag. Kyrkoherden Hagbard Isberg påpekade med all rätt att 
den offentliga hjä lpverksamheten " röjer mången gång bra liten respekt för 
de fattigas känslor" 

Ar I 899 tvingades 687 personer " njuta" fullt varaktigt understöd, 1.933 
personer varaktigt delunderstöd och 2.335 personer tillfälligt understöd. Men 
antalet understödstagare hade då sedan några år tillbaka minskats undan för 
för undan samtidigt med att folkmängden i staden ökat. I de flesta fall bestod 
understödet i ett hyresbidrag (i regel 5 kr i månaden ) , vilket innebar dubbel 
social nytta - för hyresgästen och för hyresvärden. De s. k. varaktiga under
stödstagarna bestod i normala tider så gott som uteslutande av änkor, åld
ringar, handikappade och föräldralösa barn. 

Flertalet av Malmöfabrikerna var ganska små. Inte mindre än 37 av I 72 
fabriker hade högst 5 arbetare. Över 50 arbetare hade endast 36 fabriker och 
dessa svarade för 68 procent av fabriksindustriens totala tillverkningsvärde. De 
"stora" branscherna var textil-, livsmedels- och verkstadsindustrierna samt 
läderindustrien. 

Blott 20 fabriker hade över I oo arbetare. Bland dem märktes de tre choklad
fabrikerna - Cloettas, Hul tmans och Malmö choklad- och konfektfabrik 
(Mazetti-Nissens) - samt några av tobaksfabrikerna - F H . Kockums to
baksfabrik, Malmö cigarr- och tobaksfabrik ( Chr Gadd) och Cigarr- & to
baksfabriken Unionen (A. Seiersen ) - vidare de tre största textilfabrikerna 
- Malmö yllefabrik, Malmö bomullsväveri och Manufakturaktiebolaget -
Fabriksaktiebolaget Skandinavien, Malmö mekaniska tricotfabrik, två päls
varufabriker, J acobssons & Anderssons handskfabrik, Malmö skofabrik, tänd
sticksfabriken, Humber & Co:s mekaniska verkstad, Carl Lunds fabrik, Koc
kums mekaniska verkstad och Skånska litografiska tryckeriet. Dessa 20 företag 
sysselsatte tillsammans cirka 5.000 arbetare eller två tredjedelar av totala an
talet redovisade fabriksarbetare. 

Till de dominerande branscherna hörde textilindustrien, son1 sysselsatte om
kring 2.500 a 3.000 personer och gav försörjning åt bortåt 7.000 personer. De 
industrier som kom därnäst i betydelse var livsmedels- och njutningsmedels
industrien och metallindustrien. Den sistnämnda gav arbete åt I .500 a 2.000 
personer - totalt torde omkring 5.000 personer varit beroende av den. Livs
medelsindustrien sysselsatte ungefär lika många människor som metallindu
strien. 

Under 1890-talet hade industrierna i Malmö i stort sett expanderat. Men 
utvecklingen var ganska olikartad. Så var bland annat förhållandet inom 
textilindustrien. Bomullsindustrien uppvisade sålunda en relativt blygsam till
växt. Men den stod inte stilla. I Malmö liksom i landet i övrigt försiggick en 
intcgrationsprocess. Tidigare hade spinnerier, väverier och färgerier samt 
andra beredningsfabriker varit självständiga företag men nu gjordes sam-
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manslagningar Den mest betydande fu ionen kedde när Manufakturbolaget 
övertog Malmö mekaniska bomullsväveri. Inom ylleindustrien var utveck
lingen något annorlunda. Det utmärkande för den sven ka ylleindustrien un
der denna tid var att de stora företagen blev större och att de oekonomiska, 
mindre företagen försvann. Mönstret upprepades i Malmö. 

Ett kraftigt uppsving kunde trikåindustrien uppvisa. Denna indu tri var 
ingalunda ny i Malmö men från och med 1890-talet hade den genomgått en 
snabb utveckling. Nya, tämligen stora företag startades. Ar 1892 grundade 
den danske grosshandlaren Michael Henriques Malmö mekaniska tricotfabrik, 
tre år senare tillkom G. Zätterströms tricotfabrik och år 1 900 anlades Svenska 
tricotfabriken. D essa tre företag syssel atte strax efter sekelskiftet cirka 300 
arbetare. Det var dock inte så m ycket i jämförelse med Malmö yllefabrik som 
redan nu gav arbete åt över 1 .ooo personer 

Verkstadsindustrien i Malmö höll sig också väl framme vid denna tid. 
Bland de mera betydande maskingrupper, där produktionen i Malmö till
godosåg en ganska betydande del av den svenska förbrukningen, var järn
vägsvagnar, ångmaskiner, gjutgods och maskiner av olika slag för industri och 
jordbruk. Kockums verkstad redovisade t. ex. år 1897 ett produktionsvärde på 
något över '2, 7 miljoner kronor (då en hög siffra ), varav '2 1 procent kom på 
järnvägs- och spårvägsvagnar, '2'2 procent på fartyg, 4 procent på ångpannor 
och motorer, 45 procent på maskiner och diverse maskingods och resten på 
gjutgods. Kockums var ett gammalt företag och en hel del gammalmodiga 
metoder kom till användning där som inom andra gamla svenska verkstäder. 
Men en modernisering pågick. Bland annat fick metallsvarven övertaga mer 
och mer av det manuella arbetet och fräsmaskinen blev standard. 

En industri som vid denna tid började visa sjunkande tendens var tobaks
industrien. Delvis hörde detta ihop med sammanslagningar inom branschen. 
Men både arbetarantal och tillverkningsvärde sjönk. Samtidigt etablerades 
nya branscher inom njutnings- och livsmedelsindustrien. Ar 1899 grundades 
margarinfabriken Zenith. Två år tidigare hade den s. k. mellanrikslagen upp
hävts, och detta hade givit svensk margarinindustri ökade möjligheter att klara 
sig i konkurrensen med den starka norska margarinindustrien. Den tekniska 
utrustningen i Zenith-fabriken var för sin tid högst modern och bestod av ett 
stort antal specialmaskiner 

Ett modernt företag i livsmedelsbranschen var också Malmö stora vals
kvarn, landets i sitt slag förmodligen största fabrikskvarn. Spannmålstrans
porten var nästan helt mekaniserad, för lagringen hade man stora silos, rens
ningen försiggick maskinellt med såll, fläktar, skal- och borstmaskiner m.m. 
och malningen skedde i serier av snabbgående valsstolar Kvarnens stora ka
pacitet gjorde den andra fabrikskvarnen i staden, Malmö franska ångkvarn, 

överflödig, varför den nedlades. 
Inom bryggeriindustrien skedde också vid denna tid betydande moderni-
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senngar D etta skulle cirka tio år senare leda till a tt de fyra största fabrib
bryggerierna förenades till Aktiebolaget Malmöbryggerier, som utvecklade 

till ett verkligt storföretag i branschen. 
Läder- och skoindustrien kunde uppvisa ett pa r betydande företag. Malmö 

kofabriksaktiebolag hade bildats år 1893 m ed ändamål att fabricera skor, 
läder och andra för skofabrikation behövliga produk ter. Arbeta rantalet var 
vid sekelskiftet bortå t 200. M almö läderfabrik anlades å r 1897. D ess tillverk
ning omfattade bottenläder (skoläder och sulläder ) och skor av alla slag. 
Läderfabriken kom att utvecklas raskt till att bli den största i Skandinavien. 
E tt annat "fotbeklädnadsföretag" av betydelse var den vid slutet av nittiotalet 
grundade galoschfabriken, Svensk-Engelska gummifabriksaktiebolaget (seder

mera R yska gummifabriksaktiebolaget) 
Fabriksarbetarnas löner förbättrades betydligt under tiden fram till sekel

skiftet, inte bara nominellt uta n också reellt, beroende på att livsmedelspri
serna inte steg i samma takt. Men även om lönerna steg, innebar detta inte 
någon bekymmersfri existens för dem som passade m askinerna eller slavade 
m ed verktyg eller annat "handarbete" Man hade bara fått det mindre dåligt. 
D et blev också konflikter men de förlöpte ovanligt stillsamt just år 1900. De 
hade varit skarpare och de skulle också bli svårare igen. 

Motsättningarna på arbetsmarknaden kommenterades av myndigheterna 
men inte på ett enbart negativt sätt, även om de moraliska varningarna inte 
saknades. Särskilt intressant ä r den åsikt som länsstyrelsen i Malmö gav ut

tryck åt. Den omkringgripande materialismen alstrade "vare sig fridsamhet 
eller annan bå tnad för samhällslivet", hette det i dess ämbetsberättelse. "Det 
är i synnerhet på det ekonomiska området, som denna uppfattning visat sig 
alstra spänning och oro U nder samhällsklassernas alltjämt pågående nivel
lering lämnas allt mindre rum för det pa triarkaliska förhållandet, som kan 
finnas endast mellan verkligt över- och underordnade. I stället har det sociala 
livet iklätt sig det på gemensamma materiella intressen grundade förenings
väsendets form, vilken genom sin starka tvingande sammanhållighet för vissa 
åt de däri innefattade individerna givit en större ekonomisk trygghet gentemot 
andra samma nslutningar eller motsatta intressen " 

Men, framhöll länsstyrelsen, man fick inte glömma, "att det höjande av 
den s. k. arbetsklassens ekonomiska villkor, som åstadkommits genom bland 
annat det nyssnämnda föreningsväsendet, även bidragit till att hos denna klass 
öka självständighetskänslan och höja nykterhetsintresset m. m." 

Denna relativt förstående attityd kunde behövas. Motsättningarna mellan 
arbetsgivare och anställda skulle komma att ökas - men trots det skulle den 
industriella expansionen fortsätta, till fördel för båda parter 

17 



Fotografiet som dokumentation 
Om Malmö fornmznnesförenzngs fotografiska sam~zng 
jJå Malmö museum 

Av KJELL A MoohR 

Bakgrund 
Tär Malmö fornminnesförening grundades 1909 genomgick Malmö en period 

av kraftig expansion med yttre och inre förvandling. Staden växte och för
ändrades. D et gamla Malmö, den idylliska residens- och garnisonsstaden, för
svann a lltmer I stället höll det nya Malmö, präglat av urbanisering och 
industrialism, på a tt växa fram. Men, då som nu, framkom i förändringen 
tid ett behov av a tt förankra tillvaron i tid och rum . Man vurmade för hem
bygden, och man drogs med i en na tionell hänryckning över Sveriges stolta 
förflutna med dess historiska minnesmärken. 

En viktig anledning till fornminnesföreningens tillblivelse hittar vi således 
i den då tida miljörörelsen, som underströk behovet av a tt dokumentera det 
förflutna och de av sanering hotade stadsmiljöerna. A ena sidan ville man 
sprida kunskap om stadens hi toria för att väcka intresse för dess minnesmär
ken. D etta folkupplysningskrav kombinerades å andra sidan med ett krav på 
dokumentation. D et gällde a tt samla på fornminnen. D essa m ål fanns utsatta 
redan i Stockholms hembygdsförenings - "Samfundet S:t Erik" - stadgar 
1901 , och de å terkom i fornminnesföreningens i Malmö 1 909. 

Dokumentationen hade kommit att använda en av teknikens landvinningar, 
fotografiet. Allt oftare framhölls. "Fotografiens förmåga att på ett fullt objek
tivt, snabbt och korrekt sätt i" bild å tergiva föremålen omkring oss, att tillföra 
oss intressanta berättelser om det, som sker ute i världen, att avteckna det 
förgängliga och det, som med tiden undergår förändringar och därigenom 
giva de mest vederhäftiga dokument åt nutid och eftervärld, har gjort foto
grafien till en kulturfaktor, som, i vida högre grad än vi vid ett ytligt betrak
tande äro benägna att tro, spelar en framträdande roll i det dagliga livet".1 

I Malmö framkom detta vid den historisk-topografiska utställning, som som
maren 1907 anordnades på Malmö museum, nuvarande Stadsbiblioteket, efter 
ett initiativ av stadens historiskt intresserade brandchef ryttmästaren Nils 
Djurklou med stadsarkivarien A. U Isberg som kommissarie. Den här typen 
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" Sal 3. Kartrummet" vid den Historisk-topografiska utstä llningen p å Malmö museum 
sommaren 1907. - Ur C . W Roijkjcrska samlingen, fornminnesföreningens fotosam
ling, Malmö museum. 

av utställningar förekom under seklets första år runt om i landet. En av ut-
tällningssalarna hade betecknats " Sal 2. Fotografirummet" I denna gav man 

i 424 nummer "ett fylligt bidrag till kännedomen om stadens utseende, bygg
nadskultur och utveckling" Det största antalet fotografier tillhörde A. U. Is
berg och de härrörde från slutet av 1890-talet och början av 1 900-talet. Anta
let foton från tiden före 1 880 var å andra sidan få. Man visade bilder, som 
föreställde "byggnader av ålderdomlig arkitektur, som var av historisk bety-
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delse, rratupartier av ä ldre truktur" .2 Pre. en utvecklade ut tällningen yften. 
I S ven ka Dagbladet lä te man i anslutning till utställningens öppnande 

"Så om det nu byrrrre i Malmö om kapa taden fy ionomi på några få å r. 
För tio, tjugo å r sedan funnos hä r en mänrrd korsvirkeshus och andra bygg
nader av hörr ålder och betydande kulturhi toriskt värde, nu är å gott om 
allt bort opat" D en exponerade bild amlinrren å kådliggjorde stadens utveck
ling under det enaste halvseklet. Envar påmindes om det gamla M almö "med 
in egendomliga medel tidsprägel skymtande fram här och var mellan 1 800-

talet vandalism" 

Fornmznnesförenzngens första åtgärder 
Den hj tori k-topografiska ut tällrungen 1 907 väckte tankarna på att skapa en 
hembygdsföreninrr ock å i Malmö.3 De aktiva vid ut tällningen, Nils Djurklou 
och A. V I berg, var båda med bland fornminnesföreningens grundare, de 
var med i den interimsstyrelse, som tillsattes vid sammanträde med intresserade 
den 1 8 november 1 908, och som utarbetade förslag till stadgar för föreningen. 
Vid det konstituerande sammanträdet i källaren i det Jörgen Kockska huset 
den 26 mar 1909 ställde A. V Isberg ut en samling fotografier och kartor 
över det gamla Malmö. Och det var vid detta möte tadgarna antog . De 
intog ett dokumentationsändamål för föreningen. Den skulle "samla bidrag 
till Malmö historia i vidsträcktaste mening" och återge dem i skrift och bild. 

R edan vid det första styrelsesammanträdet i maj 1909 framkom, att man 
önskade att den fotografiska bilden redan från skolan skulle väcka barnens 
intresse för taden historiska miljöer Styrelsen beslöt att rikta en vädjan till 
fotografer och andra att "skä nka malmöfotografier till våra folkskolor" ( § 7) 

Hovfotografen C. W. Rozjk]ers samling 
R edan under för ta verksamhetsåret väcktes tanken på att bygga upp en egen 
dokumenterande foto amling. Inom styre! en väcktes nämligen frågan om in
köp av en samling fotografiplåtar, som tillhörde hovfotografen V1KTOR Ro1J
KJER. Hans far, CARL WILHELM ROIJKJER ( 1842- 1902 ), var en av veteranerna 
inom fotografiyrket i Skandinavien.4 Carl Wilhelm var född i Köpenhamn 
och startade om fotograf i Helsingör mellan åren 1862- 68. Efter några år i 
Köpenhamn och Göteborg kom han till Malmö 1878, där han öppnade atelier 
och verkade fram till sin död. Sonen Viktor ville nu avyttra den del av foto
grafiplåtar med malmömotiv, som han ägde, till föreningen för I .ooo kronor 
D et var naturligtvis en ansenlig summa på den tiden, i all synnerhet för den 
unga och fattiga fornminnesföreningen. Men styrelsen tvekade inte att accep
tera erbjudandet, även om det vid styrelsemötet beslöts att de ej närvarande 
ledamöterna skulle biträda beslutet för att det skulle bli gällande. Då förening
en kapita l var blygsamt, första året fanns knappt 470 kronor i kassakistan, 

20 



Ett exempel på de fotografier ur hemmamiljöer som finnes i den Roijkjerska samlingen: 
Majoren vid Skånska Dragonregementet Georg Åkermans hem, Fridhemsområdet. 

fick man träffa avtal med Roijkjer om att betalningen skulle ske i två rater 
Styrelsen föreslog att 500 kronor skulle erläggas omedelbart och 500 kronor 
den r maj r 91 r, d. v. s. sedan medlemsavgifterna för detta år krävts in. 

Föreningens förste skattmästare, den i stadens historia välbevandrade barn
läkaren med. dr Johan Cronquist 5 och tandläkaren Adolf Roth fick styrelsens 
uppdrag att kontrollera att leveransen kom föreningen tillhanda, och Cron
quist bemyndigades att träffa ett preliminärt avtal med Roijkjer i frågan.6 
Vid styrelsens höstsammanträde kunde Johan Cronquist också meddela, att de 
inköpta plåtarna levererats och låg deponerade på Högre allmänna läroverket.7 

Även om styrelsen enhälligt beslutat inköpa den Roijkjerska fotosamlingen 
var åtgärden inte okontroversiell. Föreningens revisorer, rektorn vid Högre 
allmänna läroverket Per Hjalmar Söderbaum och ryttmästaren Patrik Hamil
ton, anmärkte också på den stora utgift som styrelsen genom detta inköp hade 
åsamkat föreningen. Men styrelsen försvarade sig. Hur skulle man kunna vid
taga åtgärder som denna, om man endast var hänvisad till kapitalets avkast
ning? "Om styrelsen inte hade köpt den synnerligen värdefulla och nästan 
kompletta samlingen plåtar med Malmömotiv skulle samlingen ha blifvit 
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Bland "kungabilderna" i fornminnesföreningens samling: Prins Gustaf Adolfs besök på 
T orup ommaren 1904. Foto C. W R oijkjer. 

kingrad och en ny ådan kulle icke ha kunnat åvägabringa utan betydligt 
törre ko tnader och kan ke icke en för hvilka ko tnader om helst." s Åtgär

den godkä nde ock å av årsmötet. 
D en Roijkjer ka fotografiplåt amlingen förtecknades och den redovi ar 

1 I 5 7 nummer, av vilka majoriteten är i s. k. kabinettformat och i torleken 
18 X 24 cm.9 Bilderna härrör alla, med några undantag, från tiden 1880- 1909. 
D e vi a r byggnader, gator och torg men ock å ett stort antal interiörer både 
från privata m almöhem och från a rbet miljöer Också sär kilda hände! er har 
Roijkjer bevakat. Från Malmö industriut tällning 188 1 finn ett 30-tal bilder 
och från L antbruk mötet i M almö 1 896 55 bilder. Vidare vi ar de ett antal 
be ök av skilda ledamöter i den kungliga familjen i Malmö - men också 
logement fartyget Amalthea efter a ttentatet i juli 1908 fin n dokumenterat. 
(En av de sa bilder återfinne i Elbogen 1978 . 64.) 

År 19 15 utökades den Roijkjer ka amlingen genom att hovfotografen V ik
tor Roijkjer till föreningen skänkte c:a 1 .050 fotografiplåtar " mest förestäl
lande histori ka hände! er, fabriker amt rumsinteriörer" Bilderna hade u tvalt 
av dona torn till amman med föreningens ordförande ils Djurklou.10 

D et ä r ur den R oijkjer ka samlingen, om den största delen av illustration -

·22 



ma terialet till denna å rsskrift ä r hämtat. Proveniensen får a nses helt klarlagd 
beträffande de många bilderna från stadens industri- och handelsliv D e var 
tagna för de t arbete " Sveriges handel och industri i ord och bild", som 1903 
planerades som ett nationellt upplag t verk av H anches förlag för "Sveriges han
del och ekonomi" i Göteborg, men som aldrig blev fullbokat. Malmöverket 
kulle stå under huvudredaktörskap av stadsrevisorn Axel R amm och åsyftade 

"att lämna en fullkomligt opa rtisk och objektiv framställning a f Malmö stads 
a ffärslif" och skulle bestå av följ ande delar· 

I. Historik öfver M almö stads ekonomiska utveckling, 
Il. Stadens banker, försäkringsbolag, skeppsrederier, tidningar m. m., 

III. H andels- och agenturaffä rer, 
IV Industri i staden och dess omnejd. 

ä r subskriptionsinbjudan da terades i augusti 1903 meddelades a tt första 
delen skulle förfa ttas av A. u Isberg, och den skulle utkomma i "c :a I 2 a I 5 
8-sidiga häften a 50 öre och - - före! igga färdig till våren I 904. D e tre 
öfriga delarne utgifvas i tvångfria häften, som komma att till pris a 40 Öre 
säljas hos bokhandlare samt undertecknade" Av den första delen trycktes 80 
sidor ( 1 o häften ) med början 1903, resten föreligger i manuskript i A. U Is
bergs samling i Stadsarkivet i Malmö. Av den andra delen hade 1904 tryckts 
44 sidor och 16 sidor förelåg i korrektur Den tredje delen blev också ofull
bordad 75 sidor trycktes och c:a 260 sidor föreligger i brutet korrektur. I detta 
skick föreligger det unika exemplaret av arbetet i Stadsarkivet i Malmö. U ni
versitetsbiblioteket i Lund har endast enstaka häften av a rbetet.11 

Av fjärde delen utkom ej något häfte. Uppenbart är emellertid att R oijkjer 

tagit också de för denna del av a rbetet nödvändiga fotografierna. 12 

Hovfotografen Roijkjer, som var en av föreningens första medlemmar, till
delades av föreningen stä ndigt kostnadsfritt medlemskap som tack för dona
tionen, vilken för övrigt kompletterades med en ny mindre samling malmö
bilder 1921 13 

Styrelsen ville också nyttiggöra den inköpta fotosamlingen och beslöt redan 
vid årsmötet den 30 november 191 1 a tt anordna en utstä llning av föreningens 
malmöfotografier. 14 Ett anna t sätt att göra fotografierna lättillgängliga var att 
ge ut skilda serier av vykort,15 ett annat att visa bilderna på biograf. 

Fotografier av rwnzngsob;ekt och från utgrävningar 
Det revs och byggdes ständigt nytt i det nya seklets Malmö. Fornminnesför
eningen såg redan från sitt första verksamhetsår som sin uppgift att bevaka 
dokumenteringen av rivningsho tade byggnader och miljöer Ett sådant objekt 
var kva rteret 5 1 Lejonet.16 Fotografen EuNA NELANDER som hade sin " kopie
ringsatelier" i fastigheten Skomakaregatan 29, fi ck vid ett par tillfällen (de
cember 191 o och januari 191 2) styrelsens uppdrag att fotografera detta om-
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Malmö Fornminnesförening-s. serie A . 
Stortorget. 

1870-tatet. 

Malmö F ornminnesförenings serie A. 
Stortorget. 

Två vykort med motiv från Stortorget ur Fornminnesföreningens första sen e vykort i 
ljustryck 1911 , förlagda å Georg Cronquists bokhandel: Ovan: 1870-ta let. - N edan: 
V ästra sidan 1880-talet. 



tridda rivningsobjekt. Fotograferingen omfattade ett 20-tal l 8 X 24 cm :s plå
tar med motiv bland anna t från det Nyströmska huset. 

Vid de många utgrävningarna i samband med byggnadsarbetena var också 
fornminnesföreningen med och dokumenterade fynden på flera sätt. När man 

grävde i kvarteret S:t J örgen tomten nr 3 ( fht 396) vid Södergatan 30 i ja
nuari 19 1 2 var också föreningen på pla ts med ett av föreningen anlitat veten-
kapligt biträde, amanuensen Thorsten Mårtensson vid Historiska museet i 

Lund. Elina Nela nder anlitades också för den fo togra fiska dokumenteringen 
i detta fall. 17 Det var för övrigt från denna grävning A. U Isberg ä rligt rap
porterade om fynden bl. a . "En kista med benrangel överlämnades till Malmö 
m useum. Några skallar omhändertogs av statens historiska museum i Lund. 
En skalle, väl bibehållen, av en 40-års man tillvaratogs av författaren och är 
nu, efter vederbörlig preparering, p lacerad å en väggkonsol i författarens ar
betsrum." 1s 

Hovfotografen AXEL SjÖBERG, som var medlem i föreningen, bidrog också 
vid ett par tillfällen till fotosamlingen. Ar l 91 1 skänkte han fem bilder från 
lantgården Håkanstorp, söder om Sallerupsvägen, vilka visar den utrymda 
mangårdsbyggnaden, vilken omsider skulle rivas för att ge plats för ett egna
hemsområde.19 - I mars l 9 l 3 arrangerade föreningen en demonstration av 
aktuella utgrävningar vid Österportsgatan, i vilka föreningen deltagit. Sjöberg 
skänkte "en samling fotografier" av fynden från denna grävning till för
eningen.20 

F. d. regementsveterznären Arvzd Flormans samling 
Handelsmannen Albert Cronquzsts samling 
Den första samlingen av fotografiplåtar och skioptikonbilder, som skänktes till 
föreningen var f. d . regementsveterinären Arvid Flormans samling, som hösten 
1913 överlämnades till föreningen av hans änka Edla Florman.21 Samtidigt 
fick föreningen av fru M artha Cronquist c:a 150 fotografiplåtar, som tagits av 
hennes avlidne man, handelsmannen Albert Cronquist, död 1911 

En angelägen fråga för föreningen blev nu att katalogiera och förteckna 
fotosamlingen. Lagerförmannen Einar Hammarlund utförde detta arbete. Han 
lade in plåtarna i transparenta p åsar och registrerade dem därefter dels i en 
lappkatalog och dels i en numrerad förteckning. Först registrerades den R oij
kjerska samlingen.22 D e flormanska och cronquistska samlingarna registrera
des av Hammarlund våren 1915. Den flormanska samlingen av skioptikonplå
tar upptog 197 nummer, och var till stor del bilder kopierade från hans nega
tivsamling, som bestod av c :a 1 oo nummer i formatet 8 X 8 cm och 9 X 1 2 cm. 
Det är den flormanska samlingen, som innehåller många av de ä ldsta foto
grafierna med malmömotiv, som i dag finnes bevarade, tagna av Otto Post 
och Carl de Sharengrad. 2s 
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Axel Cronqui t amling, som upptar 27 r nummer, består av fotografier 
tagna kring ekel kiftet i formaten 9X 12 cm och 12 x 16,5 cm.24 

Intill de s frågan om var föreningen skulle bevara sina samlingar hade lö t 

be löt styrelsen våren 1 91 5 att fröken Maria Cronq uist skulle förvara fotosam
lingen ho sig i ett skåp, som kulle inköpas, så snart man hade medel därtill. 
Ett sådant skåp inköptes också på a uktion kammaren senare samma år för 
15 kronor. R ektor K. Isaksson på Realskolan erbjöd dä refter föreningen en 
lokal för fotosamlingen på skolan och då fl yttades amlingen dit.25 

Fornmznnesförenzngen och Baltiska utställningen 
Ar 1914. å r stora händelse i Malmö var, som bekant, Baltiska utställningen, 
och fornminnesföreningen utsåg vid styrelsesammanträde i februari samma år 
en kommitte "att ombe örja Föreningens eventuella delägande i Baltiska ut
ställningen", och det uttalades samtidigt ett direktiv till kommitten, a tt det 
var önskvärt "att några förstoringar af karakteristiska malmöplåtar a f För
eningens samlingar skulle genom hovfotografen R ahmns försorg utställas å 
denna ut tällning" .26 Uppenbarligen kom föreningen engagemang i utställ
ningen att begränsas härtill. Vi vet att föreningen var representerad " i ett 
flertal af Malmö stads utställnings afdelningar genom vällyckade förstoringar 
ur de fotografisamlingar" .27 D en Baltiska utställningen är också rikt doku
menterad i fornminnesföreningens samling. Ett antal plåtar synes ha kommit 
genom de senare leveranserna från hovfotografen RorJKJER, men också foto
grafifirman EuNA NELANDER bidrog genom en donation med ett antal bilder.2 

ä r Malmö stad 1914 gav ut det stora arbetet "Malmö. En skildring i ord 
och bild av staden utveckling och nuva rande tillstånd" i två band angav 
särskilt i förordet att redaktionen fått illustration materialet bl. a . "från MALMÖ 
FORNMINNESFÖRENING och några en kilda personers samlin3ar, vilka med stort 
tillmötesgående ställts till förfogande" Flera av författarna hade emellertid 
själv bidragit med illu trationer. Johan Cronquist skrev en artikel om den då 
nyuppförda "Flensburgska vårdanstalten för späda barn" Fornminnesför
eningen fick 1 914 tolv tycken fotografier från barnsjukhuset tagna 191 3 (stor
lek 1 8 X 24 cm), av vilka några finnes återgivna i Cronquists artikel. 29 

Nja accesszoner 
är o rdföranden Nils Djurklou i februari r 915 summerade den första femår -

perioden av föreningen verksamhet kunde han konstatera, att världskriget 
skugga också kommit att falla på fornminnesfören ingens ekonomi och verk
samhet. D en positiva sidan var emellertid fotosaml ingen. Visserligen hade man 
i ett inledande skede satsat ekonomiskt på denna samling, men det var en god 
investering - och accessionerna fort atte. Samma år fick föreningen, förutom 



det stora bidraget till den Roijkjerska samlingen, dela r av framlidne lektorn 

JoHN SMEDBERGS f otografiplå tsamling ( c :a 1 25 bilder) och ett 30-tal fotogra
fier.30 

Våren 191 7 inleddes omändringsarbeten i de förutvarande polislokalerna i 
rådhuskällaren för a tt där inrymma stadsarkivets loka ler I samband därmed 
gjordes på fornminnesföreningens bekostnad " de undersökningsarbeten, som 
av omständigheterna krävdes och som kunde vara av betydelse för kännedo
men om byggnadens ä ldre utseende och beskaffenhet".31 Därvid togs ett 100-
tal fotografier, som också tillfördes samlingen. Av dessa gjordes ett 20-taI 
skioptikonbilder, som förevisades för medlemmarna vid höstsammanträdet 
1917.32 

NrLs DJURKLOU bidrog själv till samlingen 19 18 m ed ett antal vykort och 
fotografier, och samma år skä nkte fröken ULLA BELLANDER åtta skioptikon
bilder över kungaporträtten i Landstingssalen.33 

Föreningens dåvarande vice ordförande, lektorn KARL BERLIN deltog aktivt 
i aktuella utgrävningar, och han bidrog 1921 med fotografier föreställande 
det pålverk, som återfunnits vid Pildammarna.34 Ett pa r år senare tog han ett 
antal fotos i samband med uppmätningsarbeten å fastigheten Ö stergatan 8, 
om då skulle rivas. Dessa fotografier överlämnade han också till föreningen.35 

E. Perssons samling av Kronprinsens husarregemente 
Den sista stora accessionen till fornminnesföreningens bildsamling föranleddes 
av a tt ett a nnat markant inslag i stadsbilden var på väg att försv inna, nämli

gen Kronprinsens husarregemence. I december 1927 erbjöds föreni ngen att 
förvärva en samling fotografiplåtar av fotografen E. Persson tagna under öv
ningar med Kronprinsens husarregemente. Samlingen, som ordföranden och 
fröken M. Cronquist fick fullmakt att förvärva, innehå ller drygt 250 bilder i 
formatet 12 X 16,5 cm .36 D en består av ett stort antal bilder från det dagliga 
livet inom och utom kaserngården, men också bilder från avskedsfestligheterna, 
dels på Limhamnsfältet den 18 september och dels vid avskedstagandet av 
Malmö stad den 5 oktober 1927. 

Samarbete med museet 
Redan vid fornminnesföreningens grunda nde hade understrukits att förening
en skulle supplera museets verksamhet. Från museets sida hade man dock sett 
den nybildade föreningen som en konkurrent - och dä rigenom med mindre 
blida ögon. Något samarbete kom därför ej till stånd under föreningens första 
period.37 Men under 1920-talet började det blåsa andra vindar. 

Vid å rsmötet den 14 december 1923 invaldes museiintendenten Ernst Fischer 
;om suppleant i föreningens styrelse. R edan vid det första styrelsesammanträ-
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I sa mlingen av foton frå n Kronprinsens husarregemente återfinner vi också fornminnes
förcningens ordförande, ryttmästaren ils Djurklou till häst presterande en "levade" 

det, i vilket Fischer deltog, kom han att uttala sig för ett amarbete mellan 
mu eet och fornminnesföreningen, och han fick i uppdrag att klargöra rikt
linjerna för ett sådant samarbete. Det dröjde inte länge förrän dessa trä
vanden började ge re ultat. Fornminne föreningen engagerade ig till exempel 
i re taureringsarbetena av Malmöhu , det blivande mu eet. Vid mitten av 
1 920-talet fick föreningen några lediga rum för expedition lokaler i vä tra 
slott tornet. Dit flyttades fo tografisamlingen 1925 och samtidigt aktualiserades 
katalogi ering arbetet. 

R edan I 924 hade Nils Djurklou fått ett an lag för att a jourföra katalogen 
över fotografiplåtsamlingen,38 men detta arbete utfördes ej förrän under som
marmånaderna 1926. Maria Cronqui t ägnade ig då ärskil t åt katalogen över 
fotografiplå tsamlingarna, "vilka omlagts efter samma mönster, om numera 
användes vid härvarande Mu eum" .39 Arbetet fortsatte under ett par år, och 
i samband med detta arbete lyckades hon "erhålla värdefulla kompletterande 
uppgifter om en hel del fotografier".40 

D et nya systemet innebar att plå tarna katalogiserades efter storlek. Den 
av Maria Cronqui t upprättade kata logen upptar följande li ttera. 



Musikdirektör G. Trobäck och Kronprinsens husarregementes musikkår. Gruppbild p å 
kaserngården. Ur E . Perssons samling. 

Litt. A. Plå ta r upp till 9 X r 2 cm 
Litt. B Plå tar 9 X 12 cm 
Litt. C Plå tar från 9 X 12 till 12 X 16,5 cm 
Li tt. D Plå tar 1 3 X 18 cm och stereo 
Litt. E Plå tar 18 X 24 cm 
Litt. F Plå tar från 18 X 24 till 24 X 30 cm 

2 I I St. 

4 76 st. 
887 st. 

303 st. 
1.55 7 st. 

41 st. 
Summa. 3.476 st. 

Syftet med ka ta logiseringsarbetet var i första hand att göra samlingarna 
mera lättåtkomliga. "Av ett flertal firmor och enskilda personer hava avtryck 
av olika fotoplå tar beställts", kunde man läsa i verksamhetsberättelsen 1927-

28, och fröken Cronquist hade styrelsens fullmakt a tt mot ersättning lå ta ko
piera p lå tarna i föreningens samling - däremot lånades de inte ut. Man 
räknade också med att beställningarna skulle komma att öka, när " allmä n
heten får tillfälle att studera ka talog och kopiesamling" 41 

R estaureringen av M almöhus slo tt fullbordades 1 931 D å museet också 
kulle inrymma en stadshistorisk avdelning beslöt styrelsen enhälligt den 
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12.11 193 1 att förenin<Ten a rnlingar skulle överlämna till Malmö tad och 
överföra till tadens rnuseurn.~ 2 

Avslutning 
Med det generation kifte, som ägde rum i tyrel en 193 1 inriktades förening
en verksamhet mot nya m ål, bl. a. den års krift som sta rtade 1933 och om 
med inneva rande å rgång utkommit med sin 45 :e årgång. Förem ål samlingarna 
inklu ive foto arnlingen överlämnade till Malmö museum dä r den fo rtfara nde 
bevara och i dag utgör en väsentlig del av den tadshisto ri ka avdelningen 
bildsarnling. 

D enna över ikt har vi at att foto arnlingen kommi t till stånd genom ett antal 
lokalhistoriskt in tre erade personers engagema ng, och a tt den be tår av foto
gra fier ur ett a ntal yrkesfotografer samlingar (R oijkjer, Sjöberg, Nela nder, 
Per on ) men ock å ur ett antal privatsamlingar av mycket stort värde ( ex.-vi 
F lorrnan, Cronq uist, Srnedberg ) D essutom har föreningens egna å tgärder för 
a tt dokumentera försvinnande stad miljöer och aktuella utgrävningar också 
lä mna t viktiga bidrag till samlingen. 

Det ha r således ku nna t fas tslå , att det var en viktig verksarnhetsforrn forn
rninnesföreningens styrelse anträdde från tarten, och a tt de t var ett mycket 
klokt, om än just vid tillfä lle t ifråga dyrt, beslut styrelsen fat tade, när den 
at ade hela den unga föreningens kapital för a tt inköpa den R oijkjerska sam

lingen. D en korn att utgöra ba en för den for t a tta uppbyggnaden av arn
lingen. 

Avslutningsvis kan översikten få sluta i en sens moral. D enna form av doku
mentation få r inte upphöra ! - Envar läsare om ha r opublicerade malrnöbil
der i sina gömmor! Fullfölj fornrninnesföreningens dokurnenta tionssträvanden 
och hör av Er till Stadshistoriska avdelningen på Malmö museum! 
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Brandkåren övningskör med mekanisk stege på Drottninggatan. På andra sidan kanalen se elen gamla R örsjö
bebyggelsen utmed Södra Promenaden. 

Bilden berättar 
Bildtexter av HELGE ANDER . oN, KJ ELL MooEER och SvEN R o BORN 
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D en minnesgode cafehabituen erinrar sig " Cafe och Conditori Continental'', som hade sina loka ler i " Skåne"
husets bottenvåning i hörnet åt Hamngatan under några decennier med Ca rl Piper som förste och Fritz Lendrop 
som siste ägare. 

BRAND- OCH LIFFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET SKÅNE 

Norra V all gatan 66-68 

Den första maj 1905 flyttade försäkringsbolaget 
Skåne in i den av arkitekterna Alfred Arwidius, 
M almö, och F Sundbärg, L andskrona, ritade 
palatsliknande byggnaden uppförd i ljus udde
vallagranit. Huset var det första "granithuset" 
i Malmö. Man karakteriserade byggnaden som 
en "svagt barockinerad högrenässans och gör 
med sina välproportionerade flyglade torn, med 
det utmärkta läge, den få tt, ett på samma gång 
verkligt imponerande som välgörande intryck" 
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Brand- och Lifförsäkringsaktiebolaget Skåne, 
som bildades 1 884 hade haft det trögt i starten. 
Det för svensk försäkringsrörelse som " katastrof
året" betecknade året 1888 hade börjat i Malmö 
med yllefabrikens brand i mars. Den 25 juni 
lades Umeå och Sundsvall i aska, samma dag 
brann Lilla Edet 

Inom bolaget berättade man lä nge efteråt den 
drastiska anekdoten om hur man vid huvud
kontoret mottog de olika jobsposterna: " Nu gick 



vinsten", "Nu h ar halva reservfonden gått", 

" u hela! '', " u börjar det på aktiekapitalet!" 

G enom återförsäkringar blev emellertid förlus
ten icke fullt så dramatisk. Företaget blev ett 

framgångsrikt exp anderande företag. D ess led
ning följde den maning som dess devis ville 

vara . Parta tuere, m em ento mori. 

Med stolthet framhölls, a tt husets inre kon
struktion för första gången i vårt land byggde 
på det s. k. H ennebique-systemet, d . v s. "på 
prin::ip~n af järn i klena dimensioner (rundjärn 

etc. i stället för balkar) tillsammans med ce
mentbeton. Intet järn blir synligt; allt ligger 

liksom inbakadt i beton, och är detta den brand
säkraste konstruktion, som kan åstadkommas, 

och sålunda värdig just ett af våra förnämsta 
brandförsäkringsbolag." 

LITTERATUR: 
Brand- och Lifförsäkring3aktiebolaget Skåne r 884-

1 934, Malmö r 934. 
Sveriges Handel & Industri. M a lmö. Afd Il. Göteborg 

1904. 

"Telefon 654, 7 r 5 & 920 !" K ontorslandskap på " Skåne" : " Bolagets samtliga lo~{aler uppvärmas medelst 
centraluppvä rmning och upplysas af elektriskt ljus." 
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Hotell Horn. Interiör med källarmästare H orn i mi tten. " H an står vid smörgåsbordet på sitt Horn men det 
är inte dukat! K anske är det nog bäst så, ändå : ty detta Sesam-bord är skönare dukat i diktarord än vad någon 

verklighet skulle kunna överträffa." (Bertil Widerberg. ) 

HOTELL HORN - SA VOY HOTELL 

Norra V allgatan 60 

På andra sidan H amngatan vid Norra Vallga
tan finner vi en legendarisk hotell- och restau
rangmiljö. I juni I 862 startade hä r musikdi
rektören Johan Gustaf Åberg från Sölvesborg 
"Restauration och Rum för Resande" under 
namnet Hotel Svea. Ar r 884 bytte hotellet 
namn. "Hotell Horn", efter sin ägare källarmäs-
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taren Johann Friedrich H einrich H orn. H an 
var född i H amburg 1 844 och kom till Malmö 
r 870 närmast från Köpenhamn, där han vari t 
hovmästare. "H otell Horn" blev ett välkänt nä
ringsställe. D är kunde m an som Truls och hans 
vänner i Ola H anssons "Resan hem" inta "en 
splendid frukost med ostron och champagne" 



H otell Horn. Interiör. 



Savoy Hotell. Nya matsalen. 

--·· .... -~ 

Men osökt går tankarna kring "Hotell Horn" 
till Fritiof Nilsson Piraten och skildringen av 
smörgåsbordet i inledningskapitlet i "Bock i ör
tagård": 

"Som kyrka i by stod mittpå bordet den sex
kantiga brännvinskantinen av silver med de sex 
kranarna för de sex sorterna. Tiodubbelt Renat, 
Kummin, Pomerans, Neumanns Aquavit, Bland
ning och Rehnbergs Sädes. Från denna medel
punkt strålande snapsglasens radier, fyllande två 
kvadranter mot bordets sidor 

Utefter brännvinsglasen radades de salta sa
kerna. Sju sorters sill, ansjovis i magnumburk, 
sardeller i kvartskista, kallt, stekt fläsk och få
gelbon. Följde så ålen, rökt, halstrad eller kokt 
i gele. Och därefter fogades fat till fat, assiett 
till assiett som bitar i en inläggning, där ljus-
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gröna garnityrblad, ärggröna gurkor och vita 
gurkor, rödbetor, sillsalat, röda ostar och ostar i 
stanniol bildade det granna inslaget i den mera 
färgtama massan av kallskuret, grisfötter, sylta 
på kalv och sylta på svinhuvud, korvar, kött
bullar och hackbiffar med lök." 

" Hotell Horn" expanderade under den Horn
ska egiden. Han investerade, han introducerade 
gratiskonserterna i staden, och han fyllde mat
salar och cafe på marknadsdagarna, som bekant, 
med häst- och kreaturshandlare. Horn blev de
ras stamställe. Men vad hjälpte det? Affärerna 
gick allt sämre genom ökad konkurrens och höga 
räntor Källarmästaren såg ingen ljusning och 
den I 8 december I 90 I tog han sitt liv i Köpen
hamn. 

Följande år framträdde Malmö hotellaktie-



bolag som ägare med lektorn Edward Lindahl, 
handlamlen 0. H. Wiens och grosshandlaren 
Gotthard Zätterström som styre! e. D e åsatte 
rörelsen beteckningen "Savoy-Hotell' och under 
många år framåt blev Hjalmar Andree hotell
värd och arrendator. Under hans tid revs också 
elen äldre västra byggnaden ( 1g1 2) och gav 
plats för den nuvarande hörnbyggnaden åt 
H amngatan. D en stod färdig till Baltiska ut
ställningen 1914. 

Bilderna härrör enligt ka talogen från både 
den Hornska och Andreeska epoken. D essa ar-

Savoy Hotell. Köket. 

betsmiljöer för de hotell- och restauranganställ
da kring sekelskiftet ser ju sobra och prydliga 
ut. D essa arrangerade bilder visar tyvärr inte 
restaurang- och hotellgästerna. Men med dem 
på plats hade vi å andra sidan inte sett så myc
ket av den yttre miljön 

LITTERATU R: 
Erik Bodman: K nallibox, Kitta i planket och Anders

son i gropen. Om näringsställen i Malmö kring se-
kelskiftet. MFA 1974 s. 93 f. 

Bertil Widerberg: Malmö, Stockholm 1964 s. 1o1 ff. 



Malmö Spa rbank. Från och med maj 1875 höll banken öppet a lla söckendaga r kl. 11 - 1 

MALMÖ SPARBANK 

Adelgatan 

D et var i Malmö Diskonts mörka skugga som 

M almö Sparbank, " den till åldern sjette i ord
ningen a f rikets sparbanker och den äldsta i 
Skåne" stiftades i m aj 1824. 

Rörelsen började i rådman H allings privat
bostad vid K alendegatan och seda n banken någ

ra år haft loka ler i rådhuset fl yttade ma n 1879 
till egen byggnad uppförd i nyklassistisk stil vid 
Adelgatan. 

Vid seklets börja n bestod bankens tjä nstemän 

av verkställande direktören, ombudsmannen 
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(del tidstjä nst ), kamrera ren, förste och a ndre 
bokhållaren samt kontrollören och sifferrevisorn 
(båda delttidssysslor) D et ä r således a tt antaga 

att det ä r ba nkens hela tjänstemannakader, med 
kamreraren Anders Selmer ( t. v ) i spetsen som 
ä r församlad p å bilden ovan. 

LITTERATU R: 
H . Fr. Ahlst röm m . fl. : M almö sparba nk 1824- 1924, 

M a lmö 1924. 
Gösta J acobsson : Spa rba nken och samhä llet . En jubi

leumsskrift, M a lmö Sparbank Bikupan 150 å r, M a l

mö 1974 . 



Faktorer och sättare grupperade vid regaler, kaster och bräden. 

SYDSVENSKA DAGBLADET SNÄLLPOSTEN 

Östergatan 32 

H är skall vi inte visa några redaktion lokaler, 
depeschbyråer eller styrelserum, utan här skall 
vi i stället förflytta o s bakom kulisserna. Till 
sätteri och tryckeri. 

D en 24 april 1870 fick M almö sin första dag
liga tidning. Det var fil. dr Carl H erslow som 
i spetsen för ett antal affär - och ämbetsmän i 
Malmö och några yngre akademiska lärare i 
Lund bildade ett bolag under firma " Förlags
aktiebolaget i M almö" för att ge ut tidningen 
"Sydsvenska Dagbladet" Ett par år senare för
enade "Sydsven kan" med den betydligt äldre, 
och samtidigt mer konservative, kollegan "Snäll
po ten'', som från 1848 drivits av Bernhard Au-

gust Cronholm. D en nya tidningens namn blev 
"Syd venska D agbladet Snällposten" 

1875 blev Carl H er low tidningens huvudre
daktör och några år senare, 1882, flyttade tid
ningens redaktion och tryckeri från den Cron
holmska fastigheten på Stortorgets norra sida till 
Förlag aktiebolagets eget nybyggda hus vid Ös
terga tan. D et är också från detta tidningshus 
som bilderna här ä r hämtade. 

Från 1 882 och fram till och med 1900 utkom 
tidningen två gånger om dagen med ett 5- 7-
paltigt nummer på morgonen och ett 5-spaltigt 

nummer på kvällen. Det var en utgivningsme
tod om "Sydsvenskan" var först på plan med 



Handsätteriet i "Förlagsaktiebolagets hus" 

och där förebilden hämtats från utlandets större 
tidningar. Men med ökande konkurrens från 
andra tidningar i stan återgick tidningen I go I 
till det gamla utgivningssättet och utkom i stället 
med en åttaspaltig morgontidning sju gånger i 
veckan. En stor nyhet var söndagsnummerna, 
som fick en annan karaktär än vardagstidning-
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arna med ett brett kulturellt utbud av artiklar, 
huvudsakligen författade av yngre akademiska 
lärare i Lund. Samtidigt stärktes konkurrens
kraften genom att prenumerationspriset sänktes 
från 1 o kronor om året (det priset hade man 
hållit sedan 1872 ! ) till 7 kronor om året. 

Det fanns en anledning till dessa säljande åt-



Tryckeriet i " Förlagsaktiebolagets hu " 

gärder Prenumerationssiffrorna hade nämligen 
börjat min ka. År 1895 anställde Carl Herslow 
löjtnanten Carl Olof W ahlgren som ledare för 

den administrativa och tekniska avdelningen i 
företaget. Han var en drivande kraft och han 

skulle vända den nedåtgående trenden. Huvud
konkurrenten var Skånska Dagbladet, som 1888 
hade börjat utkomma i stort format och som 
man kunde prenumerera på för 4 kronor om 

året! " Skånskan" hade ett betydligt mer popu
lärt innehåll än Sydsvenskan, och dessutom hade 
tidningen en mer avancerad teknik bl. a. med 
en rotation press. 

Syd ven kan däremot hade kring sekelskiftet 
varken sättmaskiner eller rotationspre . I ätte
riet var man hänvisad till handsättning och i 
tryckeriet använde man s. k. snällpres ar, där 
man fick trycka tidningen först p å ena sidan och 

sedan på den andra. Det innebar, att man icke 
kunde få ut någon större upplaga med färska 
nyheter 

Wahlgren anskaffade därför först sättmaski

ner (de fanns på plats 1903 ), och i samband 
med en omkonstruering av företaget när C arl 

Her low lämnade sin aktiva tjänst, anskaffade 
han också en rotationspre s, en s. k. 1 2-sidig 



Hoe-press, som han lyckades montera in i loka
lerna på Östergatan. O :::h det innebar en m ärk

bar förä ndring. " M eda n de bästa snällpressar 
förut levererade högst I 700 ex. i timmen, u t-
lunga nu dessa moderna prässvidunder ä nda 

till I 0- a I 5.000 ex. ( till och med såsom Syclsv 

D agbl. i två färgtryck), falsade och färdiga a tt 
genast distribueras." (M agnus Lind ) 

D en nya pressen kunde dock endast trycka 
8- och 1 2-sidiga tidningar, men ibla nd önskade 

redaktionen utge 10- eller 14-sidiga nummer, 

och det var på sikt en nackdel. D ä remot fick 
tidningen med den nya pressen tekniska möjlig

heter a tt göra en nödvändig omläggning av for
ma tet, och därmed också en förnyelse av tid-

I väntan på material till första sidan. 
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ningens redigering i samband med a tt den nye 

huvudredaktören K a rl Härje började sin verk
samhet. 

ya tider, ny teknik! Säkert gick det också 
hektiskt till i sätteri och tryckeri när dessa bil

der togs i lokaler som värmdes av kakelugnar 
och upplystes av gaslampor även om fo tografen 

få tt typogra ferna a tt ställa upp för dessa still
bilder . 

LITTERATU R : 
Sveriges handel och industri, M almö, Avd 2 , Gbg 

1904. 
M agnus Lind, Tidningsprässen. M almö, Del 2 , 

M almö 1914. 
C laes L indskog, Sydsvenska Dagbladet Snä ll posten 1 oo 

å r, M almö 1948. 



Ja:s Hennessy & Co Cognac, Power Drury & Co Madeira, Canadian Club Whisky. R eklam för firmans agen
turer pryder kontorsinteriören. Grosshandlaren och konsuln dryftar affärer i direktionsrummet och vid pul
peterna sitter nytra och prudentliga kontorister strängt sysselsatta med bokhålleriets kalla och nyktra siffror. 

'VIENS, SEDERHOLM & C :0, MALMÖ 

Östergatan 35 

Låt oss fortsätta ett stycke till längs Östergatan. 
På norra sidan i kvarteret Fersen återfinner vi 
det s. k. Wiens, Sederholmska palatset, uppfört 
1897. I bottenvåningens kontorslokaler möter vi 
grosshandlaren Hjalmar Wiens och den portugi
siske vicekonsulen Bertil Sederholm. De hade i 
mitten av 1870-talet startat en firma för försälj 
ning av vin och sprit i parti och minut. Det 
hade tidigare varit speceri- och diversehandlare, 

som hade haft hand om brännvinshandeln i 
stan, "nästan som ett nödvändigt ont, som måste 
tillhöra den s. k. bondhandeln" Ingen trodde 
på deras djärva ide. Skåne besöktes på den tiden 
flitigt av agenter för vinfirmor och köpmän 
från Köpenhamn och Li.ibeck, men firman ar
renderade flera gästgivaregårdar i Skåne, bl. a. 
Sjöbo, Anderslöv, Hörby, Qviinge, H ammen
hög, och ropade in flera spriträttigheter på auk-
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Bertil Sederholm vid pulpeten och Hjalmar Wiens vid skrivbordet. På väggarna diplom för firmans punsch, 
som va r mycket uppskattad såväl i Sverige som i utlandet, två hedersdiplom, sju g uld- och fem ~ilvermedaljer. 

H erra rnas rederiintressen speglas också i väggdekorationerna. Fotot på väggen förestä ller det månne någon 
av ångarna Bertil, Gottfrid, Titti , 0. H . Wiens eller Nils? 

tion och fick därigenom kontroll över försälj
ningen. 

Kring sekelskiftet stod firman i sitt flor I det 
nya palatset vid Östergatan hade man lagerloka
ler under hela fastigheten och dessutom i för-
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hyrda källarlokaler. I palatsets bottenvåning 
hade man inrymt kontor och butik. Det nya 
seklets ändringar i spritförsäljningslagstiftningen 
ändrade emellertid efter hand strukturen på fir
mans verksamhet. När vi nu, några år in på det 



nya seklet besöker firman är alla filialer indrag
na, och försäljningen sker endast från lagret i 
Malmö. 

R edan på 1890-talet hade en riskfördelning 
hos delägarna kommit till stånd. Hjalmar Wiens 
blev verkställande direktör i R ederiaktiebolaget 
Gottfrid med de två ångarna Bertil och Gott
frid. Ar r 905 bildades därjämte R ederiaktiebo
laget Malmö, vars tonnage bestod av fartyg som 
av bolaget såväl inköpts som byggts i egen regi. 

H errarna Wiens och Sederholm hade åtskil
liga förtroendeuppdrag i bank- och industristy
relser. Bertil Sederholm var dessutom kommu
nalpolitiskt engagerad, bl. a. som vice ordförande 
i museistyrelsen och han hade också en i detta 
sammanhang viktig merit. Han tillhörde Malmö 
fornminne förenings första styrelse r 909. 

LITTERATUR: 
Sveriges handel och industri. 

Två bilder från det Wiens & Sederholmska lagret. 
T v. lagerkontoret omgivet av stora ekfat och t. h. 
tappningsrummet. (Detaljer.) 



AD. FAXE & SÖNER 

L arochegatan 

Tillåtes ytterligare en liten arabesk till den svun
na världen av privathandelns vintunnor och 
butelj lager? I det Faxeska huset vid La roche
gatan, i dag en omistlig pä rla i Lilla Torg-mil
jön, låg vid sekelskiftet firman Ad. Faxe & Sö
ner H andlanden Adolf Faxe, som drev handel 
i kolonial, speceri- och manufakturvaror - men 
o: kså i spirituosa, timmer och kol - hade ett 
par å r före sin död 1878 upptagit sina båda 
söner Cornelius och Lorens i det då bi ldade 

handelsbolaget Ad. Faxe & Söner. Efter fadern 
död utvidgade sönerna firman. D e gjorde vin
o: h sprita ffä ren till firma ns huvudnäring och 
inrättade en vin- och sprita ffär i det Faxeska 
huset. 

Ar 1892 lä t de uppföra ett magasin i anslu t
ning ti ll ha ndelshuset vid Hjulhamnsgatan, och 
under seklets första å r byggde de på nyförvär
vade tomter en lagerbyggnad som sammanbygg
des med magasi net åt Hjulhamnsgatan. H är 

Ad . Faxe & Söners affärslokal på Larochegatan. Notera de druvklasformade a rma turerna. 
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Ad. Faxe & Söners nya magasinsbyggnad vid Hjulhamnsgatan. Om lagret av Bordeauxviner t.v. inte synes ha 
varit någon frekventerad arbetsmiljö så rådde det desto större och livligare aktivitet i tappningsrummet ( t. h. ) 

där firmans punsch tappades p å buteljer och korkades. 

inrättades också ett särskilt ångbryggeri för 
punschtillverkning. "Nordstjerne", "Extra gam
mal (svart butelj )" - den s. k. Faxes svarta -, 
"Aurora (torr )" och "Malmö Caloric" var någ
ra av de klingande punschmärkena. Samtidigt 
fick man stora rymliga källare för lagring av 
buteljerade Bordeauxviner. Ett par smakprov? 

1 888, Ch. M argaux, I. Grand Vin, Slottsstäm
pel, 1899, Ch. Lafite, Grand Vin, Slottsstämpel, 
1899, Ch. Mouton Rothschild, Grand Vin Slotts
stämpel. Enligt priskuranten våren 1914 be
tingade punschen ett pris av kr 2 :40 per liter 
och de angivna slottsvinerna låg i prisklassen 
kring tian 



AKTIEBOLAGET MORESCO 

Gustav Adolfs Torg 12 

På fotografiet här nedan har vi förflyttat oss till 
södra sidan av Gustav Adolfs torg. År 1892 bör
jade här AB Moresco sin verksamhet. Exteriör
fotografiet är taget under hösten samma år Att 
döma av skyltarna delade den blivande storpro
ducenten inom klädesbranschen vid denna tid 
byggnad med ett aktiebolag Campana. När AB 
Moresco i anledning av femtioårsjubileet år 
1942 i en minnesskrift återgav detta fotografi 
retuscherades emellertid arbetsgrannens namn 
bort för att ge sken av att företaget redan från 
början ägt hela den ståtliga fastigheten. Snarare 
var det så att klädesfirman började under rela
tivt enkla förhållanden. R edan år 1 895 var man 
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dock i färd med att uppföra en ny fabriksbygg· 
nad i fem våningar ut mot nuvarande Torgga
tan. I bakgrunden skymtar förstaden söder om 
kanalen med sina många fabriksskorstenar och 
höga brandgavlar. Ännu saknade Torggatan 
broförbindelse med denna stadsdel. D et var först 
i samband med den stora Industri-, slöjd- och 
Ian tbruksu ts tällningen i Malmö år r 896 som AB 
Moresco bekostade uppförandet av en bro på 
denna plats, nuvarande "Morescobron" 

D en nya fabriksbyggnaden utmed Torggatan 
var en ansenlig och för sin tid mycket modern 
skapelse. Vid taklagsfesten pryddes takstolarna 
med svenska, norska och danska flaggor Den 



AB Moresco. In- och utlämning av a rbete. 

AB Moresco. Tillskäraresalen. (Detalj .) 

50 



danska flaggan symboliserade firmans ursprungs
land. Det var nämligen i Köpenhamn som J a
cob Moresco å r 1 856 började sin verksamhet. 
Vid samma taklagsfest frångick man det tradi
tionella gratisölet och var och en av de ca 70 
byggnadsarbetarna fick i stället tre kronor, låt 
vara att kanske merparten i efterhand ändå 
spenderades på alkoholhaltiga drycker 

I början av sin verksamhet hade företaget 
uppenbara svårigheter med att anskaffa lämplig 
och duglig arbetskraft. När man under de första 
veckorna annonserade efter kappsömmerskor an
mälde sig endast två stycken. Så småningom 
ökades emellertid personalen och vid sekelskiftet 
var drygt tusentalet personer knutna till bolaget. 
Givetvis kunde inte alla arbeta inom fabrikens 
väggar. 

Merparten av kvinnorna tillhörde i stället 
någon av bolagets många systugor eller syskolor 
om de också kallades. I början fanns det inte 

mindre än 205 syskolor runt om i staden. 
Ett annat fotografi visar fabrikens in- och ut

lämningsavdelning. Syskolornas kvinnor lämnar 
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här in färdigsydda plagg och får i retur till
skurna tygstycken för sammansättning. På ett 
annat fotografi visas en glimt av en av de många 
tillskäraresalarna. Noga övervakade av den upp
höjde avdelningschefen plitas och skäres det 
med till synes stor frenesi. 

Redan från början inrättade bolaget ett sär
skilt premieringssystem för gott utfört arbete, en 
understödsfond samt en fond avsedd för söm
merskor En sparbanksavdelning fanns också 
med från starten. Personalen satte in 5 % av 
lönen och bolaget lika mycket. Efter tjugofem 
år i tjänsten kunde vederbörande hämta ut sina 
tillgångar med ränta på ränta. Systemet skapade 
givetvis en viss försäkran för bolaget att mer
parten av den arbetskraft som man utbildat 
stannade inom företaget. Många var nämligen 
de lärlingar som vid AB Moresco kom att utbil
das till skickliga fackmän. 

LITTERATUR: 
Isberg: Sveriges handel och industri. 
Aktiebolaget Moresco. Malmö 1892- 1942. Stockholm 

1942. 



SKOMAKARE NILS JÖNSSON 

Adelgatan 51 

De följande fotografierna är tagna hos M almös 
kanske mest kände skomakare årtiondena strax 
före och efter sekelskiftet. Nils Jönsson, sedan år 
1874 etablerad i staden, var också känd under 
namnet "Parisaren" Namnet hade sitt upphov i 
hans å tta år långa utländska gesällvandring, var
vid hall bl. a. vistades i Paris under den tid sta
den belägrades av den tyska armen. "Parisaren" 
blev kanske den som i Malmö hårdast slog vakt 
om det gamla skomakarehantverkets ädla konst. 
Trots den hopplösa situation hantverket ham
nade i när skofabrik efter skofabrik anlades i 
Sverige kring sekelskiftet, lyckades ändå Nils 
Jönsson fram till sin död år 1925 bibehålla sm 
stora kundkrets. 

I Nils Jönssons förstklassiga fönsterskåp -
helt av glas och speglar och med förnicklade ra
mar med sidendraperat överstycke - fanns ut
ställt en fin och förnäm samling lyxskor av siden, 
brokad och annat utsökt material. Två gånger 
erhöll "Parisaren" första pris för sina alster, dels 
på den skandinaviska utställningen i Malmö år 
1881, dels på den stora utställningen i samma 
stad år 1896. 

Interiörfotografierna visar butiken, tillskär
nings- och nåtlingsavdelningen på Adelgatan 5 1 

I förgrunden står mästaren själv, demonstrativt 
pekande på ett måttband som virats runt en 

skoläst. På bilden syns också sju av de vid sekel

skiftet drygt tjugo anställda. Fotografen har 

lagt ned mycken möda på att få med så många 

som möjligt på bilden. Mannen längst bort 

måste t. ex. med sin maskin ha flyttats ut i gång

en för att kunna synas. K anske var det på mäs

tarens order som ett antal stövlar hängts upp i 

dörrkarmen i bildens mitt. Just ridstövlar och 

jaktskodon var nämligen Nils Jönssons specia

litet. 

Långt ifrån alla skomakaryrkets utövare kun
de bereda sig en plats i verkstaden hos en första 
klassens mästare. Många var "utomhusare'', 
d. v s. de arbetade för mästaren men var tvung
na a tt hålla till i hemmets ofta usla skrymslen. 
Sekelskiftets största skomakarekategori utgjorde 
dock de s. k. "småskutterna", de fattigas sko
handlare. Skohandlare Nils Wallin berättar t. ex. 
i sina memoarer följande om denna yrkeskår: 
"De skor som tredjeklasserna gjorde voro med 
få undantag riktiga missfoster utan ett uns av 
fackmässigt förfarande vid tillverkningen. Fat
tigdom, ohyra och elände var denna yrkes
grupps lott att genomlida och fördraga i fuktiga 

Skomakare Nils Jönssons butikslokal. (D etalj. ) 



Skomakare Nils J önsson i tillskärn ings- och nåtlingsavdelnin!!en. 

källare och osunda bostäder, där en hop trasiga 
ungar kröpo omkring bland läderspån och smuts 

på golvet. D en tidens hantverkare och medel

klass fingo minsann veta att de levde." 

FIRMAN FOUGSTEDT 

Stortorget- T egelgårdsgatan 

I april månad år 1857 fick Malmö en ny klädes
varubutik, inrättad i en fastighet på Stortorgets 
östra sida. Carl August Fougstedt hade därmed 
lagt grunden för en expansiv firma inom textil
branschen. Till a tt börja med söktes visserligen 
kunderna endast från en trogen krets av stadens 

5:1 

LITTERATUR: 
Isberg: Sveriges handel och industri. 
Skånes Skomakareidkares och Skohandla res Distrikts

förening. Jubileumsskrift. M almö 1926. 
ils Wallin: En skohandlares minnen. Malmö 1947. 

skräddare och mösskräddare, men på 1 880-ta
let påbörjades en större försäljning av klädes
varor och skrädderiartiklar. Ar 1896 överflytta
des en del av verksamheten till T egelgårdsgatan. 
Under disponent Charles H ansens ledning bygg
des här upp den Fougstedtska pälsvarufabriken. 



Fougstcdtska pälsvarufabrikens expedition på Tegelgårdsgatan. 

Fotot visar en interiör från pälsvarufabriken 
år 1903. Uppe på loftet avsynas i lårar ankomna 
skinn från in- och utlandet. Den stora järn
ugnen utgör ett markant inslag i bilden och 
bredvid står den obligatoriska spottkoppen. Att 
snusa var förvisso på modet vid denna tid. I 
försäljningsbutiken stod t. ex. alltid den stora 
snusdosan av masurbjörk och näver framme och 
kunderna lät sig oftast väl smaka. 

Under det sista året av I 800-talet utökade 
firman sin verksamhet till att också tillverka 
kappor. Framgångar följde i nyinvesteringarnas 
spår. När vårt sekel var ungt räknade firman 
långt över 200 anställda. Även om till synes 
goda relationer fanns mellan arbetsgivare och 
arbetstagare, hade sömmerskorna i fabriken ti-

digt gått samman i fackförening. Arbetsfreden 
framgår nog så tydligt i säsongavtalens vaga 
formuleringar. En av paragraferna i I 90 I års 
avtal lyder· "Ändrerskornas minimilön är 10 
kronor pr vecka, hvilket belopp dock fortast 
möjligt höjes till 1 2 kr (Som denna punkt är 
något svävande uttryckt, anhåller vi, att den 
ärade firman icke alltför mycket tolkar den sig 
till favör. ) " 

Ett provrum av årgång I 903 visas på nästa 
sida. Kappfabrikens chef Axel Andersen över
vakar avprovningen. En kappa betingade vid 
denna tid ett pris av tolv till aderton kronor. 
För hugade kunder höll affären öppet från kloc
kan åtta på morgonen till åtta om aftonen, med 
endast en timmes lunchpaus. 
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Fougstedts stod även i ledningen för Malmö 
Bryggerier Innan detta företag etablerade sig 
vid Almbacken hade man t. ex. kornlager på 
klädeshusets loft samtidigt som ett utskänk
ningsställe, "Evas källare" .• var inrymt i samma 
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fastighets källare. Må man förmoda att det var 
här herrarna tillbringade tiden medan äkta hälf
ten ekiperade sig i våningen ovanför? 

LITTERATUR: 
Firman Fougstedt vid Stortorget. Göteborg 1947 



J oh. Sjöströms a ffä rslokal fas tigheten Djäknegatan 17. I juni 1907 flyttade fi rman till större loka ler fastig

heten Ba ltzarsgatan 13. 



JOHAN SJÖSTRÖMS FÖRSALJNINGSBOLAG 
Djäknegatan 17 

Låt oss göra ett sekelskiftesbesök hos drätsel
kammarens f. d. andre ingenjör Johan Sjöström. 
Efter att ha varit anställd vid stadens vattenled
nings- och gatuarbeten mellan åren 1885-1891 
blev Sjöström egen företagare. Verksamheten 
innefattade tillverkning av gas-, vatten-, av
lopps-, ång- och värmeledningar. Som speciali
tet arbetade man också med inredning av bad
rum samt installering av vattenklosetter och 
lavoirer. 

Fotografiet visar själva affären, vilken var 
inrymd i fastigheten Djäknegatan 17. Bland 
många av dåtidens mest exklusiva och moderna 
toalett- och badrumsdetaljer skymtar ett flertal 
. k. "gasbadkaminer" Firman hade patent och 

tillverkning på dessa, de första i sitt slag i Sve
nge. 

På fotografiet till höger ses herr Sjöström i 
egen hög person. Den neddragna, randiga rull
gardinen har säkert ej varit tänkt att förhöja 
bildens skönhetsvärde, utan snarare att taga bort 
för fotograferingen besvärande motljus. D en ena 
kontorsdamen står med telefonluren i hand, an
tagligen symboliserande en orderbekräftelse från 
en av de många byggfirmor som anlitade före
tagets tjänster Genom en stor orderstock kunde 
Johan Sjöström hålla ett 70-tal personer verk-
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samma. I första hand var det större privata 
byggen samt större offentliga inrättningar som 
anlitade firmans tjänster. 

LITTERATUR: 
SveriQ:es Handel & Industri. 



BRÖDRENE CLOETTA 

Grynbodgatan 

HULTMANS CHOKLAD & KONFEKTFABRIKS NYA AKTIEBOLAG 

Baltzarsgatan 

Bilderna på följande sidor är tagna hos två 
konfektyrjättar i sekel kiftets Malmö. Brödrene 
Cloetta började år 1873 sin verksamhet i staden 
i en förhyrd lokal vid Grynbodgatan. Choklad
fabriken blev den första i sitt slag i Sverige. 

Interiör från Cloettas chokladfabrik. 

Fotografierna visar intenorer, dels från själva 
tillverkningsavdelningen, dels från konditorav
delningen. 

Den andra stora chokladfabriken var Hult
mans Choklad & Konfektfabriks aktiebolag, 



Cloettas konditoriavdelning. 

grundad år 1881 Fabriken var inrymd vid Balt
zarsgatan. År 1898 utbröt en strejk vid fabriken. 
Merparten av de strejkande var flickor under 
18 år Syftet med stridsåtgärderna var att höja 
den låga lönen, g kr 21 öre per vecka, samt att 
få bort den övertid som ofta resulterade i 12-14 

timmars arbetsdag. Fabriksledningen svarade 
med att kalla in polis för att skydda eventuella 
stre jkbryterskor. 

Tidningen Arbetet redogör den 2 1 april för 
strejken. 

"Förhållandena vid Hultmans chokladfabrik 
ha i går och i dag föranledt riktiga folkvand
ringar i Baltzarsgatan, där fabriken är belägen. 
De som upptagit arbetet i de strejkandes ställe 
tyckas emellertid icke ha någon uppfattning af 
den roll de spela, och de indignerade åskådarne 
äro naturligtvis alltför kloka att närma sig dem. 
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Herr Hultman telefonerade i går och gjorde 
den rättelsen i våra uppgifter om öfvertids
arbete, att det vid sådana tillfällen arbetats blott 
12 timmar. I själva verket är arbetstiden då 
från kl. Y2 6 till y2 9 e. m., hvilket torde kunna 
anses som en oskäligt lång tid för unga flickor. 
De ha också för oss förklarat med en mun att 
de understundom känt sig fullständigt utarbe
tade. 

För övrigt framkom nu sådana upplysningar 
att Hultmans chokladfabrik måste ges vida säm
re vitsord beträffande löneförhållandena än 
Cloettas. I det egentliga chokladrummet hos 
den senare sysselsättas blott 4 kvinnliga arbe
tare; de öfriga äro manliga med en veckolön af 
1 6 till 18 kronor." 

Den 26 april skrev tidningen Arbetet följande: 
"Choklad- och konfektyrarbetarna voro i går 



Förpackningsavdelningen hos Hultmans, till synes en av:lelning med total kvinnodominans. 

sammankallade till ett möte i Folkets hus, hvar
vid efter en lång, synnerligen intressant och 
upplysande öfverläggning beslöts att bilda en 
fackförening inom yrket. 

Mötet var mycket talrikt besökt men från 
Cloettas fabrik hade blott infunnit sig summa 
två kvinnliga arbetare, hvilket berodde därpå, 
a tt den pensionerade förestånderskan för lagret 
ansett sig böra betala sitt i pressen omtalade 

pensionsbref med att förbjuda flickorna a tt gå 
till mötet. Denna bragd af fröken skola de orga
niserade arbetarne lägga på minnet, och den 
kommer icke att hindra fackföreningens bildan
de och tillväxt." 

Strejken vid Hultmans fabrik resulterade i att 
en fackförening för choklad- och konfektyrar
betarna bildades samt att fabriksledningen be
slöt att tillmötesgå de strejkandes krav. 
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Eldare vid den Hultmanska fabrikens ångpanna. Fabri
ken hade ett eget elektricitetsverk ( jfr nedan ) 

"Fabriken, som har till ändamål att tillverka 
och försälja kakao, choklad, konfektyrer, kara
meller, senap, soya och pulverkryddor, upptog 
från början som specialitet tillverkning af kakao
pulver enligt den beprövade holländska me
toden och lyckades snart nog vinna en stor 
kundkrets för fabrikaten, som på industriutställ

ningarna i Göteborg r 89 r, i Malmö r 896 och i 
Stockholm 1897 tilldelades högsta utmärkelsen. 
Fabriken, som har eget elektricitetsverk och 
hvars drift besörjes af tvänne ångmaskiner, sys
selsätter omkring r oo manliga och kvinnliga 
arbetare samt har ro biträden engagerade å 
kontor och lager. Tillverkningsvärdet har under 
årens lopp stegrats och uppgick år r 904 till 
638.000 kronor." (Sveriges handel och industri. ) 
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LITTERATUR : 
Brndrene Cloetta Chokolade fabriker. 1862. 

1872- 1887. Kbhvn 1887. 
M alm.0 

Fa brik i M almö blev början till chokladstaden Lj ungs-
bro. Skånes K öpmannablad 29 ( 1948 ) 

När Sver'gas riksdag fatta t .sitt b'1slut, 
Att bvarj• d rnppll sprit skall drickas ut, 
Ocl; intet 1m1ro f inuas att förtära, 
Hvod mPrulrorno :i.ko' fräsa då ocb svOro; 
Men jag s lw/J njuta uti f rid ocb ro 
En kopp af HULTNANS RENA CACAO. 

Vill du be!Jålla ki11de11 rund 

H ed !Juden rosig, f in oc!J sund 

Oc!J sinne t fy llt af l'opp oc!J tro, 
Drick HUL T/'1ANS RENA CACAO. 

A. E. M . 

R eklam för Hultmans K akao 1914. 



MALMÖ SLAKTHUS 

Carls gatan 

Hälsovårdsnämnden i Malmö hemställde i skri
velse till stadsfullmäktige r 890 att åtgärder 
måtte vidtagas för inrättande av ett offentligt 
slakthus och obligatorisk köttbesiktning. Stads
fullmäktige tillsatte en kommitte för att utreda 
frågan. Kommittearbetet lades emellertid efter 
kort tid på is, sedan det blivit bekant, att stats
makterna förberedde en lag om slakthus o:::h 
köttbesiktning i riket. I avvaktan på denna lag 
diskuterades lämplig plats för det tilltänkta 

Slakthallen för storboskap. Klart för bedövning. 

slakthuset, och våren r 893 beslöt stadsfullmäk
tige efter att ha undersökt olika alternativ, att 
ett område på r o.ooo kvm, omfattande fyra 
tomtkvarter belägna omedelbart öster om mark
nadsplatsen mellan Jörgen Kocksgatan och 
Carlsgatan skulle reserveras för Malmö slakthus. 
Lagen om slakthus och obligatorisk köttbesikt
ning kom r 897 och reviderades redan två år 
senare. Kommitten återupptog sitt avbrutna ar
bete och inlämnade våren 1901 till stadsfullmäk-



tige sin utredning om slakthuset och ett av 

tadsarkitekten Salomon Sörensen utarbetat för

slag till byggnader Förslaget antogs omedel

bart av stadsfullmäktige, och hösten r 904 kunde 

Malmö slakthus träda i verksamhet. 

Slakthuset omfattade tre större slakthallar, en 
för storboskap, en för kalvar och får och en för 
svin. Öster om slakthallarna låg kylhus med ma

gasin och pumphus. Hallarna och kylhuset var 

förenade genom en överbyggd passage, kallad 

ammanbindningshallen. Invändigt kläddes väg

garna av Skrombergategel. Ventilation åstad

koms genom friskluftsgaller i yttermurarna och 

lufthattar i taket. Transportbanor i taket enligt 

ett tyskt system, Kaiser & Comp. Kasse!, för
band slakthallarna med kylhuset. I början var 
slakthuset inrättat för en dagskapacitet på i me
deltal 100 nötkreatur, r 20 kalvar och får och 
200 svm. 

LITTERATUR: 
E. Os berg : Malmö offentliga slakthus, M almö. En 

skildring i ord och bild av stadens utveckling och 
nuvarande tillstånd. Andra delen, M almö 1914. 

E. Osberg: M almö stads offentliga slakthus 1904-

1929. Minnesskrift, Malmö 1929. 
Malmö slakthusstyrelses berättelse öfver verksamheten 

vid M almö stads offentliga slakthus och köttbesikt
ningsbyråer 1904- 1909. M almö I 905- 19 I o. 

Slakthallen för svin. Färdiga kroppar för transport till kylhuset på transportba nan i taket. 
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Banhallen sommaren 190 1 Godståg nr 3 på M almö-Simrisha mns jä rnväg med avgångstid från M almö kl. 9.20 
och a nkomst till slutsta tionen Sjöbo kl. 13 .00. 

MALMÖ CENTRALSTATION 

I maj 1855 började arbetet på Södra stambanan 
på flera ställen mellan Malmö och Lund, och 
den r december r 856 invigdes sträckan Malmö 
- Lund. Den första tidtabellen upptog fyra 
" jernbanetåg", två avgående och två ankom
mande. På dagen åtta år senare öppnades Södra 
stambanan i sin helhet Malmö- Falköping. 
Malmö första stationshus, uppfört i trä r 855-
56, ödelades av en brand r 866 och blev där
efter om- och tillbyggt. Sedan järnvägstrafiken 
under r 870- och r 880-talen kraftigt expanderat, 
visade sig såväl spårsystem som stationshus o
tillräckliga. Bangården byggdes successivt ut, 
och r 890- 9 r uppfördes ett nytt stationshus 
med tillhörande täckt banhall i järn och glas. 
I banhallen löpte fyra spår in, som kunde ta 
emot en ökande trafik, också från etablerade 
privatbanor, t. ex. Malmö- Simrishamns järn-

väg, öppnad 1893, och M almö-Genarps järn
väg, öppnad 1894. D enna banhall kvarstod till 
1923, då den nuvarande med fyra spann upp
fördes. 

LITTERATUR: 
H elge Andersson: Malmö- Genarps J ä rnväg, MF A 

1955, sid. 97· 
Emil Anderzon: M almö-Tomelilla jernväg. Illustre

rad beskrifning af banan och dess omgifningar. Ut
a rb. på styrelsens uppdrag. Malmö 1893. 

Gotthard Dieden : J ä rnvägar, M almö. En skildring i 
ord och bild av stadens utveckling och nuvarande 
tillstånd. Andra delen, Ma lmö 19 14. 

Malmö Centralstation. D ess historiska utveckling och 

ombyggnad under å ren 1913- 1933. Stockholm 

1934. 
Sveriges J ärnvägar Hundra år. Minnesskrift utgiven av 

Kungl. J ärnvägsstyrelsen med anledning av Statens 
Järnvägars 1 oo-årsjubileum 1 /I 2 1956. Stockholm 

1956. 



Första utryckningen 1894. R edskapsvagn, mekanisk stege och ångspruta med slangrulle. Observera skuggorna av 
fotograf och intresserade åskådare. 

MALMÖ BRANDSTATION 
Drottninggatan 

Stadsfullmäktige antog I 893 en ny brandord
ning, som gav Malmö stad en brandkår med 
fast anställd, militärt organiserad personal. För 
vakthållningen svarade en kasernerad styrka, 
som på dagen utgjorde minst sexton man. Nat
tetid var vaktstyrkan fördubblad. 

En ny brandstation uppfördes I 894 vid 
Drottninggatan. Brandkårens fordon, ångspru
tor, handkraftsprutor, kolsyregasspruta, red
skapsvagrnr och stegvagnar, var alla hästan-
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spända. Den första brandbilen inköptes I 914. 
Brandkårens första mekaniska stege, som nådde 
tolv meter, den s. k. Ulmerstegen, komplettera
des I 895 med en ny stege, som nådde sexton 
meter. Sedan femvåningshus alltmer började 
byggas i staden, beställde brandkåren år I 900 

hos smedmästare Gustaf Ljungbeck i Malmö en 
ny mekanisk stege, som nådde hela tjugofyra 
meter. För livräddning vid bränder i övre vå
ningar hade I 899 inköpts ett s. k. rutschsegel. 



Övning med den 1900 anskaffade mekaniska stegen, som drogs av två hästar och kunde resas av fyra man p å två 
minuter till tjugofyra meters höjd. Vid utryckning medfördes också ett an ta l mindre stegar såsom hakstcgar och 
ska rvstegar. 
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Uppvisning med livräddningsseglet eller rutschseglet 1899. 

Uppvisning med stege och spruta p å brandstationen. 
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Avtappning i Gust. Wolkes vinkällare. T v. buteljpapper, fonden lå rar med " Moet et Chandon" och t. h . 
på hyllorna väl emballerade butelj er. 

GUST WOLKE 

Södra Förstadsgatan I 

Gustaf Wolke var en ambitiös och framåtsträ
vande man som fram till våren 1 896 arbetade 
som bokhållare i firman Ad. Faxe & Söner. Men 
de första dagarna i april detta år grundade han 
en egen firma med parti- och minutförsäljning 
av vin och sprit samt punschfabrikation. Butik 
och kontor hade firman i fa tigheten Södra För
stadsgatan 1, d. v s. i samma fastighet som forn
minnesföreningens förste skattmästare Johan 
Cronquist bodde med sin familj, inkluderande 
lilla Alice (sedermera gift Lyttken ) född 1897. 
- Pun chbryggeriet och lagerlokalerna hade 
Wolke i en fastighet på andra sidan S. Förstads-

gatan, vilken han hade planer på att ersätta 
med nybyggnation. 

Skall man behöva gå över ån efter vatten? 
Eller i detta fall över kanalen efter punsch? 
Wolke själv menade att det lönade sig och att 
hans bästa fabrikat " Wolke Punsch" serverades 
"å alla första klassens restauranter" "Wolkes 
Caloric Punsch" belönades på u tställningar i 
Paris 1 900, London 1901 och H elsingborg I 903, 

och detta märke hade stor marknad i Danmark 
och exporterades "i myckenhet till Tyskland, 
Nordamerikas förenta stater, R yssland m. fl. 
länder" 
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Sex flinka män i Gustaf Wolkes vinkä lla re, vilken var belägen i byggnaden S. Förstadsgatan 4- 6 " hvilka ut
göra en kva rlefva från den tid, då 'Södervä rn' endast bestod a f tvä nne långsträckta rader hus med trädgårds
täppor, belägna på hvardera sidan a f stadens södra infa rtsväg, numera Södra Förstadsgatan. D e kä llarlokaler, 
hvilka i dessa gamla hus a f firman användes ä ro dock under en sena re tid uppförda och motsvara därför nå
gorlunda tidsenliga kra f." (Sveriges handel och industri .) 
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MALMÖ BARNSJUKHUS 
Rönneholmsvä aen 

I M almö bildade 1881 " Föreningen för barna
sjukvård i Malmö" med ändamål att upprätta 
och underhålla en vårdanstalt för barn över ett 
år ålder. För det tillämnade barnsjukhuset upp
lät tadsfullmäktige ko tnadsfritt en öde tomt 
vid R önneholm vägen. Genom insamlade me
del, gåvor och inkomster från anordnade lotte
rier och ba arer kunde föreningen uppföra sitt 
barnsjukhu, om tog i bruk den 2 maj 1887. 
Det var det tredje barn jukhu et i vårt land, 
som tillkommit genom privat initiativ; tidigare 
hade barnsjukhus inrätta ts först i Stockholm 
och edan i Göteborg. Om barnsjukhuset vid 
Rönneholm vägen heter det i e tt pressreferat 
trax efter öppnandet : "Sjukhu et ligger ute på 

landet, helt idylli kt, med gröna trädgårdar och 
gröna fält i omedelbar närhet, kilt från ga-

Sjuk al med unga patienter och vård personal 1g1 7 

tornas buller, öppet för solen och fri ka vindar, 
om från Sundet når dit upp." 

Barnsjukhuset inrymde två juk alar, om var
dera mätte tolv meter i lä ngd, åtta meter i 
bredd och fyra meter i höjd. Golven var belagda 
med linoleummattor. Sjukhu alarna hade var
dera sexton sängplat er, och åt varje barn var 
beräknat en yta på ex kvm och en luftkub på 
tjugofyra kbm. Barn jukhu et inrymde också 
kök, spi kammare, matrum, lekrum, bad, stryk
och mangelrum amt rum för läkare och sjuk-
köterskor En trappa upp fanns isoleringsrum. 

På barn jukhuset intogs barn mellan ett och 
tolv år, tillhörande obemedlade föräldrar. 

"Föreningen för barna jukvård i Malmö" 
upplö tes 1949, och de uppgifter övertogs av 
Malmö stad. 



V årlig siesta i sjukhusträdgården 1 920. 

I mangelrummet 1g1 7. Labora toriet 1 g r 7 
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M almö ba rnsjukhus. Kokerska n Elna J eppsson sitt rum 1920. 

M almö ba rnsjukhus. En nödvä ndig vilopa us i lekrummet under sträng uppsikt 1917. 
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Arbetsstyrkan, c :a 200 man, framför Humbers huvudbyggnad med fladdrande unionsfana. 

VELOCIPEDF ABRIKEN HUMBER 

Helsingland~ Södra Förstaden 

I England grundades 1868 Humber & Co, Li
mited, som tillverkade velocipeder i fabriker i 
Beeston, Wolverhampton och Coventry. Det var 
vid samma tid som vevpartiet med bakhjulsdrift 
uppfanns, och massiva gummiringar började an
vändas. Sedan J B Dunlop 1888 uppfunnit den 
pneumatiska ringen med slang och däck, vann 
velocipeden snart popularitet överallt, och 1896 
grundades Svenska Aktiebolaget Humber & Co 
med fabrik och kontor i Malmö inom plantage
lyckan Helsingland vid Södra in fartsvägen ( nuv 
Trelleborgsvägen) i Södra Förstadens ytterom-
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råde och utställningslokal å Södergatan 23. Re
dan 1900 flyttade Svenska Aktiebolaget Hum
ber & Co sin verksamhet till Stockholm, och 
Humbers anläggningar övertogs av Maskinfa
briks AB Scania. Sedan 1929 har fabriksområdet 
tjänat Malmö Strumpfabrik AB, Trelleborgs
vägen l 2- 14. 

LITTERATUR: 
Maskinfabriks Aktiebolaget Scania, Sveriges Handel 

och Industri i ord och bild IV, sid. 458, Afd. M al
mö redigerad af A. U. Isberg, Göteborg 1904. 



V elocipedfabriken Humber. Riktning av ra ma r. 
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V elocipedfabriken Humber . Monteringshallen. 



Ma rgarinfabriken AB Zenith utmed Sallerupsvägen 190 1 

MARGARIN AB ZENITH 
Sallerupsvägen) M ellersta Förstaden 

Den revolutionerande nyheten inom närings
ämnesindustrin under 1800-talets senare hälft 
var margarinet. Kunde man ersätta det beprö
vade naturliga smöret mot ett surrogat, frågade 
man sig oroligt. I början av 1880-talet började 
det dock växa upp margarinfabriker i Sverige. 
Till en början förde de en tynande tillvaro. Det 
fanns en skepsis mot det nya näringsmedlet. Den 
kom bl. a. till uttryck i att man såg till att till
verkningen kom under statens kontroll. Det 
innebar emellertid samtidigt att margarinet blev 
offentligt erkänt - och därmed var också fram
gången given - och denna industri utvecklades 

till storindustri. Men det noterades, att konsu

menterna i vårt land icke var de samma som i 
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utlandet; då "de egentliga margarinkonsumen
terna icke ä ro att söka inom den stora skaran af 
kroppsarbetare, hvilka alltjämt hafva fördomar 
mot begagnandet af margarin, u tan mestadels 
bland den bildade medelklassen, såsom ämbets
och tjänstemän samt näringsidkare'', skrev man 
i verket "Sveriges handel och industri" 1904. 



• 

AB Zeniths a rbetsstyrka med kvinnor och män vitt och förmän i mörk cheviot och plommonstop. 

Till Malmö kom margarinfabrikationen 1 899. 
Det var bl. a. de ovan ( s. 4 7) nämnda gross
handlarna Cornelius och Loren Faxe som var 
med bland bolagsbildarna, den enare kom ock-
å att ingå i bolaget styre! e. Bolaget fabriks

anläggning var belägen i Meller ta förstaden 
strax ö ter om Värnhem vid Sallerup vägen och 
Zenithsgatan och upptog hela kvarteret Zenith. 

D e första tio åren framställdes vid Zenith en
da t animali kt margarin. För tillverkningen av 

detta erfordrades renad oxtalg ( oleomargarin ) , 
kirat ister, milda vegetabili ka oljor, ex.-vis 

jordnöts-, cocos- m. fl. slag, oskummad mjölk, 
grädde och alt. Till de högsta kvaliteterna till
sattes också mejerismör. Under de fem första 
åren importerade man 1 6.ooo ton oleo, talg, 
ister och oljor, men år 1909 började fabriken 
som en av de för ta i landet att tillverka växt
margarin, och "Zenith Extra Växt" blev en stor 
framgång. 



M a rgarin AB Zenith. Presshuset. 

LITTERAT U R : 
Bolagsordning 1899. M a lmö 1909. 
M argarinaktiebolaget Zenith, Sveriges H a ndel och In-

dustri i ord och bild IV, sid. 291 , Afd. M almö redi
gerad a f A. U . Isberg, Göteborg 1903. 

M a rgarinaktiebolaget Z enith 1899- 1925. M almö 
1924. 
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Våttvätteriet hos Metzens. 

METZENS FÄRGERI & KEMISKA TVÄTTANSTALT 

Södra Förstadsgatan 26 

P DAHLSTRÖMS ÅNGF ÄRGERI 

Östra Förstadsgatan 12 

Fotografierna visar interiörer anno r 903 från 
två av Malmös kemiska tvättinrättningar, Eskil 
Metzens Färgeri & Kemiska tvättanstalt samt 
P Dahlströms Ångfärgeri & Kemiska konst
tv ät tans tal t. 

Metzenska inrättningens anor sträckte sig till
baka till år r 850, då Carl Otto Murman lade 
grunden för firman. Ingenjör Eskil Metzen över
tog år r 903 rörelsen som då omfattade en större 
anläggning i kv Elefanten invid Södra Förstads-
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gatan. Fotografiet visar det s. k. "våttvätteriet" 
De för fabriksbilder så karakteristiska, friliggan
de drivaxlarna från ångmaskinen ses över fönst
ren. Att döma av männen med sina borstar har 
dock ej denna maskin helt kunnat ersätta mus
kelkraften. 

Dahlströmska tvätteriet var år 1 903 inrymt i 
kv Axel vid Östra Förstadsgatan. Förutom tvät
teri och färgeri ingick i rörelsen en välsorterad 
garn- och vävnadsbutik. 

I tidningen Arbetet redogöres för arbetarnas 
ålder och arbetstid i Malmö under år 1897: 

"I Malmö funnos, enligt berättelsen, förlidet 
år följande a ntal minderåriga arbetare: i fabri-

Färgeriet hos P D ahlströms ångfä rgeri. 
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kcrna 165 i åldern 12- 14 år och 978 i åldern 

14- 18 år samt i handtverk 36 i åldern 12-14 

år och 281 i åldern 14-18 år. 

Arbetstiden i Malmö i allmänhet inom fabri

kerna från kJ. 6.30 a 7 f. m. till I I .30 a I 2 m id

dagen samt från kl. 1.30 e. m. till kl. 6 a 7 e. m .; 

i handtverk i regel från kl. 6 a 7 f. m. till kl. 6 

a 8 e. m. med lämpliga raster" 

Även om det i denna statistik kanske ej inne

fattades de två firmorna ovan, talar den dock 

sitt tydliga språk vad det gäller långa och hårda 

arbetspass och om barn och ungdoms värde i 

då tidens samhälle. 



Interiör från skofabriken. 

MALMÖ LÄDERFABRIKS AB 

Ystadvägen 17 

V erksamheten omfattade från starten 1897 både 
skofabrik och garveri för såväl skoläder som 
sulläcler. D et första tillverkningsåret produce
rade garveriet 51.886 kg koläder Av denna 
kvantitet förbrukades omkring en tredjedel i 
skofabriken, som levererade 1 .893 dussin skor 
med en nettoförsäljning av 113.750 kronor 

LITTERATUR: 
Ernfrid J äfvert: En bok om skomakeri. På uppdrag av 

Malmö läderfabriks aktiebolag utarbetad. J önköping 
1941. 

Malmö Läderfabriks Aktiebolag, Sveriges H andel och 
Industri i ord och bild IV, sid. 369, Afd. Malmö 
redigerad af A. U. Isberg, Göteborg 1904. 

N åtlingsavdelningen. 



Nåtling och tillskärning av foder vid Malmö Läderfabriks AB. 
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Fabriksgården i H åkanstorp med tunnor "Takpix Svensk Patent" kla ra för leverans. Välkomna in och se hur 
vi ha r det, bjuder verkmästaren i dörröppningen. 

AB MALMÖ TAKPAPPFABRIK 

Håkanstorp, Östra Förstaden 

Takpappfabriken grundades I 904 för tillverk
ning och försäljning av takpapp och annan im
pregnerad byggnadspapp samt destillering av 
stenkolstjära för framställning av taktjära och 
karbolineum. En av fabrikens första specialartik
lar var s. k. takpix. V crksamheten övertogs I 929 
av ett nytt bolag, AB Malmö Takpappfabrik & 

Kemisk Industri, sedan 1 933 kallat M ataki, och 
numera med fabrik vid Lodgatan i Industri-

hamnen. Den förs ta fabrik anläggningen var be
lägen i Håkanstorp i Östra Förstaden, där nu 
Gullviks Fabriks AB har sitt fabriksområde, Jo
hanneslustgatan 9. 

LITTERATUR: 
Aktiebolaget Mataki 50 år. Göteborg 1953. 
Bolagsordning för Aktiebolaget Malmö Takpappfabrik. 

Malmö 1908. 
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Kritg rav med olika b rytn ingsetager och decauvillebana för tra nsport av den upptagna krita n till berednina på 

bruket. 

AP SJÖBERGS KRITBRUK 

Sallerup nr 5, Södra Sallerup 

Redan 1 738 omtalas krita vid Mobacken i byn 
Tullstorp i S Sallerup. På sin skånska resa 1 749 
gjorde Linne från Malmö en avstickare ut till 
Tullstorp, där han studerade kritleran, som 
bönderna vitlimmade sina väggar med. Först 
på 1860-talet inleddes en brytning av krita i 
stor skala i trakten. Kritan hade då blivit en 
begärlig ingredien vid tillverkning av galosch
gummi, putsmedel och färger. En hel industri 
med ett tiotal kritbruk växte raskt upp i såväl 
Husie som S Sallerup, däribland fabrikör A P 

86 



Slamningsdammar och torklador för den uppslammade kritan. 

Sjöbergs bruk, grundat 1864. Från Kvarnby 
station vid den I 894 öppnade Malmö- Genarps 
järnväg fraktades kritan till Malmö antingen 
för utskeppning eller vidare järnvägstransport. 
Från att endast ha utnyttjats till husbehov av 
bönder på hemmaplan fick kritan en vidsträckt 
industriell användning. De olika enskilda krit
bruken uppgick senare i Kritbruksbolaget i 
Malmö AB med sjöhästen som välkänt varu
märke. 
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LITTERATUR: 
Helge Andersson: Malmö- Genarps J ärnväg, MFA 

1955, sid. 97. 
Kritbruksbolaget i Malmö, Sveriges H andel och Indu

stri i ord och bild IV, sid. 419, Afd. Malmö redige
rad af A. U. Isberg, Göteborg 1904. 

Kritbruksbolaget i Malmö. Malmökritan är den bästa. 
Utan tryckår. 



Fabriksområdet från brand tationens bevakningstorn. För fotograferingen ä r a rbetsstyrkan uppställd på gård, tak 
och brädstaplar. Limhamnståget har också körts fram. 

AB MALMÖ SNICKERIF ABRIK 
Limhamn 

Snickerifabriken, en av limhamnskungen Rudolf 
Fredrik Bergs skapelser, grundad I 894, utbredde 
sig över fyra tunnland, och det stora verk tad -
komplexet, som ysselsatte ett sextiotal arbetare, 
hade som närma te grannar cementfabriken och 
Malmö- Limhamnsjärnvägens lokstallar En 
junidag I 91 I brann snickerifabriken ner Snic-

kerifabriken be junges i "En ny, trevlig visa 
om Limhamns köpinrr och alla dess fabriker," 

tryckt 1908. 

" På snickerifabriken där allting görs av trä, 
J a, dä r är bara snickare, det duger ej med fä. 
Di sågar, kär. M an ser di bär 
Di har en puda utav lär. 
Och vill man några plankor ha, så kan man få 

dem där" 

( Puda = kudde, lär = läder ) 

K ontorsinteriör från AB M almö Snickerifabrik. Under en hä ngande fotogenlampa för den gamle bokhållaren 
vant den raspande stålpennan över orderblockets blad, medan kontorspojken försiktigt sätter höger pekfinger 
på en av skrivmaskinens många tangenter. 
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D et gamla Limhamn i ett nötskal. Den urgamla fiskerinäringen och den nyetablerade industrin ä r nära granna r. 
I föra runden hänger nä t till tork, som ses över av en fiskarehustru, medan barnen lapar sol i det torra gräset 
och villigt poserar för fotografen. I bakgrunden tornar cementfabriken upp sin skog av skorstenar, som spyr ut 
rök över samhället och få r god hjä lp av det lilla ånglokomotivet p å " Brottets bana" 

SKÅNSKA CEMENT AKTIEBOLAGET 

Cem entfabriken och kalkbr,Jttet i Lim.hamn 

Skånska Cementaktiebolaget bildades 1871 Bo
laget inköpte två släkten Kockum tillhöriga 
egendomar, en i Lomma med stora lerfyndig
heter och en i Limhamn med riklig förekomst 
av kalk. En fabrik för framställning av cement 
anlades i Lomma, dit den för tillverkningen 
nödvändiga kalken skeppades från Limhamn. 
Bolagets disponent och verkställande direktör 
1873- 1907 var den driftige ingenjören Rudolf 
Fredrik Berg, som vid bolagsstämma l 888 ge
nomdrev att en cementfabrik byggdes i Lim-

hamn. Cementtillverkningen vid den nya fabri
ken i Lirnhamn började redan följande år, och 
l 890 var fabriken i full drift. För transport av 
den brutna kalken till cementfabriken anlades 
ett järnvägsspår, i folkhumorn benämnt "Brot
tets bana." En järnväg Malmö--Limhamn öpp
nades för trafik den 2 l december l 889. Den ex
pansiva cementfabriken förvandlade på ett par 
decennier det obetydliga fiskeläget Limhamn i 
lantsocknen H yllie till ett betydande industri
samhälle, som 1906 up.ohöjdes till köping. 
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Limhamns kalkbrott. En ångdriven grävskopa på rä ls av engelskt fabrika t lastar kalk i en hästa nspä nd rä lsvagn. 

Limhamns kalkbrott . K a lken forslas med hästanspända rälsvagna r nere från brottet upp till det väntande tåg
sättet för vida re tra nsport till cementfa briken. V a t ten som bildas i brottet pumpas upp genom trätornet t.v. 

91 



Malmö-litteratur 
Bibliografiska noterzngar för 1976 
(med tillägg från föregående år) 

AV PER AND ER ON 

A. Bok- och biblioteksväsen 

1 Lundgrens bokhandel i Malmö -
en intressant fyrklöver - Svensk bok

handel. 25 ( 1976) 1/3, s 8-9. 

2 Malmborgs i Limhamn dubblar 
bokförsäljningen. - TidningsNytt. 

26 ( 1976) :1, s 4- 5, 15. 

BIBLIOGRAFI 

3 Andersson, Per, M almö-litteraur. 
Bibliografiska noteringar för år 1975 
(med tillägg från föregående år) 

MFA. 44(1976), s 98- 124. 

BIBLIOTEK OCH ARKIV 

4 A [ ndersson] , H [ elge], I Stads
bibliotekets förvar- Unik bokgåva från 
1576 skänkt av "H er Laueritz" 
[Dringenbergska liberiet.] - SkD 

23/ 1 

5 Carls, Christer, Malmö arbetar
bibliotek och läslokal 1903-27 En 
intervjuundersökning av Malmö ar
betarkommuns bibliotek. Borås 1976. 
65 bl. (Bibliotekshög kolan . Special
arbete. 1976:237.) Duplic. 

6 Fagerström, Birgitta & H impel, 
Bodil, Nu kommer rondradions bib
liotekskvart. [Malmö allmänna sjuk-

hus internradio.] - BBL. 61 ( 1976 ) :6, 

93-94. 
7 Mikrofilmade kyrkoarkivalier 
Malmöhus län. [K atalog utg av J 
Malmö stadsbibliotek. Malmö 1976. 

443 s. Duplic. 

8 Schrader, Mariette, "Nu kan du 
läsa" - enkelte bibliotheekervaringen 
in Zweden. - Bibliotheek en Samen
leving. 1976:6, s 305-308. - Huvud
sakligen behandlande M almö stads
bibliotek. 
9 Sjöblom, S ven, VA-verkets biblio
tek. [Vatten- och avloppsverket.] -
Asfaltblänk och vattenstänk. 197 5 :3, 
s 21-23. 
10 Stertman, Hans, Utan bibliotek 
på jobbet blev många böcker aldrig 
lästa. [Arbetsplatsutlåningen vid 
Malmö stadsbibliotek.J - Fönstret. 

1976:9, s 4-5. 
11 Ungerson, Jaan, Arbetarrörelsens 
historia i hyllan. [Arbetarrörelsens ar
kiv i Malmö.] - Arb.-SkD 22/2. 
12 Z ethson, Sven-Eric, Inter-u..rban 
lending centres in Sweden. [Malmö, 
Stockholm, Umeå.] - Scandinavian 
public library quartely. 9 ( 1976) : 1, 
s 18- 23 . 
1 3 M odeer, K jell A, Borgmästare 
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BO K VASEN 

Christen Hansens lagsamling. 

MFA. 44( 1976), s 73-89. 
14 Rosborn, Sven, Nyfunnet malmö
tryck. [Bild av Malmö återgående på 
Braun & Hogenbergs avbildning av 
staden.] - Antik & auktion. 1976:9, 
s 27 

B. Allmänt 

15 Den hialöse M almös fria kul-
turtidning. [1] ( 1976)- Malmö. 
16 Korpen. [Utg av Föreningen 
Korpen.] 1 ( 1976)- Malmö. 
17 .Kultur i Skåne [Slutbetänkan
de.] M almö 1976. 132 s, (6 bl. ) 
18 Kultur Malmö. Ett kommunalt 
kulturprogram antaget vid möte den 
20 mars 1976. Malmö arbetarekom
mun. [Utg av Socialdemokraterna i 
M almö.] Malmö 1976. 38 s. 
19 Rosengårdsbladet. Utg av H yres
gästföreningen i södra Skåne. 1976-
Malmö. 
20 Senneby, lvlikael, Andersson, 
Hans-Göran & H ollmen, Rolf, M ål
problem inom kulturorganisationer 
Uppsats i grundkurs B1 :2 [vid] Fö
retagsekonomiska institutionen, Lunds 
universitet. Lund 1976. 27 bl. Duplic. 
- Bl 11-26: Malmö stadsteater, 
Malmö konsthall, Malmö museum, 
Malmö stadsbibliotek. 
Kulturdebatten och Victoriabio
grafen: 
21 Ekelund, Fredrik, eller vad 
säger du, Bertil? [Striden om Victo
riabiografen.J - Korpen. 1 ( 1976) : 
1/2, s 4- 12. 
22 Gustafsson, Annika, Kamp grup
per för Victoria hoppas ännu på lo
kalen. - SDS 19/1 
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23 Lundquist, Bernt & Claesson, 
Christina, Victoria-frågan och den 
socialdemokratiska kulturpolitiken. -
SDS 10/5. 
24 Nylen, L eif, Historien om bio
grafen Victoria. Socialdemokratisk 
kulturpolitik i praktiken . - DN 2/3. 
Genmäle av Ulla Sandell 13/3 och 
svar av Leif Nylen 16/3. 
25 Skawonius, Betty, Fria grupper
na förlorade. Skådebanan tar hand 
om Victoria. - DN 14/ 2. 
26 S venning, O lle, V ictoria i Mal
mö. - AB 1/3. 
27 Ta censuren på allvar - vi 
måste stå på egna ben! [Ledare som 
bl a behandlar Victoria-frågan.] -
Den hialöse. H 2, 1976, s 2. Med dis
kussionsinlägg i h 3, s 2 av Malmö 
kulturnämnd [de fria gruppernas kul
turnämnd] och redaktionellt genmäle. 
28 Varför hoppade Fib/K av från 
Victoriakommitten? [Av] Styrelsen 
för M almöavdelningen av Fib/K. -
SOS I 1/3. 
29 Aberg, Lars, H allå, M almö kom
mun! Finns du? [Kulturpolitiken.] -

SDS 7/ 9. 
30 - Hard Times in Malmö City 
eller I afton: Kommunal gravdans. 
[Victoriabiografen och Malmö kul
turpolitik.] - SDS 31/1 
3 1 - Rodnar någon för Victoria? 
- AB 31/1 
32 - Victoria till salu ? - SOS 

25/9. 

MUSEER 

33 Andersson, H elge, Husiegruppen 
- kulturhistorisk dokumenta tion av 
1930-talets byliv runt Malmö. [Skulp
turgrupp av Per-Erik Willö, förvär-



vad till Malmö museum.] - Elbogen. 

6( 1976) :4, 2 si folder 
34 - Husiegruppens skapare H an 
fick inspiration av sin mor - spett
kaksbagerskan. -- SkD 5/7 
35 - Malmö kommun har förvär
vat den välkända Hu iegruppen. -

Byahomet-Skåneland. 35 ( 1976) :3, s 
8-10. 
36 - Malmö köper Husiegruppen. 

- SkD 4/2. 
37 - Modell av Hohögs mölla till 
Tekniska museet. - SkD 15/6. 

FORENINGAR 

38 Malmölogen av TSO 50 år 
1926-1976. M almö 1976. 62 s. 
39 Travellers' Club i Malmö. Med
lemsförteckning. September 1976. 
Malmö 1976. 9 1 s. 

TIDNINGAR 

40 Danielsson, Axel, Upprop till 
Malmö arbetare och medelklass. -
Arb. 31/12. - Omtryck av artikel i 
Arbetets provnummer 6/8 1887 om 
behovet av en arbetartidning i M al
mö. 
41 Det gäller Skåne. [Specialnum
mer av] Pressinsyn. Övningstidning 
producerad av P-linjen vid Journa
listhögskolan i Göteborg. Gbg 1976. 
16 s. 

42 Sekund, Mikael, M an kan inte se 
allt i svart. [Reportage om Kvä lls
posten.] - Metallarbetaren. 1976: 
28/30, s JO, 30. 

RADIO/ TV 

43 Widerberg, Bertil, 1950-talets 
Malmö TV-frälst via SDS. - SDS 

4/10. 

C. Religion 

44 Dahlström, Gustaf, Pastor Svärds 
budfirma fyller 60. [Malmö stads
mission.] - Lundastiftet. 32 ( 1976) :4, 

s 5· 
45 Diakonijubileum i Malmö i höst. 
[Malmö tadsmission.] - Informa
tion från Malmö kyrkliga samfällig
het. 2, 1976, s 8. 

46 Höjer, Signe, Arvet från läsarna. 
Sthlm 1976. 287 s. - Bl a kapitlet 
"Möbler och mission", s 212-231, 
om förf :s föräldrar, Thomas och Loui
se D ahl samt deras insatser för Evan
gelisk-Lutherska missionsföreningen 
och Betaniakyrkan . 

47 Information från M almö kyrk
liga samfällighet. 1- . Malmö 1975-. 

48 Välkomna till Ekgatan 35 i Mal
mö. [Invigning av det katolska ka
pellet Maria Immaculata.] - Ka
tolsk kyrkotidning. 51(1976) 19, s 5· 
stadsmission: Vi vill inte bara vara 

49 Österholm, Torbjörn, Malmö 
ett härbärge. [Reportage.] - SkD 

15/7 

E. Undervisning 

50 Bertilsson, Anita, Ett alternativ: 
grön skolgård till gläd je för alla. 
[Oxieskolan.] - Kommunal skoltid

ning. 45(1976):2, s 14- 17 
5 1 Engholm, T orsten, En invandrar
skola. [Värner Rydenskolan.] - För
eningen lärare i religionskunskap. 
Årsbok. 9 ( 1976) , s 81-84. 
52 Erikson, Stig, Tankar över en 
inspektionsrapport [om Bladins skola 
i Malmö] - SDS 4/11 
53 Förslag till förskoleplan 1976-
1981 [Utgav] Malmö socialförvalt-
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ning. Malmö [1976] (4), 46 s. (8 
bl.) Duplic. 
54 Glimmeby, Börje, Chefen för 
35.000 elever: Lång väg kvar till 
"allas skola" [Intervju med Lars 
Kjellman.] - Arb. 21/8. 
55 Hartnor, Jörgen & Striberger, 
Bo, Förskolan i Malmö. En studie av 
behovsberäkning, ekonomi och inte
greringsformer [Seminarieuppsats.] 
Socialhögskolan, Lund. Lund 1976. 
58, ( 7) bl. Duplic. 
56 En högskola i Lund och Malmö. 
[Den nya högskoleorganisationen och 
lärarhögskolans plats i den.] - Fo
rum för debatt & information. [Utg 
av] Lärarhögskolan i Malmö. Tema
nummer Malmö 1976. 28 s. 

57 Karlegärd, Christer, Historia i 
förort. Malmö 1976. 83 bl. (Försöks
och demonstrationsskolan. Lärarhög
skolan i Malmö. Rapport 20/76.) 
Duplic. - Kartläggning av hembyg
den i historieundervisningen med 
bl a Fosie by (bl 15- 48) och Hindby 
by (bl 49- 60 ) som exempel. 
58 Malmö nations sextiotal. Lund 
1976. 31 s. (Malmö nation 1976:6; 
Malmö nations skriftserie. 13.) Inne
håll. Monhardt, John F, Byggandets 
sextiotal, s 3- 7. - Modeer, Kjell A, 
Vallgårdens sista sextiotal, s 9- 11 -
Wendt, Bertil , Revoltens sextiotal, 
s 13-15. - Hall, Bengt, Mitt röda 
sextiotal, s 1 7-20. - Unger, Sven, 
Sjuttiotalets sextiotal, s 21-24. -
Bilder från sextiotalet s 25- 30. 
59 Malmöbornas bokläsning. [Un
dersökning utförd av J Örestads mark
nadsinstitut AB. Uppdragsgivare. 
Sydsvenska Dagladets AB. Malmö 
1975. (10) bl. Duplic. 
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60 OÄ-glädjeämnen på högstadiet? 
Diskussion kring erfarenheter av för
söksverksamhet i högstadiets oriente
ringsämnen. Red Sune Lindh. [Utg 
av] Malmöregionens pedagogiska ut
vecklingsarbete. Malmö [ 1976] 45 s. 
61 Rodhe, Birgit, En öppnare skola 
- öppen undervisning. - Åpne sko
ter Oslo 1976, s 31- 52. - Bl a 
om SAMSKAP-organisationen i Mal
möregionen. 
62 Samverkan förskola-lågstadium. 
Rapport från två konferenser [om ett 
forskningsprojekt vid lärarhögskolan i 
Malmö] Red. Birgitta Gran. Malmö 
1975· 186 s. (Pedagogisk-psykologiska 
problem. Notiser och rapporter från 
Pedagogisk-psykologiska institutionen, 
Lärarhögskolan, Malmö. 280. ) 
63 Stertman, Hans, Deckare i sko
lan. - Jury. 5 ( 1976) :2, s 4-6, 22. 
- S 6, 22: Heleneholmsskolans läs
försök. 
64 Aberg, Hans, Jubilerande skoldi
rektör: Vi måste lära mer hur kun
skap används. [Intervju med Lars 
Kjellman.J - SDS 20/8. 

F. Språk 

65 Bruce, Gösta, Svenska accenter i 
sa tsperspektiv [i stockholmskan och 
malmöitiskan] - Nysvenska studier 

55/56( 1975/76), s 120-132. 
66 D et handlar om gator [Repor
tageserie om gatunamn i Malmö.] -

Arb. - 1/2, 15/2, 22/2, 29/2, 7/3, 
14/3 [av] Ingrid Olsson. - 8/2 [av] 
Göran Jönsson. 

H. Skönlitteratur 

67 Adolf sson, Gunnar, Levnad. 
[Sthlm] 1976. 262 s. 



68 Bolinder, Jean, Purungen. Ro
man. [Sthlm] 1976. 169 s. 
69 Lundgren, Nlax, Det är vi som 
tror på framtiden. Prolog inför Mal
mö arbetarekommuns 75-årsjubileum. 
[Dikt.] - Arb. 20/3. 
70 Mårtensson, Bertil, Mah-jong
morden. Kriminalroman. Sthlm 1976. 
278 s. 

I. Konst, musik, teater 

7 1 Berggren, Lars, Ett skulµurpro
jekt i M almö - en fallstudie. [Willy 
Gordons Axel Danielsson-staty på 
Nobeltorget.] [Utg av] Sta tens råd 
för byggnadsforskning [och] Statens 
humanistiska forskningsråd. [Sthlm] 
1976. 75 bl. (Konstnärliga element i 
publik miljö. M eddelanden och in
lägg.) Duplic. 
72 Cronqvist, S igfrid, Sture Johan 
nesson: "Portrait of an artist in hy
perrealistic style" 1974. [Affisch 
framstä lld inför invigningen av Mal
mö konsthall.] [Seminarieupp ats 
vid] Institutionen för konstvetenskap, 
Lunds universitet. Lund 1974. (3 ) , 
32 bl. Duplic. 
73 Gladh, Christer, Vi donar och 
fixar [Sveriges konstföreningars riks
förbunds kansli i Malmö.] - K onst
perspektiv 1976:3, s 10- 11 
74 Larsson, L ena, "Här ä r de bästa 
prylarna" [Intervju med Annika 
Heijkenskjöld vid Form Design Cen
ter.] - Vi. 1975 1/2, s 30-31 
75 Larsson, William , Tobakhandla
rens sängkammare blev e tt uppskattat 
konstgalleri. [Elvir Grönvall och Lilla 
konstsa longen.] - SkD 29/2 . 
76 R edlund, Margareta, Färgrika 
gavlar ger gladare stadsbild. [Bengt 

Sandbergs gavelutsmyckningar vid 
Caroli City och på Engelbrektsbo
den.] Byggnadsindustrin. 46 
( 1976) 19, s 23 och främre omsl. 

KYRKOR OCH KYRKLIG KONST 

77 Eriksson, Torkel, Caroli och S:t 
Pauli: två kyrkor, en tanke - cen
tralkyrkan. - Elbogen. 6 ( 1976) 1, 
3 s i folder. 
78 H ervelius, Carl, C aroli kyrkas 
orgel - en raritet. - Malmö S :t 
Petri församling blad. 1976 4, s 7 
79 Licht, K. de Fine, 0resundsmo
tiver - Nationalmuseets arbejds
mark. 1976, s 33-40. - Behandlar 
bl a S:t Petri kyrka . 
Bo Lindgren, M ereth, Krämarkapel
lets målare - en motreformationens 
förridare? Ikonografiska problem i 
M almö S:t Petri. - Bild och bety
del e. Föred rag vid det 4 . nordiska 
ymposiet för ikonografi ka studier, 

K varn träsk 1974. Åbo 1976, s 163 
- 1G9. Zusammenfas ung, s 170-171 
81 Persson, T ore, Betraktelser på 
Hyllie gamla kyrkogård. - Limham

niana. 18 ( 1976), s 49-53, 55, !'>7-60. 

MUSIK 

82 Brandel, Äke, M almö och Hel
singborg borde tala med varandra. 
"Inmalningstvång" eller profilering? 
[Symfoniorkestrarna i Malmö och 
H elsingborg.] - AB 25/8. 
83 Davidsson, Bulle, Det ä r viktigt 
att folk hör vårt budskap. [Nu-kören. ] 
- SDS 28/ 1 
84 ]anstad, Hans, Utan hästa r inga 

TEATER OCH FILM 

88 Englund, Claes, Två skånska 
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stadsteatrar och deras barnteater 
[Helsingborg och Malmö.] - Entre. 

1976:6, s 8. 
89 Gustafsson, Annika, Tidningstea
tern utkommer nummervis. - SDS 

I l/3. 
90 Gustaf son, Ragnar, Malmö Tea
ters 1830-tal. - MFA. 44(1976), 
s 16-49. 
91 Mark, Jan & Schmidt, Anja, 
Vad i helskotta händer i parken? [In
lägg från Teatercentrum-syd om som
marteater i M almö.] - SDS 12/6. 
92 M ellgren, Thomas, Entreinter
vjun [med Leif Sundberg.] - Entre. 

1976:4, s 33-38. - Bl as 36-38 om 
Statens scenskola i Malmö. 

93 Möller, L eif, Så var det att vara 
barn på Hipp en gång. [Intervju 
med Agnes Möller om Hippodromtea
fioler [Nils Nilssons musikinstrument
verkstad.] - Arb.-SkD 7/ 11 
85 Kontinentala Malmö. [Musikli
vet i Malmö, bl a Malmö symfonior
kester] - Musikern. 1976:2, s 12-

17 
86 Larsen, Carlhåkan, SJ-kören 
möts i en källare. - SDS 12/ 2. 
87 Söderström, H erbert, Musik i 
Käglinge by. - Vi tycker om musik. 
Sthlm 1975, s rn8- 120. 
tern.] - SDS 23/5. 
94 Palmqvist, Bertil, Målsättning för 
teatern - sånt är vi inte vana vid. 
[Malmö stadsteater] - Arb. 19/1 l 
95 Sjögren, H enrik, När tar Malmö 
stadsteater steget in i sjuttiotalet? -

Arb. 30/1 l 
96 Skånska kinematografen. En bok 
om film i Skåne och skånska filmare. 
[Av] J an Aghed R ed. R agnar 
Gustaf son. Malmö 1976. l 78 s. (Syd-
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svenska D agbladets årsbok 1977 ) In
nehåll Lindström, L ars, Skåne i bör

jan, s 8-55 [bl a s 39-53 om Frans 
Lundbergs verksamhet i Malmö.] -
Bergengren, J ohan, När filmen kom 
till Malmö och andra skånska städer, 
s 56- 93. - Richter, J an, Det skåns
ka filmlustspelet : Edvard Persson -
och i någon mån de andra, s 94-133. 
- Aghed, J an, Barnvagnen och se
dan [bl a Bo Widerberg, J an Troell], 
s 134-169. - Skånsk filmografi ut
arb av Lars Lindström, biträdd av 
Lizzie Anderberg, s 170-175. 
97 Svanberg, L ena, Rembe eller 
trojka i M almö? [Stadsteatern.] -

Expr. 9/ 1 
98 Svenningsson, L eif, R alf Lång
backa, en m an för Malmö stadsteater . 
- Arb. 30/3. 

J. Arkeologi 

99 Andersson, Lars, Malmös äldsta 
medel tidsskulptur? [ Stengodsstatyett 
från l 200-talet funnen i kvarteret vor. 

Conow.J - Elbogen. 6( 1976) :2, l s 
i folder 
lOO - Utgrävt i Malmö. [Kv. von 
Conow vid Själbodgatan.J - Ale. 

1976: l, s 54-55. 
JO l - & R osborn, S ven, Kv 35 
Neptun. Kv 46 von Conow. En över
sikt av grävningsresultat. [Utg av] 
Malmö museum, Stadshistoriska avd. 
Malmö [1976]. 31 bl. (Aktuella me
deltidsgrävningar i M almö. 1 1975/ 
76.) 
!02 Hårdh, Birgitta, The Bunkeflo 
silver hoard. Its discovery and a de
scription of the non-monetary hack
silver. [Fynd l 973 i Bomhög, Bunke
flo 1 :3.] - Meddelanden från Lunds 



univer itets hi toriska mu eum. New 

-eries. Vol. 1 ( 1975/76 ), s 3 1-39. 
103 j acobsson, Gunnar, Förhi toris
ka kånefynd. [Fo ie.] - Samlarnytt. 

30( 1976 ) :8, 12- 13. 
104 Nagy, Beta, Boplatslämningar 
Oxie, Oxie sn, Skåne. Arkeologi k 
undersökning 1971 Sthlm 1976. 6 s. 
(Riksantikvarieämbetet. R apport. 

1976:B37 ) 
105 - Fornlämning 5. Bronsålders
hög, Bunkeflo, Bunkeflo sn, Skåne. 
Arkeologisk under ökning 1973. Sthlm 
1976. 24, ( 1) s. (Riksantikvarieäm
betet. Rapport. 1976 .B30.) 
106 Rosbarn, Sven, Avloppsled
ningar och medeltid arkeologi. [Ut
grävningar i Gråbrödersgatan mellan 

Vallgatan och Västergatan.] -
Elbogen. 6 ( 1976) :3, 1 s i folder 
107 Rosenberg, Björn, Skogholm -
en herrgård söder om Malmö. - Ale. 

1975 I , S 32- 36. 
107 S[ alomonsson ], B, 
i spåret. [Lockarp.] 
6( 1976) :4, 1 s i folder 

Ett gravfält 
- Elbogen. 

109 Wihlborg, Anders, Boplatsläm
ningar, yngre bronsålder - ä ldre 
järnålder, vikingatid. Oxie, Oxie sn, 
Skåne. Arkeologisk undersökning 
1971- 72. Sthlm 1976. 11 s. (Riksan
tikvarieämbetet. Rapport. 1976.B36. ) 
110 Winge, Göran, Gravfältet vid 
Kastanjegården. Med bidrag av O ve 
Persson Utg av Malmö museum. 
Malmö 1976. 56 s. (Malmöfynd. 3. ) 

K. Historia 

111 Ersgård, Hans, Krigsberedskap 
i M almö 1676. - Elbogen. 6( 1976) :3, 
3 s i folder 

finan iering. Sven k krig ekonomi un 
der skånska kriget 1675- 1679. Upp
sala 1976. 1 59 s. ( Studia h istorica 
Upsaliensia. 8 1 ) - Bl a om Henning 
Olsen Anckargri [j ] p som krigsfinan
siär, s 116-118. 
1 1 3 Linder W elin, Ulla S, The 
Bunkeflo silver hoard. The coin . 
[Fynd 1973 i Bom hög, Bunkeflo 1 :3.] 
- Meddelanden från Lunds universi
tets historiska museum. New series. 

Vol. 1 ( 1975/76 ), s 40-58. 
114 Posten, L eokadia, De polska 
emigranternas agentverksamhet i Sve
rige 1862- 1853. Lund 1975. 257 s. 
(Bibliotheca historica Lundensis. 37 ) 
Akad. avh. Lund. - S 192- 225 bl a 
om den polska expeditionens vistelse 
i Malmö 1863. 

L. Biografi 
115 Nfalmöiten. [Porträttserie.] -
Elbogen. 6 ( 1976), 1 s i folder -
Nr 1 Per Hultman. - Nr 2. Axel 
D anielsson. 
116 Svenska släktkalendern. Utg av 
Gösta Berg 20 ( 1976) 468 s. -
Bl a . Berlin (Skånesläkten ) , s 69-
75. - Frick (från Kristianstad, Mal
mögrenen), s 172- 174. - Malmros, 
s 261-274. 

SÄRSKILDA PERSONER OCH SLAKTER 

1 1 7 Persson, Tore, På [Henning 
Ol en] Anckargijps tid . [3.] 
- Limhamniana. 18 ( 1976 ), s 19-

21 , 23- 27, 29-31, 33, 35-39, 41-

47 
118 Mörling, Ulf, Jenny B ert h e
l i u s, deckarförfattare. - SDS 17/ 1 o. 
119 D ahlström, I ngvar, Kampen 
mot fattigdomen. Gbg 1 976. 202 s. -
Om Helmer D a h 1 s t r ö m, murare 

1 12 Fredriksson, Berndt, Försvarets i Malmö. 
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120 Rosen, Henrik & Falkman, Jo
han, "De brasilianska breven" En 
brevväxling mellan Henrik Rosen och 
Johan Falkman. Presenterad av Ivar 
Falkman. - Personhisk tidskrift. 68 

( 1971/72 ), s 103- 149. [Tryckt 
1975.] - Johan Falkman tillhörde 
malmösläkten F a 1 km an och Her.
rik Rosen var hans systerson. 
121 Callmer, Gösta, En resa till 
Uddevalla och åter 1844. Ur Gustaf 
Adolf H e d m an s resedagbok. -

MFA. 44( 1976) , s 9c- 97 
l 22 Bräutigam-Ericson, Ingrid, Hon 
berikar Malmös musikliv och värl-
dens [Gunilla I be er er] 

SkD 29/1 
123 V år nye stadsträdgårdsmästarc. 
[Intervju med Einar J e n ner u p.] 
- Asfaltblänk och vattenstänk. 1975 
4, s 20-21 

1 24 Lindeberg, Gösta, Carl J öran 
Ko c k. - Svenskt biografiskt lexikon. 

Bd 21 , h rn3. Sthlm 1976, s 448- 449. 
125 Waldekranz, Rune, Jens Edvard 
Olson Kock. - Svenskt biografiskt 
lexikon. Bd 2 1, h 103. Sthlm 1976, 

s 445- 446. 
126 Kockum, släkt 
biografiskt lexikon. Bd 
Sthlm 1976, s 456- 458. 

Svenskt 
21 , h 103. 

127 Kjellander, Rune, Frans Henric 
Kock u m ( 1802- 1875 ) - Frans 
Henrik Kockum ( 1 840-191 o ) 
Carl Frans Henrik Kockum ( 1878-
1941 ) - Svenskt biografiskt lexikon. 
Bd 21 , h 103. Sthlm 1976, s 458- 464. 
128 Modeer, Kjell A, Johan (John) 
August K ro o n. - Svenskt biogra
fiskt lexikon. Bd 2 1, h 104. Sthlm 
1976, s 6o7- 609. 

grafiskt lexikon. Bd 2 1, h 104. Sthlm 

I 976, S 662- 663. 
130 Georgsson, Lars-Olof, Klubb
kamrat med Per Albin 1905. Var med 
att starta Malmös ABF [Johan] 
Larsson.] - Arb. 29/ 12. 
r 3 1 Larsson, William, Bankman, po
litiker, författare. [Claes Lind
s ko g.] - SkD 21/2. 
132 Richter, B-E, Han blev vad han 
inte ville bli. bankdir och profil. [In
tervju med Claes Lindskog.] - SDS 

22/2 . 

133 Gudmundson, Sigvard, 25 år 
med Calle [Carl Ljung beck] -
Asfaltblänk och vattenstänk. 1976:1 , 
s 25- 26. 
134 Hedlund, Christina, Förteckning 
över ett urval gestalter i Max Lund
g rens skönlitterära verk 1962-
1975. Specialarbete inom ämnet litte
raturorientering och bibliografi vid 
Bibliotekshögskolan, Borås, vt 1976. 
Borås 1976. ( 1), l 5 bl. Duplic. 
135 Stertman, Hans, Man ska skriva 
för människor [Intervju med Max 
Lundgren.] - Jury. 5(1976 ) :2, s 28 
- 29. 
136 Kjellgren, L ennart, En tös från 
Bunkeflo. [Nanna Lund h-E rik s
s o n.] - SkD 23/rn. 
137 Dettman, V era, Alice Lytt
k e n s. En annoterad förteckning 
över ett författarskap. Specialarbete 
inom ämnet litteraturorientering och 
bibliografi vid Bibliotekshögskolan, 
Borås, ht l 976. Borås 1976. 26 s. 
Duplic. 
138 Mörling, Ulf, Åke Magnus
s o n. Blivande polischef i Malmö. 
[Intervju.] - SDS 19/9. 

129 Kruse, släkt - Svenskt bio- 139 W allin, Curt, Sydöstra Skånes 
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medeltida prästerskap. Präster, prä t
löner, prästgårdar Albo härad. 
Simrishamn 1976. 102 s. (Föreningen 
för forn.minnes- och hembygdsvård i 
sydöstra Skåne. Småskrifter 16. ) -
S 16-26: Niels Bunkef l o (Ni
cholaus Bunkaflo) 
140 Jarring, Gunnar, Gustaf N o
r i n g - alias Ali Nouri - och hans 
turkiska Karl XII-forskningar. - Ka
rolinska förbundets årsbok. 1976, s 7 
- 18. 
141 Näslund, L ena, 63 år under rö
da fanor. [Hilma 0 s b e c k. 
Aktuellt i politiken (s) 1976:7, s 40-

41 
142 Svanberg, L ena, Rolf Rem be 
- ny teaterchef i Malmö efter liv 
och kiv - Veckojournalen. 1976:22, 
S I I 

143 Schlyter, Jean, Sch 1 y ter ska 
släkten 1592- 1976. [Malmö] 1976. 
I I I S. 

1 44 Rittri, Klas, Anders S t e n -
rabiat reaktionär? - M almö nation. 
1976:1 , s 8. 
145 Lång, Christina, J acques W e
r u p: författare? - Malmö nation. 

1976:1 , s 4-5. 
146 Wittenberg, Erich, Dr J 
W o h 1 s t e i n als Rabbiner und Hu
manist. 1862- 1941 Malmö 1976, 
20 s. 

M. Folkkunskap 

147 Bager, Einar, Innanläsn ing i 
gamla papper [Bouppteckningar från 
Malmö vid 1500-talets mitt.] 
MFA. 44 ( 1976), s I 1- 15. 
148 Löfström, Tomas, Bygemen
skap? En studie av ekologisk-ekono
miska och sociala förhållanden i Stu-

rup under 1800- och 1900-talen. 
[Examensarbete vid] Etnologiska in
Lund 1975. 50 bl. Duplic. 
stitutionen, Folklivsarkivet. Lund. 
1 49 - Sturups födelse och dess 
utveckling fram till utplånandet. -

Studiekamraten. 58 ( 1976) 4 / 5, s 81--
83. 

N. Geografi 

150 Ameen, L ennart, Kulturgeogra
fiska exkursionsmål i Skåne. 4. Mal
mös donationsjordar. - Geografiska 

notiser 34(1976) :4, s 128-132. 
151 Hitta rätt i Malmö. [Utg av 
Malmö kommun.] Ny uppi. Malmö 
1976. 23 s. - Föreligger även i övers 
till engelska, finska, grekiska, polska, 
portugisiska, serbokroatiska, turkiska, 
tyska, ungerska. 
152 Punkt [pseud för Ragnar Gus
tafson], Det Malmö som kom av sig. 
[Ej realiserade byggnads- och stads
planeprojekt.] - SDS, "måndags
serie", 5/7- 28/8. 
153 - [Gamla Malmöbilder] -
SDS, "måndags-serie", 5/1-10/7, 6/9 
- 27/ 12. 

SARSKILDA BYGGNADER 

154 Hedmanska gården. Andersson, 
Lars, Tecken i trä. En undersökning 
i Hedmanska gården , ·id Lilla torg. 

- MFA. 44( 1976), s 50-72. 
155 Lindängehus. Plogvall, Hans, 
Nämnderna samsas i Lindängehus. 
- Fritid i Sverige. 6 ( 1976) : 1, s 32, 
46. 
156 L illa Framnäs. J anstad, Hans, 
Här är sanningen om ruinen i träd
gården [till villan Lilla Framnäs.] -
Arb. 31 / 10. 
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157 Peterstorp. Modeer, Kjell A, 
Peters torps sista dagar [Gården Pe
ters torp och Ribershusområdet med 
anknytning till färgill. efter en mål
ning av Axel Kleimer 1938.] - MFA. 

44 ( 1976 ), s 8- 10. 

l 58 R ådhuset. Gustaf son, Ragnar, 
Vem är vackrast ? [Rådhusfasadens 
skulpturutsmyckning.] - SDS 29/8. 

159 T egnerskolan . Christiansson, 
L ars, Kommunalt mygel bakom riv
ningen av T egnerskolan [i Lim
hamn] - KvP 8/7 

160 Thottska huset. Salom onsson, 
Bengt, Gåsen och påfågeln i Thottska 

huset. - Ale. 15 ( 1975 ) 1, s 37- 40. 

161 Torup. A kermark, Bo E, Skåns
ka slott och herresäten. I hälarna på 
Edvard Persson, Hjalmar Gullberg 
och Bengt Hjelmqvist. H asse Erikson 
tecknade. Sthlm 1976. 146 s. -
S 43-59 Torup. [Tidigare pub! i 
DN 15/8 1975.] - S 105-107 En 
faslig olycka för 200 å r sedan. 
[Drunkningsolyckan i Torup. Ur J 
C Barfods " Mä rkvärdigheter rörande 
skånska adeln" ] 

SÄRSKILDA ORTER OCH OMRADEN 

162 Bunkeflo. Bunkeflo , Vintrie. 
[Kulturhistorisk inventering.] Utg av 
Etnologiska institutionen med Folk
livsarkivet, Lund, på uppdrag av 
Stadsbyggnadskontoret i M almö. 
T ext: Inger Erlandsson Lund 

1976. 43 s. 

163 Glos torp. Glostorp . [Kulturhis
torisk inventering.] Utg av Etnolo
giska institutionen med Folklivsarki
vet, Lund, på uppdrag av Stadsbygg
nadskontoret i M almö. T ext och foto 
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Charlotte Lundblad Lund 1976. 
47 s. - S 31- 45 Fjärdingslöv 
l 64 Limhamn. Larsson, Gerhard, 
Förändringar i fi skeläge. - Limham
niana. 18 ( 1976), s 5-9, 1 l- 18. 
165 Lockarp. L ockarp. [Kulturhis
torisk inventering.] U tg av Etnolo
giska institutionen med Folklivsarki
vet, Lund, på uppdrag av Stadsbygg
nadskontoret i M almö. T ext och foto: 
Charlotte Lundblad Lund 1976. 

34 s. 
166 Skumparp. Skum parp. [Kultur
historisk inventering.] Utg av Etno
logiska institutionen med Folklivsar
kivet, Lund, på uppdrag av Stads
byggnadskontoret i M almö. T ext och 
foto: Charlotte Lundblad Lund 

1976. ~8 s. 
167 Södra Sallerup. S Sallerup. 
[Kulturhistorisk inventering.] Utg av 
Etnologiska institutionen med Folk
livsarkivet, Lund, på uppdrag av 
Stadsbyggnadskontoret i M almö. T ext 
och foto: Charlotte Lundblad 
Lund l 976. 64 s. - S 35- 62 Ö. 

K attarp. 
l 68 V äsra Klagstorp. V Klagstorp . 
[Kulturhistorisk inventering.] Utg av 
Etnologiska institutionen med Folk
livsarkivet, Lund, på uppdrag av 
Stadsbyggnadskontoret i Malmö. 
T ext: Charlotte Lundblad Lund 

1976. 43 s. 

0. Samhället 

169 Dahlin, P 0 , Effekten av mins
kad befolkning. [Malmö.] - SDS 

13/1 
l 70 J eppsson, Birgit, L åt tä torten 
leva ! [Befolkningsomflyttning i Mal
möområdet.] - SDS 20/12. 



171 Karlsson, L ennart, Så föddes 
Malmö a[arbetare] kommun. Första 
protokollet berättar - Arb. 16/3. 
l 72 Lag och ordning i Rosengården. 
[Ledare om stadsdelen Rosengård. ] 
Socionomförbundets tidskrift. l 976 :2, 
s 2- 3. 
173 Malmö - en tad i kri. -
Internationalen. Huvudorgan för 
K ommuni ti ka Arbetarförbundet. 

1976 :31 , s 8-9. 
174 Malmöcenterns kommunal::i 
handlingsprogram. Malmö 1976. 40 s. 
Duplic. 
175 Morgondagens M almö. [Folk
partiets kommunalpoliti ka handlings
program .] M almö 1976. 22 s. 
l 76 Ronnby, Alf, "Medborgargar
det" i Ro engård. - Socionomför
bundets tid krift. 1976 :2, s 12- 14, 
18. - Di ku sion inlägg av Arne 
Åberg i h 7, s 13- 14. 

1 77 Rydenf elt, Sven, Misshandel. 
[Ro engård.] - SDS 24/1 - Bl a 
om den enskilda bevakningen i Ro
sengård. 
1 78 Sehlin, Börje, Malmö Arbetare
kommun 75 å r [Perioden 1951-
1975.] Malmö 1976. 79 s. - S 7- IO: 
H an har arbetat aktivt inom arbetare
kommunen sedan 1910 [Johan M au
ritz Nilsson] - S l l - 16: En aktiv 
kommunalpolitiker er tillbaka på de 
25 åren [Hilma O sbeck] 

FORVALTNING, STADSPLANERING 

1 79 D et är tillsammans vi kan. [Ar
kiv Samtal. ] - K orpen. l ( 1976) :3, 
s 7- 10. 
180 Fastighetstaxeringskalender över 
Malmö kommun 1976. Västerås 1976. 

343 s. 

l 8 l Fredin, Curt, Fritidernas mis ! 
[R o engå rdsområdets fritid anlägg
ningar.] - Fritid i Sverige. 6 ( 1976) 
4/5, s 52- 56, 112. 
182 Generalplaneskissens huvuddrag. 
Underlag för samråd och diskussio
ner [Malmö] l 976. 24 s. 2 kartor 
(Stad byggnad kontorets planavdel
ning. Översiktsplanebyrån. R apport. 
8.) 

183 Kommunal service och investe
ringar i bostads- och arbet platsom
råden 1975- 1980. [Utgav] M almö 
kommun. Drätselkontoret, Plane
ringsavdelningen. Fastighetskontoret, 
Exploateringsavdeln ingens planbyrå. 
Stadsbyggnadskontoret, U trednings
och informationsbyrån. Malmö 1975. 
4 1 s. 1 4 kartor 
184 Källsbo, Arne & Jönsson, I nge
mar, Regional miljö. [Utg av] Syd
västra Skånes kommunalförbund. 

Malmö l 976. 50 bl. 
1 85 Majoritetsstyre i Malmö. [Le
dare.] - SDS 12/ 2. Med di kussions
inlägg 16/2 av Sten Sterning. 
186 N ej till Elefanten! [M almö 
fornminnesförenings yttrande över be
byggelseplan för kvarteret Elefanten, 
området gränsande ti ll Storgatan och 
Södra Förstadsgatan .] - Elbogen. 
6 ( 1976) :4, l s i folder 
187 Olander, Lars-Olof & Persson, 
Tommy, Service och arbete. Tidsgeo
grafiska studier av transporter och 
åtkoml ighet i sydvästra Skåne. [Utg 
av] Institutionen för kulturgeografi 
och ekonomisk geografi vid Lunds 
universitet [och] Sydvästra Skånes 

kommunalförbund. Lund 1975 · (4 ), 
55 bl. Duplic. 
188 O lsson, Ingrid, En liten b it av 
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statsapparaten H är skapas lan
dets nya lagar [Sta tsdepartementets 
utredningsavdelning, M almö. Repor
tage.] - Arb. 22/8. 
189 Ombyggnad av kommunens hus 
inom "Gamla väster" [Sammanstä ll
ning utförd av en projektgrupp.] 
[Utg av] M almö kommuns fastig
hetskontor [ 1 ] Sammanfattande be
skrivning av förslaget. Malmö 1976. 
( 16 s. ) [ 2.] [U ppgifter fastighetsvis.] 
Malmö 1976. (58 s. ) 
190 Perspektiv på fr itid. [Utg av] 
M almö Fritidsnämnd/Fritidsförvalt
ningen. [ 1] ( 1976)- M almö. 
191 Rittman, R oland, Örestad . -
Mi ljöbulletinen. 1976:2, s 14- 15. 
192 Utbyggnadsprogram 1975. U 75· 
[Utg av] Sydvästra Skånes kommu
nalförbund. M almö 1975. (3 ), 26 bl. 
6 kartor, varav en i ficka. 

RATTS VASEN 

193 A malthea. [Med] Brev från 
Anton Nilson till Korpen hösten 1976. 
- Korpen . 1 ( 1976) :4, s 23- 34. 
finkan i H usie riven . - SkD 16/ 11 

194 A [ndersson}, H[elge] , Gamla 
195 ]acobsson, Cecilia, Amalthea
mannen och f.d . bolsjeviken Anton 
Nilson [Intervju.] - Metallar
betaren. 87 ( 1976) 17/ 18, s 10- 11, 
43. - Bl a om Amalthea-attenta tet. 
196 Johansson, Rune, Riv alla kå
kar Bilder· Leif Engberg. Sthlm 1976. 
128 s. - Fångvårdsansta lten i Mal-
mö, S I 1- 2 1 
197 Lindell, Bengt, 
ning och bombhot. 
ningen" [ 1972] 
1976:2, s 13- 15. 

F lygplanskap
"Bulltoftakap
Brandförsvar 

198 M otion på bred front. Malmö-
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polisen tjänar tvåtusen a rbetsdagar 

- Svensk polis. 1976 :6/7, s 5· 
199 Svarta affärer Utredning om 
vissa klubbars och näringsställens so
cia la betydelse och struktu r. [Utg av] 
Malmö socia lförvaltning. [Utred
ningsarbetet har letts av en projekt
grupp och dess material har u tfor
mats och bearbeta ts av Sven-Axel 
Månsson och Stig L arsson. ] Malmö 
1976. 19 1 s. - Med anledning av 
boken ledare i bl a Arb. 20/ 11, DN 
26/ 11, KvP 19/ 11 , 20/ 11, 26/ 11, SDS 
20/ 1 1, SkD 20/ 1 1 Diskussionsinlägg 
i KvP 24/1 av Bengt H edlen med re
daktionell kommentar 

SOCIALA FRAGOR 

200 Befolkningen i småhus - två 
ta tistiska undersökningar [Utg av] 

Sydvästra Skånes kommunalförbund. 

Malmö 1976. (43 ) s. 

20 1 Bentzel, Susie & S jöberg, Pia, 
Fritidsle.dare på H ammargården ?! 
Projektarbete. Fritidsledareutbildnin
gen, Folkhögskolan H vilan. Åkarp 
1976. 22, (6 ) bl. Duplic. 
202 Bergstrand, Carl Gustaf, Fors
lund, M arianne & Stibner, I nga-Britt, 

Barnmisshandelsfall i M almö 1967-
1974. - Läkartidningen . 73 ( 1976) 
33, s 2671- 2677 
203 Bergström, Britt-Marie, Öster
gård har blommat upp. [Reportage.] 
SkD 26/3. 
204 Boendeproblem. En promemo
ria u tarbetad på uppdrag av Boende
utredningen 1975 [av Göte Rudvall 
och H arald Swedner i samarbete med 
Bodil Nilsson och Bo Werner] Sthlm 
1975. 171 s. Duplic. - Berör huvud
sakligen M almö-regionen. 



205 Bostadsbyggnads/Jrogram 1976-
80 fö r sydvä tra Skåne. [Utg av] 
Sydvästra Skånes kommunalförbund. 
Malmö 1976. 25, ( 1 3) bl. Duplic. 
206 Carlberg, Barbro, Initia tiv i 
Malmö Personalen på nyöppnade 
barnstugor får tre veckors introduk
tion . Förskolan . 59 ( 1976 ) :8, 
s 10- 11 , 13. 
207 Emmelin, j\!faria & K järkner, 
T om m y, SOFT - bakgrund till för-
lag om socialförsäkr ingstillägg och en 

undersökning av möjl iga effekter 
[Seminarieuppsats vid J Socialhögsko
lan i Lund h t-76. Lund 1976. (2), 61, 
3 bl. Duplic. - Bl 38-53 En under
ökning av möjliga effekter av försla-

O'et till socialförsäkringstillägg vid en 
ocialbyrå i Malmö [3 :e socialbyrån, 

huvudsak I igen i R osengårdsområdet J 
208 H andels under 70 å r [Handels
anställdas förbund i Malmö.] Särtryck 
av artikla r i H andelsnytt. [Malmö] 

1976. 30, (2) s. 
209 Jönsson, Sune, Från fosterhem 
till familjevård. [För öksverksarnhet i 
M almö.] - Socionomförbundets tid

skrift. 1976 :3, s 4- 7 
210 K ommunalt bostadsbyggnads
program 1976- 80 (8 1) [Utg av] 
M almö kommuns fast ighetskon tor, 
Bostads- och industriavdelningen. 
[Malmö] 1976. 12, (6 ) s. 20 bl. l 

karta. Duplic. 
21 1 K ommunalt bostadsbyggnads
program 1976-1 980. Särtryck . bo-
tadssanering. [Utg av J M almö kom

muns fas tighetskon tor, Exploaterings
avdeln ingen . [M almö 1976.J (31 s.) 
2 kartor Duplic. 

2 12 K roksbäck . Miljöfront. 

3 ( 1976) 10, s 17- 20. 

2 13 Löwander, Birgitta, Invandrare 
i mcd iasarnhället - några jugosla
viska, turkiska och grekiska familjer 
s 28-32. 
232 Freiesleben, Lasse, Eksperimen t
hus - men til at bo i. [T ermoroc
huset i Limhamn.J - Arkitekten. 

78 ( 1976 ) 15, s A346, A348. 
233 Förslag t ill hantering av av
Ioppsslarn inom SSK -området och 
Eslövs kommun. [Utg av] Sydvästra 
Skånes kommunalförbund. Malmö 
1976. ( 11 ), 11 3, (5 ) bl. 
234 H egelund, Bj@rn, Sådan beva
rer man gamle huse i MalITIB. -

Arkitekten. 78 ( 1976) 15, s 330--33 1 
235 K ellgren, N ils & N iter, T orsten, 
Experimenthus i Västtyskland värl
dens dyraste - och vad kosta r egent
ligen Eurocs solhus i M almö [Ter
moroc-huset J - Byggnadsarbetaren . 
28 ( 1976) :2, s 16- 18. 
236 Lindholm, Carl Erik, Inre Ring
vägen i Malmö. - Stadsbyggnad. 

42 ( 1976) :1/ 2, s 3-8. 
237 M almström, S ven, H yllietornet. 
[Va ttentorn .] - Asfaltblänk och vat
tenstänk. 1976 1, s 18-20. 
238 Malmö industriverk. J ubileum 
1976. [Gasverket 125 år. Elverket 75 
å r K raftvärmeverket 25 å r.] M almö 
1976. 40 s. 
239 Mal mö industriverk jubilerar. 
Gasverket 1 25 år. E lverket 75 å r. 
K raftvärmeverket 25 år M almö 1976. 
( 20 s.) 
240 Miljöfarligt avfall. [Utarb av 
en kommitte inom Sydvästra Skånes 
kommunalförbund.] M almö 1976. 
(4 ), 50, (4) bl. 

24 1 N ilsson, Peter, Slamavvattning 
med roto-sieve [vid Sjölunda renings-
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verk] -Vatten. 32 ( 1976):3, s 253-
264. 
242 Nydahl, Klas, Nya vägar genom 
Nordostpassagen. [Inre Ringvägens 
förlängning till Västkustvägen och 
hamnområdet.] - Asfaltblänk och 
vattenstänk. 1975:3, s lO-l l 

243 Rosengren, Bengt, Termoroc
huset i Limhamn. - VVS. 47(1976) 

8, s 33-35. 
244 Rötslam blir nyttig växtnäring 
i unik komposteringsanläggning [till
hörig PLM i Malmö] - M almö 
hamn. 1976:2, s 6. 
245 Säbom, Sven, Asfaltlaboratoriet 
[på Gatukontoret] - Asfaltblänk 

och vattenstänk. 197 5 :3, s 4- 8. 

ORESUNDSFORBINDELSERNA: 

246 Drakfeldt, Östen, Brokampanj 
med inslag av Ebberöds bank. - SkD 

16/11 
247 Jarlås, Jan-Erik, Bevara åker
jorden - bygg Sundstunnel. - SkD 

4/5. 
248 Johanson, Sture, Är det dags att 
ge Öresundstunneln en chans? [In
tervju med Jan Erik Jarlås.] -
Byggnadsindustrin. 46 ( 1976) 18, s 22 
- 23. 
249 Kväver tunneln Öresund? [In
tervju med Ulf Ehlin.] - KvP 29/4. 
250 Luthander, Torsten, Bygg bron 
[Malmö- Köpenhamn] - behåll bå
ten [M/S Gripen] - SDS 24/2. 
251 Sagan om en bro. - Miljö
front. 3 ( 1976) :10, s 6-11 
252 Sjöfors, Daniel, Öresundstun
neln som stupade på fatal glömska. 
[Förslag till tunnel Malmö-Köpen
hamn 1908- 14.] - SDS 31/rn. 
253 [Om Öresundsförbindelserna 
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dessutom ledare bl a i.] Arb. 5/5, 

13/11 - SDS 5/5, 8/ 11 - SkD 4/4 
(med inlägg av Jan-Erik Jarlås och 
redaktionell kommentar 15/4 ), 8/5, 

3/ l O, 30/ IO. 

KOMMUNIKATIONER 

254 Andersson, H elge, Milstenen 
vid Tunneln 300 år - Elbogen. 
6 ( 1976) :2, 3 s i folder. 
255 - 300-årig milsten mitt i Mal
mö [vid hotell Tunneln] - SkD l/4. 

JARNVAGAR 

256 Fänge, Örjan, Sillatåget i SJ :s 
gap? [Reportage om Malmö-Lim
hamns järnväg.] - SDS 23/2. 
257 Holmgren, Yngve, Genarps-lok 
från Månsbo till Kristianstads Järn
vägsmuseum. - Järnvägsteknik. 44 
( 1976) :4, s 91-g2. - I tjänst 1893 
- 1948 som lok nr l , "AF Hörstedt", 
[Intervjuer med invandrare i Malmö 
(bl a Rosengård) och Trelleborg.] 
[Utg av] Sveriges Radio. Publik- och 
programforskningsavdelningen. 1--2. 
[Sthlm] 1976. - l 38, (3 ) bl. - 2. 

46, ( 7) bl. Duplic. 
214 Malmö sociala centralnämnd: 
"Svårt att inom givna anslagsramar 
bedriva en även kvalitativt försvarbar 
barnomsorg" - För skolan. 59 
( 1976) :8, s 7, 9. 
215 Nilsson, Gunnar H , Rehabilite
ring och produktion. Studie kring en 
skyddad verkstad. [Malmö produk
tionsverkstäder, MPV-Fosie.] [Semi 
narieuppsats vid] Lunds universitet, 
Sociologiska institutionen. VT 197&. 
Lund l 976. ( 5 ), 58, ( 1 2) bl. Duplic. 
216 Nilsson, Jerker & Pedersen , 
Britt, Boendeservice i Högaholm. Ex-



periment och utvärdering. Utg av 
Statens råd för byggnadsforskning. 

Sthlm 1976. 44 s. 
2 1 7 Oldinger, Eva, Östergårdspro
jektet: Försök att ge slumområde 
"nytt liv" - Socialnytt. 1976:4, 

26-27 
2 1 8 Rosengårdsborna till offen iv 

[Rosengårdsveckan 11-17 okt 1976.J 
- Skånehem. 24( 1976) :3, s 8- 9. 
2 1 9 Swedner, Harald, Citizen parti
cipation in urban renewal in Sweden. 
[östergårdsprojektet.] - P lan. 30 
( 1976), [ pecialnummer·] Plan inter
national Habitat 1976, s 181- 189. 
220 Svenning, Olle, Rosengård. -

AB 19/1 
221 Svensson, Ronny, För a ll tid för
dömda bomiljöer? [Östergårdsprojek
tet.] - Att bo. 26 ( 1976) :2, s 20- 22. 
222 Svensson, Sten, 
Rosengårdsvecka. 

13 ( 1976) .4, s 5- 6. 

Vi gjorde en 
M iljöspegeln. 

223 Walden, Katja, Barnen och be
tongen. En rapport om barnvillkor i 
en svensk förort. [Rosengård.] -

Form. 71 ( 1975 ) :8/9, s 332-335. 
224 [Zigenarna i Malmö.] - Syn
punkten. 13 ( 1976 ) 1 [Specialnum
mer ] - Innehåller bl a. Blomqvist, 
Calle, Några fakta om utomnordiska 
zigenare, s 2- 3. - Zigenarna och 
arbetsmarknaden [intervju med Gun
nar Edström], s 12- 14. - Bartel, 
K arin, De zigenska barnen och barn
omsorgen, s 18- 20. - Skolan och de 
zigenska barnen [intervju med Eva 
Grenvall, Ronny Danielsson och Ste
fan Lakatos] , s 23- 26. - Ur dag
bok om bostadsärende, s 29-3 1 -
Leffler, Göran & Salomonson, Mia, 
Zigenarna och bostadsmarknadc::n, 

s 32- 34. - Finns det ett zigenarpro
blem i Malmö? [Intervjuer med Nils 
Yngvesson, Rolf Pålsson, Bengt J ans-
on, Åke Håkansson J, s 34-39. -

Ta itu med bostadslagen [intervju 
med Rabbe Sandell J, s 40- 42. -
Politiker tycker i zigenarfrågan, s 42-
45. - Ericson, Bo, Projektgruppen 
för utomnordi ka zigenare - en ar
betsbeskrivning, s 48-49. 

P. Teknik, industri, kommunikationer 

225 Fosieby, industriområde där 
man tänkt på allt. - Transportnytt. 
1976:11, s 68. 

226 Sjöö, Manthe, Fo ieby industri
område i Malmö har invigts. -

Byggnadskonst. 68 ( 1976) 1 1/ 12, s 59. 
227 Skämt och allvar En årsbok utg 
av Tekniska museet - Sjöfartsmu
seet, Malmö museum. 6 ( 1976 ) M al
mö 1976. 126 s. 
228 Tullander-Tjörnstrand, Karin, 
Garveriet från Arup. [Nuvarande 
Garverimu eet i M almö.] - Skämt 
och allvar Malmö 1976, s 1 6- 49. 

BYGGNADSTEKNIK OCH 
KOMMUNAL TEKNIK 

229 Blomqwist, Olof, Gas 125, el 75 
och fjärrvärme 25 år i Malmö. -
ERA. 1976 10, s 174- 178. 
230 Börjesson, R olf, Sjölunda [av
loppsreningsverk] etapp 3. - Asfalt
blänk och vatten tänk. 197y4, s 4, 
1976 1, s 9, 1976:2, s 9· 
231 Ekholm, Bo, Fjärrvärme min-
kade förbrukn ingen [i Malmö] 

Kommunal tidskrift. 8 ( 1975 ) :14, 
s 625-626. - Diskussionsinlägg av 
Sten W Larswall i årg 9 ( 1976) :::i, 
på Malmö- Genarps järnväg. 
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258 - De stora skånska S-loken. -

J ä rnvägsteknik. 44( 1976) :5/ 6, s 140 
- 146. 

FLYGTRAFIK 

259 Bay-Schmith, Jergen & Clae
son, Bengt, Ompröva Gripen-beslutet! 
[öresundsbå ten Gripen.] - SDS 

18/3. 
260 Fyrskeppet nr 2 Malmö redd. 
- Bubblan. 1976:3, s 2---3. 
261 Löf gren, Sigfrid, Öppet brev om 
[ Öresundsbåten] Gripen till M almö 
kommunfullmäktiges ordförande. 
[Med texten till interpellation om 
M /S Gripen av Bengt Modig.] -
SDS 5/3. Med svar av Arne Lund
berg 10/3. 
262 R isberg, Matz L , Färjor och 
passagerarfartyg i trafik till Sverige 
och Finland 1975-07-01 M almö 1976. 
152 s. - Malmö- K 0benhavn, Mal
mö-Travemiinde, Limhamn- D ra

g0r, s 56--80. 
263 Sonander, Björn F, H emma
hamn Lussinpiccolo - en fartygsmo
dell berättar - Skämt och allvar 

Malmö 1976, s 16-49. - Modell i 
Malmö sjöfartsmuseum av S/S M edi
terraneo, 19 10- 18 under namnet 
"H arald" ägd av Rederi AB Kronan, 
Malmö. 
264 - Malmö-Stavanger tur och 
retur. En gammal sjöångmaskin å ter
vänder. [Nu på T ekniska museet i 
Malmö.] - Skämt och allvar Mal
mö 1976, s 64- 68. 
265 - Sveriges första betongfartyg. 
[M /S Linnea, byggd på AB Betong
varven, M almö, och ägd av Rederi 
AB Betongett, Malmö.] - Skämt och 
allvar Malmö 1976, s 69-74. 

107 

266 - Ångaren "Veggas" uppbring
ning under rysk-japanska kriget 1905. 
- Skämt och allvar M almö 1976, 
s 16- 49. - Ångaren ägd av John 
Lundwall, Rederi AB Vegga, Lim
hamn. 

267 Öresundsbåtarna behövs. [Le
dare med anledning av planerna att 
ta M / S Gripen ur trafik.] - SDS 
18/ 2. 

268 Öresundstrafiken i fel händer 
[Ledare om Öresundsbolaget och av
vecklingen av M / S Gripen. ] - KvP 

17/ 2. 

SJOFART 

269 Larsson, William, Bulltofta då 
och nu. - U tsikten. 1976:2, s 5-8. 

270 Luthander, Torsten, Misslyc
kandet Sturup. - SDS 2 1 / l 

271 Sernelin, Gerth, Vad har SAS 
mot Skåne? [Flyglinjen Sturup
K astrup.] - SDS 16/ 5. D iskussions
inlägg 24/5 av Asbjörn Engen, 14/ 6 
av Gerth Sernelin med svar av As
björn Engen, 18/6 av Gerth Sernelin. 

Q. Ekonomi och näringsväsen 

272 Andersson, H elge, 1500-talets 
Malmö drev livlig handel med nord
tyska städer [Ditlev Enbecks räken
skapsbok 152 1- 1535 i Malmö stad•
arkiv. ] - SkD 22/4. 

273 Larsson, Stig-Arne & N ilsson, 
R onnie, Försöksverksamhet i Malmö 
teleornråde . planering av fältverk
samheten med hjälp av ADB. -

Tele. 82 ( 1976) :3, s 46--57 

274 L ettevall, Gunnar, Caroli City 
i Malmö. - Den svenska marknaden. 

1976 :9, s 21 - 23. 



HOTELL OCH RESTAURANGER 

275 Andersson, Helge, Johanneslust 
- ett populärt sommarnöje under 
förra seklet. - SkD 8/4. 
276 - Utvärdshuset Johanneslust. 
- Elbogen. 6( 1976) :4, 2 s i folder 
277 Frithiofsson, Bengt, Hotell Sa
voy i Malmö, be junget av Piraten. 
- SvD 22/8. 

SARSKILDA FORETAG 

278 Frans Suells tobaksfabrik. Mal
mö har gjort rökverk i tvåhundra
femtio år [Den Suell-Kockumska to
baksfabriken, föregångare till Frans 
Suells tobaksfabrik.] - Tobaksbladet. 

1976:3, s 30-31 
279 Hedberg & Co. Persson, Lars 
Eric, Hedbergska rederierna i Mal
mö. [Hedberg & Co, A. Scholander 
& Co, Rederiakiebolaget Sigurd, Re
deriaktiebolaget Sverige-Tyskland, Si
gurd & R agnar Hedberg.] - Skämt 

och allvar Malmö 1976, s 75-rn5. 
- Tidigare pub! i Båtologen. 12 

( 1974) :5/6, S 220- 234, 13( 1975) I , 

s 1-12. 
280 Kockums. Andersson, Frank, 
Hur arbetar man fram en ny före
tagsprofil? - Resume. 27(1976 ) :2, 
S I I 

281 - Johnson, Sten K, Kockums. 
- Aktiespararen. rn( 1976) :6, s 15-
16. 
282 - En Kockumsarbetare har en 
mycket osäker framtid. - Proletären. 

1976:13, s 4- 5. 
283 - Plogvall, Hans, Fritiden på 
Kockums störst i Europa. [Kockums 
fri tidsanläggning.] - Fritid i Sve

rige. 6(1976) :4/5, s 38- 40. 
284 Pågens. Englund, Hans-Olof, 

Pågens vapen i kampen mot bön
derna: margarin och mjöl. - Vec

kans affärer 12 ( 1976) :20, s 45, 4 7-
48. 
285 Saab-Scania. Positiv anda hos 
nya "datasaabare" i Malmö. [Saab
Scania AB, Data aabdivisionen.] -
Vips. Vi på Saab-Scania. 26 ( 1976) 1, 
s 6- 7 
286 Skånska cementgjuteriet. Jo
hanson, Sture, SCG bygger allt över 
hela världen . - Byggnadsindustrin. 

46 ( 1976) 19, s 16-17 
287 - Martinsson, Jan, Hisnande 
språng: Cementgjuteriet 25-faldigar 
( ! ) utlands jobben. - Veckans affä
rer 12 ( 1976) :25, s 16-18. 
288 Sparbanken M almöhus. Biku
pan och O xie härads blir Sparbanken 
Malmöhus. - Sparbankerna. 1976: 
I I , S I , 12. 
289 Svenska Rederi AB Öresund. 
Claren, Hilding, Hur rädda Öre
sundsbolaget? Sjömannen. 46 

( 1976) :3, s 90- 92. 

R. Idrott 

290 A hlbom, Bengt & Petersson, 
Thure, Fyrstadsbrottningarna . Bjästa 

1976. 196 s. 
291 GK Salto i Malmö. Distriktets 
dominerande tävlingsklubb. Gym
nastikbladet. 55 ( 1976) :4, s 18-19. 
292 Grive, Bengt, Tre guldfester vi 
fått inställa. [Intervju med Eric Pers-
on om MFF.] - Fotbollboken. 1976, 

107- 108. 
293 Gummesson, Ola, MFF och 
måklubbarna har åtminstone något 

gemensamt att slåss för - KvP 25/g. 
294 .lsacson, Thure, Eric P · Fotbol
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AB Allhems Bokrcd . 
Almquist-Mundt, Greta fru 
Almquist, M alte inköpsass. 
Andersson-Rey, K arin fru 
Appelgren, Torsten d irektör 
Aulin, Iris fru 
Auner, Bertil herr 
Bager, Peter agronom 
Bauer, Christian herr 
Benell, Bo jur. kand. 
Bengtsson, Sven herr 
Berg, Brita bibliotekarie 
Bergström, Sven herr 
Bredde, Signe fru 
Bröse, Sigurd ingenjör 
Cappelin, M arie-Louise fru 
Carlström, Monica fr. 
Cestrone-Dahmström, K arin fru 
C ronberg, Stig docent 
D ahlgren, Bengt herr 
Dahlgren, K-G doktor 
D ahlvig, Gärda fr. 
de Leeuw, J fru 
Dustler, Kjell herr 
Englesson, Inger fru 
Ericson, Disa fr. 
Eriksson, Blenda fru 
Eriksson, Gulli fr. 
F rick, Yvonne fru 
Garin, Sonja fru 

H eimsten, D ick herr 
H elgesson, G unnar sjöingenjör 
Hilleus, Sven fögderisekr. 
H olmgren, J an h err 
H olmström, Sven herr 
H åkansson, Odd herr 
Högrell, Anna fr. 
J ohansson, Elsa fr. 
Johansson, Gun fr. 
Johansson, Siv bibl.ass. 
Jungstedt, M argareta fru 
J önsson, Kurt herr 
J önsson, T ommy elektriker 
Kindblad, Göran herr 
Knudsen-Fransson, Valborg fru 
K oefoed, Erik disponent 
Larsson, Ingeborg fru 
Liljedahl, Agneta fr. 
Linell, Bengt överstelöjtnant 
Lorentzson, H olger sjöingenjör 
Lynner, Bertil herr 
M agnusson, Ingvar herr 
Malmberg, Eva fru 
M almström, H elge herr 
M almström, Wilhelm herr 
Mirow, Märta fru 
M ånsson, Kerstin fru 
Möllerström-Holmgren, Siv fr. 
Nelinder, Anna fr. 
Nielsen-Mårdsten, Gunvor fru 
Nielsen, Inga-Lill fru 
Nilsson, Britt fr. 
Noren, Evy fr. 

Granholm, Anders herr 
Gröndahl, Gustaf personalkons. 
H ansson, Allan kronoass. 
H arrie, J onas herr 

Nyberg, Carl-Erik skyddskonsulent 
Ollermark, Ewy fr. 

Hedengård, Lars Göran herr O hlsson, Eber herr 

I 16 



Ohlsson, Olga fr. 
Palenius, Hans herr 
Persson, Ebba fr. 
Persson, J an herr 
Pettersson, Birgitta fr. 
Ridderstad, Karin fr. 
Ridell, Rune civ. ing. 
Ryding, Per hovrättsråd 
Samuelsson, Beng t-Åke herr 
Santesson, Arne stadsingenjör 
Schilen, Alvar herr 
Sjöberg, Bertil herr 
Sjöberg, Britt-Marie fru 
Sjövall, Lennart hovrättsråd 

Styrelse 

Sköllerman, Inga fru 
Steen, Bertil chefsåklagare 
Stenborg, Elsa fr. 
Svensson, Karin fru 

Söderberg, Bertil doktor 

Wallbrand, Sonny fru 

Weibull, M artin docent 

Westerlin, V ega fru 

Wetterfors, R agnhild fru 

Wilhelmsson, Lena fr. 
Wiren, M arta fru 

Abj.örnsson, Ulf folkskollärare 

Åkesson, Maj-Britt fru 

Ordförande Th. Munck af Rosenschöld, f d borgmästare 

V ordförande och kassaförvaltare John Hain, direktör 

Sekreterare: Kjell Å Modeer, t f professor 

L edamöter: Sture K elfve, arkitekt SAR, Helge Andersson, skriftställare 

Suppleanter · Bengt Salomonsson, förste intendent, Sven Rosborn, intendent 

Årsskriften. 

R edaktionskommitte. Ordf., sekr. och fil. doktor Einar Bager 

R edaktör: Kjell Å Modeer 
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