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"Världen är just där jag bor"
Kulturminnesvård som poesi och prosa
AV KJELL

Å

MODEER

" Världen är just där jag bor" , sjunger Mumintrollet i sin visa i Tove Janssons "Troll i kulisserna" från 1961. "Världen är just där jag bor"
kunde också Kulturhistoriska museets i Lund skapare Georg Karlin ha formulerat sin tidstypiska
syn på hembygdskulturen för cirka ett sekel
sedan . När han på nyåret 1883 höll ett föredrag i
Huaröds skola över titeln "Det lillas betydelse i
kulturens tjänst" så slog han an en variation på
samma tema som det Mumintrollet besjunger.
Det handlar om att det lilla samhället kan berätta
om något stort, om de många namnlösas insats i
mänsklighetens utveckling; om att envar av oss
behöver kunna bygga upp sin världsbild utifrån
sin egen miljö.
Att vidga sina vyer, att skapa sin världsbild
från mikroperspektivet , att känna livets förankring i närmiljön , såväl i den timliga som
rumsliga dimensionen , är ett behov som kommit
att kännas allt mer angeläget i dagens anonyma
datoniserade samhälle.
Vår värld är Malmö, just där vi bor. Vår stad

stadens äldre kärna, höll på att byta ansikte, samtidigt som nya stadsdelar växte upp på andra
sidan kanalen. Många malmöbor såg något positivt i denna evolutiva process, som så konkret förmedlade intrycket av förändring, från det gamla
bondesamhället till det nya industrisamhället.
Många tyckte å andra sidan att Malmö höll på att
försvinna , att förlora sin identitet. Staden höll på
att bli "landets fulaste stad", ett epitet som den
aktuelle malmösonen och skalden Hjalmar Gullberg en gång gav sin barndoms stad.
När Hjalmar Gullberg för i år 40 år sedan
skrev prologen till Malmö stadsteaters invigning
ställde han de dynamiska begreppen i ordparet
prosa och poesi konkret emot varandra i exempel
hämtade från vår stad, nämligen i bilderna av den
grå fabriken och av näktergalen:

Stjärnhimlen låser upp sin silverdosa
- briljanten speglas i en Lyst kanal
Och denna stad, som helst vill tala prosa
är älskad högt av vårens näktergal.

förknippas i den moderna historien med industrialism och social utveckling. I det embryo till
dagens storstad , som vi återfinner i sekelskiftets
Malmö, hittar vi också de dynamiska ideer och
rörelser, som födde vår förening, Malmö Fornminnesförening, i år för 75 år sedan. Malmö var
på den tiden en idyllisk residens- och garnisonsstad som hade fått växtvärk. Gamla staden ,

Kanske är det så , att det är i detta ogripbara
spänningsfålt mellan prosa och poesi , mellan
dagens realiteter och musiken frå n den återuppväckte historieguden Clios lyra , mellan forntid
och framtid , som hembygdsrörelsen· i allmänhet
och Fornminnesföreningen i synnerhet har fått utrymme och näring.

Det nya Malmö med handels- och bankpalats växer fram kring sekelskiftet. Apoteket Lejonets nybyggnad vid Stortorgets östra sida stod färdig 1898. Det ritades av arkitekten Harald Boklund och benämndes efter byggherren ,
handels- och bankmannen John Tesch , det "Teschska palatset". Byggherrens bild, som återfinnes i den rikt utsmyckade fasaden , symboliserar de kraftfulla näringslivets män , som bidrog till att skapa det moderna Malmö.

När Malmö Fornminnesförening konstituerades
källaren i Jörgen Kocks hus den 26 mars 1909
revs det friskt för att fä ljus och luft i det centrala
Malmö. Många av de byggnader, som fortfarande
präglar stadsbilden i City - trots att mycket försvann i 1960-talets saneringsraseri - tillkom i
detta uppbrott från låghusbebyggelse och korsvirke till nyrenässans- och jugendpalats i gråeller sandsten. Det s.k "Teschska palatset"
(Apoteket Lejonets hus) och "Evald Larsens
hörna" (sedermera Ohlssons hörna) vid Stortorget
kan nämnas som två exempel härpå. På omslags-
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bilden till programmet för Fornminnesföreningens
75-årsjubileum , ser man det saneringsprojekt,
som kom att aktualiseras i samband med föreningens tillkomst, nämligen kvarteret Lejonet vid
Stortorgets västra sida. Dessa korsvirkesbyggnader
åt Mäster Johans- och Isak Slaktaregatorna sökte
Fornminnesföreningen bevara åt eftervärlden,
först på stället och sedan för återuppförande i en
tänkt, blivande museistad kring Malmöhus slott.
"Från Lejonet till Triangeln" skulle man alltså
kunna formulera titeln på en krönika om Fornminnesföreningens historia. I detta sammanhang

Malmö Fornminnesförening
75 år
F.d. Apoteket Lejonets korsvirkesbyggnad vid Isak Slaktaregatan som revs 1910- 1 1 bildade upptakten för Fornminnesföreningens bevarandepolitiska aktioner. Den återgives därför på Foniminnesföreningens program och andra
trycksaker under jubileumsåret 1984.
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Slottsgatan.

h

Prosa och poesi vid tiden för Fornminnesföreningens tillkomst: Modern teknik, här representerad av elektriska spårvagnar, och provinsanknuten nyrenässansarkiktektur ger karaktär åt "Farfars Malmö".

skall jag emellertid nöja mig med att med några
rapsodiska bilder återkalla minnet av skilda
skeden i vår förenings historia.
Och då kan vi också konstatera , att det är
mikroperspektivet på vår världsbild, som ständigt
återkommer som kärnan i budskapet och som
utgör livsnerven i Fornminnesföreningens verksa mhet genom åren. "Världen är just där jag
bor. " Kring denna vår värld cirklar våra tankar,
våra behov och våra problem. Det är med kunskapen om vår lilla värld, som vi kan förstå den
större.
I generella termer kan man tala om att Malmö
Fornminnesförenings historia kan indelas i tre
perioder, som också starkt formas av varje tidsperiods context.
4

Föreningens första period dominerades av den
dynamiske ordföranden Nils Djurklou. Hans
ideologiska utgångspunkt var den då förhärskande
nationalromantiken. Sveriges ärorika historia utgjorde den ideologiska överbyggnaden för hans
insatser. Samtidens intresse för det försvinnande
"Gammel-Sverige", som det frambrytande industrisamhället förde med sig födde hembygdsföreningar och kulturhistoriska museer runt om i vårt
land. Djurklous Fornminnesförening respektive
Arthur Hazelius' Skansen och Georg Karlins Kulturen i Lund är exempel på detta . "Forntid framtid ", var Georg Karlins devis. Historiska
samlingar skulle lära oss om det förgångna , inspi rera till det kommande. När man rev ner det
gamla samhället för att skapa ett nytt blev det ett

" Malmö är ett förträffligt samhälle, men ganska skönhetsfattigt". Orden är malmöskalden Anders Österlings och
kan appliceras på denna stadsmiljö: Södertull före efterkrigstidens saneringsraseri. Även om denna entre via
Morescobron till Gamla staden inte representerade några homogena skönhetsvärden underströk den med si n blandning av idylliska korsvirkeshus och tidiga industribyggnader kontinuiteten i stadsbilden . Foto Berndt John sson.

viktigt centralt mål att ta till vara arvet från historien: Man började samla på fornminnen! Det är
från denna första period i föreningens historia
som de stora samlingar och också vår stora fotosamling samlades in , samlingar som sedan länge
är donerade till Malmö museum.
En andra period i föreningens verksamhet fick
sin kontrapunkt i funktionalismen på 1930-talets
början . Då skulle plyschklädda och överlastade
bostadsmiljöer ersättas av ljusa och luftiga , rationella och ändamålsenliga. Det var då som Nils
Djurklou avtackades , och en ny generation tog
över ledningen i Fornminnesföreningen. Ernst
Fischer, Einar Bager och Leif Ljungberg var en
trojka , som i må nga år kom att lägga ned ett
högst förtjänstfullt arbete för att sprida kunskap

om Malmö stads historia . Ett viktigt instrument
för att tjäna detta syfte kom föreningen s årsskrift
att utgöra. Den utkom med sin första å rgå ng 1933
och i mer än 30 år var Leif Ljungberg årsskriftens
redaktör. Årsskriften bidrog kraftigt till att medlemsantalet kontinuerligt ökade år för år.
Intresset för det gamla Malmö växte i takt med
att nya stadsmiljöer planerades och byggdes frå n
Friluftsstaden i väster till Ellstorp i öster. Med
ljusa byggkroppar i luftiga , gröna miljöer tog ett
nytt Malmö form , samtidigt som mörka moln
hopade sig vid horisonten . Föreningens sekreterare Leif Ljungberg kunde dock från stadsarkivets
dåvarande lokaler i Rådhusets källare kalla föreningsmedlemmarna till sammankomster trots det
allt bistrare storpolitiska klimatet. När ljusen
5

Folkhemmets Atlantis. Malmö stadion 1958, ett exempel på den betongkultur, som angav tonen i den förödande perioden av total sa neringar under 1960-70-talen .
Foto U 1f Cron berg.
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släcktes på andra sidan Öresund, och krigsåren
kom med oro och framtidsbekymmer hördes på
nytt vardagsprosans och historiepoesins kontrapunktsackord. I den nationella samling i vilja och
gärning, som då på skilda sätt sågs manifesterad,
utgjorde Fornminnesföreningen en visserligen
blygsam men notervärd bricka, som hävdade stadens historiska värden . " Med hänsyn till tidsläget
kunde den traditionella vårutfärden inte realiseras", läser vi i verksamhetsberättelsen för 1940
och 1941. Men detta prosaiska besked kompenseras av mera positiva upplysningar. Konstnären
Ernst Norling på Borgeby skildrade vid årsmötet
1940 " livfullt och dramatiskt", som det står i
annalerna de lokala, mytomspunna historiska
figurerna Corfitz och Leonora Christina Ulfeldts
malmövistelse. Påföljande år talade museiintendenten Albert Sandklef i Varberg över sitt sedermera klassiska tema: "Karl XII:s död .Några nya
undersökningar kring dödsskottet. "
Efter kriget kom nya tider. Välfärdsstatens symfoni , som efter den kraftfulla första satsen på
1930-talet under krigsåren fick följas av en stilla
andantesats, kom nu igen i ett allegro, livfullt,
energiskt, expansivt. Fornminnesföreningen hördes som en stödstämma, anförd av sin f.ö . ll!usikaliske och violinspelande ordförande Thomas
Munck av Rosenschöld , och föreningen hävdade
väl sina positioner.
Skall man sätta en gräns för en tredje period i
Fornminnesföreningens historia kan det lämpligen
ske i samband med 50-årsjubileet 1959. Vår stad
var då på nytt på väg in i en dramatisk förändringsprocess, icke olik den som låg ett halvsekel
tillbaka. Liksom Baltiska utställningen 1914 utgjorde en milstolpe för den expanderande storstaden Malmö kom världsmästerskapen i fotboll
1958 på nytt att placera Malmö på världskartan.
Professorerna Jaeneckes och Samuelssons vita
betongstadion växte upp som ett Atlantis ur den
skånska myllan, just söder om den plats där
Ferdinand Bobergs "vita stad" rest sig och för-

svunnit 45 år tidigare. Staden förändrades utifrån
och in. Nya stadsdelar växte upp kring de gamla
landsbyar, som ligger som ett pärlband runt
staden. Vi fick sovstäder från Bunkeflo i väster till
Oxie i öster. Och inne i centrum påbörjades en
totalsanering av hela kvarter, Arkaden , NK-huset,
Valand och Caroli city är exempel härpå - det
sistnämnda exemplet gjorde till och med ingrepp i
det medeltida gatunätet. På början av 1970-talet
spred sig saneringsvågen utanför Gamla staden
med omstridda byggnadsprojekt som Lugnet och
Dahlgrenska stiftelsen.
I denna förändringsprocess har Malmö fornminnesförening fatt nya och fördjupade uppgifter.
Aktioner, framför allt genom uttalanden i stadsmiljöfrågor blev allt vanligare. Arkitekt SAR
Sture Kelfve, som i många år var verksam i Fornminnesföreningens styrelse, och som avled i fjol ,
utgjorde ett särskilt viktigt stöd för föreningens
agerande i bevarandefrågor under dessa år. Särskilt viktigt vår det att skapa opinion för de frågor
föreningen ansåg viktiga. I detta syfte skapades
1971 "Elbogen - medlemsblad för Malmö forn-

Redan i Elbogens första årgång 1971 uppmärksammades
flera aktuella, hotade stadsmiljöer. Gamla Lugnet, söder
om Storgatan och den idylliska bebyggelsen på Gottfridsgatan i kvarteren Orren och Pantern stod då fortfarande intakta. I den nedgående sommarsolens sken betraktade vi saneringsvågens förödelse. Foto Bo F. Mårtensson.
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minnesförening" som kompletterade årsskriften
och utkom med fyra nummer om året. Från och
med 1978 har årsskriften och medlemsbladet
kommit att bilda ett gemensamt organ "Elbogen Malmö fornminnesförenings tidskrift".
Under det senaste decenniet har det i Malmö
bildats ett antal aktionsgrupper, som tagit som sitt
mål att värna om skilda delar av vår stadsmiljö.
Fornminnesföreningen ser detta som en positiv
utveckling, då dessa grupper, som kraftfullt agerar
för sin närmiljö, kunnat komplettera vår verksamhet. Vi ser också positivt på det samarbete
med hembygds- och museiföreningarna i sydvästra Skåne som initierats genom Skånes hembygdsförbund. Den växande storstaden har givit anledning för Fornminnesföreningen att sprida kunskap
också om vårt omgivande omland. Inom föreningen har särskilt Helge Andersson genom sin stora
insats som populärvetenskaplig skriftställare och
föredragshållare kommit att spela en viktig roll
för att markera Stor-Malmös kommungränser
som Fornminnesföreningens revir. Det är därför
en stor glädje för Fornminnesföreningen att i anslutning till " Hembygdsåret 1984" kalla Helge
Andersson som föreningens hedersledamot. Men
också genom ett samarbete med hembygdsföreningarna, ex. vis genom samarrangemang, kan vi
komplettera våra verksamheter till samtliga medlemmars gagn och glädje.
Dagens datoriserade samhälle har trängt ända
in i Fornminnesföreningens verksamhet. Våra
administrativa rutiner skötes numera med hjälp
av dator-tjänster. Jag ser samtidigt att informationssamhället med dess många oroväckande konsekvenser och effekter - särskilt aktuella i Orwells
år 1984 - ger Malmö fornminnesförening en viktig anledning att oförtrutet arbeta vidare och att
utnyttja " Hembygdsåret 1984" och 75-årsjubileet
till att värva nya medlemmar till vår förening.
Kulturjournalisten Sven Lindqvist kom med sin
bok "Gräv där du står" att anslå ett ackord, som ,
med si na inslag av nostalgi och ett alltmer uttalat
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Låt husen leva! hette en utställning som Malmö museum arrangerade under det europeiska byggnadsvårdsåret 1975. Utställningen redovisade ett omfattande
material från fotodokumentationsprojektet "Dokumentation Malmö 1974 '', som genomfördes av Malmö fornminnesförening och Malmö Förskönings- och Planteringsförening. Materialet bevaras nu på Malmö
museum.

behov att finna sina rötter i ett anonymt samhälle, väl passar in i Fornminnesföreningens verksamhetsprofil. Hans bok ger en förklaring av flera
till det växande intresset för stadens hembygdsförening, Malmö Fornminnesförening, under
senare år.
När malmösonen Jacques Werup för ett par år
sedan kom ut med sin bok "Hemstaden'', som ur
den 40-årige författarens perspektiv skildrar hans
Malmö från 1950- till 80-talet var det många som
med ett leende kände igen fädernestaden. Med en
finstämd penna, full av humor och självkritisk
distans närmar han sig i sina beskrivningar sin
närmiljö. Med fina miljöskildringar erinrar han
oss om vår nära forntid , om spårvägsstaden, som
r(;rtfarande hade sina gräsmatteprydda spårområden kransade med rosenspaljeer från Limhamn

"Och du, som nämndes en tröstlös stad ,/ tröst nog för mig var den söckengrå synen/ av dig, som gjorde mig arbetsglad - / du fula kära med sot under brynen". (Anders Österling) - Föreningsgatan är ett exempel på stadsmiljö, som
på 1950-talet betraktades som deprimerande och ful. Med sina rosenbuskspaljeer och gräsklädda spårvägsspår frammanar dock denna bild hos många det som Jacques Werup i "Hemstaden" kallar "nostalgins hela elände: en saknad
och en ilska, som blott låter sig gestaltas på ett alltför klassöverskridande språk."

till Lundavägen och Rosengårdsstaden. Werup

kantat". I dikten Fädernestad (Andliga övningar,

knäpper just på den poetiska strängen hos oss,

1932) återkom

som får oss att med Mumintrollet nynna "Värl-

Malmö och besjöng sin barndoms stad:

skalden

i sin diktarmiljö till

den är just där jag bor". Vårt revir har vi i vår
levande stadsmiljö, som vi vill värna om i en föränderlig tid.
Det är min förhoppning att vi i Malmö Fornminnesförening i vår prosaiska vardag skall kunna
fylla vår uppgift, att sprida den kunskap om vår
stads historia som ger alla malmöiter - hemma

Jag söker de rätta orden
att prisa min värld, från gränden
där jag lekt i en bakgård på jorden
till Vintergatan, stjärnornas
vita esplanad.
Överallt är samma fiidernestad.

och i förskingringen - den poetiska dimension på
tillvaron vi alla behöver.
Jag låter därför Hjalmar Gullberg också få ge
slutstrofen till denna prosaiska "jubileums-

(I något utvidgad form författarens anförande vid
Malmö Fomminnesförenings årsmöte på Musikhögskolan den 27 .3 1984.)
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Caroli fdrsamlings historia
!Il. Caroli församling 1889-1948
AV H ERMAN SCHL YTER

Vi har i förbigående mött något av arbetarrörelsens första framträdande i Malmö och påpekat att
det var Hägglunds efterträdare, som fick ta ställning till denna rörelse ur församlingens synpunkt.

Dalin ny kyrkoherde i Caroli
Som Hägglunds efterträdare kallades och valdes
1887 Carl Olof Dalin , kyrkoadjunkt i S:t Pauli.
Han tillträdde kyrkoherdetjänsten den I maj 1890
men var året dessförinnan v. pastor i Caroli.
Under sin Paulitid var han en mycket uppburen
predikant och besegrade i valet två f.d . Malmöpräster, som nu var kyrkoherdar på landet. Han
drog till en början mycket folk till sina gudstjänster, men en halsåkomma nedsatte hans röstresurser och därmed hans möjligheter att samla folk.
Han började sina predikningar med hög röst, men
snart sänktes den till en viskning. Därför blev (enligt fil dr Einar Bager, som då var koralsångare)
hans predikningar svåra att uppfatta inte minst
för skolbarnen , som hade viss skyldighet att delta
i gudstjänsterna. Han kom därför att mer ägna sig
åt andra sidor av ämbetsgärningen och åt förfatｴ｡ｲｳｫｾｰ
Ｎ＠ 1900 blev han ordförande i gemensamma
kyrkostämman och året därpå i sammansatta kyrko- och skolrådet , vilket förorsakade honom , som
vi skall se, många vanskligheter. Som ordförande
i barnavårdsnämnden nedlade han ett stort arbete .
Barnen var alltid föremål för hans omsorg. Han
anges ha haft förm ågan att t.ex. vid barngudstjänster tala begripligt och engagerat.
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I ämbetsberättelsen , avgiven strax efter hans
ämbetstillträde inför prostvisitationen den 29 maj
1890 redogjorde han för församlingens kyrkoråd ,
dess nya kyrka med inventarier och dess gudstjänster. Vad beträffade separatisterna noterade
han , att det fanns en baptistisk riktning, vilken
liksom frälsningsarmen avstod från kyrkligt dop.
Som orsak till separatismen angavs " den allmänna individualistiska stämning som genomgår
tiden ". De flesta separatisterna var oklanderliga i
sin yttre vandel , hade " stor nitälskan för Guds
rike" och offervilja för dess "utbredande i hednaverlden ".
Nytt var påpekandet att det s.k. "socialdemokratiska samfundet med dess organ tidningen Arbetet är den egentliga härden för icke blott
de samhällsupplösande utan äfven för de gudsförnekande lärorna". Till hjälp mot fattigdomen
hade bl.a. Malmö Nya Understödsförening tillkommit. Från 1890 fick Caroli en diakonissa ,
som också sökte hjälpa där nöd rådde. Ephraim
Bager hade på sin tid donerat ett belopp, som
skulle bidra till en diakonissetjänsts inrättande.
Kyrkotagning ägde alltjämt rum och skedde i kyrkan omedelbart före högmässan . Vigslar förrättades på pastorsexpeditionen eller i hemmen och
blott undantagsvis i kyrkan . Antalet konfirmander
var i medeltal 200. De skulle före konfirmationen ha fyllt 14 år. Husförhören hölls numera på
pastorsexpeditionen. Predikan varade omkring en
timme.

August Palm
C.O.

Dalin,

kyrkoherde

i

Caroli

1887-1914. - Efter Lunds Stifts Herdaminne II:2.

I ämbetsberättelsen inför prästmötet i Lund
1891, avgiven den 21 januari s.å., var kritiken
mot frälsningsarmen särskilt hård. Den angavs
vara "en underlig blandning af kristendom och
antikriste,pdom .. . protestantismens jesuitorden''.
Den s.k. Missionsföreningen med egen nattvardsförvaltning hade omkring 500 medlemmar, varav
hälften tillhörde stadens kyrkoförsamlingar. Söndring hade uppstått i föreningen och Waldenströmarna hade byggt sin egen lokal i S:t Pauli församling. De kallade den Bete!. Den övergick på
1970-talet i Stadionkyrkan. Det angavs att antalet
"avfälliga" 1890 var 205, varav 100 slutit sig till
armen, 60. till baptismen och 40 till metodismen.
Största faran såg emellertid Dalin i socialdemokratiska rörelsen med sin - som han menade
- falska frihetsanda och sin ateistiska materialism,
understödd av en radikal press och socialpolitiska
yrkesagi ta torer.

Socialdemokratin och dess forhållande till kyrkan
Då arbetarrörelsens framträdande skedde inom

Caroli församling och delvis riktades mot dess
verksamhet, är det motiverat att mera utförligt
dröja vid socialdemokratin och dess förhållande
till kyrkan. Malmö blev också inkörsporten för
socialdemokratin i Sverige.
Med de socialpolitiska yrkesagitatorerna avsåg
Dalin säkerligen i första hand August Palm, Westenius och sedan Axel Danielsson. Den förste var
skånsk skräddare, som vunnits av tyska agitatorer
under en 14-årig vistelse i Danmark och Tyskland och utvisats från Tyskland för sin politiska
propaganda. Via Danmark kom han i oktober
1881 till Malmö , där han bosatte sig i ett arbetarkvarter på öster i Caroli församling. Han höll det
första offentliga socialdemokratiska föredraget i
Sverige den 6 november 1881 på hotell Stockholm , som låg på Baltzarsgatan. Hans åhörare var
"öfvervägande af borgareklassen ... endast ett fåtal var yrkesarbetare". Mötet väckte ganska stor
uppmärksamhet. Palm vände sig bl.a. mot beskyllningarna att socialismen ville ha bort äganderätt, äktenskap, fosterland och religion . Han
hävdade i stället vid något tillfälle , att socialismen
och Kristi lära stod varandra myc ket nära . Konceptet till hans första tal finns i LO:s arkiv och
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Hotell Stockholm, där Palm höll sitt första agitationstal i Sverige - Ur SDS Årsbok 1974.

visar hans halvdanska idiom. Han försäkrar, att
socialdemokraterna "vil intet Relionen til livs,
men vi vil at Relionen skal vara det den er, nemligen en Hjertesak" . Men början till en för Sverige
ny och unik konfrontation mellan kyrkan och socialdemokratin inleddes genom Palm och hans
annängare.
Då hotell Stockholm stängdes för hans möten ,
fl yttades de till hotell Phoenix vid Rörsjögatan ,
där han den 26 november s.å. samlade 800 åhörare och där man samma dag beslöt att bilda en
allmän svensk arbetareförening. Senare hölls
mötena på Almbacken , där han så småningom
ordnade friluftsmöten och talade från en talarstol,
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uppsatt i ett päronträd . Som folktalare var Palm
mycket drastisk och framgångsrik med stor humor
och slagfärdighet. År 1882 grundade han tidningen Folkviljan , som han under stora svårigheter
lyckades hålla vid liv till 1885 . Detta år förlade
han sin verksamhet till Stockholm , där han grundade tidningen Socialdemokraten, till vars redaktion han knöt bl.a. studenten och litteratören
Axel Danielsson , som sedan blev Palms "arvtagare" i Malmö. Denne flyttade 23-årig 1887 · till
Malmö , samma år som Dalin blev vald till kyrkoherde i Caroli.
Efter studentexamen 1881 och fortsatta studier
i Uppsala, vilka dock måste avbrytas av ekono-

under högmässotid ombesörjde sina söndagsmiska skäl, hade Danielsson försökt livnära sig i
inköp.
Stockholm som skönlitterär författare. Under
I Malmö hade relativt tidigt fackföreningar bildenna tid av svält och umbäranden träffade han
dats. Danielsson arbetade för att de skulle bli
Palm och inträdde i Socialdemokratens redaktion
socialistiska i stället för opolitiska. I januari 1888
och blev en av arbetarrörelsens ledande krafter.
hölls första Sydsvenska Arbetarekongressen i
Efter sin ankomst till Malmö grundade han tillMalmö , vilken blev en viktig förberedel se till den
sammans med andra likasinnade tidningen Arbesvenska socialdemokratins partiprogram , som
tet. Redan 1887 fick Arbetet sitt första åtal till
kom nio år senare.
följd av Danielssons artikel " Till världsalltets
Kyrkoherde Dalin " bevakade" socialismens
upphovsman ''. Det ledde till tre månaders fängelhävdande av utvecklingsläran och dess kri.tik av
se. För andra artiklar ådömdes han längre straff.
Ett åtal gällde ett religionsföredrag. Det är tydligt den bibliska skapelseberättelsen. Han skrev i
"Kyrka och skola" ett trettiotal artiklar som motatt Danielsson tidigt angrep religionen som en av
socialismens fiender. Han menade att "folkets bevis, vilka med tiden , som vi kommer att få se, i
samlat och utarbetat skick gavs ut i bokform .
massa" behärskades "av prästernas skändliga
läror''. Arbetarna borde "allt djärvare" höja sina
Caroli försam ling och socialdemokratin
"rop på prästadömets ... nedbrytande". Uttalad
I sin år 1900 avgivna ämbetsberättelse gällande
ateist var han inte. Han tog avstånd från direkt
åren
1891-1899 nämnde Dalin bl.a . att dop nuirreligiös propaganda , men han var Marx och den
mera förrättades i kyrkan i samband med högreligiösa liberalismen trogen. 1888 skrev han , att
mässan. Barnen var då i regel fem veckor gamla.
socialismen som politiskt parti inte ovillkorligen
3 7 makar hade vägrat att låta döpa sina barn och
behövde vara ateistiskt. "Absolut konfessionslös7 barn hade döpts av annan än svenska kyrkans
het står på programmet och därför kan även en
präst. Nattvardsgästernas antal hade minskat
kristtroende arbetare vara lika så god partivän
som en ateistisk' '. Danielsson ansåg dock alltid , något och husförhören var svagt besökta. Fyra par
blev borgerligt vigda under perioden. 17% av baratt religionen va r folkfördummande och en re?knen var födda utom äktenskapet.
tionens bundsförvant, då den manade till allmän
Det rapporterades ingenting om någo n direkt
förnöjsamhet. Religionen var en privatsak, även
öppen strid mellan kyrkan och socialdemokratin ,
om den enligt honom var "ett kolossalt bedrämen det var tydligt att sekulariseringen fortgick.
geri''.
Arbetets redaktion låg tidvis i Caroli församDanielsson hade sina duster med stadens m yndigling. Un_der fängelsetiden fortsatte Daniel sson
heter och fick stora delar av periodens senare år
vistas i fängelse . Demon strationståg förekom sönmed sin redaktionsverksamhet, annat författardagligen.
skap och läsning av fack- och skönlitteratur. Han
radikaliserades under denna tid i marxistisk riktDanielsson fortsatte sin krönika i Arbetet under
ning men ville framför allt med en rösträttsreform
pseudon ymen Marat. Den 22 maj 1888 meddelade han , att han för någo n tid sedan skrev " till
få arbetarna att göra sin stämma hörd och sitt inflytande utövat. I sin veckorevy "Brandsyn" i
världsalltets upphovsman och bad honom om
Arbetet angrep han vad han ansåg felaktigt i sa mhjälp mot sina oförsonliga fiender ... Men någo t
hället. Han bevakade kommunalpolitiken och
svar hördes ej av ... ingen får tala direkt med
skrev om den sociala frågans lokala spegling. Han
honom .. ." På pingstdagen kände Daniel sson det
talade ofta vid Gasverkstorget , där arbetarna
som om Gud velat säga: "Var vid gott mod
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Marat, jag är din partivän". Just samma dag i
maj ordnades en stor demonstration med 15000
deltagare, varvid Danielsson höll ett brandtal mot
riksdagen för att den inte gått med på lägre tullar
och för att den avvisat förslaget om reformerad
rösträtt. Han påpekade, att tullarna "fördyrade
arbetarnas livsförnödenheter" utan att arbetslönerna höjts.
Tidningen Arbetet blev jämte demonstrationståg och möten det kampmedel , som förde fram
arbetarrörelsens krav och kritik också i förhållandet till kyrkan. I augusti 1888 skrev Danielsson
en artikel , betitlad "Högmässa och aftonsång" , i
vilken han tar upp en predikan av pastor "Isterhaka". Vem som därmed avsågs är väl inte känt.
Man kan gissa på Hägglund, som ännu var kvar i
Caroli till slutet av april 1889, men han var
varken särskilt fet eller förmögen. Hur som helst,
vederbörande präst hade tagit upp den sociala
frågan och som text haft Jesusordet: "Samlen eder
icke skatter på jorden". Danielsson skriver: " Det
må vara sant eller icke, att vår herre fällt detta
yttrande, så tror jag i varje fall , att han endast
sagt det åt de fariseer och skriftlärde och växlarenom och mäklarenom , ty till de fattiga gesällerna och fiskarna , som han annars umgicks med ,
var en sådan uppmaning överflödig, då de icke
samlade på några ägodelar alls' '. Pastorn var inte
så " klyftig" eller "klassmedveten som vår herre,
den fattige gesällsonen , och därför upprepade han
nu orden inför en publik av moderna gesäller och
fiskare , som sutto andäktigt på bänkarna nedanför
honom och speglade sina utmärglade ansikten i
hans fettskinande kinder. Och de gamla utslitna
arbetarhustrurna, som icke ägde något annat än
en svärm av ungar .. . " Danielsson skriver, att han
" satt i ett hörn av templet och hörde uppmärksamt på", men hans reaktion var, att han efteråt
gick ned till tryckeriet och beställde ett par hundra affischer, som han klistrade upp i församlingen
(troligen Caroli) på e.m. och inbjöd till aftonsång
med en ny predikant (Danielsson)''. Var afton14

sången ägde rum eller om den överhuvud kom till
stånd , framgår inte av Danielssons artikel, men
"predikan" tryckte han av.
Han anknyter till pastor Isterhakas förkunnelse
och talar om "de timliga ägodelarna", starkt kritiserande deras orättvisa fördelning och prästernas
förkunnelse för de fattiga om sparsamhet och försakelse.
Onekligen träffade Danielssons "predikan" en
svag punkt, när det gällde mycket av hans tids
kristna förkunnelse. Själv skrev han i en kritik av
kyrkomötet i september 1888, att "det inte är
rätt, inte ärligt, inte honnett mot kyrkan att jämföra Kristus med våra dagars officiella kristendom!"
I november s.å. gav Danielsson ut ett litet häfte
"Ur kapitalets verld", som angrep kapitalistklassens makt över proletariatet och lönarbetarklassen
samt den orättvisa rösträtten.
Till julen också s.å. skrev han om julefriden:
"Vi är tvivlare för vilka julen är berövad det himmelska ljuset" och vi vill inte "ljuga ner julefrid,
som ingenstädes i denna verld står att finna. De
rika darra för sitt guld och de fattiga skälva av
hunger' '.
I en artikel vid årets slut, kallad " Samhällets
sjukdom" förklarade han , att tidens sjukdom inte
var av andligt utan av lekamligt slag. Trots all
socialistförföljelse skrev han om det gångna året,
att det varit rikt på framgångar, främst då " den
skånska proletariatets hastiga väckelse , organisering och uppfostran''.
Fri från fängelset den I februari 1890 blev
Danielsson hyllad som en folkhjälte och ledare.
Han ingrep i den s.k. Malmörevolten , som träarbetarnas fackförening utlöst genom sin strejk i
juni 1890 och som på grund av polisens ingripande hade fått kravaller till följd . Han hejdade den
genom att utge ett extrablad av Arbetet. Dessförinnan hölls den första 1 maj-demonstrationen i
Malmö för åttatimmars arbetsdag med tåg från
Gustaf Adolfs torg till Rörsjömarken , där tal

hölls. Strejker och konflikter förekom ofta och
nya fackföreningar bildades ständigt. För att
stärka deras inflytande skapades 1893 ett samarbetsorgan Malmö Fackliga Centralorganisation
(FCO). 1900 tillkom Malmö arbetarekommun ,
som en kort tid också ersatte FCO.
År 1893 invigdes Folkets Hus av Danielsson
och därmed fick ｲ･ｬｾｮ＠
en ny samlingsplats. I
maj återkom han med kritik av partivänner, som
gick i kyrkan , ja t.o.m. till nattvarden. Man
talade mycket om storstrejk för att få allmän rösträtt genomförd.
År 1899 dog Danielsson och nya krafter förde
rörelsen vidare. Starkt stöd hade han haft i bl.a.
Bengt Lidforss , från 1895 botanikdocent och senare professor i Lund, den förste akademiske lärare
som anslöt sig till socialdemokratiska partiet.
Hans radikala kritik riktade sig mot kristendomen , sammanförd i boken "Kristendom förr
och nu" (1911). Här hävdade han bl.a. att den
tyska liberala nyteologin genom sin bibelkritik
själv smulat sönder de kristna dogmerna. Dalin
fortsatte sina apologetiska strävanden och försökte
skaffa argument mot materialismen och dess
världsåskådning. Framför allt vände han sig mot
Lidforss.
År 1912 publicerade Dalin ett relativt stort
upplagt apologetiskt verk med titeln "Inför de
stora världsproblemen . Till kampen om världsåskådningarna . del I" (493 sid). I denna bok samlade han sina artiklar i "Kyrka och skola" och
omarbetade deras argument i sitt försök att bemöta darwinismen och utvecklingsläran. I förordet sade han , att han i sitt arbete enbart ställt
bibeln och den moderna naturvetenskapen inför
de stora världsproblemen. Medan för den moderna människan "allt flyter" (Heraklits tes), så ville
han visa att det fanns en fast grund att bygga på .
Dalin hävdade , att naturvetenskapen inte var
emot utan för den kristna tron . Han relaterade att
han "för några år sedan utan att åsyfta det" fördes "in i en litterär kamp med en universitets-

lärare med materialistisk syn på tingen om
bibeln , in specie skapelseberättelsen" och "utvecklingsläran". U niversitetsläraren måste ha
varit Bengt Lidforss. Dalin hävdade att han i sin
bok visat "osannfärdigheten" i dennes "beskyllningar''.
Dalins apologetik fick väl ingen större betydelse, men den gav honom en teologie doktorsgrad
vid Wiens evangeliska fakultet . Starkare krafter
än hans skötte på akademiskt håll i Sverige
apologetiken. Hans bok är dock ett aktningsvärt
försök att med ingående naturvetenskapliga kunskaper hävda den kristna tron. Hans näst största
skrift handlar om en studieresa i Tyskland , som
han beundrade också ur teologisk synpunkt. Även
en del tal och predikningar lät han trycka.

Dalin och kyrkostämmorna
År 1900 hade Dalin övertagit ordförandeskapet i
Malmö gemensamma kyrkostämma efter Petriprosten Axel Olin. Dessa stämmor blev smått
beryktade främst genom socialdemokraternas
talesmän , såsom adjunkt A. Pålsson och folkskollärare Värner Ryden. De var ständigt kritiska och
kom med egna förslag, vilka ofta gick emot den
tidigare vanligtvis eniga stämman.
Då Dalin den 6 juni 1900 som t.f. ordförande
ledde gemensamma kyrkostämman , förelåg en
skrivelse undertecknad av tjugo ledande män i
staden , bland dem Dalin själv, med anhållan att
en kommitte borde utses att utreda frågan om införande av kyrkofullmäktige. Frågan hade redan
1876 varit uppe men inte lett till något resultat.
Nu påpekades att vid en kyrkostämma var
15-16000 personer röstberättigade. Om bara
någon procent av dessa begagnade sin rösträtt till
voteringar, skulle dessa kräva en alltför lång tid.
Votering förekom under denna tid vid de flesta
kyrkostämmor och ibland blev mindre väl förberedda förslag stämmans beslut. Det påpekades
också , att icke röstberättigade kunde genom sin
närvaro och "agitation" påverka utgången . En
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kommitte tillsattes för att utreda möjligheten med
kyrkofullmäktige . Tidningen Arbetet uppmanade
ofta sina läsare att ta del i kyrkostämmorna och
ibland kunde de samla en överfull Petri kyrka ,
där stämmorna hölls.
Nästa kyrkostämma den 31 oktober 1900 behandlade kyrkornas och skolornas stat. Den tog
lång tid och protokollets sista paragraf löd: "Då
tiden nu så långt framskridit , förklarade ordföranden att han ajournerade stämman till den 7 november 1900''. Arbetet kritiserade Dalin för hans
salvelsefullhet och hade redan vid hans tillträde
som kyrkoherde i Caroli varit otillfredsställd med
att han fått tjänsten .
190 I års första gemensamma kyrkostämma
handlade bl.a. om byggandet av S:t Johannes
kyrka , då genom en ny församlingsindelning en
ny församling tillkommit. Arbetet ansåg det nya
kyrkbygget vara onödigt. Man ondgjorde sig också
över Dalins "odrägliga tonfall ' '. Vid kyrkostämman den 31 oktober kom också frågan om bänkavgifterna upp. De som hade s.k. stolsbrev fick
behålla sina platser, men om de inte en kvart före
gudstjänstens början intagit sina platser, fick dessa
användas av övriga kyrkobesökare. Vid Caroli
kyrkoråds förfrågan hos stolsbrevsägare var det
endast trettio, som ville behålla sina platser.
Vid kyrkostämman den 31 januari 1902 med
c:a 1500 deltagare blev diskussionen mycket livlig
om det förslag till kyrkofullmäktige, som ovannämnda kommitte kommit fram till. Ett dussintal
inlägg gjordes, innan man tidigt på morgonen
nästa dag (klockan tio minuter över fem!) efter
votering kunde ajournera stämman till den 6 februari. Kommitten för kyrkofullmäktigeutredningen nygestaltades. I den insattes som arbetarrörelsens representanter Arbetets redaktör Aug. Nilsson och förtroendemannen Nils Persson .
Redan på Axel Danielssons tid var, som vi sett,
rösträttsfrågan aktuell och vid kyrkostämman den
30 maj 1902 , då den nygestaltade kommitten
fra mlade sitt förslag, kom just "röstgrunden vid
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val av fullmäktige" att bli huvudfrågan . Det påyrkades från flera håll , att en I 0-gradig röstskala
borde tillämpas både vid val av fullmäktige och
vid bestämmande av dess antal.
Efter att ha överlämnat ordförandeskapet till
kyrkoherde Visell i S:t Pauli , höll Dalin ett långt
anförande, där han i konservativ anda framhöll ,
att rösträttsfrågan var viktig och att större rättvisa
måste skapas, men " för den kyrkliga kommunens
lugna utveckling" borde inte de lägst beskattade
ensamma få avgöra valen. Dessa lät sig ofta
"blindt ledas af andra" (underförstått mot kyrkan
negativt inställda socialister).
Fyra representanter för arbetarrörelsen berättade, att kommittens förslag förelagts arbetarekommunen vid ett möte på Folkets hus och att
man ansåg det som "ett steg i rätt riktning''. Förslaget antogs efter flera inlägg, men Dalin reserverade sig skriftligen mot beslutet, som inte föranledde någon åtgärd från Kungl. Maj:ts sida.
Nästa "bråkiga" fråga som kyrkostämman hade
att behandla , var kostnaden för S:t Johannes
kyrkas uppförande. Den 18 oktober 1902 hade
Arbetet en notis om "Guds dyra hus", då det
heter, att Johanneskyrkan komme inte bara att
kosta I 0000 gånger det pris Judas fick betalt för
Kristus utan ännu mer. Därför manades tidningens läsare att möta upp den 20 oktober, då saken
skulle avgöras. 150 deltog i stämman , som efter
votering beviljade begärt anslag.
Under året 1903 föranledde skolfrågorna långa
diskussioner. Ofta förde Ryden ordet. Dalin hade
uppenbara svårigheter med att leda stämmorna
och Arbetet gjorde vad det kunde för att sätta
krokben för honom . Inför den gemensamma
stämman den 28 maj 1903 hade tidningen enträget i två notiser uppmanat sina läsare att delta
i stämman . Några folkskollärare med Ryden i
spetsen framförde anmärkningar mot skolrådets
till- och avsättning av lärare. Dalin var ordförande i skolrådet och i och för sig mycket mån om
skolan , men i sitt försök att försvara främst folk-

skolinspektörens och sitt eget handlande kom han
att spela en nästan tragisk roll. Han nonchalerade
talare som begärde ordet, avbröt dem och klubbade igenom beslut, även när det var tveksamt
om ja-rösterna var i majoritet och när votering
begärts. De många stämmodeltagarnas upprörda
röster gjorde att sammanträdet utvecklades till
kaos och fick sitt efterspel.
I Arbetet den 29 maj fanns utöver referatet av
stämman en särskild artikel om "en ordförande i
sin prydno". I denna angreps Dalin för att han
som man menade på ett " brutalt" sätt hade lett
förhandlingarna , gjort oförsynta övergrepp, avbrutit somliga talare, vägrat att ge andra ordet och
inte tillåtit votering. Ryden hade vid stämman
känt sig kränkt och förklarat , att han skulle
överklaga dess beslut. Arbetet uppmanade missnöjda stämmodeltagare att skriva på besvärsskrivelsen som uppsattes och 32 följde uppmaningen.
Domkapitlet behandlade besvären. Dalin fick tillfälle att yttra sig. Han tillbakavisade anklagelserna , men domkapitlet förordnade om en ny kyrkostärrima under ledning av kontraktsprosten S. F.
Fredlund.
Under mellantiden hade Dalin vid skolexamen
i juni på Rörsjöskolan angripit den frånvarande
Ryden. Denne och hans medhållare hade i sin tur
fortsatt kritiken mot kyrkostämmans behandling
av skolfrågorna och mot kyrkans herravälde över
skolorna. Man gjorde "front mot prästadömet".
Höststämman hölls den 29 oktober 1903. Arbetet hade förberett den genom en artikel , som
mynnade ut i att många borde delta i stämman
och i det hånfulla påpekandet, att " Dalin kommer att föra klubban , hvilket ju redan i och för
sig innebär en särskild dragningskraft". Denna
stämma blev dock ganska lugn och Ryden fick sin
vilja igenom, när det gällde skolärendena. Han
fortsatte sina artiklar om folkskolans ställning i
Arbetet, där han var fast medarbetare, och
inkompetensförklarade det sittande skolrådet och
ville att det skulle utses av stadsfullmäktige.

Den stämma, vilken Fredlund av domkapitlet
utsetts att leda, hölls den 2 december. Till följd
av propaganda i Arbetet var deltagarantalet större
än vid någon annan stämma. Diskussionen varade
i fem timmar. Dalin påpekade att om han begått
något fel, berodde det på det tryck som vilat över
honom . Arbetet hade referat på 3,5 spalt och en
dikt kallad "En kyrkostämma " av K. G . OssianNilsson .

"Katekesparaden i Caroli "
Ämnet " Kyrkans makt över skolan" togs upp
också vid ett skolmöte i juli 1904 i Trelleborg, då
man diskuterade möjligheten av barns befrielse
från religionsundervisning och skolans förläggande under borgerlig myndighet. Domprost Pehr
Eklund höll ett av inledningsanförandena, men
det var Ryden , som bestämde mötets beslut. Han
framhöll att skolan inte borde vara en religiös
eller kyrklig institution , inte bedriva en konfessionell utan en objektiv religionsundervisning. Han
yrkade vidare på att skolan skulle bort från domkapitel och prästvälde och inte vara snärjd i kyrkans garn med dess ovisa katekesnit.
Ryden fortsatte att i Arbetet propagera mot
katekesplugg och konfessionell religionsundervisning och för en objektiv undervisning. En extra
anledning till angrepp på katekesplugget i skolan
fick han , när Caroli församling hösten 1904
skulle visiteras av biskop Billing. Denne var i
Rydens och hans meningsfränders ögon den svartaste av alla svartrockar.
Under rubriken "Katekesparaden i Caroli"
blåste Ryden till strid. Han kallade förhöret av
barnen för "ett prästpåhitt" och ordnade ett lärarmöte mot förhöret. Tillsammans med 25 kollegor
riktade han ett öppet brev till biskopen i Lunds
stift. Förr kunde förhör i läskunnighet och katekes vara befogat, framhöll man, men inte nu längre, när man hade obligatorisk folkskola för alla.
Ryden uppmanade alla föräldrar att hålla sina
barn hemma från visitationsförhöret i Caroli
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kyrka och lärarna att inte infinna sig. Malmö
socialistiska ungdomsklubb riktade ett liknande
skarpt formulerat upprop "till alla gossar och
flickor i skolåldern" att stanna hemma . Men 250
flickor och I 00 pojkar jämte tolv lärare kom. De
senare skötte förhöret under den första halvtimmen , sedan fortsatte biskopen själv under 40
minuter. Arbetet betraktade "katekesparaden"
som neslig och fortsatte vid olika tillfällen att fördöma den. En längre artikel den 10 oktober slutade med orden: "Vi spår att katekesparaden i
Caroli var den sista inom vårt samhälle''. Det
blev inte så , ty vid senare visitationer, som var
prostvisitationer, förhördes församlingens folkskolebarn åter.
Ämbetsberättelsen för Caroli åren 1900-1904,
som låg till grund för biskopsvisitationen , redogjorde för församlingens tillstånd med nattvardsfirande varannan söndag utom sommartid , då det
förekom var tredje söndag. Husförhör hade hållits
två-tre gånger per år. Föräktenskapliga och
utomäktenskapliga barn uppgick till I 0%. Enskilt
skriftermål var sällsynt. Mormonpredikanter var
alltjämt verksamma och gav kyrkorådet bekymmer. En följd av visitationen var att kyrkorådet
hos domkapitlet anhöll om att få ersätta ottesångsgudstjänsterna med veckopredikningar utom
på högtidsdagarna.
Biskopen slutade visitationen med att föreslå
enskild husandakt och bättre vård av ungdomen
som bot mot den tilltagande sekulariseringen .
Den 29 oktober 1904 var det åter tid för kyrkostämma. Arbetet manade sina läsare att möta
upp. Bl.a. gällde det prästerliga lönefrågor.
Adjunkt A. Pålsson och Ryden m.fl. talade mot
S:t Petri kyrkoråds lönestat men förlorade. När
förslaget om att ordförande Dalin för skrivhjälp i
kyrkostämmoarbetet skulle få 500 kr per år,
möttes det med kritik. Dalin blev så irriterad , att
han yttrade: "För övrigt tröttnar jag snart på
detta och reser kanske i morgon in till Lund för
att begära befrielse från att vara kyrkostämmans
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ordförande''. Hans yttrande besvarades med
bravorop. När förslaget om de 500 kr avslagits ,
tillade Dalin med bitter ironi: "Jag ber att få
tacka kyrkostämman för dess stora älskvärdhet att
stjäla 500 kr från den ordföranden lagligen tillkommande lönen ." Stämningen på stämman beskrives i protokollet som upprörd. Den ajournerades och samlades igen den 7 november. Dessförinnan hade Ryden åter skrivit i Arbetet om
skolan och vid ett möte för lärare om kyrkans
välde över skolan hållit inledningen. En av
stadens präster, den socialt intresserade komministern Ludvig Frick-Meijer i S:t Petri framhöll ,
att prästerliga övergrepp mot skolan blev spikar i
kyrkans likkista. Mötets resolution blev kamp
mot kyrkans herravälde över skolan och avskaffande av kyrkoherden som självskriven ordförande i församlingsskolrådet.
Den 5 november redogjorde Arbetet för att
skälen till att Dalin ville avgå som stämmoordförande var överansträngning av hans talorgan
och tyngden av den egna församlingens vård. När
tidningen omnämnde att fortsättningen på oktoberstämman skulle ske den 7 november, lade den
till att Dalins steg att vilja avgå var välbetänkt.
Den påpekade en smula maliciöst också , att han i
augusti blivit teologie doktor i Wien på ett arbete
om Evolutionismus und Christentum och tillade:
"Kyrkostämmans ordförande är död , leve
doktorn!"

Dalin och farsamlings vården
Sedan Dalin befriats från ordförandeskapet i den
gemensamma kyrkostämman , flöt hans och församlingens liv i ett lugnare tempo . Han synes ha
haft ett gott samarbete med sina prästerliga medarbetare och med sitt eget kyrkoråd. Komminister
under Dalins första tid var Jöns Engfelt, som
1894 fick Vanstads pastorat. Som kyrkoadjunkt
fungerade Gustaf Berggren . Han flyttade 190 I till
Bjärresjö som kyrkoherde. Komminister var från
1894 kyrkoadjunkten i S:t Petri Henrik Hallen-

berg till 1907 , då han blev kyrkoherde i S:t
Johannes nyinrättade församling. Han var av
västsvensk fromhetstyp och gärna hörd av det
gamla trogna kyrkfolket. Lysander i S:t Petri
besökte som ung präst ofta Hallenberg och läste
på lördagskvällen upp sin predikan för honom ,
fastän de inte hade samma predikostil och teologi .
Om Hallenberg berättar hans dotter Ruth , att
han liksom Schartau kunde åka skridskor. Någon
gång i sina unga dagar bad han sina konfirmander
ta skridskorna med. Efter gemensam skridskoåkning på kanalen var det inte svårt att komma på
god fot med läsbarnen .
Viktor Rundgren , senare biskop i Visby, var
1903-1904 adjunkt i Caroli. Som förkunnare
överträffade han sina kollegor och fyllde den stora
kyrkan med så mycket folk att många fick stå i
gångarna. Efter honom kom som adjunkter
Kämpe Gleerup , Hagbard Isberg och C. H.
Johansson.
1908 efterträddes Hallenberg av Lundasonen
Jöns Linders, som också kunde räknas till den
västsvenska fromhetstypen. Han blev 1914 förste
domkyrkokomminister i Lund och efterträddes i
Caroli av Anders Svärd, medan Albin Jönsson
samma år blev kyrkoadjunkt.
I kyrkorådet förekom , som protokollen utvisar,
efter tidens ordning varningar och förmaningar
mot oenighet i äktenskap men även beslut om
kyrkoreparationer, såsom restaurering av epitafier, omläggning av altargolvet och anskaffning av
ny mässkrud. Man beslöt 1904 att Caroli gamla
altaruppsats och Hegardtska epitafiet, vilka förvarades i S:t Petri kyrka , skulle restaureras av artisten Allan Nordblad. Kyrkan hölls öppen ett
par timmar på vardagarna för enskild andakt.
Några smärre donationer tillföll också församlingen .
År 1906 avgav Dalin inför prästmötet en ämbetsberättelse, vari sades att besöksfrekvensen vid
gudstjänsterna varit ungefär den samma alltsedan
den nya kyrkan byggdes . Däremot var det fler

föräldrar som vägrade låta döpa sina barn . Konfirmationsseden var obruten. Angående husförhören meddelades, att då katekesförklaringar ägde
rum i kyrkan nästan varje vecka , husförhören
endast samlade få deltagare. Tre borgerliga äktenskap hade ingåtts sedan senaste ämbetsberättelse.
Det sedliga tillståndet hade försämrats på grund
av tidningspressen, socialdemokratiska rörelsen
och " sedeslösa varieteföreställningar". 16 % av
nyfödda barn var utomäktenskapliga . Husandakt
förekom inte i den utsträckning som vore önskvärd. Fattigvården rapporterades fungera bra enligt den tidens synsätt - och församlingens
diakonissa kunde också bedriva understödsverksamhet.
För föregående års konfirmander höll församlingens tre präster var eller varannan månad ett
möte. Två syföreningar samlades i Dalins hem ,
den större arbetade för missionen. Flera av medlemmarna i Hallenbergs ungdomsgrupp av konfirmerade flickor följde med honom till S:t Johannes
och bildade dess första syförening. Folkmängden i
Caroli utgjorde vid 1905 års slut 15138.
År 1907 ommålades kyrkans inre, orgeln reparerades och 1909 bildades en kyrkokör. Bland församlingens befattningshavare märktes dess kantor
och organist musikdirektör J. A. Cyren , vilken
som vi ovan sett redan som 23-åring 1865 tillträtt
sin tjänst. Han var en framstående musiker och
dirigent. Efter några års sjukdom , då vikarie
uppehållit hans tjänst, avled han 1918.

Dalins allmänna och /iuerära insats
Dalin var en flitig skribent i tidningar och tidskrifter. Redan 1882 och 1883 medverkade han i
Svensk Luthersk Kyrkotidning och senare i Kyrka
och skola. Han talade vid Kyrkans Vänners å rsmöten . Denna organisation ville trycka och sprida
god och bekännelsetrogen kristlig folkl äsning till
billigt pris och bilda en motvikt mot såväl " otroslitteratur" som mot de separatistiska och sekteriska riktningarna i Sverige.
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Dalin var särskilt intresserad av folkbildning
och skola och verkade länge inom skol- och barnavård . Redan före sin prästvigning tjänstgjorde
han som lärare och fortsatte därmed även sedan
han kommit till Malmö. Trots allt arbete som
kyrkoherde i en stor församling fick han tid att
ägna sig åt den andliga odlingen, sociologiska,
naturvetenskapliga och juridiska spörsmål.
1890 predikade han vid årsmötet för Lunds
stifts prästsällskap. En del av hans predikningar i
Caroli publicerades. 1899 företog han en stipendieresa till Tyskland, där han ville skaffa sig närmare kännedom om den teologiska vetenskapens
ställning och den kyrkliga församlingsvården .
Resultatet av denna resa blev boken Vårt förnämsta kulturland i kristlig belysning. Skisser och
intryck I, tryckt i Malmö 1900 (300 sid). Här
redovisar han turistiska, teologiska och kyrkliga
iakttagelser.
År 1904 invigde Dalin Malmö nyaste begravningsplats, nuvarande Pauli södra, varvid I 000
personer sjöng i närvaro av 15000 människor.
1907 tog han initiativet till bildandet av Malmö
prästsällskap, som alltjämt existerar. 1908 publicerade han en rättshistorisk undersökning om
"eganderätten till prestgårdarne i Skåne, Halland
och Blekinge". Undersökningen på 31 sidor var
föranledd av att frågan varit uppe i riksdagen.
1909 utkom en skrift på 60 sidor om "Har det
kristna dopet aldrig blifvit instiftadt?", varom han
tidigare skrivit i Sydsvenska Dagbladet. Han
grundade sitt positiva svar på bibeln och kyrkofäderna och visade stor insikt i patristiken (kyrkofädernas teologi). Den liberala teologin avvisade
han. 1912 kom så den förut nämnda boken "Inför
de stora världsproblemen. Till kampen om
världsåskådningarna I" , som är ett apologetiskt
försök att bemöta den materialistiska historieuppfattningen .
Dalin var i praktisk prästgärning och i författarskap en traditionernas man. Han erinrade om
att Caroli församling ursprungligen varit tysk och
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bidrog till att ordna tyska gudstjänster för i
Malmö bosatta tyskar med början långfredagen
1908. Det uppges att 1200 besökare infunnit sig,
varav många var svenskar. Senare hölls vintertid
aftongudstjänster med 250-300 deltagare, av vilka
de flesta var tyska evangeliska, en del tyska katoliker och en del svenskar.
Den tyske kyrkoherden i Köpenhamn W.
Lampe predikade och befordrade alla strävanden
till ny kyrklig tysk samling i Malmö och grundade en kommitte för tyska gudstjänster här. Han
uppmanade alla intresserade att skriftligen anmäla sig. Redan 1909 sökte han genom tyska
beskickningen i Stockholm fil. en tysk församling
till stånd, men det dröjde mer än ett decennium,
innan så kunde ske. Dalin var välvilligt inställd
till dessa planer och var överhuvudtaget en välmenande man. När han i november 1914 avled,
var han av många avhållen och uppskattad som
en rättrådig och sanningssökande man men ibland
nedvärderad av efterträdare och utanför kyrkan
stående.

Hagbard Isberg, kyrkoherde i Caroli
l 9 l 6-1949 och därefter i Kirseberg
1949-1952.

Isberg ny kyrkoherde i Caroli
Vid valet efter Dalin till kyrkoherdetjänsten 1915
bedrevs en livlig kampanj för de olika kandidaterna. Sju kallades och på förslag uppfördes domkyrkokomminister Hagbard Isberg i Lund, komminister H.E. Medin i Voxtorp och komministern i
Caroli Anders Svärd. Var och en av dem hade
sina supporters. De blev också föremål för en rad
tidningsinsändare. Två av dessa förordade Svärd,
men striden kom att stå mellan Isberg och Medin .
Isberg var socialdemokraternas kandidat och insändare i Arbetet och Folkets tidning rekommenderade honom. Den kortaste lydde så: "När
pastor Isberg sökte hit, var det som om en stråle
av värmande vårsol lyst in i alla fattiga och sorgtyngda hem . Låt ej den strålen slockna! Vi behöfva pastor Isberg i vår stad". Arbetarekommunen
beslöt också att vädja till alla Carolibor att rösta
på Isberg, mannen med "hjärtat i bröstet".
Isberg hade emellertid en del motståndare och
var känd från sin tid i Lund och Malmö för sin
stridsberedskap i sociala sammanhang. En av de
fem insändare, som förordade Medin , påpekade
att det fanns risk för ofrid i församlingen , om
Isberg valdes. I valet vann Isberg överlägset och
blev utnämnd. Arbetet betecknade utgången . av
valet som "en småfolkets seger".
Det kan inte heller förnekas , att vissa stridigheter kom till stånd och att ofrid inte blev ett okänt
begrepp i Caroli.
Isbergs sociala insats
Isberg var född och uppvuxen i Malmö och kände
väl till dess förhållanden , varom hans senare utgivna memoarböcker ger bevis. Han hade varit
kyrkoadjunkt i Caroli under Dalins tid 1908 och
senare i S:t Petri men blev komminister i Lund
1912. I Lund hade han dessförinnan 1904-1907
varit lasarettspastor och hade redan från början
startat en kampanj för förbättring av de utomäktenskapliga barnens och de ogifta mödrarnas ställning. För dessa stred han som ett lejon tillsam-

mans med sin blivande maka överbarnmorskan
Anna Widegren. Han talade vid den första nordiska barnavårdskonferensen, vilken hölls i Köpenhamn 1905, om "Det oäkta barnets rätt" . Föredraget trycktes som broschyr i Lund s.å. Detta
blev början till en omfattande föreläsnings- och
författarverksamhet. Isbergs föredrag byggde på
personliga erfarenheter från Lunds lasarett och
från besök i fosterbarnshem och hos s.k. änglamakerskor. Isbergs ord var skarpa och mynnade ut i
förslag till lösningar, vilka han som kyrkoherde i
Caroli kämpade vidare för. 1906 skrev han i " Social tidskrift" om "De oäkta barnen och fattigvården" och 1908 om "Sociala frågor i kristendomens ljus . .. " , om "Kristendomen och fattigvården" samt i " Social handbok" om " ,Barnavård". 1909 behandlade han "Hur ungdomen förgiftas" och "Hemmet och alkoholen ". 1911 publicerade han den flammande broschyren " Hur de
fattiga ha det i Malmö" . Som underrubrik stod
det " Kritik och önskemål". Förvisso var kritiken
hård men nödvändig.
I broschyren kritiserade han förhållandena på
Värnhems fattiginrättning, som byggd 1899 för
sin tid var en modern anläggning. Isberg menade,
att man inte hade respekt för de fattigas känslor.
Hederliga åldringar blandades med prostituerade
kvinnor, sjuka och vanvårdade barn. Inte bara
den slutna utan även den öppna vården kritiserades. Genom besök i de fattigas hem kunde han
påvisa, vilka usla bostadsförhållanden, som
många hade. Trångboddhet och bristande sanitära
inrättningar befordrade sjukdom och misär.
Skriften blev föremål för en livlig debatt. 81.a.
försökte fattigvårdsstyrelsens ordförande och
fattigvårdsinrättningens direktör i sina svarsinlagor i pressen försvaga intrycket av Isbergs
kritik, men många ställde sig på Isbergs sida.
Kritiken kom så småningom att medföra förbättringar i socialvården. Ny fattigvårdslag tillkom
1918 , men det första världskriget och dess efterverkningar försenade nödvändiga förbättringar,
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medan understödstagarnas antal ökade. Arbetslöshetens spöke hotade.
När kyrkoherdetjänsten i S:t Petri 1912 skulle
tillsättas, fick Albert Lysander flest röster. Men
därefter kom Isberg, trots att han varit förhindrad
att uppföras på förslag. Han hade nämligen sökt
och den 5 juni fatt en komministertjänst vid domkyrkan i Lund och valet i S:t Petri var den 16
juni.
En rad församlingsbor i S:t Petri hade tryckt
och spritt ett långt upprop " Till Malmö S:t Petri
vid kyrkoherdevalet söndagen den 16 juni röstberättigade församlingsmedlemmar!" Där förordade
de Isberg och framhöll bl.a. i nio punkter hans
sociala förtjänster utöver " hans av tankediger vältalighet präglade predikningar" och hans framsynthet samt " att han aldrig tager betalt för sina
prästerliga förrättningar" .
Efter sina komministerår i Lund, en stad som
Isberg älskade och där särskilt hans äldre kollega
Erik Kristian Böös betytt mycket för honom , till trädde han - mitt under första världskriget - kyrkoherdetjänsten i Caroli socialt sett särskilt utsatta församling. Han blev snabbt engagerad i Malmö barnavårdsnämnd och i dess folkskolestyrelse.
Han fick också uppdrag i sociala och kyrkliga
sammanhang utanför staden. Bl.a. blev han sakkunnig vid lagstiftningen om u.ä. barn och om
Statens tvångsarbetsanstalter. Men han försummade inte härför sin församling utan blev en uppskattad predikant och känd söndagsskolepedagog.
Caroli var en barnrik församling och Isberg älskade att arbeta i söndagsskola och vid barngudstjänster. Han gav också ut en rad barnpredikningar i tryck. Särskilt känd blev Isberg genom sin
kamp mot änglamakerskorna , vilka vållade
honom många bekymmer och angrepp. Detta är
dokumenterat bl.a. i " Hur den landsomfattande
upprensningen bland de privata förlossnings- och
barnhemmen 1928-1938 började'', vilket bidrag
ingår
"Skånska
Barnavårdsförbundet
1927-1952" (tryckt i Kristianstad 1952) men ock22

så behandlas
(1959).

memoarboken " Så var det . . "

Isberg som forsamlin gsherde
Första sammanträdet med Caroli kyrkoråd hade
Isberg den 9 maj 1916. Han yttrade därvid bl.a.
att han var medveten om det stora ansvar, som
var förenat med den gärning han nu gick in i.
Han utbad sig " förlåtande öfverseende" och
rådets bistånd.
Isberg meddelade rådet, att kyrkoherdeinstallationen skulle äga rum i slutet av maj och förrättas
av kontraktsprosten Severin Fredlund i Tygelsjö.
Isberg hade några gånger under sin studenttid
tagit tåget till Malmö och därifrån vandrat ut till
gudstjänst i Fredlunds kyrkor. Något av arvet från
Fredlund fanns väl också kvar i Caroli, där denne
en gång tjänstgjort. Vid sammanträdet framkom
att en kammarorgel anskaffats till söndagsskolans
tjänst och att kyrkan försetts med elektrisk belysning. Kyrkogången hade minskat men "något
hundratal af församlingens invånare" iakttog
" flitig och ordentlig kyrkogång" . Det stora flertalet av församlingens medlemmar gick inte till
nattvarden . Från 1904 t.o.m. 1915 var antalet
nattvardsgäster 13 .785 , vilket innebar en 50 %-ig
minskning jämfört med tidigare siffror. Befolkningsmängden var 19 .109.
Efter konfirmationen försökte prästerna liksom
förut samla den kvinnliga ungdomen i ungdomskretsar, vilket blev särskilt framgångsrikt för komminister Anders Svärd, som också tog konfirmerade pojkar med i sin krets.
U.ä . barn utgjorde 22 1/ 2 % av samtliga födslar, vadan en ökning skett jämfört med 1908.
Prästerna predikade i en halvtimma efter fullständigt utarbetade predikningar.
Bland de nya initiativ som Isberg tog kan nämnas, att han fr.o .m. 1916 anordnade en s.k.
adventsvecka under vardagskvällarna före 1:a söndagen i Advent med främmande predikanter. Söndagsskolan hade inemot 500 barn. Församlingen

Anders Svärd, komminister i Caroli
1914-1946. - Efter Lunds Stifts Herdaminne 11:2.

hade dittills haft eget sånghäfte, men det räckte
inte till och man beslöt att inköpa Stockholms
söndagsskolors sångbok. Senare skrev Isberg själv
söndagsskolesånger och utgav barnpredikningar
och handledning för söndagsskolearbete. Han engagerades i Diakonistyrelsens söndagsskolenämnd
och senare i stiftets söndagsskolenämnd, där han
var den ledande.
Då det 1917 var 400-årsminnet av Luthers 9 5
teser, firades detta minne den 31 oktober inte
minst i Caroli kyrka, som ju hade sin förut nämnda stora målning över Luther. Reformationens
jubileumsgåva upptogs medelst håvgång, något
som eljest sedan 1800-talets mitt inte längre var
brukligt vid kollekttillfällen . Edward Swedmark,
den kände KFUM-sekreteraren, kyrkvärd i Caroli
sedan Dalins tid, lovade ställa 4-6 håvar till
disposition. Med anledning av jubileet överlämnade fröken Inez Wahldorff en altarduk med en
spets i "filet-guipure".
På botdagen 1918 skänkte kyrkvärden konsul
J.H. Dieden till kyrkan en bibel i praktband av

1917 års översättning. I april höll stadens samtliga nykterhetsföreningar en "folkfäst" i Caroli
med anledning av Peter Wieselgrens födelse 100
år tidigare. 1920 fick församlingen i musikdirektör Herman Åkerberg en ny organist och snart
blev frågan om en ny orgel aktuell.
När Isberg inför prästmötet i Lund 1919 avgav
sin ämbetsberättelse, rapporterade han, att även
om en ringa procent av församlingens medlemmar deltog i dess gudstjänstliv, så var ändå gudstjänsterna "synnerligen väl besökta" och att en
förbättring kunde noteras. Det gällde även antalet
nattvardsgäster. Katekes- och husförhör hade däremot helt upphört. Dopen skedde numera i regel i
kyrkan. Några baptistiska familjer jämte några
ateistiska hade avstått från dop. Borgerliga äktenskap var åren 1912-1919 lika med 71. U.ä. barnen utgjorde 1/4 av samtliga födda. Kristendomsfientlighet förekom i vissa tidningsorgan, framför
allt i den ungsocialistiska Nya Folkviljan.
Antalet barn i söndagsskolan var mellan 600
och 700 och ungdomsverksamheten omfattade c:a
500 ungdomar. Folkmängden var nu 18.755 . Det
sedliga tillståndet hade försämrats och brottsligheten ökat i alla åldersklasser. Det hängde samman med världskriget och den kristid det förde
med sig. Det gick så långt att hemmen under vintern 1917-1918 saknade ljus. Barn kunde t.ex.
inte läsa sina läxor. Isberg omtalade att somliga
barn ställde sig framför skyltfönstren för att i
deras belysning göra sina hemläxor. Många ungdomar trivdes inte hemma utan gav sig ut på
sta'n. Trångboddheten bidrog till att det blev
otrivsamt i hemmen. En ljuspunkt var att fylleriförseelserna minskat, då rusdrycksrestriktionerna
skärpts. Många hustrur kunde betyga, att väl var
födan knapp, ja tidvis helt otillräcklig och köståendet odrägligt, men mannen var nykter. Antalet äktenskapsmedlingar minskade också , men
många barn försummade sin skolgång, därför att
de måste stå i livsmedelskö, då båda föräldrarna
arbetade.
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Fattigvården räckte inte till och frivillig välgörenhet fyllde många av fattigvårdens uppgifter.
Särskilt under den svåra influensaepidemin, den
s.k. spanska sjukan 1918-1919 gjordes betydande
insatser av diakonissan i Caroli. Nödtiden förde
med sig att konfirmandernas klädfråga var extra
svår. Kyrkorådet gladde sig över att det genom
medel ur donationer, kollekter och andra bidrag
kunde hjälpa många föräldrar i deras bekymmer
för nattvardsbarnens kläder.

Edward Swedmark, kyrkvärd och KFUM-sekr. - Stadsarkivet.
Det var naturligt att både Isberg och Svärd vid
förberedelserna till folkomröstningen om rusdrycksförbud 1922 arbetade för totalförbud. De
medverkade båda i tidningen Förbudet. Från Isberg förelåg ett uttalande om att hemmets värsta
fiende var alkoholen och att det var en välsignelse, när under storstrejken 1909 rusdrycksförbud
infördes. Då det upphörde, gräts det i många hem
i Caroli församling.
Svärd publicerade 1922 ett "brev" till sina forna konfirmander och manade dem att göra vad de
kunde för att få rusdrycksförbudet genomfört.
Alla forna konfirmander hade ännu inte rösträtt,
men de hade alla agitationsrätt. Han manade också det "av många så föraktade Öster" att stå
främst av Malmö olika valdistrikt i kampen mot
rusdryckshanteringen .
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Kollegor i Caroli
Om Dalin hade det besvärligt med arbetarrörelsen , så fick Isberg uppleva, att samarbetet med
dess representanter avsevärt förbättrades. Dalin
synes däremot ha haft lätt att samarbeta med sina
kollegor, men under Isbergs tid blev det prästerliga samarbetet inte lika bra . Stridigheterna mellan
Isberg och de andra prästerna blev snart uppenbara och till skada för församlingen. Isberg var
något av en diktator och ville med fast hand leda
Caroli. Den originelle Anders Svärd , som var ledamot av kyrkorådet, reserverade sig tyst eller till
protokollet då och då och var inte lätt att styra.
Han drev en stor ungdomsverksamhet och arbetade med obändig viljekraft och outtröttlig verksamhetslust för församlingens bästa i kristlig och
social-diakonal anda men på mer personlig basis
än Isberg, som ville påverka de legala organen,
lagstiftningen och samhället. Svärd var en enspännare och gick sin egen väg. Före sin prästvigning i
december 1912 vid nära 38 års ålder hade han
varit först "vaktepåg" på landet och sedan snickare i staden. Livet igenom var han det praktiska
livets man . Som v. pastor i Hjärnarp under föga
mer än 16 månader fick han till stånd en ungdomskrets, en syförening, som alltjämt består, och
början till ett församlingshem , som också finns
kvar fast med ändrad användning.
När Svärd kom till Caroli , var Dalin ännu kyrkoherde. Denne önskade , att de grupper av kon-

En interiör från Caroli
gamla pastorsexpedition med komminister
Svärd sittande i mitten.

firmerad ungdom, som de olika prästerna samlade
för fortsatt kristen fostran , skulle sammanslutas
till en gemensam grupp , benämnd Caroli kyrkliga
ungdomsförening. Svärd och Jönsson kallade i
november samman ungdomarna, men då Dalin
var sjuk och snart dog, förverkligades inte hans
tankar om en enda ungdomsförening helt. Svärd
och Jönsson bildade följande år sina egna grupper. Svärd kallade sin Caroli kyrkliga ungdomsförening grupp 2. Den fick egna stadgar och från
1918 eget månadsblad. Den blev så småningom
en vittförgrenad ungdomsverksamhet i olika kretsar och avdelningar med bl.a. musikkår och en
sångkör. Svärd höll kvar sin förbindelse med
Hjärnarp och hade sina första sommarläger där
för att sedan skapa en sommarhemsanläggning i
Höllviken, kallad Brorslund, där också stiftets
första manliga sommarmöte hölls 1923. Då Caroli konfirmandlokal var för liten för hans stora
ungdomssamlingar, skaffade han ett eget ungdomshem, först på St. Kvarngatan 12 och sedan
1933 på Ö. Promenaden 13 . Han hade också

1923 inrättat ett hem i stadens utkant, kallat
Tusculanum . Från att ha varit en samlingsplats
för ungdom blev det 193 7 ett ålderdomshem .
När ungdomsarbetslösheten blev särskilt stor
1923, startade Svärd en cykelbudsfirma , snart
kallad Pastor Svärds pojkar, som förvärvade sig
ett gott anseende och alltjämt existerar.
Vid Malmö Stadsmissions tillkomst 1916 var
Svärd en av de främsta initiativtagarna och dess
förste sekreterare. Stadsmissionen som ju låg i Caroli församling, gjorde, särskilt sedan Gustaf
Dahlström blivit föreståndare , en socialt betydelsefull insats.
Även inom nykterhetsarbetet var Svärd en ivrig
kämpe. Själv var han sträng avhållsman och antinikotinist och försökte få sina ungdomar att leva
efter samma normer. Han sade att han ville göra
dem alla till "läsare" och tog upp traditionen från
Bager. Att Caroliungdomens moral påverkades i
rätt riktning förstås av följande summering i månadsbladet för december 1942 . Svärd skriver
under rubriken: "Hör hit pojkar och flickor!
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Tusculanum, numera rivet.

Under fordomtid ansågs Caroli ungdom vara stadens sorgebarn. Ingen redlig människa ville bosätta sig på öster och ingen yngling eller flicka
vågade sig hit ut, därest den icke därtill var nödd
och tvungen . . . Tiderna har under de senaste
tjugofem åren frambragt andra typer . . . Hjälp nu
till att hålla uppe det goda anseende som Caroli
ungdomar för närvarande åtnjuter".
Temperamentsfull som Svärd var, kunde han
vara sträng och uppbrusande mot kollegor och de
unga. Hans nit respekterades även om det kunde
ta diskutabla uttryck. Så t.ex. avstängde han flickor från konfirmandundervisning, som lät shingla
hå ret, när detta plötsligt blev på modet (dvs. lät
kortklippa håret). Han angrep i sin tidskrift kollegor och förhållanden, som han ogillade. Han
kunde vara ganska rustik och opolerad i sitt sätt
att uttrycka sig och många anekdoter var i svang
om honom . Men många av de tusentals ungdomar han konfirmerat och haft i sin ungdomskrets fick livsavgörande intryck av kristen tro och
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livsstil. Svärd införde nyårsvakor, en gudstjänst
som ·Sedan andra församlingar tog upp. På I maj ,
arbetets dag, anordnade han - själv i hjärtat en
arbetare - högmässa , vilket smittade av sig.
Före Svärds död 1946 bildades "Pastor Svärds
ungdomsstiftelse", som i sin mån fullföljer hans
verk. Omfattande bidrag lämnas årligen till diakonala ändamål i Lunds stift.
Även Albin Jönsson utförde ett troget arbete.
Han och Stadsmissionen ordnade gatupredikningar. Liksom Svärd hade han ett "brassband" i sin
ungdomsgrupp. De skulle spela vid friluftsmötena. Om dem hette det i folkmun , att de alltid
kom för sent och endast kunde spela "Ingen hinner fram ... ".
Som kyrkoadjunkt efterträddes Jönsson , som
blivit kyrkoherde i Riseberga, 1923 av Arthur
Rynge och 1925 av Nils Boström. 1926 blev
Gunnar Forkman kyrkoadjunkt och tjänade församlingen i 15 år, teoretiskt och praktiskt mycket
duglig.

Svärd på hembesök. - Foto Otto Ohm.

Tankar på nytt forsamlingshem och forbättring av
kyrkans interiör.
Frågan om församlingshem hade varit uppe flera
gånger. Det behövdes i den livaktiga församlingen . I kyrkorådsprotokollet den 23 mars 1920 står
att läsa: "Sedan flera år tillbaka har för Caroli
församling förefunnits ett ständigt växande behof
af tidsenligare och lämpligare lokaler för församlingens pastorsexpedition, ungdomsarbete m.m. "
än de gamla lokalerna på St. Trädgårdsgatan 15 .
Därför anhöll man hos Caroli kyrkostämma om
en ny församlingsbyggnad. Den dyrtid som följde
efter världskriget bidrog till att kyrkorådet ännu
en tid måste hålla tillbaka alltför stora krav på
anslag.

Åt själva kyrkan tyckte man, att något borde
göras för "ökad stämning och förhöjd andakt".
Man diskuterade möjligheten att skaffa ljusdämpande fönster. Kyrkans många fönster släppte in
"ett öfvermått af ljus, som verkade kallt och bländande". Därför önskade man fönster med glasmålningar, vilka dock borde hå llas i dämpade färger för att inte förta intrycket av altartavlan. En
kommitte tillsattes för att söka samla in nödiga
medel.
Vid den nye organistens tillträde hade frågan
om en ny orgel blivit alltmer aktuell. Den som
anskaffades efter den nya kyrkans tillkomst, den
Strandska, synes aldrig ha varit helt tillfredsställande. I en skrivelse av den 22 mars 1920 enn27

Organisten Herman Åkerberg vid Walcker-orgeln i Caroli kyrka. - Foto Ohm.

rade Åkerberg härom och påpekade, att endast 15
av orgelns 27 stämmor var användbara . En kommitte för anskaffande av en ny orgel tillsattes och
avlämnade den 28 september 1920 sitt yttrande ,
vari föreslogs , att E.F. Walcker i Ludwigsburg i
Tyskland skulle få uppföra orgeln. Man gick in
till den gemensamma kyrkostämman med anhållan härom. Denna bifölls och kostnaden upptogs i
1921 års budget. Sommaren 1921 stod den senare
ofta berömda och omskrivna Walckerska orgeln
på plats , byggd efter pneumatiskt system. Den
medförde också viss ombyggnad av orgelfasaden
och orgelläktaren . Den gamla orgeln såldes till
Falsterbo orgelkommitte för 2.000 kronor. Den
nya kostade 49 .000 kronor.
Isberg hade önskat en utbyggnad av sakristian ,
då den var alltför trång, och därmed ett tillbaka28

flyttande av altaret för att ge kyrkorummet ett
större djup, men detta skedde aldrig.
Då ärkebiskopen hade manat sitt stifts präster
att återinföra håvgång, följde prästerna i S:t Johannes julen 1920 exemplet. Eftersom dess kyrkostämma beviljat ett belopp på 600 kronor härtill , beslöt Caroli att införa samma sed som prövats redan 1917. Fyra håvar köptes, då en kyrkorådsledamot överlämnat ett lagom stort belopp
därför, dock med önskan att "håfgång enbart
måtte förekomma, då mera behjärtansvärda kol lekter skulle upptagas".
Frågan om tolv nya kyrkfönster löstes 1922,
sedan I 0.800 kronor influtit i gåvor och 1.800
kronor kunde tas från av kyrkorådet disponibla
medel, underförstått om inte ytterligare gåvor
inkom , vilket skedde. Konstnären , glasmålaren

Den nya Tyska kyrkan, invigd 1931. - Foto Skånska Dagbladet.

Yngve Lundström utförde fönstren med motiv
från den kristna kulten såsom tistel- och törnemotiv, segerpalmer, Kristusmonogrammet men också
med bilder ur Jesu liv som intåget i Jerusalem
och Jesus i Getsemane örtagård. 1928 sattes dessutom in katedralglas i övriga fönster i kyrkan ,
vilka även dämpade det tidigare skarpa ljuset.

tjänsterna skulle fortsätta. Det första världskriget
kom emellan , men en kommitte för tyska evangeliska gudstjänster arbetade vidare. Planerna på
en egen tysk församling var på nytt uppe , men det
dröjde uppåt tio år, innan en församling kunde
grundas och en ny kyrkas grundsten kunde läggas.
Kommitten omvandlades 1920 till tyska evange-

Tysk for samling åLerupprättas
Under Dalins kyrkoherdetid hade mycket gjorts
för att "återupprätta" en tysk församling i Malmö. Särskilt vid en gudstjänst på Alla själars dag
den 2 november 1913 hade de ånyo fått möjlighet
att anmäla sig, som önskade att de tyska guds-

liska församlingen. Den fick en stark knuff framåt, då tyskfödda fru Ella Larsson f. Stender vid
sin död 1919 lämnade efter sig en stor testamentarisk gåva till uppförande av en kyrka åt församlingen . Villkoret var att kyrkobyggnaden skulle
påbörjas inom fyra år. Stadsfullmäktige skänkte
en lämplig tomt på Fridhem och 1923 lades
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grundstenen . Det dröjde dock till 30 september
1931, innan kyrkan stod färdig och invigning
kunde ske. Under tiden hade församlingen fatt sin
egen präst, Hans Rättig. Den hade anordnat konserter i Caroli kyrka, bl.a. 1927 och 1929 för att
skaffa ytterligare medel till den nya kyrkan. 1930
fick församlingen ny kyrkoherde i pastor H.
Kiihn , som f.ö. installerades i Caroli kyrka. Kyrkbyggnaden började nalkas sin fullbordan och i
december 1930 anhöll tyska församlingens kyrkoråd om att den gamla tyska Caroli kyrkas altare,
som var deponerat i S:t Petri, skulle t. V. ra överflyttas till den nya tyska kyrkan. Altaret som
hade restaurerats lånades alltså ut till den nya
tyska kyrkan.

Restaurerade gravstenar
Vid rivningen av Caroli gamla kyrka och uppförandet av den nya hade det blivit oreda bland
gravstenarna. Ett behov att restaurera och nyplacera dem hade framkommit. Det gällde först
Frans Suells och Johan Cronmans gravstenar. De
inmurades i kyrkans yttermur liksom Peter
Hegardts. Därvid upptäcktes gravstenar över
Ernst Criiger och Lorentz Munter, vilka likaledes
iståndsattes.
Nya textilier
Isberg och de andra prästerna arbetade på
kyrkans förskönande liksom församlingens syföreningar. 1930 fick kyrkan en ny altarmatta i grön
färg. Den hade sytts i gammalt Ox.iemönster av
ett 90-tal damer i församlingen. 1931 skänkte
Isbergs ungdomskrets , kallad grupp I , ett grönt
antependium med vinrankemotiv. Man hade
sedan 1703 haft endast ett antependium i rött,
skänkt av stadsmajor C.D. von Conow och hans
hustru Anne Bager. Det fanns kvar ännu på
1860-talet men var antagligen inte möjligt att använda vid altaret i den nya kyrkan. Altaret där
kläddes runt om med vacker röd schagg, som
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Gravsten över Lorentz Miinter, nu i muren till Caroli
kyrka. - Foto Svenskt Pressfoto.

senare kom till användning, då man förfärdigade
ett nytt rött antependium.

Planer på ändring av Caroli forsamling
Caroli fortsatta bestånd som cityförsamling började komma i farozonen. Befolkningen i det gamla city höll på att krympa och behovet av randförsamlingar blev allt större. Den ursprungliga
samfälligheten utökades med nya församlingar
som tillkom eller tandsförsamlingar som inkorporerades i staden. Redan 1932 var frågan om ändrad församlingsindelning uppe i kyrkofullmäktige.
En kommitte tillsattes för att utreda frågan. I

mars 1933 avgav den sitt yttrande och ett första
förslag om reglering presenterades. Det föranledde samfällda kyrkorådet att snart återkomma till
ärendet.
Under tiden anhöll Caroli också om att dess
församlingshemsfråga skulle lösas, då expeditionsoch församlingslokalerna var otillräckliga. Man
beslöt även att anhålla om anslag till att restaurera oljemå lningarna över Luther och Rummel.
Lunds domkapitel infordrade Caroli kyrkostämmas yttrande över ifrågasatt avskaffande av
de gamla Malmöförsamlingarnas privilegium vid
prästtillsättning. Från danska tiden hade de kvar
rätten att kalla de präster de önskade till provpredikan. Redan 1917 hade en liknande fråga varit
uppe men då avstyrkts. Kyrko rådet förberedde
ärendet och påpekade, att enligt fredstraktaten
med Danmark den 27 maj 1660 lovade Kungl.
Maj:t, att Skånelanden skulle få behå lla alla privilegier de haft under den danska tiden . 16 77 angreps dessa, likaledes 1737 , men 1741 stadfästes
de på nytt. 1920 ändrades de så , att alla vid prästval priviligierade församlingar i riket skulle följa
samma laglydelse, vilket innebar, att Kungl. Maj:t
utnämnde en av de tre, som fått mest röster.
På domkapitlets förfrågan 1933 konstaterade
Caroli, att Malmö haft sin rättighet i mer än 120
år, innan Skåne blev svenskt. Ett upphävande
därav trots upprepade givna officiella försäkringar skulle verka som ett övergrepp. Kyrkostämman
yttrade, att församlingen yrkade på att återfå det
ursprungliga privilegiet av den 6 april 1536 , som
innebar, att den av de kallade prästerna som vid
val erhöll de flesta rösterna skulle utnämnas. Den
protesterade i varje fall mot att privilegiet i si n
helhet upphävdes.
Samfällda kyrkorådet föreslog, kanske som ett
första steg till en ny församlingsindelning , att
vissa ändringar skulle ske av gränsen mellan
Caroli och S:t Pauli församlingar, så att Caroli ,
vars befolkning minskat till 16 .850 , skulle ökas
till 19.221 , medan S:t Pauli skulle minskas till

37.292. Caroli skulle dessutom genom den ändrade indelningen få en tomt för sitt efterlängtade
församlingshus. Caroli kyrkoråd beslöt därför att
tillstyrka förslaget. Den 20 oktober 1934 lades
grundstenen till församlingshuset vid Malmgatan
och hösten 1935 kunde det invigas.
Sommaren 1933 skrev kyrkofullmäktige till
kammarkollegiet om regleringen av församlingsindelningen . Kollegiet gav 1934 landsarkivarie C.G.
Weibull i Lund i uppdrag att göra en utredning.
Han samarbetade med den av Malmö kyrkofullmäktige tillsatta kommitten och i juni 1934 förelåg utredningen . Den rubbade inte Carolis självständighet som församling. Det skulle dröja ytterligare 14 år, innan Carolis existens som självständig församling skulle upphöra . Men tanken var
född .
Kyrkans prydande
Kyrkobyggnaden genomgick 1933-34 en förnyelse. Värmeledning lades in , det inre må lades om i
gråblå färgton , nummertavlorna förminskades ,
altarljuskronan togs bort och kyrkans inre fick ett
mer tilltalande utseende. De två hittills i sakristian förvarade stora målningarna av Luther och
Rummel restaurerades samtidigt av Osvald Owald
och flyttades in i kyrkan och placerades på ömse
sidor om stora ingången .
Komminister Svärd och hans ungdomskrets
föreslog 1936 , att man vid julottan skulle förse
alla bänkar med levande ljus. Beslutet blev att
placera sådana i fönstren. Så skedde också vid
nyårsvakan . 1939 skänkte sa mma ungdom sk rets
en brudkrona till kyrkan och en längre matta att
rullas ut vid vigslar. Sedan 1938 hölls kyrkan
öppen vissa tider under sommaren för besökare.
Så småningom föreslogs också bruket av särkalkar
vid nattvardsgudstjänster, men detta bruk slog
dock inte igenom.
F örsam lingsregleri ngen
I januari 1939 hade biskop Rodhe sa mmankallat
kyrkoråden i Malmö för att höra deras mening
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om församlingsregleringen. Därvid höll Lysander
ett inledningsanförande och sade bl.a. att han hört
talas om ett fantastiskt förslag att låta S:t Petri få
hela området inom broarna, medan Caroli församling skulle helt försvinna eller flyttas längre ut
mot öster. Att förslaget var Isbergs framkom först
sju år senare. Det ansågs av någon "så onaturligt
och dumt" att man inte kunde ta det på allvar.
Det skulle emellertid visa sig att tanken var realistisk.

Fullmäktige beslöt emellertid att följa kommittens förslag och hemställa att kammarkollegiet
måtte vidta nödvändiga åtgärder för dess genomförande. Kammarkollegiet inhämtade yttranden
från drätselkammaren och magistraten i Malmö,
kontraktsprosten, domkapitlet och länsstyrelsen
och uppdrog i april 1944 åt kammarrådet Erik
Schalling att utreda ordning och villkor för ändring i den kommunala och eckleciastiska indelningen.

Frågan om församlingsregleringen inklusive
Caroli församlings framtid hölls levande och 1940
beslöt kyrkofullmäktige tillsätta en ny kommitte
på sju personer för utredning av ärendet. Ledamöterna utsågs 1941. Enda prästerliga ledamot
blev kyrkoherde Alfred Wihlborg. Kommitten
överlade med övriga kyrkoherdar i Malmö och
infordrade yttranden från åtta kyrkoråd. Kommittens betänkande blev färdigt i januari 1943 och i
mars samma år var ärendet uppe i fullmäktige.
Det utförliga betänkandet gick för Carolis del ut
på att församlingen skulle överta ytterligare en del
av S:t Pauli församling och flyttas längre österut,
medan S:t Petri så småningom skulle överta de
delar av Caroli församling som låg i city. Caroli
kyrka skulle då bli överflödig och " lämpligen
disponeras för annat ändamål" .

Schalling gjorde en omsorgsfull utredning. Han
följde i huvudsak kommittens förslag. Han hade
skriftväxling med Isberg och var hösten 1945 nere
i Malmö och diskuterade först med församlingsregleringskommitten , sedan med Caroli kyrkoråd.
Han tog hänsyn till deras synpunkter men följde i
huvudsak kommitterades förslag.

I sitt yttrande till kommitten hade Isberg i
november 1942 framhållit , att "inom en ej avlägsen framtid" skulle "ett s.a.s. nytt Caroli komma att bildas österut vid Lundavägen och i Kirsebergsområdet" , men han menade att "dess realiserande skulle komma att dröja flera årtionden" .
Därför avstyrkte han liksom Caroli kyrkoråd , att
Caroli församling t.v. skulle omändras. Församlingens folkmängd hade visserligen minskat det
senaste årtiondet , men församlingens sociala
struktur gjorde församlingsarbetet mer krävande
än i andra stora Malmöförsamlingar och därför
skulle man inte enbart räkna på antalet församlingsbor vid regleringen av församlingsgränserna.
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Kyrkorådet behandlade Schallings utredning
den 30 november 1945 och beslöt att enhälligt uttala sig för förslaget , att Caroli församling skulle
upplösas och en ny Kirsebergs församling skapas
av Caroli områden öster och norr om Flintgatan ,
medan området mellan Ö. Förstadsgatan och
Flintgatan skulle tillföras S:t Pauli församling och
området väster om Ö. Förstadskanalen skulle tillföras S:t Petri . Upplösningen borde dröja tills
Isberg avgick ur tjänsten , men Kirsebergs församling kunde tillkomma redan den I januari 1948.
När det gällde uppdelningen av församlingens
donationer på de tre församlingarna hade rådet
vissa synpunkter, men på det hela gillades Schallings förslag. När länsstyrelsen begärde Isbergs
yttrande över Schallings utredning och förslag,
svarade denne den 20 mars 1946 i en längre skrivelse , att han redan i tio år förutsett , att en Kirsebergs församling borde skapas. Han insåg vad det
för

framtida

generationer skulle

betyda

och

menade, att hans "enda ledstjärna" var härvidlag
vad som syntes honom i en framtid vara bäst för
Guds rike och kyrka .

Försam/ingsarbetet
Efter Forkman hade Caroli som kyrkoadjunkt fått
teol dr Kjell Barnekow från 1942 till våren 1945 ,
då han tillträdde kyrkoherdetjänsten i Ö. Sallerup . Han ivrade för gudstjänstlivets förnyelse i
högkyrklig riktning. Den ungdomskrets han fick
överta, skänkte 1946 till kyrkan ett antependium
i vitt linne, tillverkat. på Ersta diakonissanstalts
paramentavdelning. Det togs i bruk på I :a söndagen i Advent.
1940-talets början var en krisartad tid. Bränslebrist hade uppstått till följd av andra världskriget
och den 6 februari 1941 hade frågan varit uppe i
kyrkorådet, om några av Malmö kyrkor skulle
stängas för att spara bränsle. En annan fråga från
detta år gällde organistbefattningen. Den hade
ledigförklarats efter Åkerberg men han fick uppehålla den länge än. Den först utsedde avsade sig
omedelbart platsen. Vid andra ledigförklarandet
anmälde sig 16 sökanden. Bengt Franzen valdes
våren 1942 . Valet överklagades och först i juli
1943 tillträdde Franzen tjänsten , vilken han dock
lämnade redan följande år. Då vakanssattes tjänsten i väntan på hur det i framtiden skulle bli
med Caroli församling. Åkerberg vikarierade
under de olika vakanserna. Som kyrkovaktm·ästare verkade fram till församlingens upphörande
Fritz Erman , en stilla och värdefull trotjänare .
194 7 hade han verkat 25 år i församlingen .
Bland mera remarkabla händelser i Caroli
kyrka kan antecknas, att skådespelare Anders de
Wahl 1929 läste ur Jobs bok och att kyrkosångare
Einar Ekberg, själv född i Caroli församling, sjöng
i kyrkan hösten 1943 .
1945 efterträddes Barnekow av Stig Hahne som
kyrkoadjunkt. Som biträde åt Svärd förordnades
en tid Sigvard Frostensson. Genom honom överlämnade sjukvårdsbiträdet Birgit Billstein 1945 en
dopdräkt till kyrkan .
På våren samma år skänkte Kyrkliga Förbundet i Malmö sitt Kirsebergskapell till den kyrkliga
samfälligheten , vilket löste kyrkobyggnadsfrågan

för den nya församling, som snart skulle bildas på
Öster. Isberg hade redan 1942 föreslagit en kyrkobyggnad vid Gamla Vattentornet. Men sedan det
ganska rymliga Kirsebergskapellet, som uppförts
1927 , skänkts, var kyrkobyggnadsfrågan löst.
I mars 1946 avled Anders Svärd och först
Ragnar Sundin och senare Henning Fredriksson
uppehöll som t.f. komministrar tjänsten tills
Caroli församling upphörde att existera.

Caroli for samling upphör
Vid kyrkofullmäktiges sammanträde den 25 april
1946 behandlades Schallings förslag, som gick ut
på att Caroli församling skulle upplösas och dess
huvuddel överföras till en nybildad Kirsebergs
församling, medan S:t Petri och S:t Pauli som vi
sett skulle överta övriga områden. Caroli kyrka
skulle då bibehållas som "kapell" i S:t Petri församling. Vid behandling av ärendet yttrade sig
först Isberg. Han framhöll , att det var bekläm mande att gudstjänst- och församlingslivet i Caroli kyrka efter hand skulle försvinna. Den hade
under 1800-talets senare fjärdedel haft det rikaste
kyrkliga livet i Malmö och under senare å r hade
mycket gjorts för att försköna det inre av kyrkan ,
"som stod som ett vittnesbörd om den tid , då
man mest tog sikte på att få plats för så många
som möjligt" . Han ifrågasatte om inte Caroli församling skulle kunna bibehållas , då trenden i det
kyrkliga livet nu var att ha mindre församlingar.
Fullmäktige beslöt i enlighet med Schallings förslag, bl.a. att tillstyrka hos Kungl. Maj :t att Caroli församling skulle upplösas och Isberg bli kyrkoherde i den nya Kirsebergs församling. Kungl.
Maj:t beslöt i enlighet härmed , men efter att kyrkofullmäktige den 22 april 194 7 begärt uppskov ,
bestämdes den nya församlingsindelningen träda i
kraft inte den I januari 1948 utan först samma
datum följande år. Härmed var Caroli församlings
öde definitivt beseglat. Kyrkan överfördes till S:t
Petri församling, församlingshus och tjänsteinnehavare m.m. i huvudsak till Kirsebergs försam33

ling. Kungl. Maj:t beslöt också, att arkivalierna
t.o.m . år 1900 skulle lämnas till stadsarkivet i
Malmö och övriga delas upp på de respektive församlingar, som övertog Caroli församlings områden , samt att återstående arkivalier skulle förvaras i S:t Pauli församling som ett särskilt arkiv.
Detta sista synes dock aldrig ha förverkligats utan
Kirseberg fick dessa.
Då S:t Petri kyrkas inre sommaren 1948 skulle
omkalkas, fick församlingen hålla sina gudstjänster i Caroli. Detsamma skedde även vid senare
tillfällen . F.ö. blev ju Caroli kyrka fr.o.m. I januari 1949 ett "kapell" under S:t Petri och reservkyrka för staden i övrigt.
Vid sista kyrkorådssammanträdet den 20 december 1948 antecknades till protokollet ett tack
till söndagsskollärare och andra som lämnade sin
tjänst i församlingen. Isberg avslutade sammanträdet med att erinra om att c:a 250 år tidigare
hölls det första kyrkorådssammanträdet, då på
tyska språket. Ordförandeklubban hade sedan
förts av 15 präster med Isberg som siste man.
1 sina slutord kom Isberg också in på de nära
35 år han fatt vara kyrkoherde i Caroli, år då två
världskrig präglat "det religiösa och kyrkliga såväl
som det sociala området". Sitt sista ord om och
avsked från Caroli församling yttrade han vid dess
sista gudstjänst på nyårsafton .

Verksamheten efter församlingens upphörande
I första numret av S:t Petri församlingsblad
1949 skrev Lysander under "Kyrkliga notiser'',
att stora förändringar timat i S:t Petri församling,
vilket bl.a. medfört, att Caroli församling innanför kanalerna med 6.0 I0 församlingsbor övergått
till S:t Petri. "Vad som skall bli av Caroli kyrka ,
nu ett slags annex till S:t Petri , far framtiden utvisa. Mycket kommer att bero på den anslutning,
som gudstjänsterna där far röna. De skola under
vintermånaderna hållas en gång i månaden kl.
19 .30, under sommarmånaderna, då uppvärmning
ej behövs, oftare". Nästa nummer av församlings34

bladet hade en lång intressant notis om den Caroli-del , som tillfallit S:t Petri , där dess historia
skisserades och vari det hette: "Hur det skulle bli
med gudstjänsterna i den gamla Caroli kyrka var
till en början ganska oklart. Prästerna i S:t Petri
hade emellertid klart för sig att gudstjänstlivet i
Caroli kyrka, som en gång varit så blomstrande,
icke fick läggas ner, utan skulle fortsätta i någon
form ", närmast som veckogudstjänster. Den första
hölls den 27 januari 1949 under god tillslutning.
Då inom Malmö prästerskap ett stort intresse för
att hålla söndagliga högmässor i Caroli kl. 9.30
förefanns och Malmö kristliga gymnasistförbund
erbjöd sig sköta de praktiska sysslorna, kunde
från februari månads ingång söndagliga högmässor hållas med besökstal på över I 00. Caroli kyrkas skrudkammare kompletterades med ett violett
antependium och en grön mässhake. Närmast önskades en enkel violett skrud , vartill gåvor utbads
av Lysander. Den tillkom senare genom den vänkrets, som snart såg dagens ljus.
I oktober 1953 bildades nämligen Caroli Kyrkas Vänner, som med sina 300 medlemmar är en
stödorganisation, som gjort fortsatt gudstjänstverksamhet möjlig, även när nu besöksantalet är
i avtagande. Genom dem har kyrkan fatt många
gåvor till försköning och anskaffning av nya liturgiska kläder m.m. Den har också skänkt en julkrubba till kyrkan , skapad av keramikern , komminister Ragnar Sundin i Kirseberg.
Två som befordrade den fortsatta verksamheten
i Caroli kyrka under den första tiden var dåvarande t.f. kyrkoadjunkt Gunnar Lignell och komminister Emil Nordström i S:t Petri , vilken senare
också var ordförande i Malmö Prästsällskap, vars
medlemmar ofta predikade i Caroli. Nordström
hade i sista numret av Goda kamrater 1948 (månadsbladet för Goda kamraters ungdomskrets)
skrivit om Caroli överförande till S:t Petri . Han
hade själv hågkomster från gången tid i Caroli.
Hans far hade konfirmerats av Angelin och han
hade hört om Hägglund, som samlade stora ska-

ror, fast han predikade i två timmar. Familjen
Nordström hade haft hyrd bänkplats i kyrkan och
minnena från Caroli var många.
När pastor Harald Andersson hösten 19 50 blev
kyrkoadjunkt i S:t Petri , fick han på sin lott att
svara för verksamheten vid Caroli kyrka, vilket
han gjorde med stor trofasthet i högkyrklig anda.
Caroli kyrka blev i Malmö pionjär för återinförandet av midnattsmässa under natten till juldagen.

Epilog
Caroli församling har försvunnit. Den ägde inte
bestånd i mer än 265 år. Caroli kyrka har emellertid sedan 1949 med ett kort uppehåll i januari
samma år kunnat fortsätta att fira söndagliga
gudstjänster med högmässotid kl. 9.30 och andra
gudstjänster vid annan tid . Den har dessutom
upplåtits till olika slag av gudstjänster, möten ,
konserter m.m. När invandrarförsamlingar etablerades på 1960- och 1970-talen uppläts också Caroli för deras gudstjänster.
1973 byggdes i kyrkans omedelbara närhet huskomplexet Caroli City. Dess byggherre ville då
gärna ta över Caroli kyrkas tomt, vilket skulle
innebära rivning av kyrkan , mot att man i Caroli
City som ersättning kostnadsfritt inrättade ett särskilt Caroli kapell. Därav blev intet, tomten var
ju vigd jord och f.d. kyrkogård . I stället tog Caroli
City då initiativ till Caroli City-gudstjänster höst
och vår i kyrkan . Under 1970-talet hölls sådana
gudstjänster i ekumenisk anda och samlade stor
publik. Detta gäller i ännu högre grad de Luciagudstjänster, som från 1978 den 13 december
anordnas av Malmö turistbyrå som avslutning av
Luciatåget.
Caroli kyrkas fortsatta bestånd har tid efter
annan varit hotat. Det har tidigare föreslagits , att
den skulle bli konsthall eller ett centrum för
konstnärligt skapande i parallellitet med Skeppsholmskyrkan i Stockholm. Andra förslag har gällt
en biblioteksfilial eller ett ekumeniskt centrum för

olika religiösa samfund i Malmö, inclusive invandrarsamfunden.
Kyrkofullmäktige, kyrkoförvaltningen och Malmö stads präster har visat stort intresse för Caroli
kyrkas fortsatta bestånd. Prästerna har utan ersättning svarat för gudstjänsterna, medan numera
orgelspelare och vaktmästare avlönas av samfälligheten.
1977 tillsatte fullmäktige en arbetsgrupp för att
utarbeta förslag om Caroli kyrkas framtida användning. 1979 heter det: "Vi måste räkna med
att Caroli kyrka skall stå kvar" . Sedan 1981 föreligger ett principbeslut, att kyrkan skall renoveras.
Riksantikvarieämbetet har "ålagt" den kyrkliga
samfälligheten att hålla kyrkan i stånd. Man
menar att Caroli kyrkas ställning är unik (endast i
Karlskrona Trefaldighetskyrka finns ett parallellfall). 1,6 miljoner kr är avsatta för kyrkans restaurering. Man tänker sig enligt arbetsgruppens sista
och avslutande sammanträde, att kyrkan kan användas för, utöver gudstjänster, konserter, föredrag och andra kyrkliga kulturarrangemang, som
t.ex. utställningar och andra för kontraktet
gemensamma ändamål. Den blir i så fall en "kontraktskyrka ".
Den 19 december 1980 firades 100-årsdagen av
Caroli nya kyrkas invigning och då tecknades kyrkobyggnadens historia i tidskriften Elbogen (sid
94-101 ). Om väckelsetider åter skulle komma i
vårt land och i vår stad, kan Caroli kyrka bli en
tillgång på grund av sin stora rymd och sin utformning. Som centralkyrka är den väl ägnad för
olika slag av möten.
Planer finns också sedan 1982 på att inrätta ett
kyrkligt museum i kyrkans rymliga källare med
fynd , som gjorts i Malmö kontrakts kyrkor. Alla
kyrkor och kapell kommer att bli representerade.
De föremål , vilka inte kan förvaras i resp . kyrka ,
får sin plats här, t.ex. byggnadsdetaljer (bl.a.
rester från Tygel sjö gamla 1100-tals kyrka), gamla
tornur, delar av epitafier och andra föremål av trä
samt en del objekt, som nu är deponerade på
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Malmö museum. Malmö historia ur kyrklig synpunkt kommer här att demonstreras med början
från Tygelsjö träkyrka till den senaste stenkyrkan,
Sofielunds S:t Matteus kyrka, invigd I 983.
Detta kyrkomuseum kommer i sin mån att
bidra till att Caroli kyrka uppmärksammas.
Not:
Källmaterialet till denna framställning är, där intet
annat angives i texten, hämtat ur arkivalier från Caroli
församling och andra arkivalier i Malmö Stadsarkiv,
vars chef och övriga anställda härmed tackas för utomordentlig tjänstvillighet.

Angående inventarier m.m. i Caroli gamla kyrka (bl.a.
ett kyrkskepp) jfr N.H. Sjöborg, Skånes historia och
beskrifning III:I , Lund 1812 sid 154-164 och J.O. Friberg, Malmö stads historia och beskrifning, Malmö
1842 sid 232-238.
Frågan
om
"Socialdemokratin
och
kyrkan
1881-1890" behandlas för hela Sverige av Berndt Gustafsson i Samlingar och studier till Svenska Kyrkans historia, del 30, Lund 1953 . Förhållandena i Caroli församling kommer ofta på tal.

Detta manus avslutades i oktober 1983.

·'. ·

Caroli kyrka från norr. - Foto Ingemar
D. Kristiansen.

36

"Son av min stad"
Om Malmö i Hjalmar Gul/bergs diktning
Av A DERS PALM

" Födelsebygdens tonfall , säger den vise La Rochefoucauld , dröjer kvar i vårt sinne och vårt hjärta
likaväl som i vårt språk. Att tonfallet från Malmö
med envis efterhängsenhet dröjer sig kvar i hans
läte var gång han öppnar munnen , får åtminstone
den veta som från Södra Förstadsgatan går ut i
världen. Många är de sköntalande uppsvenskar
med tungspets- r som för håns skull ska härma
hans fula diftonger och han skånska skorrande."
Så inleder Hjalmar Gullberg en minnesuppsats
om sin hemstad i ett bildverk om Malmö (1954).
Texten är skriven trettio år efter det att han lämnade inte bara Södra Förstadsgatan utan också
födelsestaden . 1923 flyttade han till ett studentrum i Akademiska Föreningen i Lund. Som
studiosus och litteraturforskare, som kulturskribent, översättare och författare , bodde han i det
akademiska Lund i 13 års tid. 1936 utnämndes
han till radioteaterchef och fick slå sig ner i
Stockholm , där han knuten till Radiotjänst, Dramaten och Svenska Akademien stannade livet ut.
När stockholmarna , med en blandning av avund
och förakt , satte namn på hans andliga och geografiska härstamning, benämndes han lundensare
och lundensisk . Malmö var ett namn som hade en
tendens att suddas ut i den officiella bilden av
diktaren .
Men tonfall från Malmö dröjde sig kvar i hans
sätt att tala , och återkomsterna till Malmö blev
många både i hans liv och diktning.
På ett ateljefoto av Gullberg med den kände
malmöfotografen Otto Ohms namn i ena hörnet
är också platsen angiven. Malmö står det skrivet
under fotografens signatur. Liksom det svarta

håret och de stora ögonen var födelseortens namn
en del av författarens porträtt. Han gav fotografiet
sin tolkning i några strofer från 1958 .
An lever fotografen 0110 Ohm
som här skrev dagens krönika i svart
och vitt. Och lever gör del idiom
som röjde med sin bredd mitt ursprung vari
jag kom i /andel, bildens underskrift.
Hur lång! jag går från mängden och apart,
skrev från begynnelsen ett klumpigt s1ifi
ferdelseorlens namn på mill por/rätt.
Hemläng1an värker som ett långsamt gifi ...

Stadens poesi
Den som vill klippa Malmöbilder ur Hjalmar
Gullbergs dikter skall finna de tydligaste silhuetterna dels i hans mycket tidiga, dels i hans sena
produktion.
Bland de hundratals dikter som han skrev, kasserade men bevarade under en följd av å r före
debuten 1927 , finns det åtskilliga som hämtar
motiv frå n hemstaden alltifrån de tidigaste försöken från 1919 . Under det sista året han bodde i
Malmö, 1922-23 , daterade han en rad manuskript
som han så småningom förde samman till en
diktsvit som han kallade Staden. Både sviten som
helhet och de flesta enski lda poemen förblev liggande otryckta. Staden var bara ett steg på vägen
för den som skulle debutera med I en främmande

stad (1927).
Hjalmar Gullbergs opublicerade diktning före
debuten , den lyrik som han själv kallade sin "förhistoriska" , finns sedan 1983 , tillsammans med
hans litterära kvarlåtenskap som helhet, på Uni37

versitetsbiblioteket i Lund. Man skall inte vänta
sig att där finna vare sig okända mästerverk eller
mängder av dikter som väsentligen kan förändra
den bild av Gullberg som tecknats av forskare
som Carl Fehrman och Olle Holmberg. Likväl
flödar materialet så rikt, att man då och då har
anledning att tala om litterära fynd , även om
konturerna av författaren bara nyanseras eller
fixeras . Om Hjalmar Gullbergs förhållande till sin
hemstad och sitt ursprung kan dikter och dokument berätta ett och ann.a t nytt som både har
personhistoriskt och litteraturhistoriskt intresse.
Hjalmar Gullbergs tidiga Malmöpoesier är nästan genomgående skrivna i ett stämningsläge av
ensamhet och vilsenhet. Med Malmö för ögonen
har han funnit uttryck för sin ungdomliga melankoli . Hemstaden har gett honom motiv och melodier som han har översatt till själens landskap
och tonfall : båglampors fladderljus i kanalens
mörka vatten , mistlurens entoniga läte genom
kvällsdimman över sundet, mudderverkets skorrande och avlägsna plåtslag från Kockums varv.
Trots sin svärmiska läggning och sin fallenhet
för romantisk flykt och fantasi , förberedde sig
Hjalmar Gullberg 1922-23 för en debut som stadens sångare. Den 12 . 12 1922 har han formulerat
sitt program :
Jag åstundar dock,
o stad, all bliva din tolk,
jag som feddes bland dina fabrikers tegelblock
och fostrades upp av dill folk .

Det finns i dessa dikter flera uttryck för en
känsla av hemhörighet och lojalitet med staden
och den enkla uppväxtmiljön , som han inte ville
svika. Men samtidigt söker han och saknar han
ett liv av dröm och myt som hägrar för hans inre
syn. Många av Gullbergs ungdomsdikter om Malmö har kommit till i denna konflikt eller spänning mellan den socialt vardagliga verkligheten
och illusionens och inbillningens värld. Den
31 . 12 1922 har han daterat följande rader:
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Som finmalen kalk i solen ångar gatans damm.
En ferstads tegelmassa ligger i middagen skållad.
Man säger all granar här har grönskat stam vid stam,
och gångna tider var orten av ormbunkar översållad.
Verklighetens demoner i nykter existens,
blek hunger och hålögd sjukdom, ru va denna staden.
Och det är längesen fergrämd bortom utkantens gräns
Pan flydde med den sista dryaden.

I ett rimbrev till vännen Walfrid Holst, kallad
Wasa, hade han en vecka tidigare, själv sängliggande i tyfus, önskat God Jul med följande upptakt:
God Jul här önskas åt Wasa
och Wasas mother and sister,
fa st önskaren själv är en trasa
och paratyfus är bister.
Min ande fer/amas i M almö,
mill nervsystem brister.
Jag längtar till någon pa/m-ö
bland italienska fa scister!

Tanken på uppbrott och fl ykt tog sig inte bara
skämtsamma uttryck. Känslan av främlingskap
och av längtan bort ger sig till känna i flera av de
opublicerade dikterna . Så i några strofer, som han
karaktäristiskt nog kallat " Emigranten" , där han i
konkreta bilder, hämtade från Köpenhamnsbåtens
däck, berättar om vägen ut för en ung man , fylld
av själens reslust men med Malmös stadslandskap
i blodet.
Hans ångare går till sjöss med rimfrost om reling
och mast,
och feren plöjer tungt bland is och drivande flak.
Maskinernas hju/verk dåna, och han, en fr usen fantast,
står k var på däck fer all se konturen av sjun ka nde tak.
Än syns i den kyliga luften stadens andedräkt,
fa st skorstenspipornas halsar fersvinna efterhand.
Det stiger grå spiraler av rök, och i vindens fläkt
fertunnas de till genomskinligt flor över land.
Tungt spände for arbetskärran sitt fo lk som trölla ök
den verklighet, som glider bort med torn och f asad.
Skall så hans sista minne av j ordens bekymmer
och stök
på sista resan skimra som rök om en sjunkande stad?

Dikten "Emigranten", som är daterad den 12 .2
1923 , har en pendang i ett tidigare försök från
den 5. 12 1922 , där perspektivet är detsamma,
men rörelsen den omvända: från sundets vatten
närmar sig resenären sin stad i gryning. Det är en
återkomst till en brutal verklighet och en ogästvänlig famn som staden bjuder, när den öppnar
sig vid hamninloppet mellan pirar och kajer. Det
finns i dessa båda dikter en skymt av en proletär
stadsbild , som mera sällan skulle göra sig påmind
i Gullbergs tryckta lyrik.
I tidig morgon min ångare närmar sig hamn.
Som nattlampor fyrarna står vid kajens armar.
Snart vet jag staden vaknar och vidgar sin famn,
då forsta spårvagnen larmar.
Den starke jätten av sten
i olust sig sträcker dåsigt.

Men skarpare framträn ger österns fräna sken,
och gryningsdimmorna skingrar vinden blåsigt.
I tidig morgon min ångare glider lätt
och forskande står jag i foren.
Jag känner i svart silhuett
varenda kupol och tornen och skorstensrören.
En skara måsar om däck
i morgonen hungrigt skriker.
Men högt över hustaken drar ett jage/sträck
forbi palats och fabrik er.
I tidig morgon min ångare lägger till.
Ur kyrktornen klockornas klang i dagen stiger
och blandas med skorstensvisslingens gälla drill,
som männen till verket viger.

I sina dagboksanteckningar från ungdomsåren
berättar Hjalmar Gullberg flera gånger, hur han
på sina ensampromenader drar sig undan stadens
larm och beger sig ut mot stranden vid Ribersborg och Limhamn. Här,, vid det öppna vattnet,
kunde han genomfaras av de överväldigande
gränsupplevelser, som hans mogna diktning har
så många uttryck för och som stod i nära förbund
med hans religiöst färgade syn på inspirationens
ögonblick. En opublicerad dikt, som ursprungligen hette " Vid stranden" och sedan fick byta titel
till "Genesis" berättar om en uppenbarelsens och
skapelsens stund bortom staden. En känsla av

tomhet och kyla förbyts i aning och löfte om en
annan verklighet. I slutraden hette det ursprungligen "Guds ande", men Gullberg ändrade i
manuskriptet till det helt konfessionslösa " En
ande".
Så långt har jag kommit från staden,
att glorian av lyktornas skimmer
som svävade högt över tornen
har slocknat i dimman for min syn.
Och så mörk och så livlös är stranden,
att jag tyckte mig aldrig, aldrig
så ensam, så nära det tomma.
Det är som jag aldrig mött
någon människa och aldrig betraktat
ett träd, en jaget, en stjärna.
Var är jag? Vad händer? Skall kylan
som tyst strålar ut från vattnet,
nu fylla mitt bröst? Skall min själ
bli ett med det ödsliga havet?
Nej, nej ! I den övergivna ·rymden finns
en rörelse k var. Jag fornimm er
något hemlighetsfullt, ett löfte
som viskar, att döden är forgänglig.
0 under! Jag ser! Jag har visshet!
Det ljusnar i öster, helt stilla.
M örkret skall vika. En ande
svävar över vattnet.

I en annan av Malmödikterna karaktäriserar
Hjalmar Gullberg sitt alter ego , den enslige flanören på stadens gator, med orden: "För ensamheten benägen/ han uppgår mest i det inåtvända
livet. " Men icke desto mindre fann han i denna
stad inspiration för sin första diktning. Några
otryckta strofer om barndomens lekar på bakgården vid Södra Förstadsgatan slutar han med att
ange den ursprungliga hemvisten för diktinstrumentet i sitt inre.
I denna gård, bland murar klämd,
så oansenlig och så trång,
blev strängen i milt inre stämd,
som tonar svagt av sång.

I Hjalmar Gullbergs dikter om diktandet framställs ofta själva inspirationsögonblicket som en
plötslig och ibland oförklarlig upplevelse av musikalisk natur: en ton, en rytm, en melodi , kommen
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som från ingenstans eller som från en annan
värld , når hans inre lyssnande öra och låter sig så
småningom uttryckas i ord och bli till dikt. Ett
manuskriptblad med ett par strofer under rubriken " I gatan " berättar om hur bruset från staden
tycks genombrytas av en ton som vore det en ton
från himlen. Dikten är både till tema och diktion
djupt förankrad i Gullbergs diktarnatur, och
borde, kan man tycka, fått sin plats i debutboken .

En roddare hörde stenkolen
rassla spann for spann,
och sakta lek1e hans åra
bland vattnets ljusbriljanter.
Från varvel kom den sista
klangen av hammarslag,
och mörker fall om packhusens
tunnor och varubalar.
Men han som i hamnbassängen
rodde, fick behag
till sLadens Genius,
den bleka i dimmornas schalar.

Det händer att bland gråa hus
man hör en ton,
som inLe fann s i galans brus,
men kom som från en region
av ljus.

Å terkomster till Malmö

Man glömmer var man gå r, och går
på måja bara, i forbund
med någonting man ej forstår.
Knappt vet man rikligt vad man vill
och inLe vill.
Det är en sådan s1und
en sång blir Li/I.

Att dikt kunde bli till i gatans brus, att Malmö
hade en musa , hade den unge Hjalmar Gullberg
erfarit inte bara i sina egna upplevelser och litterära försök . Han var säkert klart medveten om
att de lyriska tonfall som han hade funnit inte var
helt originella. Anders Österling och Hans
Dhejnes Malmöimpressionism i ord var poesi
som han hade läst och uppskattat och som nu gav
sina avtryck i hans egen poesi. Dikter som uppenbarligen betytt en del är Österlings " Städerna vid
sundet" i Blommande träd (1910) och "Hamnsonetter" i Hälsningar (1907). Dhejne hade med
samlingen Klockbojen (1922) avlockat Malmömiljön melodier som mycket liknade Österlings.
Båda dessa, och dessutom Vilhelm Ekelund med
" Då voro bokarna ljusa" (1902) och Karlfeldt
med "Stadens sångmö" ( 1919), skulle ha kunat
känna igen sig i den dikt som Gullberg någon
gång 1924-25 tillägnade stadens, Malmös, genius.
Då swdo kajens båglampor
tända och f yren brann.
Två lyjikranar svängde i dimman
som armar av giganter.
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Även om de många dikterna
sviten Staden
aldrig kom till offentlighet, så kom de likväl till
användning och som påminnelse vid de tillfällen
då Gullberg senare i sitt liv kom att återvända till
Malmö som dess diktare. Redan någon gång 1928
åtog han sig att tillsammans med Bengt Hjelmquist leverera texter till Oscar Winges nyårsrevy
på Hippodromteatern , Sick en en blomma.
Ett av bidragen, " Skånska slott", skulle med
Edvard Perssons grammofonstämma så småningom spridas över landet, utan att någon då anade
att Hjalmar Gullberg hade hållit i pennan . Av
slott och herresäten hade han vid det laget begränsad erfarenhet, även om han i sin barndom
en och annan gång hade besökt sin fosterfaders
bror som var snickare på Thottarnas Skabersjö,
och strax därintill vid Bökeberg hade han plockat
en Stellaria och satt i sitt herbarium . Trots revyvisans imponerande sakkunskap om grevefamiljers och kungligheters miljöer var det egentligen
bara som nyfiken stadsbo på utflykt - och från utsidan - som Gullberg hade betraktat den skånska
adeln.
På ulflykL till Bokskogen Malm öbon glor upp
mot raden av sLrålande fon ster på Torup.
Au smaka på kaka som bakats på spel/
dig ber hennes nåd, frih errinnan Coyet.
Med porL genom huset och gamla kanaler
lyss Skabersjö ännu till jaktens signaler.
Själv kungen i nåder dit f ar från sitt slou
och skjuter fa saner med grevarna Thott.

Hjalmar Gullberg läser prologen vid Malmö stadsteaters invigning den 23 september 1944.

Mindre berömd, men mer stationerad i stadsmiljö blev den hyllning som Gullberg med Hjelmquists bistånd skrev till sin hemstad i visan "O
Malmö" i Winges revy . Här spelade författaren
igenom flera av de motiv som han hade använt
några år tidigare i sin Staden-svit.

Sundets brus
och en klockbojs sång,
Malmöhusdär jag lekt en gång.
Barndomsminnen som jag sagt farväl
stiga ur glömskans dunkel for min själ.

Refräng: 0 Malmö,
du mina drömmars stad,
milt hjärtas ankarplats
på jordens rund.
0 Malmö
från världens maskerad
går åter min seglats
!il/ Öresund.
Längtande viskar jag dill namn
när troll jag söker hamn
på fjärran hav.
Milt pass
är stämplat "Malmö ".
Dit pekar min kompass.
0 milt Malmö
dig håller jag av.
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Fjärran från
Kockums varv hör jag
släggors dån,
brus och hammarslag,
ser en lyjikrans jättearm av stål
från en båt långt bort lossa kol.
R efräng: Nägergal
slår du än din drill.
Blå kanal
finns du ännu till?
Spänner man om vintern skridskor på
där om sommaren roddbåtar gå?
Dröjer än
någon Malmö-tös
hos sin vän
medan lindeblom strös
på en Slottsparksbänk som gjorts for två
när det skymmer i grön berså.

I ett betydligt seriösare teatersammanhang
skulle Hjalmar Gullberg återvända som stadens
tillfällighetspoet den 23 september 1944. Det var
vid Malmö Stadsteaters invigning. Innan ridån
gick upp för Shakespeares En midsommarnattsdröm, läste Gullberg en prolog, där han precis.
som i sin ungdoms diktning försökte att fånga
stadens väsen i en kontrast. Till det prosaiska i
Malmös karaktär, till fabrikernas larm och kommersialismens hårda tongångar ville han ge en
lyrisk-romantisk motbild:
Mot verklighe1en finns ett hemligt vapen.
Din vardag kan bli fylld av sång och syn,
fast denna stad är styrd av köpenskapen
och grå fabriker sänder rök mol skyn.
Stjärnhimlen låser upp sin silverdosa
- briljanter speglas i en tyst kanal.
Och denna stad som helst vill tala prosa,
är älskad hög/ av vårens näk1ergal.

Bland dem som lyssnade i den fullsatta salongen på Malmö stadsteater den gången var Greta
Thott, då grevinna på Skabersjö och närvarande
tillsammans med sin make, greve Stig Thott. Hon
som så många andra hade naturligtvis läst och
kommit att tycka om Gullbergs dikter. När hon
nu för första gången såg och hörde honom, var
han inte den hon föreställt sig. Han verkade så
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Greta Thott porträtterad av Jonas Åkesson 1945.

främmande , har hon berättat, inte minst genom
sitt sätt att läsa , eller snarare halvsjunga sina
strofer.
Ödet ville att nästa gång Hjalmar Gullberg återkom till Malmö i sin poesi, så fanns Greta Thott
vid hans sida. Han kunde då inte läsa högt för
henne; han låg stum på ett sjukhus i Stockholm,
tracheotomerad och i respirator. För att meddela
sig med henne, som alltid var hos honom , kunde
han bara med ansträngning föra pennan över papperet. Likväl skrev han dikter. Den spretiga och
nästan oläsliga handstilen gjorde att Greta Thott
fick renskriva vid sängkanten och fråga om hon
tolkat rätt. Hon blev till allt annat hans hand
och hans penna . Hösten 1959 kunde hans sista
diktsamling, Ögo n, läppar, komma ut.

De flesta dikterna från Gullbergs sjukdomstid
har vuxit fram ur en värld bakom slutna ögonlock
och för en inre blick. Bilder och tongångar från
födelsestaden gjorde sig påminda på nytt. Den
sjunkna staden, som han hade diktat om redan på
tjugotalet, steg upp ur medvetandets djup och
blev till den dikt som slutar:
Och som en klockboj över staden gungar
Sankt Petri torn där du vorna har ungar.

I sin ungdomspoesi från Malmö hade Gullberg
gång på gång låtit mistluren på sundet vara
grundtonen i stadens melodier. Nu intonerades
den än en gång genom minnets dimmor nästan
fy rtio år senare i dikten "Mistlurens ton ", daterad
på Södersjukhuset den 5.5. 1959.
Mistlurens ton har fo/jt mig genom livet.
Hur jag än byter ort och armbandsur
når dimman mig och jag ser tecknet skrivet:
mistlurens ton var stadens signatur.
När hästspårvagnen tystnat och fabriken
var stängd (jag liten själv och seklet ungt)
fo rtsattes och forstärktes havs musiken
entonigt och blev nattens orgelp unkt.
Kassandrarop, ett värn mot undergången
for skepp som sökte hamn och skepp som fo r.
0 självupprepning, underlag for sången!
Mistlurens ton i dimman där jag bor .. .

I minnesuppsatsen 1954 hade han skrivit: " Ute
från Sundet kunde mistluren spela dag och natt i
höstdimmorna, ihållande, genomträngande, varnande. Det var molltonen i stadens merkantila
signaturmelodi, samtidigt befordrande skeppsfartens trygghet och själens melankoli ".
"En majnatt hände det som ingen visste .. . "

I en av terzindikterna från 1958 , den här inledningsvis citerade om Malmöfotografen Otto Ohm,
kallar Hjalmar Gullberg sig "son av min stad" .
Formuleringen kommer i en passage, som hänvisar till hans härkomst inte bara i geografisk
utan också i egentlig mening. Den omedelbara
impulsen var ett kyrkomötesbeslut som hade
kungjort att s.k. oäkta barn skulle jämställas med
inomäktenskapligt födda .

Likvärdiggjord på kyrkomötet nyss
med fodd i äkta säng, som legitim
son av min stad ...

Vad Hjalmar Gullberg här och annorstädes
bara antytt om sin börd har hans levnadstecknare
Carl Fehrman och Olle Holmberg tolkat och
kompletterat med fakta från dokument och intervjuer. Likväl har det under årens lopp undrats
och skvallrats mycket, inte minst i Malmö. Bäst
hade det kanske varit om de okunniga hållit sig
mindre till den s.k. verkligheten än till dikten, det
vill säga hans egen: "Till en näktergal i Malmö".
Här blev tystnaden kring hans födelse till sång.
Denna Hjalmar Gullbergs mest kända Malmödikt skrevs på Allmänna Sjukhuset mellan klockan åtta på kvällen och två på natten den I0-11
juni 1942. Inledningsstrofen antyder den yttre
situationen och anger stämningen.
Jag mötte vänner i så många länder men varfor blev man ensam under skyn?
Jag älskar det som flyr ur våra händer;
jag älskar det som doldes for vår syn.
Här ligger jag, en jQnge mellan lakan,
och lyssnar i en mörklagd paviljong.
Jag älskar mörkret och jag älskar vakan;
jag älskar tystnaden som blir till sång.

Bakgrunden var både verklig och litterär. I
sjukhusparken utanför fönstret hörde han nä ktergalen , " den störste sångaren på denna jorden" ,
sjunga " Höga Visan ur naturens bok". Och han
återkallade i minnet den mest klassiska av näktergalens alla dikter, "Ode to a Nightingale" ( 1819)
av John Keats.
Som en vingad budbärare, en tröstare och hjälpare, som en förlossare för "alla sorgsna och betryckta", uppfattade Gullberg sin " hemstads näktergal " . På samma sätt hade Keats låtit sig befrias
av fågeln från sitt tungsinne och sin sjukdom:
" Fade far away, dissolve, and quite forget / ---/ the
weariness, the fever, and the fret ... " . Och liksom
Keats berusad av sången hade önskat att "leave
the world unseen , and with thee fade away into
the forest dim '', tilltalade Gull berg sin nä ktergal
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med en önskan om en anonymitetens tillvaro
sångfågelns tecken :
Dig vill jag iniill döden efterlikna.
o sångare som vägrar att bli sedd.I

Slutfallet i Gullbergs näktergalsdikt: " Det skulle vara lätt att dö i natt" varierar en önskan som
Keats formulerade i orden: "Now more than ever
seems it rich to <lie."
Men Gullbergs dikt " Till en näktergal i Malmö" talar också ett personligt språk i djupaste
mening.
Från vilket paradis är stämman lånad
som tränger in i rummet där jag bor?
Så sjöng du när jag foddes i din månad
for en fortvi vlad k vinna som blev mor.
En majnatt hände det som ingen visste;
vår stora hemlighet kom ingen åt.
Den som forsökte spåra oss tog miste:
i toner dränkte du min forsta gråt.

Det är en strof om ett hemligt samförstånd , en
oåtkomlig gemenskap, mellan den nyfödde och
sångfågeln , inte mellan mor och son .
För den som söker sanningen om Gullbergs
första förflutna finns det klara besked att få. I S:t
Petri församlings " Födelse- och Dopbok" läser
man att han föddes den 30 maj 1898. Vid uppgiften om faderns namn och yrke står " okänd ", vid
moderns namn och yrke står "okänd, men an mäld" samt hennes födelsedatum , den 25 januari
1876. Vidare uppges att barnet döpts den 13.6
1898 av pastor W . Nordström , som uppenbarligen var den till vilken moderns namn anmälts.
Faddrar vid dopet var "järnvägsarbetare Bengt
Gullberg och h.h . Elsa ".
Det är nu välkänt att den okända , men anmälda modern var kontoristen Hilda Johnsson , 23 år,
och att den okände fadern var Robert Brand, 26
år och affärsman . Båda var anställda i Grubbens
filialer, ett grossistföretag i pappersbranschen ,
som hade sina lokaler i en trevå ningsfastighet vid
Gustav Adolfs torg på den tomt där nu Trygghuset ligger. Robert Brands officiella titel var
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prokurist, det vill säga han hade fullmakt från
firmans huvudkontor i Stockholm att sköta filialens affärer. Han var känd som en driftig man i
karriären .
Det hade bestämts att det väntade barnet skulle
födas i lönndom . Om de verkliga orsakerna till
det beslutet kan man bara spekulera. Att de unga
blivande föräldrarna var offer för tidens moralcodex är naturligtvis en allmän och giltig förklaring. Dessutom är det väl troligt att Brands
ställning i företaget kunde hotas, om historien
med kontoristen blev känd och omskvallrad i
Malmös affårsvärld som ett fritt förhållande mellan chef och sekreterare. Situationen hade naturligtvis kunnat räddas med ett snabbt giftermål.
Men den utvägen valde man av någon anledning
inte.
Hur det gick till när Hjalmar Gullberg blev en
Gullberg och inte en Brand eller Johnsson , berättar i detalj ett domboksprotokoll från en arvsprocess i Malmö rådhusrätt den 5 december
1927 . Rätten hade att med vittnesmål fastställa
att filosofie licentiaten Hjalmar Gullberg, Lund ,
var son och ende bröstarvinge till Hilda Brand,
född Johnsson. I fru Brands eget testamente hade
ingen hänsyn tagits till att det fanns en son med
laglig arvsrätt. Ett nytt testamente skulle nu på
Gullbergs begäran upprättas, sedan föräldraskapet
faststäl Its.
Vittnena var två : barnmorskan Karna Johansson , Södra Förstadsgatan I 0 B och fru Elsa Gullberg, Södra Förstadsgatan 78 B. Enligt protokollet
berättade barnmorskan:
" Någon gång på våren 1898 fick vittnet besök
av en ung dam , som uppgav sig heta Hilda Johnsson och som ville förhöra sig angående möjligheten att under väntad förlossning erhålla rum
och vård hos vittnet. / ---/
Hon återkom därefter en dag i slutet på maj
månad samma år, och på morgonen därefter, den
30 maj , födde hon ett gossebarn . Efter födseln

Bakgården på Södra Förstadsgatan 78 . Huset hade ursprungligen nummer I00 och kallades för "Hundrahuset".

Tillsammans med fostermodern Elsa Gullberg.

meddelade hon vittnet att en person vid namn
Robert Brand vore fadern till barnet, samt bad
vittnet sända bud till bemälde Brand. / ---/ Fram
på förmiddagen ringde det på tamburklockan ,
vittnet gick ut och öppnade. I trappan stod en
mansperson , som på vittnets fråga uppgav sig
vara Robert Brand och meddelade att han fått
bud att komma dit samt tillade: "Jag är far till
gossen som är född ." Vittnet släppte då in
honom ,. och , sedan han kommit in i det rum, där
Fröken Johnsson låg, samt hälsat, tog vittnet
barnet , lade det i hans armar samt sade: "Då är
detta fadern till gossebarnet' ', vartill han svarade
"ja". Vittnet minns särskilt, hur Brand stod en
stund med gossen på armen och yttrade sig om
barnets utseende.

Brand återkom därefter så gott som varje dag,
så länge Fröken Johnsson vistades hos vittnet.
Redan samma dag gossen föddes , hemställde
Fröken Johnsson att vittnet måtte vara henne
behjälpligt med att söka utackordera barnet i anledning varav vittnet avlade ett besök hos Fru
Elsa Gullberg, boende i Holmgatan 3, med vilken
vittnet var bekant , och tillfrågade henne, huruvida hon vore villig att emottaga barnet , vårda
och uppfostra detsamma mot ersättning. Fru
Gullberg gick in härpå och redan samma dag, enligt vittnet vill minnas , överlämnades barnet till
henne.
Barnet döptes ett par veckor därefter i vittnets
bostad i närvaro av modern , Fru Elsa Gullberg,
dennes brorsdotter samt vittnet och erhöll i dopet
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namnet Hjalmar Robert. Fröken Johnsson hade
själv å en lapp antecknat dessa namn. / ---/
Fröken Johnsson verkade hela tiden under sin
vistelse hos vittnet och även , då vittnet sedermera
träffade henne ytterst nervös -0ch ängslig för att
barnets födelse skulle bliva känd. / ---/ Vad Brand
beträffar, var förhållandet ett helt annat. Han visade icke någon nervositet eller ängslan , tvärtom
syntes han vid alla sina besök uppriktigt glad över
barnets födelse och vittnet erinrar sig särskilt den
stolthet, han lade i dagen , då han vid sitt första
besök fick se barnet, samt det beundrande uttryck
han fällde. Han yttrade vid detta tillfälle, att barnet i hög grad liknade honom .
Vittnet kan slutligen förklara att gossens utseende sedan han blivit vuxen företer en slående
likhet med utseendet hos Robert Brand."
Elsa Gullbergs vittnesmål står i överensstämmelse med Karna Johanssons. Ett par detaljer och
situationsbilder i hennes berättelse ger ytterligare
belysning åt förhållandet:
"På Fru Johanssons fråga om storleken av den
ersättning, som vittnet önskade, begärde vittnet
ett belopp av 15 kronor i månaden. /---/
Ungefär en månad efter barnets födelse erhöll
vittnet besök av Fröken Johnsson , som kom i
sällskap med en person som föreställde sig som
Robert Brand. /---/
Brand frågade vittnet, om vittnet ville vidare
behålla barnet. Vittnet genmälde härtill , att hon
först ej ämnat detta, men numera fäst sig vid
gossen , så att hon ej ville lämna honom. Brand
förklarade då , att både Fröken Johnsson och han
vore glada, om vittnet ville behålla gossen , enär
de insågo, att han finge sin rätta vård hos vittnet.
/ ---/

Vittnet erhöll därefter besök av dels Brand och
Fröken Johnsson gemensamt, dels Fröken Johnsson ensam och dels Brand ensam . Dessa besök
torde i regel hava inträffat ett par gånger i
månaden .
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Brand och Fröken Johnsson ingingo sedermera
äktenskap. Dessförinnan kom Brand till vittnet
vid ett tillfälle. Efter en stunds samtal yttrade
Brand: "Ja nu ska' Hilda och jag gifta oss." Vittnet sade: "Jaså, då kanske herrskapet tar Hjalmar
ifrån mig?" Brand: "Nej , inte så länge Fru Gullberg vill ha honom, för han har det bra. Hilda
kan inte passa honom , för hon skall sitta på vårt
kontor." / ---/
Särskilt Brand visade stort intresse för gossen ,
hans skolgång och studier. Brand och Fru Brand
hava lämnat alla för gossens uppfostran och studier nödiga penningar.
Vittnet har aldrig för Hjalmar Gullberg velat
omtala förhållandet med hans börd, enär hon
fruktat, att en dylik underrättelse skulle alltför
hårt uppröra honom.
Vittnet har vid ett tillfälle sagt till Brand: "Jag
vet aldrig, hur jag skall kunna framföra till Hjalmar, att jag icke är hans mor." Brand svarade:
" Det kan vi låta vila, tills han blir lite större, så
kan vi tala om det. " / ---/
Vittnet har haft det intrycket, att Fru Brand
sökt göra allt för att det ej skulle bliva bekant, att
hon vore moder till Hjalmar. / ---/
Då Hjalmar Gullberg och vittnet vore på besök
hos henne, hindrade hon tjänstefolket att komma
in i det rum, där de sutto. / ---/
Vittnet hade många gånger besökt Brand för att
tala om gossen."

Son en och fost ersonen
Äktenskapet mellan Robert Brand och Hilda
Johnsson ingicks den 6 oktober 1900, och de bosatte sig i företagets fastighet på Gustav Adolfs
torg 4. Från torget utgick, då som nu , Södra Förstadsgatan. En promenad från torget till nummer
78 B var dåförtiden i lika hög grad en social som
en lokal förflyttning, från stadens merkantila centrum till dess mer proletära utkant. Ensam eller i
sällskap med fostermodern gick Hjalmar Gullberg
många gånger den vägen efter besöket hos " tant

Makarna Brands bröllopsfoto.

Makarna Brands hus och företag på Gustav Adolfs torg 4.
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Hjalmar Gullbergs far Robert Brand som nybliven äkta
make till Hilda Jonsson år 1900.

Hjalmar Gullberg som skolpojke.

Hilda och farbror Robert" på Gustav Adolfs torg.
När fru Brand kom på visit till Södra Förstadsgatan lät hon sin vagn stanna en bit bort på Skolgatan för att kunna ta sig mer obemärkt upp till
Gullbergs på andra våningen i hyreshuset.
Bengt Gullberg var, liksom hans hustru Elsa ,
48 år när Hjalmar kom till dem. Han hade varit
knekt, järnvägsarbetare och hyrkusk men övertog
så småningom sysslan som gårdskarl , när familjen
hade flyttat från Holmgatan vid Fersens väg till
Södra Förstadsgatan.
Bengt Gullberg var inte precis nykterist. yktrare var hustrun . Elsa Gullberg var den som styrde
och ställde, både i familjen och i huset som vice-

värdens hustru. Hon hade namn om sig att vara
en rättskaffens, ordentlig och omtänksam människa. Sitt hem höll hon alltid välstädat och prydligt , och själv uppträdde hon mycket korrekt och
påfallande propert klädd . Uppenbarligen hade
hon också skinn på näsan , ty de som minns
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henne frå n huset på Södra Förstadsgatan berättar
inte bara om hennes vänlighet utan också om
hennes barskhet. Men till fostersonen Hjalmar lär
hon aldrig ha sagt ett hårt ord . Henns omtanke
och vaksamhet när det gällde pojkens bästa tog
sig ibland uppseendeväckande uttryck. Så berättas
det t.ex. att fru Gullberg tog egna smörgåsar med
till Hjalmar, när familjen var bortbjuden till be-

Makarna Gullberg tillsammans med fosterbarnen Elisabeth Andersson , Elsa Gullbergs brorsdotter, och Hjalmar i
hemmet på Södra Förstadsgatan.

kanta, där man inte var så nogräknad och där
hon inte riktigt kunde lita på renlighet och hygien. I familjens lilla tvårumslägenhet hade.
pojken från början eget rum. Förutom makarna
Gullberg fanns där också Elsa Gullbergs brorsdotter Elisabeth Andersson, som var nio år äldre
än Hjalmar. Hon bodde också i vuxen ålder kvar
hemma och drev en liten cigarraffär på nedre
botten i samma hus.
För grannfamiljerna och Hjalmars lekkamrater
på gården stod det fullt klart, att pojken egentligen inte hörde hemma där han bodde. Man har
berättat att alla i huset förstod att han var av s.k.
fin familj, men att ingen visste vilken. Det hände
att man halvt på skämt gissade, bl.a. på husets
ägarfamilj, apotekare Tesch . Hjalmar var alltid så

fint klädd ; han var också mindre och sprödare än
sina kamrater. Han talade aldrig någon bred mal möitiska ; han spelade fiol , och han gick så småningom i gymnasium , på Latinskolans helklassiska linje. Han var annorlunda.
Som framgår av de citerade vittnesmålen var
det bestämt att det egentliga förhållandet i det
längsta skulle döljas för pojken. För sin äldsta och
bästa vän genom åren , Ingvar Andersson , berättade Hjalmar Gullberg någon gång under gymnasietiden att han redan i åttaårsåldern insett sin
situation. Att grosshandlare Brand var hans far
hade ingen behövt tala om för honom . Det upptäckte han i sin egen spegelbild: han var, som
fadern själv noterat när han första gången tog upp
honom i sin famn , en avbild av sin pappa.

49

I ett sådant läge har man anledning att fästa en
viss uppmärksamhet vid ett unikt självbiografiskt
dokument, som har påträffats i hans litterära
kvarlåtenskap. Det är en dikt utan titel i sex strofer, inskriven i en manuskriptbok med dikter till
Döds mask och lustgård (1952) och daterad den
I 7 .8 1949. Här finns, en enda gång, en plötslig
eruption av sonens hat och fostersonens kärlek
många år efter det att både föräldrarna och fosterföräldrarna gått ur tiden .
Man bör betona att det här inte är fråga om en
färdig dikt avsedd för trycket. Hjalmar Gullberg
skulle med all säkerhet aldrig ha publicerat den
själv. När den skrevs var han på väg att frigöra
sig från den enkla, omisskännligt gullbergska,
men förbrukade stil, som dessa strofer talar i. De
meddelas här inte för sin litterära märkvärdighets
skull utan för minnesbildens uttrycksfullhet och
känslans intensitet: en skolpojkes väg från Södra
Förstadsgatan, där han bodde, till Gustav Adolfs
torg, där han skulle ha bott.
Hjalmar Gullberg som ung violonist tillsammans med
fostersystem Elisabeth.

Det finn s inte en rad i Gullbergs tryc kta lyrik
som talar öppet om det trauma som rimligen bildats i den dubbla rollen av son och fosterson. I
den opublicerade poesien från tjugotalet finns en
lite skämtsa m dikt med rubriken "Göken". Bara
den som redan visste skulle kunna fatta att den
främmande fågeln var författaren själv.
I ell främmat bo blev jag lagd,
när jag var ell ägg. Kuku, k uku.
Far och mor kände inte jag.

Med all rätt har Gullbergforskare sedan sett
den biografiska bakgrunden återspeglad i dikter
om anonymiteten, i fixeringen vid Mariagestalten ,
i översättningarna av Gabriela Mistral ("Sången
om en son " ), som han kallade för " det ställföreträdande moderskapets diktarinna" . Men om författarens minnen om den bakomliggande konfliktsituationen i barndomen har dikterna tigit.
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För all jag inte var som andra,
for all milt hem var inte här,
kunde jag i min kvällsbön klandra
den gud som ha ver barnen kär.
Jag visste vad man inte visste
jag visste forrän jag blev stor:
att jag om pappas säd gåll miste
och mamma aldrig varit mor.
Någo nting drog mig ut i kvällen,
lust efter vad och flykt från vad?
Hemlängtan till forbjudna ställen,
de andras fo nster i en stad.
I gatljus utan rullgardiner
såg jag hur de fors trödde sig
och greps av hat mot det som skiner
och hat mot dem som fodde mig.
Jag smög mig upp i deras trappa,
ett barnporträtt av husets värd,
Så rusade jag hem till pappa
men teg om blodets tiggarfci.rd.
An skyr jag hos mig anletsdragen,
for att jag inte deras }att
som gav mig från den forsta dagen
en kärlek som är utan måll.

Makarna Gullberg och fosterdottern Elisabeth i kolonin; stående på sidan till höger Hjalmar Gullberg.

Makarna Brand framför huset i Falsterbo vilket efter en arvsprocess
1927 tillföll deras son Hjalmar Gullberg.

Hjalmar Gullberg framför sitt hus
Falsterbo.
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Hjalmar Gullbergs jordfästning i juli 1961 på
Mellersta kyrkogården var den slutliga återkomsten till fosterföräldrarna och hemstaden. Ett stenkast från graven larmade Nobelvägen. Från andra
hållet, från den täta grönskan kring kapellet,
hördes fragment av fågelsång. Stadens melodier
följde honom.
På gravplatsen står en grovhuggen sten med
makarna Gullbergs och fostersysterns namn och
år. En liten vit platta i marken bär Hjalmar Gullbergs namn. Arrangemanget kan tyckas tala ett
teckenspråk om samhörighet och främlingskap till
slutet. Och diktarens namn är utan år.

Anmärkning
De manuskript och dokument som lämnat underlag till
framställningen finns numera på Lunds universitetsbibliotek, som våren 1983 mottog Hjalmar Gullbergs
litterära kvarlåtenskap som donation från grevinnan
Greta Thott, Stockholm. Den opublicerade ungdomslyriken har tidigare behandlats av Carl Fehrman, dels i
hans bok om Hjalmar Gul/berg (1958 ; ny utvidgad uppi
1967), dels i hans studie "Att finna tonen. Notiser kring
Hjalmar Gullbergs manuskript och korrektur" i Svensk
Litteraturtidskrift 1961 :4, där ett par av de här citerade
dikterna tidigare offentliggjorts och kommenterats.
Intervjuer har gjorts med den nu bortgångne Ingvar
Andersson, Stockholm, och med en av Hjalmar Gullbergs lekkamrater från Södra Förstadsgatan , fru Helga
Wiren , Malmö.

Familjen Gullbergs gravplats på Mellersta kyrkogården
Malmö.
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Altarna i S:t Petri kyrka före reformationen
AV EINAR BAGER

I vår TV:s diskussioner och på annat håll kan vi
då och då avnjuta skådespelet av två stridstuppar,
som söker överbjuda varandra genom att ständigt
höja rösten , utan att lyssna på motståndarens
argument. Så har det väl varit i alla tider och här
i Malmö har vi ett exempel av aktningsvärd ålder
på en sådan sammandrabbning, där den ene ofta
frågar i väster för att få svar i öster. Denna tvekamp försiggår i stridsskriften "En liden Disputatz udatT den hellige Skriffi emellom Borgemester
i Malmö oc Herr Cantor atT Lund'', tryckt i
Malmö 1530.
Bland de många anklagelser, som kantor Asser
Pedersen för fram mot reformatorerna , i Malmö,
skall intresset här riktas på följande punkt: " Nu
haffue I aflagt saadan Gutz tieniste oc brödt neder
60 Altere oc flere oc opbygget eett igien". Till
detta svarar Malmöborgmästaren Jep Nielsen , att
"ssadan Gutztiemiste, som I holder oc taler om,
kalder Sancte Paauel galenskab at waere, Corint.
cap. 14'', och utlägger texten vidlyftigt om alla
missbruk, som bedrivits, för att sluta med: "saa
haffde wi till thesse Altere dobbelt prester, men
til wor predickestol ei een laerder oc retsindig
prest".
Borgmästaren förnekar således inte anklagelsen
i och för sig, utan nöjer sig med att gå till motattack. För senare tiders forskare har dock uppgiften om antalet förstörda altare, 60 och flera ,
verkat orimlig och det kan därför vara befogat att
undersöka, om det verkligen funnits underlag för
detta påstående.

Eftersom kostnaderna för tjänsten vid dessa altare i regel bestreds genom landgille eller jordskyld från gårdar, som donerats för dessa fromma
stiftelsers underhåll, kan de helgon , till vilka altarna knutits, närmast sökas i detta sammanhang.
Man skulle visserligen tro, at de katolska traditionerna på detta område brutits, när reformatorerna eljest gjorde rent hus med denna " galenskab", men så är ingalunda fallet. Med någon förvåning finner man, att ända fram till 1500-talets
slut figurerar en lång rad helgon i S:t Petri kyrkas
och altargodsens räkenskaper såsom namngivare
till altaren med avgiftspliktiga gårdar.
I " Malmö stads 600-års jubileum" har A.U.
Isberg j:r försökt utreda platsen för de forna altarna i S:t Petri kyrka på så sätt, att han tänkt sig
"kirkevergen ", som förde räkenskaperna, börja
sina anteckningar med det altare, som stod vid
södra ändan av koromgången , för att sedan vandra vidare längs kyrkans alla väggar, tills han återkom till utgångspunkten . Så enkelt är det tyvärr
inte. Det fåtal altare, vars plats är känt, passar
inte alls in i Isbergs uppställning. I räkenskaperna
redovisas altarna i följande ordning:
S. Elisabets altare
S. Hans altare
Vor Frus altare i Vor Frus kapell hos stenckekaret - i nuv. sakristian
S. Trinitatis altare (1522: som Mester Knud
Karlsz hafde i försvar)
Helige tre kongers altare - i Dringenbergskapellet,
som tidigare bar altarets namn
S. Trinitatis altare (1522: som Her Henrik Witstedt hatTuer vti försvar)
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S. Katarina de Senis altare
S. Gertruds altare
Vor Frus altare - norden i kirken
S. Nicolai altare
S. Jacobs altare
S. Olufs altare
S. Anne Callente altare - i kapellet med hennes
namn, nuv. södra kapellet
Vor Fru Rosari altare
Helige Legome altare - kapellet med detta namn ,
senare Krämarekapellet, nu dopkapellet
Vor Frus altare - i kapellet med samma namn westen optil Helig Legome capell, som sangs Vor
Frues tidender vdinden
Således i allt 16 namngivna altare, som uppburit landgille från i altargodsets räkenskaper
uppräknade gårdar. Men förteckningen inledes
med 32 gårdar, vars landgille tillfallit icke namngivna altare eller kanske altaretjänsten i gemen.
Lyckligtvis kan vi tillovanstående lista foga en
lång rad altare, som möter oss på andra vägar.
Eftersom månget alta re nämnes av en ren tillfällighet, får man räkna med , att slumpen valt bland
mängden .
I överenskommelsen den 2 1 juli 1522 mellan
Malmö stad och Lunds domkapitel rörande det
senares stora gårdsinnehav i Malmö nämnes utom
några av ovanstående altare även följande , " som
hörer vicarier til vti Malmöge kirke" :
S. Martini altare
Vor Fru compassionis altare, " kallat peffiinge
altere" - troligen vid sydöstra porten
S. Birgittas - Berittes - altare i tornet
Genom något enstaka donationsbrev men stundom blott genom uppgifter i samband med gårdsköp utökas antalet ytterligare, allt dock stämplat
med slumpens prägel:
S. Mauritii altare stiftades 1452 av köpmännen
från Olden-Stettin och uppges ha stått " westen
negest der gerwecammer dore' ', gissningsvis väster
om norra vapenhuset.
54

S. Anne altare "norden i coret" fick 1464 av riddaren David Hack ett stenhus. Donationen lämnades till prästerna i Kalendegillet, varför det är
möjligt, att altaret flyttades till gillets senare uppförda kapell , men såsom redan framgått av denna
redovisning, kunde flera altare bära samma namn .
S. Anne norden i coret nämnes även 1465 och
1483.
S. Antonii altare omnämnes 1499 i bagarelagets S. Antonii lags - protokoll.
S. Barbara altare omtalas 1510 i samband med ett
gårdsköp. En bolig, en mindre bostad, hörde vid
denna tid till detta altare , som stod "i Malmöge
bykirke" .
S. Andreas altare råkar nämnas 1509 , då ett Vor
Fru altare i Malmöge sognekirke uppges stå
"sönden fra S. Andreis altere" .
S. Dorotheas altare äger en stenbod, som 1509
efter invecklade turer hamnar i riddaren Pofvel
Laxmands ägo.
S. Tomas altare känner vi till genom uppgifter
först vid 1500-talets mitt. Två smeder tvistade
1558 om en kyrkstol på den plats, "som Sancte
Tomesis altere stod" . Det kallas även för
"smedernes altere".
" Jungfru Marie oc Johannis Baptiste altare" äger
1487 en gård vid Västergatan, som omnämnes
redan 14 7 5 såsom hörande till S:t Petri kyrka i
Malmö.
Bland Gråbrödraklostrets altare nämnes sådana,
helgade S. Antonius och S. Barbara, men att den
senare varit representerad även i "bykirken",
framgår av ovanstående och det markanta inslaget
av präster i S. Antoniilaget - bagarelaget - synes
förutsätta ett altare även i S:t Petri kyrka.
Samlingen kända altare i S:t Petri kyrka har
därmed nått siffran 27 , men ofta är det ju rena
tillfälligheter, som vi har att tacka för uppgifter.
Vid uppdelningen av kyrkans gods 1540 kom på
den lott, som bokfördes bland stadens inkomster,
jordskylden från gillen och hantverkslag. Att S.
Knuds och S. Josts mäktiga köpmansgillen haft

egna altare kan knappast betvivlas och liksom
bagare och smeder hade säkerligen även andra
hantverkslag altare till sina skyddspatroners ära. I
S. Birgittas jordegods, som vi kan följa från 1532 ,
ingick gården gl nr 28 vid Östergatan, men först
1587 fflr vi veta, att rebvinderlaget döljer sig
bakom denna symbol. Slutligen har väl liksom
Stettin även andra mäktiga Hansastäder haft sina
altare, vars nerbrytande kan ha varit väl förenlig
med de reformatoriska ideerna hemma. Ännu i
slutet av 1500-talet sökte Liibeck, ehuru förgäves ,
värna om sina rättigheter i S:t Petri kyrka.
Den tidigaste uppgiften om donation av ett
tyvärr icke namngivet altare är från år 1395. Den
14 december detta år skänkte Fru Kristine Petersdatter, änka efter riddaren Jacob Muus, en ladugård i Malmö till det av hennes make stiftade
altaret i sockenkyrkan därstädes. Hon ställde
dock ett villkor för donationen , hon skulle själv
utse präst och anbefalde nu Herr Petrus med tillnamnet Danmark till denna tjänst. Hon krävde
dessutom patronatsrätt för sig och sina arvingar i
evig tid . Ärendet hänsköts till ärkebiskopen, som
tog tid på sig och först efter två år kom med sitt
utlåtande. På grund av visade förtjänster inneslöt
han i sin synnerliga nåd Dominus Petrus Iohannis
dictus Danmark och rekommenderade denne hos
fru Kristine till den nu vakanta tjänsten som altarepräst, varefter akten bekräftades med sigillringen. Det kan nämnas, att uttrycken för personligt
engagemang ännu hundra år senare ord för ord
återkommer i akter av denna art.
Till det av myntmästaren Henrik Dringenberg
stiftade kapellet öster om koret i S:t Petri kyrka
skänkte hans son kyrkoherden Johan Dringenberg
och dennes syster år 1501 ett altare, kanske det
tre kongers altere, efter vilket kapellet stundom
benämndes. Även här sattes som villkor, att de
och deras arvingar skulle förestå altaret och utse
präster eller kaplaner till tjänsten vid detsamma.
Ännu så sent som är 1523 stiftar Hans Michelsen, tidigare borgmästare, nu Christian II:s råd,

ett altare Compassiones beate Marie, till åminnelse av Jungfru Marie lidande. Till tjänsten vid
detsamma hade han upprättat "ett fast capellani".
En uppgift från år 1475 berättar om ökade
löneförmåner för en altarepräst. Staden uthyrde
en strandremsa untaför "plankerne" och som
vederlag skulle erläggas landgille till S. Gerturds
altare i S:t Petri kyrka "till gudstienstens forögelse, till hielp oc tröst at löne den prest med , som
fromesse holde skal".
I min redogörelse för "Präster i Malmö före reformationen " hade tyvärr en av de intressantare
råkat falla bort. Redan hans benämning är lika
originell som målande, Johannes cum brevibus
brachiis, Johannes med de korta armarna , alta
rista parrochialis ecclesie Malmogensis. Han hade
jämte två landsortspräster i Malmönejden och åtskilliga andra drabbats av den påvliga bannstrålen . Anledningen var, att priorn i Heligandsklostret i Malmö anfört en rad klagomål av allehanda slag. Av särskilt intresse är, att klostret,
som låg på nuv. Stortorgets nordvästra del, av
staden förvärvat ett i söder angränsande område,
genomskuret av ett dike - aqureductus - erlagt
köpeskillingen , men därefter vägrats tillträde till
egendomen. Bannlysningen omfattade därför även
borgmästare och råd i Malmö, men rättelse hade
ej uppnåtts, varför saken nu underställdes en
prästnämnd från Liibeck.
Som avslutning på denna redovisning av präster, knutna till altarna, kan nämnas, att i en
handling i Vatikanarkivet, daterad den 22 april
1509 , omtalas klerken Jacob Laurensen såsom
tjänstförrättande vid S. Katarinas altare i S:t Petri
kyrka i Malmö.
Hittills har vi endast sysslat med altare, som
haft sin plats i S:t Petri kyrka , men staden hyste
åtskilliga andra kyrkliga inrättningar, som även
drabbades av bildstormen. Det stora Heligandsklostret på nuv. Stortorget, Gråbrödersklostret i
nuv. Kungsparken, S. Simonis och Jude kyrka
och Svartbrödraklostret vid Västergatan , S.
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Jörgens kapell vid Södergatan, S. Gertruds kapell
vid gränden med hennes namn, Helig korskapellet
utanför Västerport, kapellet i forna övre Malmö
nuv. Pildammarna, alla torde ha haft ett eller
flera altare, av vilka ett par i Gråbröderskyrkan
tillfälligtvis är kända.
Det går givetvis aldrig att exakt fastställa antalet altare i det medeltida Malmö, men denna

utredning visar, att man för S:t Petri lugnt kan
sätta siffran "40 och flere", medan övriga kyrkliga institutioner bör ha bidragit med, vad som
krävs, för att kantor Asser Pedersens uppgift skall
vara höjd över varje tvivel. Den vresiga tonen
föranleder ofta överdrifter, men så är knappast
fallet här.

Petrikyrkan, koret sett från nordöst. Träsnitt efter teckning av A T Gellerstedt i Ny Illustrerad tidning 1867. - Ur
Minnenas Malmö.
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Salomon Rummel 1687-1710
Kompletteringar till Malmö Caroli Herdaminne
AV SVEN

G SJÖBERG

Till förste kyrkoherde i Malmö Caroli kallade
den tyskbaltiske generalguvernören Rutger von
Ascheberg 1687 Magister Salomon Rummel
Burckbernhemio-Francus (Hm: BurchbernheimioFrancq.), som denne officiellt skriver sig i den
egenhändiga skildringen av kyrkoinvigningen den
1/10 1693. 1
Enligt en i Malmö bevarad fragmentarisk gravsten , åberopad i Hm , vore Rummel född den
18/ I 1659 och " torde ha varit bördig från Burchbernheim (läs: Burgbernheim) i Mittelfranken",
en liten stad inte långt från det berömda Rothenburg ob der Tauber väster om Niirnberg. Att så
är fallet har nu till fullo bekräftats. 2
Salomon Rummel var son till adjunkten i Burgbernheim , Georg Gottlieb Rummet , född därstädes den I 0/ I0 1622 och dennes maka Anna
Maria Stumpf, prästdotter från Bayreuth. Efter
tjänstgöring i Burgbernheim 1651-1658 tillträdde
fadern kyrkoherdebefattningen i det närbelägna
Baudenbach, där han verkade till sin död den
26/ 3 1672.3 Släktskapet bestyrkes av att den i
bouppteckningen efter makarna Rummel4 omnämnde framlidne brodern Georg Theofil Rummet den 4/7 1692 inskrevs vid universitetet i
Lund som "Georgius Theophilus Rummel
Baudenbac. Francus".5 Denne var således en yngre broder till Malmöherden , född efter faderns
tillträde i Baudenbach.

Var Salomon Rummet studerat, vet vi ej. Hans
namn återfinnes ej i gängse universitetsmatriklar varken i det närbelägna protestantiska Altdorf
eller Jena , där fadern varit inskriven.
Enligt egenhändig anteckning i kyrkoboken ingick Rummel äktenskap i Malmö den 16/ 6 1691
med Margareta Elisabeth Bornholdt, född den
25 / 10 1661, förmodligen i Garding i Schleswig.
Hon var dotter till framlidne Marquard Bornholdt
och dennes maka Barbara, död i hög ålder i
Malmö Caroli den 22 /8 1704.6 Marquard Bornholdt hade på sin tid varit " Landschreiber" i
Garding i Schleswig (ej : " Gardingen", som den i
sydtyska namntraditioner uppvuxne Rummel anger och Hm övertar). Han hade vidare varit
" Amtsverwalter" i Maarkaer amt.7 Hm:s icke
existenta "kretsen Strahe" är en feltolkning av
Rummels otydliga " M ohr K .. . (?)" .s
Salomon Rummel gick ur tiden den 9/ 3 1710
endast 51 år gammal , hustrun följde halvtannat år
senare den 6/ 11 1711. Närmaste anhöriga var
enligt den först efter makans död upprättade
bouppteckningen 9 Malmöherdens syster Anna
Margaretha Rummel , jordfäst i Malmö Caroli den
13/ 8 1712 10 , änka efter en pastor Georg Gottlieb
Vulpius, samt brorsdottern Anna Dorothea
Rummel , dotter till den förutnämnde , framlidne
Georg Theofil Rummel , vid sin bortgång sekreterare i Pernau i dåvarande Livland .
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Då bröstarvingar saknades, skiftades boet mellan nära och avlägsna släktingar, varvid det häri
ingående stora biblioteket skingrades.
Den Rummelska boksamlingen, som omfattade
nära 2000 band till ett bouppteckningsvärde av
2967 daler silvermynt, var ett för tiden karakteristiskt, huvudsakligen latinskt lärdomsbibliotek ,
ännu präglat av polyhistoridealet. Störst var som
väntat den teologiska avdelningen med 948 nummer, närmast följd av filosofi (dvs. humaniora)
med 716 . Juridiken omfattade endast 26 poster,
medicin med naturvetenskap 104.11
Det teologiska beståndet domineras av exegetik
och homiletik, bibelkommentarer och predikosamlingar utgör ett markant inslag. Författarna
representeras till större delen av präster och lärde
frå n hela det tyska språkområdet. Överraskande
stort är inslaget av engelsk teologi. Inte heller
katolsk forskning stod Rummet främmande inför.
I samlingen fanns t.o.m. en utgåva av den Romerska kyrkans Index librorum prohibitorum, index
över förbjudna böcker.
Inget försök har hittills gjorts att utifrån det
Rummelska bibliotekets sammansättning dra slutsatser om ägarens intressen och teologiska inriktning. I samband med den nedan utförda analysen
har de personhistoriska hjälpmedlen främst varit
Jöchers Allgemeines Gelehrtenlexikon , de teologiska realencyklopedierna samt gängse nationalbiografier och allmänna uppslagsverk. De bibliografiska källorna har, där inget annat anges, varit
de tryckta katalogerna från British Museum
(numera British Library) i London , Bibliotheque
nationale i Paris samt G .W. Walchs oumbärliga
Bibliotheca
theologica
selecta,
1-4, Jena
1757-1765.
Rummet upplevde som forskare och präst brytningen mellan luthersk ortodoxi och evangelisk
pietism, något som självfallet avspeglas i hans
boksamling, i vilken både ortodoxin och pietismen är representerade.
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Till det ortodoxa skedets mera kända företrädare hos Rummet hörde Martin Chemnitz
(1522-1586), som med framgång verkade för
lutheranernas enande kring konkordieformeln och
nådde europeisk rytkbarhet genom sin grundliga ,
kritiska granskning av koncilbesluten i Trient,
framlagda i den 4 bd omfattande Ex amen concilii
Tridentini, Leipzig 1565-73. Såväl Konkordieboken som Chemnitz' nyssnämnda huvudverk
fanns i det Rummelska biblioteket. Representerad
var också den protestantiska kyrkorättens grundläggare, professorn i Leipzig Benedict Carpzow
(1595-1666), med sin berömda Jurisprudentia
ecclesiastica, Leipzig 1649. Här fanns även
Johann Georg Dorsch (1597-1659), professor i
Strassburg och en av den lutherska ortodoxins
ledande kontroversteologer, likaså Wittenbergprofessorn Andreas Quenstedt (1617-1688), som i
sin Systema theo/ogicum, Wittenberg 1685 ｦｬ ｾ＠
sammanfattat den gammallutherska dogmatiken ,
ett verk som Rummel kunde rådfråga . I samlingen saknas dock - kanske av utrymmes- och kostnadsskäl - tidens främsta dogmatiska verk, Systema locorum theo/ogicorum , Wittenberg 1655-77 ,
av kollegan Abraham Calovius (1612-1686), som
dock är representerad med andra arbeten, ävenså
de kända Loci theologici, Jena 1610-22, av professorn i Jena , Johann Gerhard (1582-1637) - det
förra i 12 , det senare i 9 stora kvartband .
Mån brukar säga, att Philipp Jacob Speners Pia
desideria, Frankfurt 167 5, markerar pietismens
födelse . Philipp Jacob Spener (1635-1705) från
Rappoltsweiler i Elsass, verksam i Frankfurt,
Dresden och slutligen Berlin, var väl företrädd i
det Rummelska biblioteket. I bouppt. saknas hans
Pia desideria - även i den första versionen som
företal till Arndts postilla - men predikosamlingarna är så mycket fulltaligare, samtliga utgivna i
Frankfurt am Main , där inget annat anges: 12
Des tätigen Christentums Not wendigkeit und
M öglichkeit 1680 IT, Die evangelische Glaubens-

lehre 1688 , Die evangelischen Lebenspflichten
1692 ff samt Der evangelische G/aubenstrost
1695 . Av botpredikningarna fanns Christliche
Busspredigten 1678 ff och Das beruhmte Bussgebet des H. Propheten Danielis, Cap. IX, 1-23,
1700 - samt, av kasualpredikningarna förmodligen Christliche Trau sermonen 1691 (bouppt:
N uptualia). Man kunde vidare nämna Speners
Kurze Katechismuspredigten 1689 ff samt hans

Predigten uber des see/igen Johann Arnds
geistreiche Bucher vom wahren Christentum 1706
- självfallet fann s också Johann Arndts " Sanna
kristendom'', hans Vier Bucher vom wahren
Christentum, Braunschweig 1606 ff, i den Rummelska samlingen. Slutligen kunde man peka på
Speners Einfa/tige Erklärung ... des kleinen
Catechismi ... Lutheri 1677 ff samt ha ns digra
Co nsilia el iudicia theologica latina 1709 , likaså
hans Theologische Bedenken (bouppt: Consilia
germanicr,e), Halle 1700-02 ff. Listan kunde göras
lång.
Den närmare 30 å r yngre A ugust Hermann
Francke (1663-1727), verksam i Halle, var företrädd med predikosamlingar. En stor del a v
dennes litterära produktion utkom först efter
Rummels död.
Ytterligare en tredje a v den tyska p1et1smens
stora auktoriteter, Gottfried A rnold ( 1666-1714),
hade efter studier i det ortodoxa Wittenberg kommit under Speners infl ytande. Mest känd ä r han
för sitt historiska arbete Unparteyische Kirchenund Ketzergeschichte, Frankfurt 1699 . Detta och
ä ven andra skrifter av samme författare fanns i
Malmöherdens hyllor.
I vänskapligt förhållande till Spener stod
Heinrich M uller (1631-1675) samt Christian
Scriver (1629-1693), den senare en av pietismens
viktigaste föregå ngsmän .
Heinrich Muller, professor i teologi i Rostock ,
pastor vid stadens Mariakyrka , senare superintendent och berömd som exeget och predikant, var
fra mför allt känd som författare till gärna lästa

uppbyggelseböcker; hans inflytelserika Geist/iche
Erquick-Stunden, Rostock (?) 1664 ff, översattes
till svenska redan 1693. 13 Inte just denna men
flera andra skrifter av densamme fann s i Rummels ägo, bl.a. en av hans omfattande predikosamlingar, E vangelische Sch/usskette, Frankfurt
1672 .
Av Christian Scriver fanns utöver dennes
mycket lästa och ofta översatta "Själaskatt' ', hans
klassiska Seelenschatz i 5 bd , Leipzig 1675-92 , de
viktigare predikosamlingarna m .fl . skrifter, så Die

Herr/ichkeit und die Seligkeit der Kinder Gottes,
Leipzig 1685 ff, Theognosia christiana 1692,
E vange/ica Symbolica (så bouppt.), Die heilige
und gott wohlgefallige Hausha/tung 1686 ff samt
den posthumt utgivna Erbauliches dreifaches
Absehen eines Christen auf Gott, Niirnberg
1698 . 14
Den äldre

pietismen nä rstående var också
Johannes Olearius (1611-1684), superintendent
och hovpredikant i Halle och författare till må nga
uppbyggelseskrifter. Han skrev också a ndliga
sånger samt utgav en av tidens bästa psalmböcker. Hans stora bibelverk, Biblische Erklärung,
Leipzig 1678-81 i 5 bd, fanns i Rummels samling.
På fallande är, som redan nämnts, det stora inslaget av engelska teologer i Rummels bibliotek,
biskopen a v Winchester, Lance/ot A ndrewes
(1555-1626), den lärde kyrkohistorikern och
patristikern William Ca ve (1637-1713), m.fl .
Även här kan man peka på pietistiska föregå ngsmä n, framför allt Richard Baxter (1615-1691), 1 5
nonkonformistisk präst och populärteologi sk
skriftställare, som med sin genom mysti ska el ement präglade fromhet påverkat den tyska pi etismen - bl.a . har Spener tagit intryck av honom .
Särskilt känd blev han för sin även i vå rt land
lästa uppbyggel sebok Th e Saints' ever/asting rest,
London 1650 ff, av vilken Rummel ägde en version på t yska. Av samme författare har han förvärvat en rad traktater och skrifter i tysk översättning. I den Rummelska samlingen fann s slutligen
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Salomon Rummet (1659 - 1710), Caroli församlings förste kyrkoh erde.

ett av Baxters mest bekanta arbeten , A Christian
Directory, or a sum of practical theologie .. .,
London 1673 och senare, i vilket familjens
nyckelroll i samhälle och kyrka framhäves. En
förkortad version av denna skrift utkom i London
så sent som 1925 .
I Malmöbiblioteket var många äldre pietistiska
föregångsmän representerade. Här kan man följa
linjen från medeltidsmystikern Johannes Tauler
(ca 1300-1361) med hans berömda postilla , här i
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en utgåva Hamburg 1621 med förord av Johann
Arndt, via tidiga lutheraner som den just nämnde
Johann Arndt och Johann Gerhard till Spener
och Francke. 16
Sammanfattningsvis kan sägas, att knappast
någon av de i vårt land vid 1700-talets början
svartlistade "pietisterna" och "separatisterna"
saknas i det Rummelska biblioteket, företrädda
med arbeten i huvudsak anskaffade under ägarens
tid som kyrkoherde i Malmö 1687-1710, receptionshistoriskt kanske inte helt ointressant. 17
Rummets efterträdare i Malmö, Georg Friedrich Niehenck, död 1752 som kyrkoherde i Göteborgs tyska Christineförsamling - det är f.ö. han
som förtecknat och värderat sin företrädares bibliotek - hade namn om sig att vara "Pietistenfresser" , en ivrig motståndare till pietismen.
Härom vittnar redan titeln på en av hans tidiga
skrifter, ej nämnd i herdaminnena vare sig i Lund
eller Göteborg, nämligen Compendium errorum
pietisticorum, Leipzig & Rostock 1709 resp.
1710. 18 I denna antipietistiska framställning riktas
angrepp mot bl.a. Spener. 1 9 Enligt den tryckta
auktionskatalogen över det Niehenckska biblioteket, Göteborg 1753, fanns emellertid i dennes
samling - i studiesyfte? - inte bara Speners Pia
desideria i den tyskspråkiga versionen Frankfurt 1680 utan även dennes Geistliches Priestertum u.å . (Frankfurt 1677 tl), båda polemiska
skrifter, men även flera predikosamlingar m.m.,
intressant nog också den av Griinberg efterlysta 2. uppi. av Einfa.ltige Erklärung, Speners förklaring till den lutherska katekesen , enligt katalogen utkommen i Frankfurt 1679.20
Kännetecknande för ägaren är den avdelning
heretica och kontroverslitteratur, som återfinnes
under rubriken Novatores & illorum animadversores, religiösa förnyare och deras motståndare (s.
110-114).
I motsats till Niehenck var Rummet säkerligen
ingen "Pietistenfresser". Företrädde han utåt den
ortodoxa kyrkosyn , i vilken han vuxit upp, så

visar analysen av hans bibliotek, att Salomon
Rummel , Malmö Caroli förste tyske herde, stod
den konservativa pietismen och dess företrädare
nära.
NOTER:
1 MSA, Caroli kb. 5-7 .
2 Sjöberg 1982, 120.
J Simon, nr 2063 .
4 MSA, Bpt 1712 , 571.
5 LUM 1667-92, 48 . För hänvisningen till matrikeln
ett tack till Prof. Chr. Callmer.
6 MSA, Caroli kb. 132.
7 Smith, 248 .
8 MSA, Caroli kb. 229.
9 MSA, Bpt 1712, 571 fT.
10 MSA, Caroli kb. 153 .
11 Sjöberg 1982.
12 Bibliografiska data efter Griinberg 3, 211 fT.
1 3 Olsson, 66 f.
14 Tryckåren efter ADB 33 , 491.
1 s Hellekant, 71 anm. I fT.
16 Hägglund, 302.
17 Se Nordstrandh, 38 fT med listor över förbjuden och
beslagtagen litteratur i anhang.
18 1709 anges som tryckår i BN 124, 678 och NUC
418, 685 ; 1710 anges som tryckår hos Griinberg 3,
276; LUB:s exemplar är tryckt 1710. Förmodligen
har arbetet omtryckts 1710.
19 Griinberg 3, 276 .
20 Griinberg 3, 233.
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Malmö, Stadsarkivet (MSA):
Bouppteckningar (BPT) 1711-1712.
Malmö Caroli kyrkobok 1688-1 738 (Caroli kb.)
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ADB = Allgemeine deutsche Biographie. Red. von R.
von Liliencron und F.X. von Wegele. Bd 1-56. Leipzig 1875-1912 .
Bibliotheca Georgii Friederici Niehenck. Gothoburgi
1753 .
BN = Catalogue general des livres imprimes de la
Bibliotheque nationale. Auteurs. Bd 1- Paris 1897-.

British Museum. General catalogue of printed books.
Photolitogr. ed. to 1955. Bd 1-263. London
1959-1966.
Griinberg, P., Philipp Jacob Spener. 1-3 . Göttingen
1893-1906.
Hellekant, B., Engelsk uppbyggelselitteratur i svensk
översättning intill 1700-talets mitt. Stockholm 1944.
(Samlingar och studier till svenska kyrkans historia.
10.)
Hm = Carlquist, G ., Lunds stifts herdaminne från reformationen till nyaste tid. Ser. 2:1-9. Lund 1948-1980.
- Malmö Caroli i Ser. 2:2 .
Hägglund, B., Teologins historia. En dogmatisk översikt.
4. utök. uppi. Lund 1969.
Jöcher, C.G., Allgemeines Gelehrten-Lexicon. Bd 1-4.
Leipzig 1750-51.
LUB = Lunds universitetsbibliotek.
LUM = Lunds universitets matrikel. 1: 1667-1692 .
Lund & Leipzig 1926. (Album Academiae Carolinae.)
Nordstrandh, 0 ., Den äldre svenska pietismens litteratur. Stockholm 1951. (Samlingar och studier till svenska kyrkans historia. 26 .)
NUC = The National Union Catalog. Pre-1965 imprints. 1-685. London 1968-1980.
Simon, M., Bayreuthisches Pfarrerbuch. Miinchen 1930.
(Einzelarbeiten aus der Kirchengeschichte Bayerns.
12.)
Smith, J., Slesvigske Amtsforvaltere. Personalhistoriske
opl ysninger ... K.0benhavn 1954. (Stencil.)
Walch, G.W., Bibliotteca theologica selecta. 1-4. Jena
1757-1765.
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Utöver i uppsatsen direkt citerad litteratur hänvisas till
följande arbeten:
Pleijel, H., Karolinsk kyrkofromhet, pietism och herrnhutism 1680-1772. Stockholm 1935. (Svenska kyrkans historia. 5.)
Dens., Der schwedische Pietismus in seinen Beziehungen zu Deutschland. Lund 1935. (Lunds universitets
årsskrift. NF Avd. 1:4.)
Wilner, P., Lunds universitets matrikel 1667-1732 .
Återutgiven med register av Barbro Edl und. Stockholm 1984. (Acta Universitatis Lundensis. Sectio
1:43.) - Jfr I:UM ovan.
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Johan Heinrich Lasius 1714-1716
Kompletteringar till Malmö Caroli Herdaminne
AV SVEN

G

SJÖ BERG

När Georg Friedrich Niehenck, Salomon
Rummels efterträdare på predikstolen i Malmö
Caroli , 1713 valdes till kyrkoherde i Tyska Christineförsamlingen i Göteborg, var en av medsökandena Magister Johann Heinrich Lasius 1 • Denne
skulle i sin tur efterträda Niehenck i Malmö.
Efter kallelse den 30/ I 0 1713 och pastoral examen inför Domkapitlet i Lund året därpå följde
utnämningen den 11 15 1714. Som framgår av församlingens kyrkobok, hade Lasius emellertid
tjänstgjort i Malmö alltsedan vintern 1713 : han
officierade vid en vigsel den 11 I 12 detta år samt
förrättade jordfästningar den 1711, 31 / 3, och 414
1714, före både pastoralexamen och utnämning.
Hm :s biografiska upplysningar om Lasius är
knapphändiga . " Om hans föregående öden är endast känt", heter det med citat ur konsistorieprotokollen , " att han varit magister och att han
för detta företrätt rectoris scholae ämbete vid
Nyenskans men för fiendens infall måst flykta och
sedan vid eldbranden i Uppsala det ringa han
med sig haft förlorat" . Till Lasius' Uppsalavistelse skall vi strax återkomma.
Lasius var så lunda magister. Denna lärdomstitel förutsätter rimligtvis akademiska studier. En
genomgå ng av gängse tyska universitetsmatriklar
visar, att La sius varit inskriven vid följande
akademier: i Kie/ den 3/ 9 1684 som Johannes
Henricus Lasius Helmstadiensis Saxo 2 samt i
Königsberg vid juridisk fakultet den 1517 1689
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som Joh. Hnr. Helmstad . iur. 3 En namne, Johannes Henricus Lasius Osterod . Saxo inskrevs den
15 / 3 1689 vid universitetet i Wittenberg. 4 Denne
försvarade 1695 en medicinsk avhandling i Erfurt
under presidium av Johann Philipp Eysel
(1652-1717).5
Som framgår av Hm upplevde Lasius katastrofbranden i Uppsala den 15-16 maj 1702 . Om anledningen till hans vistelse i staden vid Fyrisån
får vi ingenting veta. Av Uppsala universitets
matrikel framgår emellertid att Lasius den 7I 11
170 I låtit inskriva sig vid stadens universitet (M.
Johannes Henricus Lasius Helmstadiensis Saxo,
Conrector Scholae Teotonicae Neoviensis) som
preceptor eller lärare för ett antal elever från den
gamla tyska skolan i Nyen. 6
Uppsalaimmatrikulationen är ur många synpunkter intressant. Den kastar nytt ljus över ett
krigsöde och en biografi eljest höljd i dunkel. Vi
får bekräftat, att konrektorn vid den tyska latinskolan i Nyen och senare Malmöherden är identisk med den Lasius, som tidigare inskrivits i Kiel
och Königsberg. Vi får också veta , att han redan
före Uppsala innehade magistertiteln.
Kulturhistoriskt särskilt intressant ur svensk
synvinkel är Lasius' anknytning till det under
stora nordiska kriget härjade lngermanland . Vi
skall här inte gå in på provinsens och den av
Gustav Il Adolf grundade staden Nyens historia -

där Nyenskans en gång vaktade det svenska stormaktväldets gräns mot öster, utbreder sig i dag
det sovjetiska Leningrad - endast konstatera , att
Lasius redan i krigets inledningsskede måste ha
lämnat det hotade området och med andra flyktade Nyentyskar och deras familjer senast 1701
nått Sverige och Stockholm.7 Med söner till dessa , f.d. elever vid den gamla skolan, begav han sig
därpå vidare till Uppsala för att vid det svenska
universitetet sörja för deras fortsatta utbildning
och framtid.
Medan den svenska skolan i Nyen är väl dokumenterad8 , är vår kunskap om den tyska ringa .
Dess rektor från 1694 fram till upplösningen
1702 var en från Liibeck invandrad Jochim
Donner. Det var som dennes konrektor och kollega som den i skolans historia hittills obeaktade
Johann Heinrich Lasius vid sekelskiftet 1700 verkade.
Att Lasius ej omnämns i ingermanländska källor har sin förklaring: " orsaken är synbarligen, att
han . kom till Nyen först kort innan kriget satte
punkt för stadens historia. I lngermanlands länsräkenskaper (där för Nyen föga annat än kyrkoräkenskaper ingår) tar verifikationsvolymerna slut
1696 och de andra ger ingenting. Rådstugurättens
protokoll går till 1698 och kämnärsrättens till
1699 . Om Lasius anlände vid denna tid och var
ogift, så är chanserna stora att han aldrig hade
orsak att dyka upp i de här källorna".9
Universitetsmatriklarnas samstämmiga vittnesbörd om Lasius härkomst - Helmstedt, öster om
Hannover, vid gränsen till nuvarande DDR - kan
ge anledning till en stilla undran, om Hm:s obestyrkta uppgift om Magdeburg som födelseort är
korrekt? Under alla omständigheter är Lasi us'
anknytning till Helmstedt väl dokumenterad han må vara född där eller ej . Kanske han - utan
immatrikulation - besökt stadens på sin tid berömda universitet, grundat 1576 men upplöst
under Napoleon tiden 1809. Frågan måste lämnas
öppen .

Att följa Lasius' vidare vandringar är vanskligt.
Före kallelsen till Malmö hade han varit regementspräst under generalmajoren Johann Baptista
Schomer, en av de många tyska officerare, som
kämpade för Karl XII på växlande krigsskådeplatser. Den hallepietistiske Schomer förde sedan
1707 befälet över ett sachsiskt infanteriregemente.
Han deltog bl.a. i slaget vid Helsingborg 1710 och
stupade slutligen vid Fredrikshald i Norge 1716. 10
Enligt uppgift utnämndes Lasius av Schomer
1711 till regementspastor efter samma år avlidne
Christopher Ernestus Schultetus, även denne känd
för sin pietistiska fromhet. 11 Huruvida Lasius och
Schomer i trosfrågor hade gemensamma sympatier, vet vi ej. Här öppnar sig emellertid ett intressant perspektiv.
Dessförinnan tycks Lasius ha uppehållit sig i
Mellansverige. En rekommendationsskrivelse från
dåvarande tyske kyrkoherden i Stockholm, magister Aegidius Strauch 12 den 3/4 1706 13 tyder på
att han vid denna tid kan ha uppehållit sig i
huvudstaden. Här ingick han en förbindelse med
"jungfru Maria Heysig, som sedan han övergivit
henne, krävde honom på 400 dlr smt, medan
J .H.L. själv inte ansåg sig henne skyldig mer än
hälften'', som det heter i Hm.
Var nu - som saken framställes i Hm - det av
den myndiga grevinnan Ascheberg till Vittskövle
dikterade äktenskapet mellan Lasius och hennes
mademoiselle Anna Elisabeth Pouget upprinnelsen till den utdragna processen med den övergivna?
Denna tolkning motsäges av en skrivelse från
Göteborgs konsistorium till Lunds domkapitel i
berörda angelägenhet. 14 Aktstycket är daterat
30/ 8 1711 , medan äktenskapet mellan Lasius och
Mile Pouget slöts så sent som den 913 1715 . Till
yttermera visso vore Lasius enligt Skarstedt redan
1708 omnämnd för "äktenskapshandel med jungfru Heisich". 1 5
Skrivelsen till Lunds domkapitel visar samtidigt, att Lasius varit knuten till Göteborgs stift. I
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sitt inte alltid tillförlitliga herdaminne redovisar
Skarstedt honom som "obefordrad" präst inom
stiftet: "prestvigd 1711, s.å. regementspastor
"

16

I det ovan tecknade perspektivet kan kanske
också Lasius' tävlan med Niehenck om kyrkoherdebefattningen i Göteborg ses. Niehenck fick
Göteborg, medan Lasius blev dennes efterträdare i
Malmö . Endast några få år fyllda av besvikelser
blev honom där förunnade . Han dog redan 1716.

NOTER:
1 Skarstedt 1941-48 , 69.
2 MU Kiel , nr 1543.
3 MU Königsberg 2, SS 1689, 35.
4 MU Wittenberg, JR 2, 195 .
s NUC 165, 57 .
s UUM 1700-1710,9.
7 Möller & Luther, 81-100.
e Bonsdortf, 448 .
9 G. Luther i brev 30/ 10 1983 .
10 Lewenhaupt 2, 605 . - Pleijel, 43 .
11 Skarstedt 1885, 1168 . - Pleijel , 43 .
12 Hellström 565.
1J Lunds LA F I a: 63 .
14 Som not 13.
1 s Skarstedt 1885 , 1168.
16 Som not 15.
11 Ca ro I i kb., 166.
1 s Friberg, 235 .

KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING:
Lund, Landsarkivet (LA)
F I a: 63 , Lunds Domkapitel.
Malmö, Stadsarkivet (MSA)
Malmö Caroli kyrkobok 1688-1738 (Caroli kb.)
Brev från Georg Luther, Helsingfors, 30/ 10 1983 (hos
förf.)
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Bondsdortf, C.v., Nyen och Nyenskans. Historisk skildring. Helsingfors 1891. (Acta Societatis scientiarum
fennicae. T. 18 , s. 349-504.)
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"Den 16 Novemb. (1716)'', heter det i kyrkoboken, "entschlief in seinem Erlöser unser lieber
und hochwerter Hr Magister Johan Hinrich
Lasius, wohlverdienter Pastor unserer Kirchen
(... ) Seines Alters ins 54te Jahr, ist Pastor primarius gewesen 3 Jahr und 9 wochen". 17
Bouppteckningshandlingar saknas. Ett porträtt
av den hädangångne skall en gång ha funnits i
hans gamla kyrka.1 s

Friberg, J.O., Malmö stads beskrifning från äldsta intill
närvarande tid. Malmö 1842 .
Hellström, G., Stockholms stads herdaminne från reformationen till tillkomsten av Stockholms stift. Biografisk matrikel. Stockholm 1951.
Hm =Carlquist, G., Lunds stifts herdaminne från reformationen till nyaste tid. Ser. 2: 1-9. Lund 1948-1980.
- Malmö Caroli i Ser. 2:2.
MU Kiel = Das Album der Christian-Albrechts - Universität zu Kiel 1625-1865. Hrsg. von F. Gundlach.
Kiel 1915.
MU Königsberg = Die Matrikel der Albertus-Universität
zu Königsberg i. Pr. Hrsg. von G. Erler. Bd 1-3. Leipzig 19 I 0-191 7.
Möller, P. & Luther, G. , "Dhe Nyensche" hemma och i
Stockholm. (Genos 1981 , s. 81-10 I .)
NUC = The National Union Catalog. Pre-1965 imprints. 1-685. London 1968-1980.
Pleijel, H., Der schwedische Pietismus in seinen Beziehungen zu Deutschland. Eine kirchengeschichtliche
Untersuchung. Lund 1935. (Lunds universitets årsskrift. NF I. Bd 31 :4.)
Skarstedt, C.W., Göteborgs stifts herdaminne. Ur kyrkan
och skolan . Lund 1885.
Skarstedt, C.W., Göteborgs stifts herdaminne. Ny uppi.
Utg. av Knut Norborg under medverkan av S. Öhrvall. Göteborg 1941-48.
UUM = Uppsala universitets matrikel. 6. 1700-1710.
Utg. af A.B. Carlsson . Uppsala 1919. (Uppsala universitets årsskrift 1·919. Program I.)

I Malmö Handelsgymnasium 1904-1925
Om tillblivelsen av Malmö Handelsgymnasium och min verksamhet som en av
dess lärare till 1925
MI NNEN AV R. L. RöNNQU IST
f.d. Adjunkt vid Malmö h. allm. läroverk.

Inledning
AV CHRISTIAN CALLMER

R. L. Rönnquist, adjunkt vid Malmö högre allmänna läroverk - numera meningslöst omdöpt till lantiskolan - undervisade även vid Malmö handelsgymnasium
från dess grundande 1904 till sin avgång med pension år 1925. På äldre dagar
nedskrev han sina minnen från denna utvecklingstid . De är uppbyggda kring
handelsgymnasiets grundare och förste rektor Thure Nordenskjöld, en energisk
och färgstark person. Viktiga upplysningar lämnas om själva undervisningen , i
synnerhet om ämnet Varukännedom och de med detta sammanhängande studiebesöken i industrier och företag, vilka särskilt intresserade Rönnquist. Även åt
eleverna och deras elevförbund ägnas ett gott utrymme. Rönnquists anteckningar
(nu i Lunds universitetsbibliotek), noga grundade på fakta, ger omväxlande inblickar i liv och undervisning vid ett av de handelsgymnasier, som tillkom i
början av 1900-talet.
Rodrik Ludvig Rönnquist (Torås 19 .3. 1860 - Laholm 28.5.1954) gjorde vårterminen 1889 sitt inträde vid Växjö högre allmänna läroverk. Denna betydelsefulla förändring i sitt liv har han sjä lv skildrat i Hytten Cavallius-föreningen,
å rsbok 1941 s. 129-14 7. I Växjö var han första tiden inackoderad hos snickaren
Peter Magnus Svensson i Ekegrenska gården på Öster. I dennes snickeriverkstad
kunde han vid hyvelbänken utveckla sina praktiska färdigheter och nådde med
tiden en betydande skicklighet som möbelsnickare.
Sedan han 1878 avlagt mogenhetsexamen i Växjö, inskrevs han s.å. vid Lunds
universitet och i Smålands nation . Han studerade matematik för professor
Emanuel Björling och deltog i de matematiska seminarierna, som leddes av docenten Julius Möller. I maj 1884 avlade han fil.kand.examen i ämnena naturalhistoria, fysik , matematik samt praktisk filosofi . Då fyllnadsämnet praktisk filosofi ej
godkändes i lärarkompetensen , kompletterade han 1889 sin examen med ämnet
historia. Han fullgjorde sitt provår 188 5/ 86 vid Katedral skolan i Lund. Han hade
då redan vikarierat en termin vid läroverket i Karlskrona för en broder till professor Björling, som var tjänstledig för sjukdom.
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Under flera sommarferier var han informator för studerande, som behövde förkovra sig. Sålunda vistades han sommaren 1885 på Hanaskog, "ett härligt ställe",
som då arrenderades av greve Hans Gustaf (Gösta) Wachtmeister; det var sonen i
huset Gustaf, som var elev i matematik och fysik. Till Hanaskog, som då ägdes av
Axel Fredrik Wachtmeister, kom desses svåger f. statsministern Louis de Geer,
med vilken "jag hade äran att rätt mycket tala" - berättar Rönnquist.
Under studietiden i Lund höll Rönnquist ihop med flera kamrater från Växjö
och i Smålands nation . Här är särskilt att nämna hans gode vän och hjälpare Sven
Gustaf Hedin (1859-1933) sedan professor i medicinsk kemi i Uppsala, och
Hjalmar Löndahl (1859-1923), kemist och överkontrollör. Desa införde honom i
fru Christina Callmers matlag i hennes hus vid Tomegapsgatan. Han bodde också
där i gavelrummen åren 1885-92. Hans förbindelse med familjen Callmer blev av
högst personlig art. Han ingick nämligen i juli 1887 förlovning med Helena
Fredrika Callmer (Konga 19.5.1863 - Laholm 18.10.1939). Bröllopet stod i
brudens hem fem år senare den 30.6.1892. Det unga paret bosatte sig vid Nygatan
i Lund.
Efter genomgånget provår anställdes Ludvig Rönnquist 1886 av rektor Anders
Petersson som extralärare vid Katedralskolan med en årslön av 1.500 kr. den 9
juni 1894 utnämndes han till adjunkt i naturalhistoria , modermålet och matematik vid h. allm . läroverket för gossar i Malmö och började där sin tjänstgöring med
höstterminen 1895. I praktiken kom hans undervisning att koncentreras till matematik och fysik. Som redan nämnts, undervisade han därjämte från 1904 vid
Malmö handelsgymnasium och under åren 1896-1908 som timläare vid Anna och
Eva Bunths skol.a .
Efter de dryga skolterminerna sökte han med familjen rekreation på olika
ställen i hemprovinsen Småland , men från 1905 på Mellbystrand vid Laholmsbukten. Han inköpte där en gammal fiskarstuga , döpt till Skalet, vilken han ombyggde och försåg med egenhändigt gjorda möbler. Efter pensioneringen slog han
sig först ned i Ängelholm , men flyttade 1928 till Laholm; det sista hemmet
kallade han Epilog.
I sitt äktenskap med Helena Callmer hade Ludvig Rönnquist tre barn: Ellen
( 1893-1981) folkskollärarinna i Trelleborg, även politiskt verksam, Rodrik
( 1895-1972) företagskemist i Vancouver, senare bosatt i Sarnia, samt Sven
( 1900-1978), slutligen häradshövding i Luggude domsaga .
Den efterföljande texten har helt utgivits efter originalet; endast ett par smärre
onöjaktigheter har stillatigande ändrats. Sålunda kvarstår även författarens personförkortningar, N. för Nordenskjöld, Br. B. för Bröderna Bendtz m.fl., vilka inte
torde bereda läsaren några svårigheter att supplera. Det sällsynta ordet "malotter", som inte förekommer i de gängse ordböckerna, betyder "packor av fina
tobaksblad" , vilket prof. Sven Ek bo genast och välvilligt kunde meddela mig (jfr
Åstrand , Universal-lexikon 2:325 , 1855).
Här omtalade elever återfinns alla i en stor bildmatrikel , Malmö handelsgymnasium . Ett porträttgalleri över utexaminerade elever fram till 1945 , 1904-1944
(med en inledning av Th. Nordenskjöld) (Malmö 1945). Minnesskrifter för Malmö
handelsgymnasium har utgivits 1904-1929 av Th. Nordenskjöld, 1904-1944 samt
1904-1954 av Erik Gullberg. Av omväxlande, ibland också av retrospektivt, innehåll är " Handels", organ för Malmö Handelsgymnasiums elevförbund, som utkom
med sitt första nummer i maj 1934.
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Skolans första lokaler i fastigheten Slottsgatan 38 . - Ur Malmö Handelsgymnasium 1904-1954 av Erik Gullberg.
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Minne av R. L. Rönnquist

Visst heter det så vackert:
" Minns ingen mer än du själv, vad du gjort, då
må det glömmas", men sommaren 1946 började
jag i alla fall uppteckna en del minnen från min
verksamhet vid Malmö Handelsgymnasium dels
för eget nöjes skull, dels för att mina barn och
andra eventuellt intresserade må kunna få besked
om denna skolas uppkomst och utveckling. Rätt
märkvärdigt var det, att medan jag som bäst höll
på med detta arbete, rektor Nordenskjöld och
adjunkt Erik Nilsson <logo, den förre 11 aug. , den
senare 17 juli . Numera torde ingen bättre känna
till Handelsgymnasiets tidigaste skede än dess
förste lärare i stenografi, Gustaf Appelberg.
I september 1900 träffade jag första gången
Thure Gustaf Axelsson Nordenskjöld, som skulle
bliva Malmö Handelsgymnasiums grundläggare
och förste rektor. Han dök upp under någon rast
på skolgården vid Malmö h. allm. läroverk och
presenterades som vikarie för gamle adjunkten
Olof Nilsson , som blivit sjuk. Vikariatet varade
visserligen inte längre än till oktober månads slut,
men vi hunno med att på rasterna samtala om
Växjö skola, där vi bägge gått, om dess lärare, om
gymnasielivet, om biskop Hultman, som var hans
morfar, och om hans far, dåvarande löjtnanten
vid Kronobergs regemente, som under min skoltid
ofta vikarierat för vår gymnastiklärare Apiarie.
Jag hade varit med att begapa ståten, då biskopen
hösten 1872 gjorde bröllopet för sin dotter Agnes
och löjtnant Nordenskjöld. Östrabo strålade då
om kvällen i belysning av marschaller, man hurrade för brudparet, som visade sig på altanen .
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Om detta och mycket annat talade vi och blevo
goda vänner. Under det korta vikariatet hade
Nordenskjöld förstått att tillvinna sig rektor
Söderbaums stora gunst.
Under åren 1872-74 vikarierade löjtnant Axel
Th. Nordenskjöld för löjtnant Apiarie som gymnastiklärare vid h. allm . läroverket i Växjö. Jag
var då i 4:de och 5:te klassen. Vi marscherade
och exercerade på skolgården, men N. höll oss
alltid mellan Biskopallen och Håkan Sjögrens
minnessten, vilket var ovanligt. Vi tyckte, att N.
hade en märkvärdig trippande, struttande gång,
liksom om han haft ömma fötter, och vi funno,
att han alls inte hade samma kläm som Apiarie,
men han var snäll och indifferent. Thure N. och
jag talade ofta om hans morfar, biskop Hultman ,
ur vars hand jag mottagit premier, om hans middag för lärarkollegiet och oss abiturienter v.t.
1878; där gick det rundligt till. Pedellen Svensson
skänkte flitigt i glasen. Vid avmarschen bjödos vi
cigarrer.
Thure Nordenskjöld va'r född den 20 oktober
1873. Efter mogenhetsexamen i Växjö tillbragte
han sina första studentår 1892-96 i Uppsala, där
han förde ett glatt liv, höll egen ridhäst och vann
många vänner. När hans far dog som major 1896,
flyttade hans mor till Lund, där Thure s. år
inskrevs vid universitetet och i Smålands nation.
Den 14 sept 1899 avlade han fil. kand. examen.
Redan följande år gifte han sig med Elsa Lundgren, dotter till lantbrukare L. på Tranberga i
Bara. Han blev därigenom svåger med konsul
Arfvidsson, som var styrande i Vesterströmska
spritaffåren i Lund . När han nu bosatte sig i

Malmö, förvånade han genast stadens köpmän
genom att göra en del djärva och till en början
lyckliga fastighetsatfårer. Han förvärvade det
vackra Falkska huset vid Slottsgatan.
Vad ville han nu i Malmö, denne förmögne
unge man , som tycktes hågad både för lärarbanan
och för atfårsverksamhet? Varken mer eller mindre än grunda en handelsskola, som skulle meddela
en gedignare undervisning och utbildning än den,
som bestods i de vanliga talrika s.k. handelsinstituten och bokhålleriskoloma. Men han ville, att
Malmö stad skulle svara för skolans ekonomi.
Det visade sig emellertid mycket svårt att skaffa
garanter. Flertalet av Malmö köpmän tyckte väl,
att handelsutbildningen var bra, som den var; en
ny skola skulle troligen icke "bära sig". Unga
köpmän reste utomlands, utbildade sig på kontor
i Hamburg eller London. Det behövdes långvarig
och energisk bearbetning för att rubba denna uppfattning, men N . var ihärdig. Lyckligtvis fanns det
i Malmö en framsynt industri- och atfårsman,
ingeniören R. F. Berg, vilkens öra N . lyckades
vinna. Det började också talas om att Hälsingborg
ämnade starta ett högre handelsinstitut. Detta
gjorde Malmö-köpmännen mera mottagliga för
N:ds agitation .
Emellertid hade N. förmått Bröderna Bendtz att
vid deras florerande handelsinstitut inrätta
"Avdelning Il'', som skulle lämna en gedignare
undervisning särskilt i språk och vissa andra
ämnen . N . undervisade där i svenska och handelsgeografi , hans särskilt goda vän, vik. adj . Erik
Nilsson , i tyska, andra goda vänner vik. adj . A.B.
Öberg i engelska , lektor D.S. Hector i matematik
och kemi , jur. d:r Docent C.M. Livijn i handelsrätt, vidare institutets gamla lärare såsom herr
William Bendtz i skönskrivning, Edv . Malmroth i
bokföring, A. Retzing i stenografi och maskinskrivning, fröken Herta Amneus i franska . Rektor
P. Hj . Söderbaum stod som inspektor.
Här hade nu N . i någon mån den skola, han
drömt om. Den var visserligen ej hans; den blev

Rodrik Ludvig Rönnquist. - Foto Roskser, omkr. 1900.

säkert också dyr. Jag vet ej vem, som mest bestod
fiolerna , N . eller Br. Bendtz. Elevmaterialet var
långt ifrån det önskvärda. N. tänkte sannolikt, att
skolan framdeles skulle kunna frigöras från Br.
B:z. Dessa ville väl, när de inläto sig på atfåren,
befria sig från en framtida obehaglig konkurrent
och, om skolan ginge bra , kunna tillskriva sig
äran .
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Sedan hösten 1900 hade jag inte på länge haft
någon kontakt med N. och visste föga om hans
anknytning till Br. B. Så köm en dag Söderbaum
och frågade, om jag ville övertaga undervisningen
i matematik och kemi hos Br. B. i "Avdelning Il"
efter lektor Hector, som dragit sig tillbaka. Jag
mottog anbudet och blev sålunda anställd som
lärare där ht 1902 och vt 1903 . Jag erhöll en
maskinskriven redogörelse för kursens verksamhet
under dess första termin; den utgör också ett slags
program och är tydligen avfattad av N. , men mitt
exemplar är icke dagtecknad , ej heller undertecknad , varken av N . eller någon av Br. B. Jag hade
nu att med ledning av densamma inrätta min
undervisning, som dock inte skulle följa alldeles
samma linjer som Hectors. Jag fick för skolans
räkning inköpa en samling kemikalier för att
kunna visa några kemiska experiment. Hur
Hector hade redat sig härmed , förmäler historien
icke. För ht 1902 uppbar jag i arvode 198 kr. och
för vt. 1903 219 kr. Därmed upphörde min
undervisning i "Avdelning Il " och förmodlingen
hela kursen , ty nu började N:s planer på ett
Malmö stads högre handelsinstitut taga fast form.
Detta tog sin början och invigdes högsten 1904 d.
8 sept.
Jag slutade emellertid nu icke fullständigt min
verksamhet hos Br. B. , ty jag anmodades att hålla
några föredrag i varukännedom för institutets hela
samlade elevskara. Det blev ht. 1903 fyra 1,5 timmars föredrag och vt 1904 åtta dylika , vilka
honorerades med 5 kr. för varje.
Samarbetet mellan N. och Br. B. varade så ledes
icke rätt länge. I början var sämjan god , och man
umgicks flitigt. Nordenskjölds förde ett gästfritt
hus. Supeer med virapartier voro rätt vanliga om
lördagskvällarna både hos dem och Br. B. Även
vi gjorde dylika bjudningar i vårt hem vid S.
Promenaden 59 , fastän min hustru gruvade sig för
att mottaga så allför väl vanda gäster, i synnerhet
vivören Erik Nilsson.
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Det Nordenskjöldska gästspelet i Br. B:zs handelsinstitut hade sin stora betydelse, ty här utexperimenterades och utformades konturerna till
det blivande Högre Handelsinstitutet. Man hade
tillfälle att pröva sig fram , se vad som var möjligt
och lämpligt med till buds stående material och
resurser.
Divergenserna mellan " gamla och nya" skolan
hade blivit allt större, och vid skilsmässan rådde
det stor osämja mellan Br. B. och N. Utåt höll
man dock god min ; vid det nya institutets invigning voro båda bröderna B. närvarande, den 8
sept 1904. På fotografiet , som då togs synes Carl
B. som min närmaste granne.
Så hade det äntligen lyckat N. att förmå Malmö
köpmän att starta Malmö Högre Handelsinstitut,
att för detta ändamål bilda en garantiförening,
som stöddes av stadsfullmäktige. Skolans styrelse
utgjordes av R.F. Berg ordf., Lorents Faxe , Carl
Hommerberg, rektor P.Hj . Söderbaum och Johan
Lundberg med Severin Axelsson och Max Engeström som suppleanter. Med 15 elever började
skolan läsningen någon av de första dagarna i
sept. Den 8 blev den högtidligen invigd av Biskop
Billing i närvaro av styrelsen , medlemmar av
stadsfullmäktige, elever och lärare jämte andra
intresserade t.ex. Br. Bendtz. Ett fotografi togs vid
blixt och knall.
Hur och när jag engagerades som lärare vid
Malmö h. Handelsinst. kan jag nu icke säga. Förmodligen har Söderbaum någon gång på våren
1904 framfört styrelsens erbjudande. S. var vid
denna tid mycket ämabel mot mig. Å andra sidan
förefaller det mig, som om jag redan från våren
1903 haft avtal med N. om anställning, så snart
institutet kunde starta, och detta har nog varit
fallet med övriga N:s vänner och medlärare i
"Avdelning Il" . Avtalet vilade då ett år. Sommaren 1904 hade jag som vanligt med min familj
vistats vid Möckeln. Det var vår andra sommar i
Boastad, och vi reste hem i vanlig tid i slutet av
augusti . Inga särskilda förberedelser för institutet

behövdes från min sida. Den 4 sept. var jag på
bjudning hos N . och den 17 gjorde R.F. Berg
bjudning för det nya lärarkollegiet i sin villa ute i
Limhamn. Då vi besett .oss i omgivningarna, möjligen också i kalkbrotten , och dammiga inträdde i
Bergs tambur, avdammades våra skor av ynglingen Gustav Möller, då betjäntpojk hos B. nu vår
socialminister. Hos Bergs bjöds ingen sprit, vilket
N. inte mycket gillade. Men det fanns många
andra divergenser dem emellan. Några av de lärare, som på Bergs förord anställts, såsom Miss
Jackson i engelska talövningar och folkskolläraren
N.O . Ekström i stenografi, blevo snart av N. ersatta med andra . I kollegiet hade inträtt ännu
några av N :s vänner eller landsmän , lektor Sam
Ekelund, e.o. hovrättsnotarien Birger Ahnstrand ,
tyske lektorn vid Lunds universitet Hungerland
m.fl. En för N. och institutet ovärderlig ackvisi tion var skrivläraren Gustav Appelberg. Han och
N. voro länge de enda ordinarie, alla vi andra
voro extra lärare.
Berg hade icke önskat någon uppvaktning av en
föreslagen lärare. Jag kom emellertid att få en enskild audiens. Institutet hade fått medel anslagna
bl.a. till inköp av fysikaliska instrument, och N.
nämnde, att Berg härom önskade tala med mig.
Jag ansåg visserligen detta inköp alldeles onödigt,
då någon undervisning i fysik icke skulle meddelas. "Det gör detsamma'', sade N. "Pengarna
ska användas. Det gör sig bra i prospekt och
redogörelse och tar sig bra ut i skåpen". Jag
gjorde upp en blygsam förteckning och gick med
denna att uppvakta Berg, som hade kontor i det
då nya posthuset vid hamnen. Han tog mycket
vänligt emot mig och hade ingenting att anmärka
mot mitt inköpsförslag. Egentligen voro vi inte
alldeles främmande för varandra, ty Fru Berg
hade i sitt hem hållit en slags Kindergarten eller
söndagsskola för en del barn , bland vilka även
mina 2 äldsta varit med. Makarna Berg voro
barnlöså, men bägge mycket barnkära.

Medan N. själv bebodde första våningen i sitt
vackra hus , Slottsgatan 38, mitt för ingången till
Kungsparksrestaurangen, hade institutet fått hyra
rum i den andra. Skolgård fick man gratis, och
särskild rektorsexpedition behövdes icke. Här
skulle jag undervisa i kemi , vilket icke kunde ske
utan experiment. Därvid utvecklades ofta gaser,
som inte alltid voro behagliga, men för N. alltid
obehagliga. Att anskaffa effektiva dragskåp i privathus var inte lätt, och det lät sig göra, först när
institutet kom i eget hus. N. som inte besvärades
av kolsyran från vichyvattnet, frynte på näsan ,
om den steg upp från ett provrör. Experimenten
fingo inskränkas till sådana, som kunde utföras på
det lilla katederbordet eller göras i köket eller
köksspisen. Tidigt fingo vi emellertid ett skåp för
kemikalier. Jag hade alls icke tillsports om dess
dimensioner eller inredning, men det blev i alla
fall bra utom i det, att alla hyllor blivit klädda
med zinkplåt, vilket gjorde dem svåra att omflytta. Vid inköp av kemikalier, som gjordes på apoteket Lejonet, hade jag lyckan att alltid finna största tillmötesgående av Sten Fredriksson , som då
förestod apoteket. Den vänskap han och hans
broder David Fr. senare institutets läkare, alltid
visade mig och min familj, skall jag aldrig
glömma .
Redan från första början hade jag att taga vård
om alla de föremål, som skulle bilda vårt varumuseum, och som oupphörligt strömmade in från
alla håll och kanter. Även för dessa anskaffades
ett par höga skåp , förmodligen ritade efter mönster från Stockholms eller Göteborgs institut. Jag
hade nu att inpassa , inpressa föremålen , men så,
att de helst skulle kunna ses genom glasdörrarna.
Dessa skåp vållade mig ett otroligt arbete under
årens lopp; deras antal ökades efter hand .
I sina dikter (Dikt och bikt 2:dra uppi. 1921)
talar N. ofta om motgångar, svikna förhoppningar
o.d. Jag känner honom för litet för att kunna
säga, vad han därvid närmast syftar på. Väl hade
han fått röna månget obehag under sina förhand71

lingar med Malmö affärsmän, men i dem hade
han ju dock lyckats. Andra motgångar fick han
nu för visso pröva . Hans till en början lyckosamma fastighetsaffårer blevo plötsligt förlust bringande. N . blev ruinerad, prestigen försvann .
Fastigheterna gingo förlorade liksom "fågeln i
Guldmolnet ". N . hade gjort affårer i kompaniskap med någon av bröderna Liedholm , antingen
den äldre Martin eller den yngre Josef, vilken i
slutet av 90-talet umgicks med N . Den förmögna
majorskan , N :s moder, vägrade att släppa till
pengar. Erik Nilsson sade en dag: "Jag ser ingen
annan utväg för Thure än att göra konkurs" . Hur
trasslet omsider utreddes, vet jag ej , men institutet
måste 1906 flytta från Slottsgatan 38 till Rönneholmsvägen 3 B, I tr. upp . där vi erhöllo " fullt
tidsenligt inrättade nya lokaler" såsom det heter i
årsberättelsen för 3:dje läsåret. Annorlunda låter
det i N :s artikel "1904-1934 " i tidningen
" Handels" i maj 1934. Där heter det: " en korridor ... , avskuren på mitten av ett till kemiskt
laboratorium förvandlat kök ... Korridoren saknade alla fönster, och toalettanordningarna voro
otillfredsställande ... " N. fl yttade till S. Förstadsgatan och hade sedan tämligen kort skolväg. För
mig, som bodde i Hospitalsgatan , blev skolvägen
rätt lång, men gick oftast genom den vackra
Slottsparken.
Efter ännu några å r hade elevantalet vuxit så
att institutet måste skaffa ökat utrymme, och det
hyrdes en angränsande lägenhet i samma våning.
Detta fordrade diverse omändringar, och när
dessa gjorts, avsynades de nya lokalerna och godkändes. Men följande dag vidtogs en del otillåtna
ändringar, som sedan opåtalade alltjämt bibehöl los. Här fingo vi nu sitta " i orubbat bo" till 1919 .
Från ht. 1912 ändrades skolans namn till Malmö
Handelsgymnasium.
Nyssnämnda kök blev nu vå rt laboratorium ,
och här kunde vi ha kemiska laborationer, dock
endast med små grupper. En snickare Jackobsson,
som var från Trelleborg och talade Trelleborgs-
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tyska , gjorde oss ett stort och lagom högt bord ,
som flyttades ut mitt på golvet. Laboranterna
stodo runt omkring det. Över köksspisen hade
byggts ett illa fungerande dragkapell. Bordet var
nog den enda billiga saken i gymnasiets utrustning. N. köpte dyra möbler, dyra gardiner och
draperier.
Osämjan mellan N . och Br. Bendtz växte stadigt under årens lopp, varom pikar i N:s å rsberättelser nogsamt vittna . Trots detta fortfor jag ända
till 1908 att hos Br. B. hålla föredrag i varukännedom . Jag måste likväl varje gång s.a .s.
känna mig för , hur pass N . ogillade det, innan jag
lovade bort mig till Br. B. Dessa föreläsningar
voro för mig icke vidare angenäma . Honoraret
var klent. Det Bendtzska institutet höll nu till i
Morescos stora hus vid s.v. hörnet av Gustaf
Adolfs torg. Där fanns intet rum stort nog att
hysa hela elevskaran, som därför placerades i tre
rum , med mig i mellersta hörnrummet, Eleverna ,
som jag ju icke kände, uppfattade det hela som ett
slags muntration . Slynor och mamseller på 16-25
å r åt karameller och förde halvhögt viskande
samtal , som naturligtvis irriterade mig. Detta fastän 4 å 5 lärare voro där för att övervaka ordningen . Det hände, att jag avbröt föredraget och
förklarade mig hågad att gå min väg, så att fröknarna kunde få prata ostörda av mig.
Undervisningen i räkning inom handelsgymnasiet undergick betydliga förändringar under å rens
lopp. När jag började 1904, användes Alfr. Bergs
Räknelära , Julius Möllers Lärokurs i algebra och
Praktisk räknebok av E. Carli , C. Rendahl och A.
E. Wilander. Kurserna måste anpassas efter elevernas ståndpunkt. Studentklassen kunde ju
smälta åtskilligt mera än de andra och fick därför
utom speciell handelsräkning syssla med sådana
saker som logaritmer, serier och sammansatt
ränta . Men först från o.m . ht 1908 fick vi en
verk lig lärobok i handelsräkning nämligen av
Göteborgaren Vict. Löfstrand . Han hade tydligen
tagit reda på vad för slags räkning, som behövde

År 1906 överflyttades institutets verksamhet till fastigheten Rönneholmsvägen 3 B, som blev skolans hemvist t.o.m .
höstterminen 1918. - Ur Malmö Handelsgymnasium 1904-1954 av Erik Gullberg.
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utföras på ett affårs-eller bankkontor och inrättat
sin räknebok därefter. Han följde också med sin
tid ; i nya upplagor gav han nya uppgifter, nya
metoder, nya uppslag, som anslöto sig till de
praktiska arbetena på ett kontor. Man sysslade
hädanefter uteslutande med ha ndelsräkning eller
bankräkning.
Det blev för mig ett mycket drygt hemarbete att
rätta och bedöma de talrika och lå ngrandiga
provräkningarna . Det var ve rkligen förvånande,
vad må nga av eleverna kunde hinna med på I
timme (=45 min) e ller 2. Till det a llra mödosammaste härvidlag hörde uppsättandet av räkneuppgifter till avgångsexamen och deras rättande.
På tal om provräkningar och provskrivningar i
allmänhet kan jag ej låta bli att anmärka följande.
Lärare mås te sjä lv övervaka arbetet. En annan
vaktande sitter i godan ro, så länge han inte
störes, läser tidning eller någo n bok eller t.o.m.
rättar scripta! Då kan det lätt fuskas. Provet bör
ske på kort tid , eljest blir det alltid tillfälle till
fusk.
Efter hand som nya avdelningar inrättades,
behövdes också fler lärare, även i räkning. Detta
kom att öka mitt arbete i stä llet för att minska
det. En ny, som anställdes, var nämligen en lika
oförfaren i handelsräkningens mysterier so m jag
från början var, och därför fick jag det extra
besväret att under långa diskussioner (lektioner)
orientera honom. Särskilt tröttsa m va r adjunkten
vid Rea lsko lan Fi lip Petersen, som sku ll e övertaga parallellavdelningen. Ha n ansåg sig tvungen
att göra mig långa tidsödande besök i min bostad ,
och han hade gott om tid.
Om anställningen av lärare vid Handelsgymnasiet kunde sägas en hel del. Från början var det
mest N:s person liga vänner, gärna små lä nningar,
och b lott en från Real sko lan, som engagerats.
Men efter hand som
:s tre söner kommo in i
Real skolan , dit de bostadsenligt hörde, bl evo a llt
fler av Rea lskolans lärare timlärare i Handel sgymn ., slutligen även dess rector Isacsson. Och N.
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blev timlärare i Navigationsskolan! Hithörande
ärenden dryftades väl först av N. och hans för trogna , Erik Nilsson, Hill , Patrik Johnson , men
styrelsen brydde sig nog inte om att göra ändringa r i N:s förslag. Vid ett tillfälle var det dock sannolikt styrelsens ordförande , som tog initiativet.
Det var då bokhållaren hos Faxe & söner, Axel
Andren, ht 1922 blev ordinarie lektor vid Handelsgymnasiet i Räkning, Bokföring och Handelslära. Härigenom slutade min undervisning i räkning med v. t. 1922, och Filip Petersen blev överflödig och entledigad. Han hade haft 10 tim .; han
var ungkarl och fick vä l finna sig. Lorens Faxe
var då än nu styrelsens ordförande , men han dog
30 maj 1923 .
Vi hade svarta tav lor, so m medelst tunga blylod
kunde höj as och sä nkas. U nder första världskriget
blev bly en d yrba r vara. En vacker dag funno vi
våra tavlor orubbliga , blyloden va r borta . N. hade
sålt dem , jag antager med Styrelsens goda minne.
Det var väl mest vi lä rare i räkning (och kemi)
som hade olägenhet härav. Under kristiden led
man brist på så många ting. Ricinoljan tog slut ,
som vi vid våra kemiska laborationer brukade anvä nda för att gö ra två l, och den kunde få köpas
endast mot läkares recept. " å '', sade N. "så be
vi William (Wåh lin) ordinera en dos för mig och
en för va rdera av min familj. Behövs mer, så ordinerar han nog för Rönnqui st också och för
Malmberg och Patrik". Så fi ck vi vad vi behövde.
Jag vågar nog påstå, att min undervisning i räkning, om ä n så bristfällig, dock va r effektiv.
Liksom den å min sida var allvarlig, så gjorde
också eleverna så allvarliga bemödande , att de
a ll ra flesta kunde bli åtminstone godkända. Jag
ansåg det nödvänd igt , a tt bli va nde principaler
sk ulle kunna lita på de betyg, som eleverna erhå llit i räkning. Mindre viktigt ansåg jag betyget i
varukännedom . Där kunde jag vara mycket liberal och gav, så vi tt jag nu minns, a ldrig något
underbetyg men mycket ofta det högsta. I en revyvisa , so m föredrogs vid någo n elevfest , heter det:

"Och Kina han tjatar om hemtal och läxor
och trampar och stampar i ålderstigna pjäxor
och byxorna de äro vida som sju,
men det är det fina begriper ni ju ".

Med hemtal och läxor var det nog ej så farligt.
Malmö Handelsgymnasium bjöd inte bara på
mödosamt arbete. Man bjöds också på fest.
Lorens Faxe med fru gav en vacker sommardag
i sin nybyggda villa Lilla Framnäs en präktig
middag för Handelsgymnasiets styrelse, lärarkollegium o.a . Jag minns nu ej vilket år det var, men
det hette, att närmsta anledningen till festen var,
att Lilla Framnäs blivit färdigt , så att familjen F.
kunnat flytta in. De flesta gästerna promenerade
dit ut och kommo i god tid. Vi möttes i trädgå rden av den fryntlige värden, och vi besågo den
egendomliga " ruinen'', som vi så ofta betraktat
frå n landsvägen , och fingo då veta, att det icke
var något märkvärdigt med den . Det var Faxes
svärfar (Flensburg), som låtit den stå kvar som
rest av något rivet hus, därför att denne tyckte det
skulle ta sig så bra ut. Vi presenterades för husets
.damer, besågo invändigt och utvändigt, hettan var
stark, men aptiten började kännas ännu starkare,
och ingen signal gavs att gå till bords. Vad väntade man på? Allmän undran. Jo, P.Hj. Söderbaum fattades. Värdinnan var säkerligen mycket
misslynt. Äntligen kom P .Hj . larvande till fots i
st. för med ilskjuts, ganska obesvärad! De utsökta
rätterna satte dock snart sinnena i jämvikt och de
ännu utsöktare vinerna skingrade alla moln. Vi
voro ju vid själva källorna . Det var nog i fråga
om viner den finaste middag jag någonsin varit
med om . Jag hade hedrats med plats närmast
framför konsul Ernst Kruse; vi talade om Ludvig
Lindgren , som var hans kusin , och han ville veta,
hur L. Lindgren och jag voro i släkt, vilket befanns bara vara det, att vi hade gemensamma
kusiner. Vi blevo bröder. Kruse skulle med tiden
få mycket att säga till om i styrelsen för Handelsgymnasiet. Om andra festligheter skall berättas
längre fram .

Går jag nu att tala om min verksamhet som
lärare i Varukännedom, vill jag först säga , att
detta ämne intresserade mig i hög grad . I viss
mening var det för mig ett nytt ämne, vari jag
hade att först lära upp mig själv. Till varumuseet
inkommo alltid nya föremål , och fabriksbesöken
gå vo ständigt nya erfarenheter. Men jag hade också en gammal grund att bygga på . Det kom mig
nu väl till pass, att jag under år min far var handlande i Elghult blivit ganska förtrogen med en
mängd varor. Det låter ju nästan otroligt, att i en
liten handelsbod i Småland, 2 mil från närmsta
järnvägsstation, kunde finnas snart sagt allting,
fikon , choklad, sardiner, anjovis, pemmican , amerikanskt fläsk, bresilja, kopparrök, kateku , kamfer, linfrö, mjöl , gryn , ärter, garn , tyger, läder,
järnvaror, bjällerkransar, piskor, dragspel , glas,
porslin , börsar, notesböcker, tobak , tändstickor,
ljus, lampor, öreskrifter, papperskragar, söndagsblad, örhängen, giktringar, knallhattar, krut.
Vi använde som lärobok Allmän varukunskap
av K. Sonden , men jag anlitade en mängd skilda
arbeten, även tidningsartiklar. Ett utmärkt arbete
var det danska K. Meyers Vareleksikon i 2 band ,
försett med förträffliga illustrationer och t.o.m.
prov på tyger, träsorter m.m . Det beredde mig ett
sant nöje att nu 1947 få höra, huru herrarna i vår
industrikommission hämta en del av sin visdom
ur detta förträffliga verk.
Ett stort behag var, att jag kunde ordna undervisningen som jag ville. Sedan vi behandlat något
varuslag så att jag sakta föreläst (eventuellt översatt) någon artikel om varans förekomst , framställning, användning m.m ., och eleverna därunder ofta gjort stenografiska anteckningar, fingo
dessa i lagom stora grupper komma fram och
ställa sig kring katederbordet, dit jag i en korg
hämtat prov från varumuseet. De fingo ej blott se
utan även känna , lukta och smaka t.ex. coffein ,
sackarin, citronsyra, eteriska oljor, pälsvaror. På
ett rent papper utströddes litet coffein , eleverna
vätte på fingret , satte det på papperet och förde
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det till tungan. Det dugde inte att skicka burkar
omkring i klassen ; det kunde hända , att de kom
tomma tillbaka , om innehållet varit i minsta mån
ätligt, såsom kakaoböner och jordnötter. Då en
del föremå l, hampa , jute, garn o.d. voro upphängda högt upp vid taket i skåpen, måste jag eller
någon elev klättra upp på ett bord för att hämta
ned dem . Det hände också , att eleverna sparkade
sönder de nedre rutorna , så att varuproven översållades med glasskärvor. Nyförvärven krävde ideliga omflyttnigar. De måste också förses med etiketter och katalogiseras. De inströmmade från
alla hå ll , från elever, fabrikanter, tullen , från
Tyskland och dess kolonier. Ofta voro de från
min synpunkt mindre önskvärda såsom stora
stenkolsblock , stycken av järnvägsskenor och
armtjocka skeppskablar.
Fabriksbesök voro en högst väsentlig del av
undervisningen i varukunskap. Innan jag övergår
till att tala om dem, vill jag nämna något om hur
vi hade det vid Rönneholmsvägen 3 B. Jag hade
som man förstår ett oupphörligt arbete med varumuseet. Ibland fick jag hjälp av mina barn , och vi
kunder någon söndagsmorgon före frukost arbeta
här en eller annan timme . N. var mycket intresserad av att till museet förvärva ätliga saker. Så
skaffade han som ett av de första föremålen en
kokosnöt, som förmodligen ännu finnes där. Vi
sågade sönder den i klassen , samlade upp saften ,
som eleverna fick smaka, torkade kopran , som
naturligtvis möglade , och tillvaratogo även kokosfibrerna. När någon utställning slutade, passade
N . på att få övertaga en del utställda saker.
Genom förmedling av min svåger Fredrik Callmer kunde vi få en del , när utställningen i Lund
slog igen sina portar år 1907. När N. skulle ha
uppsatsskrivning, ville han ha ämnen även i varukunskap; han fick trevliga ämnen av mig med den
p åföljd , att ibland nästan alla skrev om dem .
Sedan lämnade N. dessa scripta helt simpelt till
mig att granska och bedöma , innan han själv tog
någon befattning med dem . Med tiden lärde jag
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mig att föreslå mindre lockande ämnen. - Vissa
kapitel i vår lärobok t.ex . det om diamanter brukade jag alldeles gå förbi. Men döm om min förvåning, när jag en dag i en årsberättelse fann , att
man i Hälsingborg vid avgångsexamen i uppsatsskrivningen givit ämnet Om diamanter!
När familjen växte till , tog Pappa N . ofta sina
telningar med sig till sin skola. Där träffade de
kanske mig, som höll på med att ordna eller förbereda något. Då fick " den snälle farbror Rönnquist" söka roa dem med att visa t.ex. elektricitetsmaskinen eller något annat "skoj". Men så
lärde de små att själva roa sig med ett eller annat
med påföljd att mången apparat befanns i olag,
när jag sen skulle använda den. Institutet var som
en extra barnkammare. Värre var, när slyngelaktiga elever gjorde åverkan, ja t.o.m. stulo ur
skåpen. Vi hade av tobaksimportören Folkesson
fått en storartad, ja förnämlig samling malotter,
icke mindre än 37 nummer. När dessa packades
upp på katederbordet och sedan åter instuvades i
sitt skåp , blev det en hel del smulor kvar, och
man kan förstå , att eleverna begärligt samlade
upp dessa för att sedan prova dem i sina snuggor.
Men en dag var åtskilliga av de finaste sorterna
borta. Sådant beivrade N. alldeles för litet; han
va r för mycket ungdomens vän . Men det kunde
medföra, att lås blevo utbytta , och man fick en
hop nya nycklar.
Liksom N . kallade sin tjocka käpp för "Nordenskjölds enskilda bank", så ansåg han nog i viss
mån handelsgymnasiet som sin privata domän . I
årsberättelsen för första läsåret heter det , att institutet "står under stadsfullmäktiges kontroll".
Denna kontroll torde väl ha inskränkt sig till
revision av räkenskaperna och hade intet att göra
med undervisningen . Men 16 aug. 1907 blev
Läroverksrådet Alfred Nordfelt av Kongl. Maj:t
förordnad till institutets inspektor. Styrelsens
förste ordf. R.F. Berg dog 8 dec. 1907 och efterträddes av Lorens Faxe.

Nordfelts inspektioner tillgick så. Han underrättade N:d i god tid, så att fru Elsa N. kunde
hinna rusta till ett präktigt kalas, helst vid Mårtenstid, då det kunde vankas en prima skånsk gåsstek. N:d underrättade sina lärare, av vilka de
flesta inbjödos till kalaset. Någon annan känning
av inspektionen hade inte jag för min del. Kanske
visade N:d varumuseet. Då N:felt en gång passerade genom köket - laboratoriet, där jag händelsevis var sysselsatt med några förberedelser , frågade
han , om jag "tyckte det var roligt att laborera ".
Vid festmåltiden höll han tråkiga tal och berättade anekdoter, som kunna läsas i Calwagens
tyska elementarbok. Inspektionen inskränkte sig,
skulle jag tro, till att titta på elevernas scripta i
franska, tyska och engelska samt till att å höra
några lektioner i dessa språk. Ibland skulle han
över till Köpenhamn och hade endast en natt att
bestå institutet till påsee nde av scripta. Undervisningen gick sin gilla gång och sköttes av plikttrogna och skickliga lärare, som alla mina kamrater voro. Ingen hörde jag beklaga sig över inspektionen mer än möjligen adjunkten Engstrand ,
som brukade säga, att inspektionen skulle vara
"välvillig, inte kitslig"! E. hade kanske inte rättat
sina scripta i tid.
Institutet sorterade till en början under Kommerskollegium och fick en gång ett oförutsett
besök av ett kommerseråd. Ingen fanns tillstädes
mer än N:d och jag, som befunno oss ute i
" köket". N . som kände igen honom, men inte
kom ihåg, vad han hette, presenterade då mig för
kommerserådet Mmhmbm och bad honom "ursäkta ett ögonblick" , smet så in i sitt lilla expeditionsrum och slog väl upp i statskalendern och
fann, att mannen hette Friberg, kom sen artig och
förbindlig ut och bad " herr kommerserådet Friberg" stiga in . Friberg var kanske också stadd på
resa till Köpenhamn.
Hur var det bara möjligt att i de till slut så
trånga och fullproppade lokalerna vid Rönneholmsvägen 3 B anordna glada fester med spex,

musik, dans , deklamation och sång? Men eleverna
gjorde det. Redan den 27 april 1907 gavs en föreställning med 2 spex: en natt i Falkenberg och
De båda döfve. Det hektograferade programmet,
nu urblekt och endast med möda läsligt, har jag
ännu i behåll och meddelar det här:
Program
för Malmös högre Handelsinstituts elevfö rbunds
Föres1äl/ning
den 27 April 1907 kl. 8 e.m.
i Institutets lokal , Jörgen Ankersgatan.
I. Musiknummer
2. En nall i Falkenberg
Lustspel i en akt.
Personer
Tobias Knubb f.d. handlande
Jeremias Sillen hökare, som reser i sill och salt
Händelsen tilldrager sig å ett mindre hotell
i den goda staden Falkenberg
3. Musiknummer
4. De båda Döfve
Komedi i en akt av Jutes Moinaux
Personer
Damoisau Godsegare
Placide
Boniface betjänt hos Damoisa u
Eglantine Damoisaus dotter
En skogvaktare En trädgårdsmästare
Händelsen tilldrager sig å Damoisaus gods Chateaudan.
Tiden : närvarande
5. Musiknummer
Entree 7 5 öre.

I det första spexet uppträdde eleven Lekzinski
med stort och berättigat bifall. Må nga dylika trevliga tillställningar förekommo under min läraretid . Musik och sång odlades. Eleven Sten Åke
Axelsson (1921-23) anförde här sin lilla orkester
(en gång även hemma hos mig). Han blev sedermera dirigent i Stockholm och nu 194 7 i Malmö.
Piano fick gymnasiet snart nog, sedermera även
orgel. N. upptäckte snart förmågorna och försummade icke att låta dem framträda . Månne eleverna sjä lva utförde det mycket besvärliga arbetet att
flytta ut bänkarna , sätta upp teatern osv samt till
sist ställa allt i ordning igen?
När vi slutade ht. 19 I 8, kunde Handelsgymnasiet säga farväl till Rönneholmsvägen 3 B. Nord-

77

feldts inspektorat upphörde, och städerskan, Fru
Persson , lämnade sin befattning, som hon haft
sedan 1904. Trots sitt besvärliga och slitsamma
arbete syntes hon alltid glad, nöjd och tjänstaktig.
Hon brukade, när lektionerna slutat på e.m. gå
genom alla rummen, tända alla lampor, öppna
alla fönster och sedan gå in till sitt och dricka
kaffe.
Den 8 januari 1919 invigdes Handelsgymnasiets
nybyggnad, Pildammsvägen 9 i närvaro av en
mängd celebriteter. Värner Ryden höll invigningstalet och biskop Billing anställde en dels religiös,
dels humoristisk betrakelse, i det han talade om
de målningar, som prydde samlingssalens tak,
tuppen , vaksamhetens symbol , vishetens uggla
m.m. Till sist dekorerade Ryden Lorens Faxe
med Vasaordens kommendörskors under församlingens livliga applåder. Friberg var där och
naturligtvis Bengt Bergqvist, generaldirektören i
Skolöverstyrelsen, varunder Handelsgymnasiet
hädanefter skulle lyda.
På kvällen samma dag gavs middag på Stadt
Hamburg för alla storgubbar, som haft något med
bygget att göra, även lärarna. Jag hade fått till
bordsgranne den muntre Gustav Åberg. Man väntade inte stort av anrättningarna i denna kristid , i
synnerhet på värdshus. Men det blev en verkligen
präktig middag, värdig Stadt Hamburgs gamla
goda traditioner. Bland de många talen utmärkte
sig Nordenskjölds fördelaktigt. Följande dag började läsningen i vårt nya hus.
Det var en vacker byggnad, och det hedrar
Malmö att under så svåra förhållanden ha låtit
uppföra den . Översta , 4:de våningen, upptogs
nästan helt av samlingssalen. I 3:de våningen låg
det rymliga varumuseet med alla skåpen runt väggarna och några bord för upp-packning mitt på
golvet. Vidare fanns här kemiska laboratoriet,
som utrustats med 3 långa, breda bord med skåp
inunder, ävensom med ett någorlunda tillfredsställande dragskåp. Vårt skåp med kemikalier
återfann jag här. Med vaskar hade man varit allt-
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för sparsam. Jag var glad, att ingen frågat mig till
råds om någonting, ty hade jag fått råda , skulle
åtskilligt blivit annorlunda. Inte skulle bordskivorna oljemålats och vackert svartlackerats,
precis som om laboranterna aldrig skulle spilla
syror eller svaveldroppar på dem. Dock hade jag
naturligtvis all anledning att vara tillfreds, när jag
tänkte på hur vi haft det förut. Det bästa av allt
var, att mellan laboratoriet och varurummet låg
ett mindre arbetsrum med skåp , vask, bord och
några stolar, där jag kunde ett ögonblick vara
ostörd. I 2:dra våningen lågo de egentliga klassrummen .
På nedre botten hade kollegiet fått ett trevligt
rum med långt bord och bekväma stolar. Rektors
expeditionsrum hade utrustats med smakfulla och
bekväma möbler. Man kom dit genom Appelbergs välinredda arbetsrum . Från entreen kom
man omedelbart till vaktmästarens lilla lägenhet.
I expeditionsrummet kunde N. mycket väl bo
under perioder, då hans familj redan flyttat på
sommarnöje eller ännu ej återvänt därifrån. Vaktmästarens fru kunde säkert förse honom med ett
gott morgonkaffe eller frukost. Lite för färskt var
ju huset, när vi togo det i besittning, men det
hjälptes med tiden . Att det uppförts av kristidsmaterial skulle så småningom tyvärr bli tydligt
nog. En dag hände det, just då min klass slutat
lektionen och nätt och jämnt hunnit ut ur rummet, att ett väldigt stycke av gipstaket med rysligt
brak föll ned över kateder och de främsta bänkarna . Hade vi befunnit oss där, skulle vi ofelbart
slagits ihjäl.
Den lediga vaktmästareplatsen hade sökts av en
mängd personer, bland dem en , som förut varit
betjänt hos någon baron el.d. Det var ju en stor
merit. Men hade han och hans unga fru barn?
"Nej , och ledsamt nog skulle de inga få enligt
läkares utsago". Ännu större merit. Han blev en
förträffiig vaktmästare, som genast skaffade sig
stor respekt hos eleverna , vilket väl kunde behövas, ty de voro inte mycket rädda för N. Efter

Klassrum i skolbyggnaden år 1906 . Utrymmet var inte stort men tillräckligt för klassens elever, längst ned till vänster rektor Nordenskjöld och adjunkt Rönnqui st. - Ur Malmö Handelsgymnasium 1904-1954 av Erik Gullberg.

Lärosal i nya byggnaden. - Ur Malmö Handelsgymnasium 1904-1929 av Th.' Nordenskjöld.
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något år fick hans fru en liten son , som trivdes
väl. Paret öppnade i själva entreen en liten affär,
där de tillhandahöll blyertspennor, bläck och
papper, skrivböcker o.d. åt eleverna. Vi hade fått
ett fint hus, i vilket vi alla trivdes, N . förmodligen
allra mest. Men kunna oro och bekymmer utestängas från någon boning.
Att ha sin rektors son i sin klass är sällan angenämt. Det hade jag besannat, redan då jag nödgades läsa med Gunnar Söderbaum 1899. N:s
äldste son Axel passerade genom Handelsgymnasiets klasser 1916-18 , och vt. 1921 inskrevs i förberedande klassen den yngste Sven. Han hade ht.
1920 försökt sig i första ringen vid h. allm . läroverket. Lyckligtvis ordnade N. det så , att jag slapp
undervisa Sven i räkning, vilket föll på Filip
Petersens lott.
Nordenskjölds anställning som rektor vid
Malmö Handelsgymnasium var nog till en början
grundad på tämligen lösa boliner. Men småningom konsoliderades hans ställning. Det ordnades
med pension både för honom och Appelberg; han
blev också lektor, förmodligen med skyldighet att
avgå vid fyllda 65 år. Hans ständiga bekymmer
hade varit att skaffa garanter och att fä den för 3
år i sänder gällande garantien förnyad .
I den mån hans ställning blev tryggare, blev
hans uppträdande mera patriarkaliskt. Han kunde
också vara ganska självrådig, ty vem skulle väl
ändra hans anordningar? Handelsgymnasiernas
rektorer i Stockholm, Göteborg, Hälsingborg och
Malmö hade sina sammankomster och beslöto ,
att likformighet mellan deras skolor skulle råda så
långt sig göra lät. I den mån statsunderstödet
ökades , växte också Statens förmynderskap. Det
blev mera likriktning, mera inspektion. Därav
hade jag i mina ämnen dock nästan alls ingen
känning.
Det var ganska lustigt att se, hur N . bar sig åt,
när han till oss lärare utbetalte avlöningen. Det
tog sig ut, som om han betalte av egen kassa .
Pengarna hade han i sin plånbok. Det gavs ingen
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på förhand uträknad avlöningslista, utan var och
en av oss timlärare uppgav, sedan han inkallats
till enskild audiens, hur många timmar han hade
läst eller vaktat i skrivning eller vad han eljest
kunde hava till godo. N. noterade nervöst på läskpapperet, adderade och multiplicerade och grimaserade. När summan uträknats, brukade han gå
avsides till någon fönstersmyg och där ur plånboken plocka upp det erforderliga, liksom rädd ,
att någon skulle kunna se, hur mycket han hade
kvar. Med smärtsam självövervinnelse och som
av nåd lämnade han därpå ifrån sig, vad vi med
möda förtjänat. Om man fick betalt för någon
timme , då skolan haft lov eller avdrag skulle
göras för den , tycktes bero av N:s välvilja och frikostighet eller f.t. rådande humör. Allt detta föreföll oss lärare rätt stötande och obehagligt. Jag vet
dock intet fall , då någon ansett sig ha fått för litet.
Dessa besynnerligheter berodde kanske till en
del därpå , att vi timlärare hade mycket olika timpeng. En docent hade vida mer än en fil. kand.
Det skulle varit motbjudande att framlägga en
gemensam lista till allas påseende. Vi flyttades
aldrig upp i högre lönegrad efter så och så många
års plikttrogen tjänstgöring, lika litet som vi
kunde tänka på någon pension. Inte ens en katalog eller årsberättelse har beståtts mig efter mina
21 år i Malmö Handelsgymnasium.
Våra kollegier försiggingo i största endräkt och
frid . Någon gång kunde N . och Engstrand gnabbas, då E. agiterade för löneförbättring. N . hade i
och för sig intet emot en sådan, men ville väl
först se sig själv tilgodo och ej i otid irritera
styrelsen.
Ett viktigt led i undervisningen utgjorde de
varje termin förekommande Fabriksbesöken.
Dessa gällde antingen någon fabrik i Malmö och
kunde då göras på 2 a 3 timmar, eller också
gjorde hela skolan någon resa, som krävde hela
eller halva dagen. N. hade mycket besvär med att
planera för dessa besök, ty det var inte alltid lätt
att utverka tillstånd av vederbörande chefer, och

de funnos , som hårdnackat vägrade. Så t.ex. fingo
vi aldrig tillräde till Malmö Yllefrabrik. Svårigheterna ökades i mån som elevantalet växte. Förhandlingar måste föras om reducering av biljettpris för järnvägsresorna och upplåtande av enskilda vagnar o.s.v. Det var inte heller lätt för mig
att ordna så, att jag kunde bli ledig från h. allm .
läroverket t.ex. genom byte av timmar, men tillmötesgående av rektorer och kamrater var mycket
stort. Det ansågs obligatoriskt, att N., Appelberg
och jag skulle vara med. Var fabriksbesöket kombinerat med utflykt, som gärna hände om vår
eller höst, följde vanligen 2 a 3 andra lärare med
eller infunno sig senare till den gemensamma
middagen. Så gjorde Erik Nilsson , Malmberg,
Andren , Hill o.a.
Vårt första besök av detta slag gällde cementfabriken i Limhamn med dess kalkbrott och svavelsyrefabrik. Här härskade ju då R.F. Berg, som
ordnat allt på bästa vis. Tyvärr var jag icke så väl
förberedd på allt vad här var att lära. När Berg
vid terminens slut kom på examen , och jag frågade, vad han önskade, att jag i varukunskap
skulle förhöra på, svarade han leende: "Det skulle
väl helst vara cement". Men mitt leende bleknade
bort. Jag försökte frammana, vad eleverna och jag
själv kunde minnas från vårt Limhamnsbesök,
men cement är en hårdknäckt sak och kräver ingående studier. Jag skulle sedan många gånger
återkomma till Limhamnsfabrikerna, där vanligen
herr Kärfve (broder till målaren) var vår ciceron,
och nästan trumfade i oss cementfabrikationens
gång, som f.ö. mycket ändrades med tiden. Och
jag hade hunnit sätta mig in i dess kemiska processer. Men Berg dog, och ingen var sen särskilt
pigg på att höra något om cement på examen.
Om vi under första läsåret inte gjorde mer än
ett fabriksbesök , det nämnda i Limhamn, så blev
det så många fler under det andra: Arlöfs sockerfabrik , Zadigs tvål- och parfymfabrik, Sege sprit
och jästfabrik, Malmö Bryggeri A/ B, A/ B Zeniths
margarinfabrik och Köpenhamns frihamn . Arlöfs

sockerfabrik kom vi att besöka många gånger,
först under Geuckens, sen under Fritschs regim ,
och dessutom många andra av de närbelägna
sockerfabrikerna. Jag blev därigenom så småningom ganska förtrogen med sockerfabrikationen och
dess växlingar. Det var intressant att se, hur den
förenklades under kristiden , men dock ständigt
gick framåt , att se t.ex. hur bitsockret framställdes
på olika tider på fiffigare sätt. De nämnda direktörerna , bägge tyskar, voro gemytliga herrar, unnade gärna eleverna att smaka på produkterna, så
mycket de ville . Vid ett av de första besöken fingo
vi små sockertoppar i blått papper, miniatyrer av
de stora ·vanliga, att taga med oss hem . Jag har
ännu (2/ 8 46) ett par dylika i behåll.
När vi trädde in i en fabrik, hade vi vanligen
delat upp eleverna i tre avdelningar, om vi nu
kunde fä så många ciceroner. N . följde med de
mest försigkomna och flickorna , jag de yngsta och
Appelberg resten . Detta därför att jag skulle söka
förmå vår ciceron att visa och förklara så mycket
som möjligt. De äldre eleverna voro i många fall
tämligen väl förberedda.
De första åren inträffade det rätt ofta, att herrar
direktörer själva blevo ciceroner. Det hade nyhetens behag, elevskaran var liten. Senare beordrade
de sina verkmästare, någon ingeniör eller kamrer
｡ｴｾ＠
följa med oss och förevisa . I Zadigs parfymfabrik vid St. Nygatan välkomnades vi älskvärt av
chefen , ägaren Marcus Z. själv. Det var för N. en
söt lukt att känna de olika dofterna av rosenolja ,
viol , jasmin, heliotrop o.s.v. Vi begåvades med
prov på åtskilliga fina tvålsorter, och jag minns
särskilt, hur vi fick en tvål , fäst vid en metallkedja att upphänga över tvättstället och avsedd
närmast för Statens järnvägskupeer. Tvålen blev
dryg, då den icke doppades i vattnet och kunde ej
så lätt stjälas.
Jag skall icke neka mig nöjet att här omtala,
huruledes jag till elever hade många av dessa
direktörers söner i h. allm . läroverket och döttrar
i Bunthska flickskolan , där jag också var lärare.
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Direktören för Zenith, Henrichsen, som var norrman och hade två döttrar i Bunthska skolan,
demonstrerade själv fabriken. Ett fat råtalg från
Amerika rullades fram och slogs upp. H. gav det
en spark, så att det rullade bort; det var inte
friskt. Ett annat öppnades i stället; det vara bra.
Vi fingo allesammans kex och bredde därpå nyberedd margarin, som smakade som bästa smör. Vid
denna tid sågs margarin med misstänkta och av
la ntmännen med oblida ögon. En riksdagsman
föreslog ju, att margarinet skulle färgas blått.
Dessa de första årens fabriksbesök voro naturligtvis för mig ytterst värdefulla och instruktiva.
Jag hade emellertid icke försummat att på egen
hand samla dylik erfarenhet, när tillfälle givits. I
Hörby, där jag vistats många somrar, hade jag
kunnat studera bränneriet och mekaniska verkstaden , ett färgeri och de tre samhöriga moderna
mejeriet, ostfabriken och mjölksockerfabriken.
Mejeriet lämnade sin skummjölk till ysteriet och
härifrån leddes vasslan till mjölksockerfabriken ,
som var allra modernast och ägdes av ing. Stefan
Sjögren. Den bar sig visserligen icke och blev
snart nerlagd. Skummjölksosten kunde endast
säljas till Norrland , varför dess tillvekrning i
Hörby snart upphörde. Jag hade besökt Delaryds
trämassefabrik , som beredvilligt visats mig,
Oskarströms jute- och massafabriker ävensom
Ödåkra spritfabrik. 1906 hyrde jag sommarbostad
hos laxfiskaren Gust. Dalqvist vid Mellbystrand
och lärde då rätt ingående känna laxfiskets mysterier. Jag var sålunda inte alldeles obevandrad i
ämnet varukännedom , ehuru naturligtvis oändligt
mycket alltjämt kommer att vara nytt och obekant för vem som helst. Ensam med min ciceron
hade jag mera ogenerat kunnat fråga om vad jag
önskat få veta . Aldrig hade jag trott, att öltillverkningen var en så invecklad procedur. Vid besök i
Malmö många bryggerier kunde jag under årens
lopp konstatera, att fabrikationen med varje år
blev omsorgsfullare, ölet ömtåligare och svagare.
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Den 16 maj 1906 reste Handelsgymnasiet till
Köpenhamn att bese dess Frihamn. Elevernas
antal var blott 29, och de tre grupper, i vilka vi
antagligen voro uppdelade, behövde icke bli stora ,
ciceronernas besvär lindrigt. Men den grupp jag
medföljde hade fått en märkvärdigt slö och ointresserad förare . Frågade jag, varifrån en sak kom
och vart den skulle, fick jag ständigt samma svar:
"Ja, det kommer et eller andet Sted fra og skal vel
et eller andet Sted hen" . Där var en oändlig
mängd Friskjul. Efter besöket i skjulen bjödos vi
på frukost av Frihamnens direktion och bänkades
vid ett långt bord. Vid varje kuvert stod en bayer
och vid vart tredje eller fjärde en butelj akvavit!
Aquaviten lät N. genast taga bort; den följdes nog
av snåla blickar från en ock annan . - Vi fingo
också tillfälle att gå ombord på den gamla emigrantångaren Kristian VIII , även det ett intressant
besök. Gemensam middag intogs sedermera i
Klampenborg. Vid varje kuvert låg en Vifte (solfjäder) av papper, försedd med en liten spegel.
Några av eleverna passade nog på att göra en titt
in i Dyrehaven.
Det var inte alltid precis fabriker våra besök
gällde. Under 3 :dje läsåret demonstrerades ingående för oss Statens Telegraf och Telefonstationer
i Malmö, varvid högst märkvärdiga uppfinningar
avslöjades för oss. Ett annat år vore vi på Skånska
Lithografiska anstalten och en annan gång på
Sydsv. Dagbladets tryckeri , där man fick se de
stora pappersdrakarna komma flygande i raskt
tempo från de väldiga roterande tidningspressarna.
Ofta hade jag varit gäst hos min släktkäre
frände Ludvig Lindgren , men aldrig drömt om att
jag en gång skulle besöka hans affär i sällskap
med hela Handelsgymnasiet. Men så skedde våren
1909. Vi drogo genom hela det nybyggda varuhuset Ludvig Lindgren & Co vid Södergatan,
manufakturaffåren och lagret från källaren till
vinden. Vi fingo se, hur allt var mönstergillt och
praktiskt ordnat och inrättat. Kompanjon i

Laboratoriet. - Ur Malmö Handelsgymnasium 1904-1929 av Th. Nordenskjöld.

firman var skeppsredaren Johan Lundberg, som
också var medlem i Handelsgymnasiets styrelse.
Det var särskilt under vissa perioder svårt för N.
att skaffa oss tillträde till industrierna. Lundberg
har väl då föreslagit nyssnämnda besök hos L. L.
1914-1915 var et magert år. Ibland ursäktade
man sig med att arbetarna inte tyckte om att bli
"förevisade som djuren i ett menageri".
Företag, som eljest aldrig skulle öppnat sina
portar för oss, kunde helt plötsligt taga emot oss
med största välvilja, om t.ex. ägarens son blivit
elev vid skolan. Då Major Malmros' son Åke

1919 blivit det, fingo vi besöka Gummifabriken
och Ångkvarnen i Trelleborg. Vi tre lärare åkte i
majorens stora bil med präktiga fällar från den
ena fabriken till den andra , och de oss tilldelade
ciceronerna voro alldeles särskilt nitiska och välvilliga. I gummifabriken lade jag märke till vattenledningsnätet, som var utspänt över taket i
arbetslokalerna , och som i händelse av eldsvåda
skulle automatiskt släppa ned en dusch över rummet (nyhet då). I Kiirzelska spinneriet i Malmö
voro vi ofta, sedan Sven Malmberg blivit gift med
en fröken Kiirzel.
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Vi kunde snart göra den iakttagelsen, att arbetarna i vissa äldre företag voro väl många , kanske
fler än nödigt, medan de i nyare anläggningar
voro jämförelsevis få ; de behövde då ej gå i vägen
för varandra.
Det blev i regel 7 å 8 dylika besök varje läsår.
Till många fabriker återkommo vi flerfaldiga
gånger; så till Arlöfs sockerfabrik minst 4 gånger,
Malmö Gasverk 3, Zenith 4, Svedala socker 3,
Limhamns Cement 5 gånger, allt under de 21 år,
jag var med. Ingen må tro, att det för oss tre
lärare, som ständigt följde med , blev enformigt.
Tvärtom var det högeligen intressant att se , vilka
förändringar, förbättringar, nya uppfinningar,
tiden medfört. Överraskningar bereddes mig också. I garveriet vid Södertull i Malmö återfann jag
en av mina första lärjungar i Lunds Katedralskola
(1886 i 6: 1 a) Tage Aulin som välbeställd verkmästare, den gången kamrat med Sten Fredrikson.
I en av sockerfabrikerna var min f.d. lärjunge
Ernst Herslow nu disponent. En annan gammal
bekant, Birch-Jensen, disponent vid en sockerfabrik , som vi besökt utan att sen behöva skynda
till tåget eller till någon anna fabrik , bjöd N. , A.
och mig på en präktig lunch, där vi utom snaps
och öl hunno tömma åtskilliga glas vin .
På många ställen, Limhamn, Arlöf, Svedala,
o.a. lågo flera fabriker tätt intill varandra, och
våra besök voro så planerade, att vi gingo från
den ena till den andra, slogo 2 å 3 flugor i en
smäll.
En del besök bjödo på sensationer t.ex. nedstigandet i gruvorna i Höganäs, Billesholm eller
Bjuf, eller åskådandet av slakt i Malmö Slakthus.
En ko leddes fram - för resten sedan den ena efter
den andra i rask takt - fick slaktmasken påsatt:,
elevskaran stod runt omkring, skottet gick, kon
stupade, men även en av våra flickor föll avsvimmad till golvet. Hon togs omhänder av sina kamrater och kom sig snart. Kon behandlades snabbt
av vana händer. Huden drogs av, inälvorna gingo
åt ett håll för besiktning och bearbetning, och om
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några minuter åkte kroppen på skenor i taket in i
kyl rummet.
Ett annat slags sensationer vankades i Hultmans och Mazettis choklad- och konfektfabriker.
Där kunde eleverna åtminstone vid ett tillfälle
stoppa i sig marzipan så mycket de ville; det såg
glupskt och otrevligt ut. Kanske var det vid samma tillfälle vi i ett annat rum stannade inför en
väldig hög vita, vackra mandlar "Få vi smaka"
frågade någon av eleverna. "Ja, var så god!" Och
de närmsta grep var sin grabbnäve och begynte
stoppa i munnen . Men det var bittermandel!
Vid ett besök i Ryska gummifabriken i Malmö
fingo N . och alla flickorna var sitt par galoscher,
men alla vi andra fingo bli utan . Alla fick vi se,
hur kvickt en galosch klistrades samman. Bara
glaceringen i brännugnen fattades. Vi togo den
med hem till varumuseet (20/ 5 08) där den förmodligen ännu vittnar om vårt besök. Medan jag
med min avdelning på gården inväntade de andra ,
fick jag syn på några tunnor med ett svart beckliknande innehåll och frågade ciceronen, vad det
var. Något motvilligt sade han, att det var
"faktis'', ett Ersatz-mittel, varmed gummimassan
drygades ut!
I någon av läderfabrikerna, kanske i Klippan,
skuros långa, bastanta skosnören av läder för
armens behov. Av de stora högarna med remmar
fingo eleverna taga sig några par, och även jag tog
några , som blevo nyttiga för mig och mina pojkar. Vi fick se, hur ett fårskinn i en sinnrik
maskin kunde spaltas i 2 å 3 tunnare skinn , och
hur en hud i en annan, ännu sinnrikare (?)
maskin kunde uppmätas till sin ytstorlek. Det
gällde för en duglig verkmästare att av ett visst
antal kilo inköpt råhud tillverka icke blott så och
så många kilo läder utan ock vissa kvadratmeter
läder.
I en textilfabrik fingo vi se, hur våra vanliga
skosnören vävdes och appreterades. Det långa
bandet fördes genom en maskin , som tänjde ut
det på bredden , så att det skulle se bastantare ut,

därpå genom en låga, som svedde av alla utstående , hårfina trådfiber, som skulle givit det ett lurvigt utseende. Appretur är av många olika slag;
den förbättrar varornas utseende, men minskar
deras pålitlighet.
I bryggeriet på Kirsebärsbacken, vilket Fredrik
Jungbeck visade oss, fingo vi smaka på ölet från
fat. Det var ett öl, som hade precis den rätta
åldern och mognaden , även den rätta temperaturen, och det smakade verkligen helt annorlunda
än det öl , som serveras på restauranger eller i
familjer, ofta upphällt i kannor. Terningsholms
tvålfabrik lämnade varje elev ett gåvopaket med
några utsökta tvålar.
Malmö stora Valskvarn besöktes ett par gånger.
Vid ena tillfället skulle man just lossa en stor båt,
som inkommit från Amerika. Spannmålen skulle
av kvarnens elevatorer direkt sugas upp ur
lastrummet. Men nu var båten för stor; dess höga
reling kunde ej komma under sugrörens mynningar. Lossningen måste göras s.a.s. för hand. Alla
stadens åkare hade budats upp. Man kunde nu
vänta, att disponent Rubow (dansk) skulle ha
visat misshumör, men han tog förtretligheten,
som nog blev mycket dyr, med ett lika välgörande
som lärorikt jämnmod. Märkligt att se alla anordningar för spannmålens tvättning och torkning
liksom för fördelningen genom fläktar av finare
och grövre produtker vid krossningen. Chefer och
verkmästare voro ännu vid denna tid ofta tyskar
eller danskar, våra föregångare och läromästare.
Då en verkmästare en gång visade oss någon uppfinning, som han tillgodogjort sig, sade han:
"Man muss immer stehlen, nicht mit den Fingern, nur mit den Augen".
Jag skulle nu blott nämna ännu några märkliga
företag, som det alltjämt gläder mig att ha fått
vara med om att besöka: T obaksfabrikerna i
Malmö (Kockums, sedermera Monopolets),
Kockums varv och dockor, Torrdockans invigning 1912 29/ 11 , Thulinverken i Landskrona och

Öresundsvarvet, Trikotfabriken vid Rönneholmsvägen, Åbjörnsons alla företag i Svedala.
Vi drogo aldrig genom staden i samlad trupp.
Eleverna hade fått besked att samlas utanför den
fabrik, det gällde t.ex. Malmö Gasverk. Som fabrikerna i regel lågo i stadens utkant, väckte vi inte
uppseende. Omsider kom också Gubben (= N.) i
cylinder och galoscher och den "enskilda banken "
i hand. Han gjorde några lovar av och an , han
bidde sin tid, innan vi anmälde oss och släppte in
på gården. Efter något parlamenterande med den
f.t. högste chefen, fingo vi våra ciceroner och
delade upp oss i de tre vanliga grupperna, och så
gick det löst. Visst inte alltid blevo vi färdiga
samtidigt, men grupperna väntade på varandra, så
att N. kunde få till vederbörande framföra ett förbindligt tack, innan vi avlägsnade oss.
Som redan antytts voro många industribesök
rekreationsutflykter med åtföljande middag och
därefter dans, tills det blev tid att anträda hemresan. N., Appelberg, (Malmberg, Hill , Andren)
och jag hade bidat tiden vid en kopp kaffe, ett
glas punsch, eller en grogg. Det kunde nog hända,
att stämningen under den ofta långa hemresan
blev en smula sömnig. Tröttheten gjorde sig påmint. Men vanligen fanns det någon rolighetsminister, som höll kamraterna vakna. N. gjorde
en och annan rond genom kupeerna för att se, om
allt gick städat till. Han kunde också själv slå sig
ned hos eleverna och deklamera någon munter
bit.
Under året 1911-12 bildades ett elevforbund,
som skulle tjäna många syften och omfatta såväl
nuvarande som forna elever, mellan vilka kontakt
sålunda skulle uppehållas. Kamratmöten och
fester anordnades, medel till stipendier insamlades, och förbundet sökte främja utexaminerades
förmånliga anställning. Handelsgymnasisterna
hade tidigt anlagt en särskild mössa med Merkuristaven som emblem, och vid avgångsexamen erhöllo de icke blott avgångsbetyg utan även ett
diplom och en guldring med någon sinnebild,
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vilka överlämnades av N. Ringen bekostades dock
av eleven. En stödjepelare inom förbundet blev
auktoriserade revisorn Emil Månsson i Malmö,
vi lken nedlagt mycket arbete för att främja dess
nyttiga syften. Ett önskemål för elevförbundet har
varit att i Handelsgymnasiets byggnad kunna ta
lokaler för sammankomster, arkiv m.m. Jag bör
väl nämna , att jag inte hade något att skaffa med
e levförbundet mer än att skänka det mina sympatier.

Lärare-utbildni ngskurser
Under sommarlovet 1921, 22 och 23 ordnades
vid Malmö Handelsgymnasium kurser för fo lkskollärare, som ville utbilda sig till lärare även i
handelsämnen. Folkskolan skulle ju nu välsignas
med undervisning i dessa ämnen också. Ett rätt
stort antal lärare från olika delar av vårt land anmälde sig. De erhöllo statsbidrag 5 kr. om dagen.
Kursen pågick 3 veckor 1921 och fortsattes samt
avslutades under 3 veckor 1922. Men 1922 börjades också en ny kurs med nya deltagare och pågick samtidigt med den första i tre veckor samt
fortsattes och avslutades under 3 veckor 1923 .
För deltagarna voro dessa kurser nog rätt värdefulla och därför uppskattade. De medförde nämligen ökad behörighet, och många av deltagarna
blevo sedan s.k. ämneslärare eller överlärare. För
Handelsgymnasiets lärare blev det trevliga lektioner, ty eleverna voro högeligen intresserade; de
voro ju också mogna, många av dem lika gam la
som vi eller äldre. Vår ersättning blev också tämligen god, men så fick man ju stanna kvar i staden, medan man hade sin familj på sommarnöjet
på la ndet.
Jag höll några föredrag i varukännedom , varvid
jag va lde ut de trevligaste och för eleverna intressantaste ämnen , Varum useet demonstrerades, vi
besökte Zenith s margarinfabrik och ett av bryggerierna i Malmö. I kemi höll vi några laborationer,
då eleverna fingo syssla med t.ex. calcium , järn ,
bly, si lver, torrdestillering m.m. Dessa kurser om-
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nämnes eget nog a lldeles icke i Handelsgymnasiets årsberättelser.
Höstterminen började vid Handelsgymnasiet
alltid någon vecka senare än i a llm . läroverken;
dessa hade då avslutat sina inträdes- och uppflyttningsprov. Men så sl utade vårterminen i stället så
mycket senare vid Handelsgymnasiet. D etta gav
oss extra-lärare god tid att där hjälpa till med en
del skrivgöromå l. Vi hade nu ända till 6 klassavdelni ngar, för vi lka det skulle utskrivas betyg
och betygskataloger, de senare i dubbla exemplar,
och de, som hade lust, anmodades att härvid biträda. Jag deltog också och vi sutto kanske 5 a
6 st. kring kollegiebordet och svettades - merendels i skjotärmarna - med dessa skriverier. Härför
fick vi omedelbart betalt för va rj e sittning.
Kom så själva terminsavslutnigen , vilken N.
alltid gjorde mycket högtidlig, då han förrättade
premie- och stipendieutdelning, kungjorde flyttning och höll ett förträffiigt tal. Akten slöts med
psalmsång. Erik Nilsson brukade säga: "Gubben
skulle aldrig göra annat än hå ll a tal". Aldrig var
N. mera till sin fördel än vid terminsavslutningarna .
Nu är ej mera att säga om min verksa mhet vid
Malmö Handelsgymnasium, men det må vä l ej
förtänkas mig, om jag ytterligare minner om ett
och annat från den tiden. När det var bjudning
hos Nordenskjölds, fägnades man med goda, solida rätter, rikligt tilltagna, ty fru Elsa N. var en
god husmoder, alltid flitigt sysselsatt med husliga
göromål. Om si na barn hade hon mycken omsorg, som t.o.m. kunde bli besvärande för deras
lärare. Gentemot lärarnas fruar kände hon sig nog
som "eine grosse Fr.au" och var en smu la beskyddande. Vid gästab uden sörjde N. sjä lv för att
snapsarna voro stora, glasen bräddfulla, så att
man storknade. Vi tömde må nget glas vi n, som
förskrev sig från biskop Hultmans vi nkällare; en
och annan butelj hade t.o.m. lagrats, gömts alldeles för länge. Kanske mången rätt tillagades

efter recept från det biskopliga köket. Vanligen
hade N. försett varje kuvert med en kvick vers.
Paris, yster, ung och kär
med Helena fick besvär,
Ludvig, också en filur,
hade säkert bättre tur.
Mån gen soppa hop Du rör,
som ser ut som fin likör,
men på lukten, som man vet,
röjs Din kokkonsts hemlighet.

Som prov må anföras dessa två, tillägnade min
hustru och mig vid någon av N:ds glada middagar. N. älskade poesi och deklamerade gärna.
När han hemma hos oss sutttit vid virabordet tillräckligt länge, inmundigat sina groggar och satt
sina betar, hände det, att han självmant trädde in
i salongen , joined the ladies och föredrog någon
bit t.ex. av Fröding om Växjö-bispen, och alltid
gjorde han sådant utmärkt. Att rimma var hans
liv och lust. Till Andrens bröllop skulle han telegrafera . Han föreslog:
N u Lotta ej åt andra }ar milda blickar ge,
I stället.far hon vandra på tumis med Andre.

men någon invände, brudgummen heter Andren.
Ja , då får vi väl ändra det till :
N u Lotta ej for andra }ar visa sina ben,
I stället.far hon vandra på tumis med Andren.

En kväll sutto vi , N. och några kamrater, på
Kramer. Samtidigt hade Realskolans kollegium
sexa där. N. sände ett kort med någon vers in till
vännen Isacsson. Budet kom strax tillbaka med
svar så lydande, varav man kan gissa sig till innehållet i N:s vers:
Kanske själv, när sent omsider
åtfoljd av din trogna stab,
du beskänkt mot hemmet skrider
haffas du av Ma lmö Raab.

Det förtretade N. att knappast några av de
mera ansedda Malmöfamiljerna sände sina flickor
till Handelsgymnasiet, ehuru de gärna sågo dem
intaga platser, till vilka detta kunnat ge dem verklig kompetens. Från Bunthska skolan kom blott

en, och hon syntes vantrivas. Flickorna i Handelsgymnasiet förtjäna emellertid det allra största
beröm för gott uppförande. Jag har ännu 18/ 12
4 7 aldrig hört några ledsamma historier därifrån ,
sådana, som på senare tid emellanåt sports från
några av de h. allm. läroverkens gymnasier. Till
en del berodde detta kanske på, att våra flickor
voro några år äldre än pojk-kamraterna. Ett och
annat tycke, som uppstod under gymnasietiden
blev i alla fall omsider till ett lyckligt äktenskap.
Jag började bli gammal och grå , snart mogen
att gå. Det var lång väg mellan h. allm . läroverket
och Handelsgymnasiet, och man fick raska på för
att hinna gå vägen på 10-minuters rasten. Flera
lärare hade egna bilar, så även docenten Erik Lilljebäck, som verkade i samma två skolor som jag.
Han hade sin bil parkerad i Amiralsgatan. Där
väntade han på mig, och så susade vi kvickt till
Pildammsvägen 9. Det var ett litet vackert bevis
på gott kamratskap.
Läsåret 1919-20 hade fil.stud. Hugo Olsson
varit anställd som lärare vid Handelsgymnasiet,
men sedan fortsatt sina egna studier med sikte på
att göra sig kompetent till eventuellt lektorat i
kemi . N ., som fattat tycke för honom , ville, att
jag skulle stanna kvar vid Handelsgymnasiet även
sedan jag 1925 som pensionerad lämnat h. allm .
läroverket. Olsson skulle under tiden hinna bli
färdig att omedelbart efterträda mig. Jag hade
alltid sagt, att jag ville sluta 1925 och flytta från
Malmö, och jag vidblev detta beslut, vilket således icke blev någon överraskning för N. , även
om han alltjämt trodde sig kunna övertala mig.
Kanske harm häröver vållade den köld , han efter
1925 visade mig.
Det grep mig djupt att sommaren 1946 få läsa i
tidningarna, huru först Erik Nilsson i juli, sen
Thure Nordenskjöld i augusti skördats av döden.
Den 2 jan. 194 7 fick jag besök av doktor Ivar
Ströbeck, som är provinsialläkare och kommunalfullmäktig i Båstad. Han hade utfärdat dödsattesten för rektor N. Han berättade, att N. dött av
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urinförgiftning och hjärtsvaghet, och att han haft
svåra plågor på slutet. N. hade dock ömt vårdats
av sin dotter, gift med Hillphers, vilka nu ägde
villan Grindstugan i Malen, där N. nu också

slutat sina dagar. N. hade ofta visat sig som en
välvillig ciceron för främlingar i Båstad. Han var
Knutsbroder i Lunds Knutsgille sedan sin första
Lundatid.

Skolbyggnaden vid Rådmansgatan togs i bruk år 1919. - Ur Malmö Handelsgymnasium 1904-1954 av Erik Gullberg.
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Wowragården
I. Byn, gården och folket
AV HELGE ANDERSSON

- Här bodde de gamle, här gled deras liv
i tid för länge sen gången,
- så stilla som rågens julisus
en afton i gåravången.
Här glider livet så stilla än,
ej stormen rör lågan på härden,
- här är tystnad och ro för ett hjärta än
mitt i den larmande världen.
(Theodor Tufoesson)

Södra Sallerups socken, som inkorporerades med
Malmö 1952, omfattar av ålder fyra byar: kyrkbyn Sallerup, som gett namn åt hela socknen,
Fårabäck, Tullstorp och Östra Kattarp samt hemmanet Kvarnby nr 7, medan den övriga delen av
Kvarnby tillhör grannsocknen Husie. Enligt traditionen bodde i Fårabäck storbönder, som hade
ord om sig att vara självmedvetna och stolta,
medan Östra Kattarp hade gårdar och bönder av
mindre format. De rikaste bönderna sades bo i
Tullstorp och de fattigaste i Sallerup. Traditionens bykarakteristik lever i folkdiktningens ramsa
"di store Fårabäckana å di små Kattorpana, di rie
Tullstorpana å di fattie Sallorpana." Sockennamnet skrevs endast Sallerup fram till 1886 , då socknen genom ett kungligt brev fick namnet Södra
Sallerup till undvikande av förväxling med Östra
Sallerup i Frosta härad och Västra Sallerup i
Harjagers härad.
En gård med rötter ända ner i Skånes danska
tid är Sallerup nr 11 eller Wowragården i Sallerups by.

En tidig bild av Sallerups by ger protokollet
från den jordrevning, som de svenska lantmätarna
efter Roskildefreden utförde i Skåne 16 70-71 för
att kartlägga de ekonomiska förhållandena i den
nyförvärvade provinsen och härigenom få ett
underlag för skatten till kronan. Protokollet 1
beskriver den byn tillhöriga jorden och redovisar
för varje gård utsädet i antal tunnor råg, korn och
havre, d.v.s. antalet tunnland rågåker, kornåker
och havreåker samt avkastningen från ängarna i
antalet lass hö. Dessutom anges antalet husdjur
på varje gård.
Jorden till Sallerups by var enligt jordrevningsprotokollet indelad i fyra vångar, som efter belägenheten benämndes Norre, Södre, Östre och
Västre vång. Alla fyra vångarna hade å ker- och
ängsmark. Norre och Södre vång var som en vång
och brukades eller låg i träda tillsammans: Två
vångar besåddes årligen med säd, medan en tredje
låg i träda. Det var ett s.k. treskiftesbruk. Havre
såddes endast i en vång, och vanligen på den
sämsta, sandblandade jorden. Kreatursbete och
fäladsmark fanns endast i "Orewagn," d.v.s.
trädesvången . Enligt lantmätarnas beskrivning av
jordmånen bestod Norre vång av såväl röd som
vit lera , Södre vång av mestadels lera och något
sand, Östre vång av någon. mylla men mest lera
och grus och Västre vång av vit lera. Karakteristisk för jordmånen i Södra Sallerup är den vita
leran eller kritleran . Ängsmarken, som var inhägnad , bestod av " godh Maa Gräss, dock något
sancker och suur." Sallerups by saknade torvskärning, fiske , hagar, skog, skogshygge och humle.
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Enligt jordrevningsprotokollet omfattade Sallerups by tio gårdar, varav tre kronohemman, två
kanikehemman , ett annexhemman och fyra
adelns utsockne frälsehemman. Dessutom redovisas en obebyggd klockarejord , den s.k. Deigne
Grunden , som tillhörde Malmö skola och mot
arrende brukades av en bonde i byn. Malmö
skola uppbar inkomsterna från klockarejorden
och hade i gengäld att svara för klockaretjänsten i
socknen genom en s.k. substitut. I jordrevningsprotokollet är hemmanen numrerade sockenvis i
en fortlöpande följd, och Södra Sallerups socken
upptar i allt 34 nummer med början i kyrkbyn
Sallerup med numren 1-11. Det är emellertid att
märka, att denna numrering inte överensstämmer
med den hemmansnumrering, som på 1680-talet
genomfördes byvis med utgångspunkt från nr I i
varje by, och som blivit bestående ända fram till
vår tid . Vid Sallerups bygata låg också tre gatuhus, varav klockaresubstituten bebodde det ena. I
de två andra husen, som uppförts av sockenmännen för att de skulle ha någonstans att vara, när
de på vintern kom till kyrkan tidigare än prästen ,
bodde två män . Sallerups socken utgjorde
1564-1832 annex och prebende åt kyrkoherden i
Malmö S:t Petri. Ingen präst bodde under denna
tid i Sallerup, och för gudstjänster och förrättningar svarade en präst från S:t Petri, som färdades fram och tillbaka på Sallerupsvägen, som
förr kallades " Prästaväjen." I dåligt väglag kunde
det vara nog så svårt för prästen från Malmö att
passa tiden , och sockenmännen i Sallerup hade
säkerl igen behov av ett par hus vid kyrkan att
vänta i på vintern. I ett av gatuhusen hölls senare
också krog, och här bodde "Krogquinnan Margareta," som i mantalslängden 1681 står antecknad
som " forymd ." Byn hade vid denna tid ett 50-tal
invånare.
Byns sammanlagda utsäde utgjordes enligt jordrevningsprotokollet av 43 tunnor råg, 169 tunnor
korn och 116 tunnor havre. Totalt höstade!. i
byns ängar 126 lass hö. I hela byn räknades 19
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kor, 6 ungnöt, 14 stutar, 50 hästar, 60 får och 66
svin.
Bönderna på 1670-talet tyngdes av ett flertal
skatter och pålagor av olika slag. Förutom kronooch kyrkotionde hade varje bonde i Sallerup att
årligen vid Allhelgonatid erlägga s.k. helgonskyld
till prästen med 3 skäppor korn och till klockaren
med 2 skäppor. Varje bonde hade också att till
prästen lämna påskmat och S:t Hans ost, d.v.s.
midsommarost , till ett värde av 2 mark och samma varor till klockaren , värderade till I mark .
Till prästen utgick också s.k. kvicktionde, skatt av
tiondedelen av boskapen med ett lamm och en
gås från de bönder, som hade tio av detta slag.
Vidare skulle bonden för vart tionde föl och var
tionde kalv han fick betala 2 öre silvermynt till
prästen. Tingfogden skulle av varje bonde årligen
ha en skäppa korn och tingskrivaren 2 öre silvermynt. Kronofogdens dräng tillerkändes årligen en
skäppa korn av varje bonde, som också hade att
erlägga en del småavgifter som tingshus-, bro- ,
gästgivare-, fånghus- och milstenspenningar.
Utöver dessa allmänna utskylder hade varje
bonde också att efter hemmanets storlek erlägga
terminskatt, salpeterskatt och s.k. landgille, ett
årligt arrende till den som hemmanet var underställt. Salpeterskatten eller salpeterhjälpen ersatte
böndernas gamla skyldighet att vid sina gödsel städer tillvarataga s.k. salpeterjord, som användes
för utvinning av salpeter till kruttillverkningen.
Det danska mantalet, en taxeringsenhet, som
ursprungligen betecknade så mycket jord, som
kunde föda en bonde med familj , var inte jämförbart med det svenska , vilket medförde att skatten
i Skåne efter Roskildefreden blev betydligt högre
än i det övriga Sverige. Resultatet av jordrevningen blev därför i många fall en nedskrivning av
mantalet, en s.k. förmedling, så att helmantalshemman reducerades till halva , tre fjärdedel s, tre
åttondedels etc, varigenom skattebördan minskade.

Till 1670-talets hårda skattetryck kom också
krigets mör.ka skuggor. Under revanschkriget
1675-79, då danskarna försökte återerövra Skåne
och belägrade Malmö, hamnade byarna runt
staden i stridslinjen. Det hände att gårdar brändes, och att grödan blev nertrampad . Den 29
oktober 1678 ekade skottsalvor i Sallerups by. En
svensk avdelning, bestående av 200 dragoner och
40 ryttare, hade överrumplats av en överlägsen
dansk truppstyrka på 1000 man och förskansade
sig på kyrkogården. Svenskarna sköt kraftigt mot
danskarna, som trots sin övermakt inte vågade en
stormning av kyrkogården. Danskarna bröt upp
från Sallerups by, och svenskarna lämnade sedan
kyrkogården i skydd av nattmörkret och lyckades
sätta sig i säkerhet bakom Malmö vallar 2 • Byn
skonades, men invånarna hade upplevt några
skräckens timmar.
En av de tio bönderna i Sallerups by, när Skåne
blev svenskt genom Roskildefreden 1658, var
enligt mantalslängden detta år Anders Hanssön,
som skulle fortsätta att bruka sin gård ett kvartssekel under de nya herrarna.
Jordrevningsprotokollet 16 71 upptar Anders
Hansson som brukare av ett "Cronohemman till
Torup," som han tillträtt redan "j danske tijdherne." På gården, som utgjorde "l heelt Hemman,"
fanns ingen son, dräng eller "Gårdmann," d.v.s.
undantagsman. Utsädet utgjorde 4 tunnor och 5
skäppor råg och 2 tunnor och 1 skäppa havre i
Norre vång, 1 tunna och 5 skäppor korn i Södre
vång, 6 tunnor och 3 skäppor korn och 3 tunnor
och 2 skäppor havre i Östre vång och 8 tunnor
och 2 skäppor korn och 5 tunnor och I I 12 skäppa havre i Västre vång eller sammanlagt 4 tunnor
och 5 skäppor råg, 16 tunnor och 4 skäppor korn
och 10 tunnor och 4 112 skäppor havre. Ängen
avkastade årligen 12 lass hö. Anders Hansson
hade också del i Sallerups kyrkas äng i Bulltofta
mosse i Västra Skrävlinge socken och erlade härför årligen 1 mark i arrende till kyrkan. På gården
räknades 2 kor, 5 hästar, 7 får och 6 svin. Fåren

tillhörde inte Anders Hansson utan var "Leijefåår," d.v.s. av ägaren bortlejda på villkor att
Anders Hansson skulle föda dem .
Förutom de tidigare omnämnda allmänna utskylderna, som åvilade varje bonde i Sallerups by,
besvärades Anders Hansson också av tandgille till
Torup, som utgick med 34 skäppor korn , 2 tunnor havre och 18 mark i penningar. Till Torup
erlade Anders Hansson tillsammans med landgillet också terminskatt med 18 daler och 20 öre.
Landgille och terminskatt indrevs av ladufogden
på Torup "när Grödhen inhöstet ähr." Sedan
gammalt var arrendebönderna skyldiga att med
arbetskraft biträda vid dikning och underhåll av
inhägnader på Torup. De bönder, som bodde
långt från sätesgården, däribland Anders Hansson
i Sallerup, var befriade från dessa dagsverken och
erlade i stället årligen 2 daler i " Teppepenninger"
(täppe=gärdsgård, stängsel) till ladufogden på
Torup. De år det var gott om bok- och ekollon
hade Anders Hansson rätt att släppa ut sina svin i
Torups skogar för att de där skulle livnära sig av
ollon, men i gengäld var han skyldig att till
Torup lämna "I Swijn när Land oll?n ähr. " Till
kronofogden hade Anders Hansson att årligen erlägga salpeterskatt med I daler och 27 öre och
koppskatt (av tyskans Kopf=huvud), en personlig
avgift med 6 mark.
Såväl Skånska generalguvernementskontorets
jordebok från omkring 16713 som Malmöhus läns
jordebok 1685 4 upptar det av Anders Hansson br
ukade kronohemmanet som ett helt hemman. I
Malmöhus läns jordebok 1688 5 , där den svenska
hemmansnumreringen är införd , betecknas hemmanet "Nr 11 Sallerop." Här redovisas emellertid
kronohemmanet under rubriken "Tre Ottondehls," och sedan föregående jordebok har alltså
en nedskrivning av mantalet, en s.k. förmedling,
skett från ett helt hemman till tre åttondedels
mantal. Enligt jordeboken var den "Ordinarie
Ränttan, " d.v.s. grundskatten för hemmanet 13
daler och 12 öre. Trots förmedlingen levde arren91

debonden på Sallerup nr 11 tydligen i armod och
åtnjöt viss skattefrihet. I jordebokens marginal är
vid detta hemman antecknat "på frijht." När jordeboken 1688 gjordes upp , hade arrendet för Sallerup nr 11 nyligen bytt innehavare, och i jordeboken är såväl den förre som den nye arrendebondens namn antecknade - "Anders Hansson nu
Sönne Hansson ." Tack vare denna notis är det
möjligt att knyta samman det av Anders Hansson
brukade hemmanet i jordrevningsprotokollet från
1671 och jordeböcker från denna tid med Sallerup nr 11 i den svit av hemmansnumrerade jordeböcker, som börjar på 1680-talet. Om det förelegat släktskap mellan Anders Hansson och
Sönne Hansson är icke känt. Samtidigt med
Anders Hansson upptar mantalslängden 1658 och
1672 liksom jordrevningsprotokollet 1671 bland
bönderna i Sallerups by en Hans Sönesson, som
brukade ett adelns utsockne frälsehemman under
Löberöd. I mantalslängden 16 7 5 är Hans Sönesson borta. Mot bakgrunden av gammalt namnskick kan denne Hans Sönesson förmodas vara
fader till den nye arrendebonden på Sallerup nr
11 . Kanske var Sönne Hansson en yngre broder
till Anders Hansson .
Den nye arrendeinnehavaren Sönne Hansson
kom att stanna på gården till 1720. Enligt 1691
års jordebok 6 erlade han "Ordinarie Räntta" med
samma belopp som förut , 13 daler och 12 öre,
och i mantalslängden för samma år är han upptagen tillsammans med hustru och dräng. Enligt
mantalslängden bodde på Sallerup nr 11 nu också
" Ryttaren Lars Pijhl." Att en ryttare bodde på
Sallerup nr 11 kunde tyda på att Sönne Hansson
varit rusthållare och mot nedsättning av skatten
svarat för underhåll av ryttare med häst och mundering. Jordeboken innehåller emellertid ingen
anteckning att Sallerup nr 11 var rusthållshemman . Kronohemmanet Sallerup nr 11 har i marginalen endast anteckningen "Ograverad," d.v.s.
hemmanet belastades inte av inteckning eller
annan därmed jämställd panträttighet. Jorde92

boken 1691 upptar i hela Sallerups socken sammanlagt 17 gårdar som rusthållshemman, därav
endast en i Sallerups by, nämligen nr 7. Rusthållen sorterade under både Norra och Södra
skånska kavalleriregementena. Möjligen kan det
förhålla sig så att Sönne Hansson för något rusthållshemmans räkning upplåtit bostad åt en ryttare på sin gård . Ryttaren Lars Pijhl har icke
kunnat påträffas i 1690-talets rullor i Krigsarkivet
för de båda nämnda skånska kavalleriregementena 7 •
En kompletterande bild av byn ger "Geometrisk Afmätnings Description öfwer Sallerups
Sochn och Sallerup Byy," 8 upprättad år 1700 av
lantmätaren Samuel Kuuse. Det heter här:
"Åckren ähr uthi 4 Wånger Belägen, Bestående
een dell af godh Muhljord , delss består af Lerjordh och lerblandet Jordh , delss af Sandh och
Sandblandet jordh, dhels af Grutjordh. Såss mädh
Rogh och Korn , bekommandes i Medelmåtigh
Åhrs Wäxt 4 de och 5 te Korn efter Kornet."
Den sandblandade jorden brukades till havrejord
och gav en medelmåttig årsväxt med tredje och
fjärde korn efter kornet. Det heter vidare: "Engen
ähr uthi Samma Wångar belägen. Een dhell af
Hårdwallss Höö, en dhell Råma , Een dhell maahöö skiön grässbotn som ähr wijd Åhn och iblant
åckrana Belägen, dhessuthan finnes Eng uthi
Kulleman benämnd som brukas åhrligen, består
af maahöö och hårdwallshöö. Dessuthan ähr een
Ängh belägen uthi Bulltoffie Wång, som består af
Hårdwallshöö och maahöö." Någon utmark fanns
inte till byn.
I bymarken var ägosplittringen stor. Var och en
av byns gårdar hade markstycken , åker och äng,
på hundratals olika ställen i de fyra vångarna .
Grundtanken med det s.k. tegskiftet var en rättvis
fördelning av såväl bättre som sämre åkerjord.
Kronohemmanet Sallerup nr 11, som brukades av
Sönne Hansson, hade enligt den av Samuel Kuuse
upprättade beskrivningen sammanlagt 181 ägostycken, åker och äng, av olika storlek och jord-

mån. Antalet åkrar var 121 , i Norre vång 24, i
Södre vång 13 , i Östre vång 40 och i Västre vång
44. De flesta av åkrarna hade namn , t.ex. Lång
åcker, Stoor åcker, Lunnawägs åcker och Pijssebäcks åcker. De båda sistnämnda namnen har
levat kvar in på 1900-talet. Lundavägen eller
Trelleborgsvägen är det gamla namnet på nuvarande Tullstorpsvägen genom Sallerup, Östra
Skrävlinge och Kvarnby som utgjorde en del av
den gamla bygdevägen Lund-Trelleborg över
Görslövs bro, och Pissebäck är ännu i dag namn
på en bäck i Tullstorp. Antalet ängar var 60, i
Norre vång 7, i Södre vång 5, i Östre vång 22 , i
Västre vång 21 och i den s.k. Kullema 5. Även
ängarna hade namn t.ex. Långängen och Åängen.
Arealen mätte lantmätare Samuel Kuuse i "Ouadrater", d.v.s. kvadratalnar, varav det gick 14.000
på ett tunnland . Sallerup nr 11 omfattade totalt
687 .383 kvadratalnar (49 tunn land), varav
520.830 kvadratalnar (37.2 tunnland) åker och
166.553 kvadratalnar (11.8 tunnland) äng.
Mantalslängden 1702 upptar på Sallerup nr 11
fyra personer, Sönne Hansson med hustru, en
dräng och en piga. I mantalslängden 1720 redovisas på Sallerup nr 11 tre personer, Sone Hansson med hustru och dessutom en ogift son Hans
Sonesson. Mantalslängden 1721 upptar endast
Hans Sonesson och modern. Tydligen har Sone
Hansson nu avlidit. I 1723 års jordebok9 står
Hans Sonesson som brukare av kronohemmanet
Sallerup nr I l , och han erlade i "Ordinarie
Rentta " 24 riksdaler och 8 skillingar. Av denna
summa gick 20 riksdaler och 22 skillingar till
"Cavalleriet" och 3 riksdaler och 18 skillingar till
"Biskoppen." Brukningsrätten till ett kronohemman kunde både säljas och ärvas. Mantalslängden
1726 upptar på Sallerup nr 11 förutom ogifte
Hans Sonesson även modern Bängta och en piga,
även hon med namnet Bängta. På gården bodde
dessutom "Ryttare Hustrun Karna," förmodligen
änka efter den tidigare omnämnde ryttaren Lars
Pijhl. Vid henne står i marginalen antecknat " I

wärckelig tienst." När mantalslängden för följande år 1727 gjordes upp , hade Hans Sonesson gift
sig och redovisas tillsammans med hustrun ,
modern Bengta och drängen Hans, medan pigan
nu är borta. Troligen har hustrun övertagit hennes uppgifter. I nästa års mantalslängd är också
modern borta. Förmodligen har hon avlidit.
Ännu i 1736 års jordebok 10 står Hans Sonesson
som brukare av Sallerup nr 11 , och han erlade 3
riksdaler och 16 skillingar i terminskatt och 11
skillingar i salpeterskatt. Detta år skedde en viktig
förändring i hemmanets jordnatur. Enligt en marginalanteckning i jordeboken förvandlades på
order av "Kongl. Landshöfdinge Embetet" den 11
maj 1736 Sallerup nr 11 från kronohemman till
utsockne frälsehemman under Torup "Beckarna
tillhörigt." Efter mer än fyra decennier hade
svenska kronan 1735 efter en lång process återlämnat Torup till Corfitz Ulfeldts och Leonora
Christinas dotterson Joakim Beck-Friis. Flera jordeböcker från 1700-talets mitt har vid Sallerup nr
11 marginalanteckningen "till Wästra Torup." Så
markerades förr Torup i Bara socken, Bara härad
för undvikande av förväxling med ö;tra Torup i
Vitaby socken, Albo härad.
Det danska förnamnet Sönne eller Söne, som i
svensktiden skrevs omväxlande Sone och Såne, är
en sidoform till Sune och är bildat av appelativet
son. Namnformerna Sone och Såne förekommer
ännu i Skåne och Blekinge.
Som brukare av Sallerup nr 11 anger 1742 års
jordebok 11 en Anders Persson, som erlade samma
termin- och salpeterskatt som företrädaren. Mantalslängden för samma år upptar på Sallerup nr
11 förutom Anders Persson med hustru också en
dräng Hans och en piga Bengta. Om den senare är
antecknat "utgammal." Även jordeböckerna från
1750 12 , 176613, 177214 och 1777 15 upptar Anders
Persson som brukare av utsockne frälsehemmanet
Sallerup nr 11, som enligt marginalanteckning i
1777 års jordebok "Possideras af Herrskapet på
Torup." Termin- och salpeterskatten var hela
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tiden densamma som tidigare eller 3 riksdaler och
27 skillingar.
Enligt J L Gillbergs beskrivning över Malmöhus län 1765 16 bestod Sallerups by av kronohemman I 5/ 16 mantal, prästgård I mtl, utsockne
frälsehemman under Torups gård 2 3/ 4 mtl,
kyrkohemman under Lunds domkyrka I mtl och
dessutom 11 gatuhus. Byn hade "Nödtorftigt
utsäde och hö med någon Torfjord."
För att råda bot mot den besvärande ägosplittringen i markerna utfärdade Kungl. Maj:t på initiativ av lantmätaren Jakob Faggot 1757 förordningen om storskifte, som syftade till större, sammanhängande lotter på färre ställen i vångarna. I
Sallerups by genomfördes storskifte 1776 17 av
kommissionslantmätaren Carl Friedrich Rango.
Storskiftet omfattade emellertid endast en vång i
Sallerups by, nämligen Östre vång, som då låg i
träda.
Tillsammans med övriga byamän i Sallerup var
Anders Persson på Sallerup nr 11 närvarande vid
storskiftesförrättningen, som av de traditionsbundna bönderna måste ha uppfattats som ett
radikalt ingrepp i byns urgamla jordindelning.
Ägaren till utsockne frälsehemmanet Sallerup nr
11, baron Hack Stiernblad på Torup, representerades vid förrättningen av sin godsinspektor
Johannes Hyphauff. Den storskiftade marken till
Sallerup nr 11 i Östre vång omfattade 12 tunnland och 30 kappland med sex namngivna åkerstycken: Toftfallet, Stensåckersfall, Kullemah fall,
Hasenbjers fall , Nylings fall och Åhängs fall. Fall
är en beteckning för åkerfält. Som jämförelse
tjänar Samuel Kuuses redovisning år 1700 av inte
mindre än 40 åkerstycken och 22 ängstycken i
Östre vång.
Snart skulle Sallerup nr 11 få en ny brukare.
Såväl jordeboken 1784 18 soin mantalslängden
1786 upptar på Sallerup nr 11 en Pehr Olsson.
Anders Persson avled 1783 "af ålder," 70 år gammal. I dödboken står han som "Inhyses Mannen",
och han har tydligen överlämnat gården redan
några år tidigare och sedan suttit på undantag.
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Ytterligare en viktig förändring i ägandet till
Sallerup nr 11 skulle ske i detta århundrade.
Mantalslängden 1795 upptar på Sallerup nr 11
åbon Anders Larsson, född i Bulltofta, V. Skrävlinge socken 1745 , tillsammans med hustrun,
drängen Nils och pigan Berta, som anges som
"bräcklig" och "4 ynglingar," eller tillsammans
åtta personer. Denne Anders Larsson, som efterträdde ovannämnde Pehr Olsson, hade genom
köp av baron Axel Stiernblad på Torup förvärvat
Sallerup nr 11. I jordeboken för 1795 19 är vid
"Sallerup 11 3/ 8 Anders Larsson" i marginalen
antecknat " Åboens egit efter Kiöpebref af den 19
Februarii 1787." Anders Larsson, som var 42 år
då han förvärvade Sallerup nr 11 , skulle sitta
endast 12 år på egen gård. Han avled en högsommardag 1799 "af hetsig feber och bröstwärk"
endast 54 år gammal, efterlämnande hustrun Pernilla Olsdotter, född' 1753 och sju barn.
Bouppteckningen efter Anders Larsson 2 0 ger en
god bild av jordbruket och livet på Sallerup nr 11
vid 1700-talets slut. Anders Larsson var ägare till
åtta hästar, varv en treårig brun hingst, två valacker, en röd och en skimlig, tre ston, ett svart,
ett rödbläsigt och ett brunbläsigt samt två föl, ett
svart och ett brunbläsigt. Under rubriken "Fä
Kreatur" redovisas ett par sjuåriga oxar, en brun
ko, en brunhjälmig kviga och tre kalvar, varav en
blackig, en svart och en brun. På gården fanns sju
gamla får, tre "Hel Swin", två suggor, tre ungsuggor och fyra grisar. Slutligen redovisas åtta
"Giäss och en Gåse."
Av spannmål fanns vid Anders Larssons död 5
tunnor och 4 skäppor tröskad råg, 2 tr och 2 sk
otröskad råg, en rågstack om 21 lass å 12 tr och
vidare 3 lass korn å 2 tr, en kornstack om 20 tr
och 3 lass blandsäd å 2 tr samt 10 lass havre å 8
tr. Slutligen redovisas en binge ärter och 15 lass
hö.
Till gårdens redskap hörde två plogknivar, ett
årder, tre hötjugor, varav en lång och två korta,
och fyra liar, två "slålia" för gräset i ängarna och
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Förklaring; Sallerups by
I. I mantal. Prästgård.
3. 1/2 mantal. Utsockne frälsehemman
4. K!ockaregrund eller fästa
5. 3/8 mantal. Utsockne frälsehemman
7. 3/8 mantal. Kronorusthållshemman
8. 3/8 mantal. Kronorusthållshemman
9. 3/8 mantal. Kronorusthållshemman
10. 3/16 mantal. Kronorusthållshemman
11 . 3/8 mantal. Kronorusthållshemman
2 och 6. Två utsockne frälsehusplatser Torups sätesgård
14, 15 och 16. Två husplatser tillhörande Malmö hospital

Sallerups bygata 1806
A. Kyrkogård
B. En husplats
C. Samlingsplats
X. En fattighusplats
Y. Kyrkohusplats
Z. Skolhusplats
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två " maijelia" för åkrarnas säd, råg, korn och
havre. Av åkdon fanns en vagn med järnaxlar, två
höstvagnar, en dyngvagn och en släde för vinterbruk.
För gårdens olika sysslor i naturahushållningens tid fanns sädesharpa, grynsåll , mjölsikt, ullsax, täljebänk, huggeblock och två "jernwiggar,"
d.v.s. järnkilar, i folkmålet benämnda "jarnbläja"
för klyvning av trädstammar och grövre grenar.
Till inventarierna hörde också ett "dröftetrog," i
folkmålet "dröftetru," ett trätråg, som användes
vid rensning av säd men också för tillfällig förvaring av inälvor vid slakt. I köksutrustningen
ingick två grytor, en av järn och en av stål , ett
" pannejern," d.v.s. stekpanna, ett "waffiejern" för
bakning av våffior och en "kittelfoth'', i folkmålet
" tjelsfod ," ett järnstativ med tre fötter, varpå
grytor och pannor ställdes i den öppna spisen.
Av möblerna på gården nämnes endast ett
" wråskåp," d.v.s. hörnskåp, en långbänk och två
brädstolar. Om kvinnlig husflit erinrar två spinnrockar och en vävstol. Sängutrustningen bestod av
fem röd- och blårandiga "öfwerdynor," sju underdynor av linne, nitton huvuddynor av linne, fyra
par lakan , varav två av lärft och två av blångarn,
och fem täcken . Överdynan eller ovandynan, i
folkmålet "åuandynan," användes till att hölja
över sig med om natten till skydd mot kyla ,
medan sängtäcket var ett vävt täcke, som om
dagen låg över sängen till prydnad. Bouppteckningen upptar också ett antal dukar av lärft, dräll
och blångarn och dessutom sju åkdynor, i folkmålet "agedynor," som lades på vagnens säten,
och sju "Gynde," egentligen hyende, ett vävt löst
överdrag att lägga på stolar.
Till bouppteckningens mera exklusiva föremål
hörde tre silverskedar, en vägande I 3/4 lod och
märkt "LAS=EPD" (initialerna för den avlidne
Anders Larssons föräldrar Lars Andersson och
Elsa .Persdotter) och en "Tregrena ring," d.v.s. en
ring av tre spiraler, som fjädrade och gjorde att
ringen passade vilket finger som helst och därför
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var lämplig som arvegods. Av tenn redovisas fem
djupa och flata fat, sju tallrikar, två kannor, en
smörfot och ett saltkar. Det fanns också ett dussin
"Porcelains Tallricka", två par "Liusestakar" av
malm och en kopparkruka. Tidens gång mätte ett
"Wäggur med Fotral." Till husbondens personliga ägodelar räknades en "tobakslåda."
I det gamla bondesamhället hörde brännvinet
nära nog till det dagliga kosthållet och var också
en viktig ingre.diens i byalagets många stämmor,
åldermansgillen och syneförrättningar som brandsyn och vägsyn. Fram till husbehovsbränningens
avskaffande 1855 fanns det nästan på varje gård
brännvinsredskap. Bouppteckningen efter Anders
Larsson upptar också en "Innemurad Bränwinspanna om 12 spannars Rymd" med tillhörande
två stycken "Bränwinspipor." Materialet var
koppar. På gården fanns också en "innemurad
kittel" av koppar. Bouppteckningens hela behållning inklusive hemmanet Sallerup nr 11 utgjorde
summa 13.360 riksdaler silvermynt eller omräknat 2.226 riksdaler specie.
Vid Anders Larssons död satt redan äldste
sonen Ola, född 1778, som åbo på granngården
Sallerup nr 7. Dottern Elna, född 1781, gifte sig
ett par år efter faderns död med åbon Jeppa Nilsson, född i V. Skrävlinge 1774, och dessa båda
blev genom köpebrev 1803 20 ägare till Sallerup nr
11. Genom ett s.k. undantagskontrakt 20 säkerställdes samtidigt försörjningen för säljaren, Pernilla Olsdotter, som av köparna tillförsäkrades
bostad i sin livstid på gården i ett "4 Spänne hus"
i östra längans södra gavelända. Köparna förband
sig dessutom att åt Pernilla Olsdotter föda en ko
och årligen tillhandahålla henne "Ett lass bränne
samt Tolf (12) lass Torf." Detta undantagskontrakt skulle fortsätta att gälla, även om gården i
säljarens livstid bytte ägare en eller flera gånger.
Undantagskontraktet var det gamla bondesamhällets socialförsäkring.
Det nya husbondefolket Jeppa Nilsson och
Elna Andersdotter på Sallerup nr 11 hamnade

mitt uppe i en omvälvningens tid i den gamla
byn. Samma år som köpebrevet skrevs, 1803,
utfärdades "Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning
angående Ägors fördelande i Enskiften och utflyttningar ifrån större Byalag i Hertigdömet Skåne."
Storskiftet hade i all sin ofullkomlighet visat
vägen till ett rationellt jordbruk. Först med enskiftesförordningen togs steget fullt ut. Ägosplittringen avskaffades helt, och därmed inleddes en
ny epok i det skånska jordbruket. Det gamla treskiftesbruket avlöstes av ett växelbruk med en
odlingsrotation, som endast hade som mest I / 6 av
jorden liggande i träda eller äng mot tidigare en
hel vång i treskiftesbruket. Enskiftet betydde inte
bara ett radikalt ingrepp i markfördelningen utan
också i bybebyggelsen. Vid enskiftet sprängdes de
gamla byhemmen, där gårdarna låg tätt intill varandra utmed bygatan. Gårdarna bröts med vissa
undantag ner för att nyuppföras ute i bymarkerna, där de fick sina ägor samlade kring gården i
ett sammanhängande kvadratiskt eller rektangulärt stycke, den s.k. enskiftesplanen. Nybyggda
eller väl bibehållna med trädgårdar och andra
nyttiga anläggningar försedda gårdar kunde befrias
från utflyttning och ta ligga kvar på gammal plats
i byn. Genom nyodlingar och spridda gårdar
skapade enskiftet en helt ny landskapsbild. Också
socialt betydde enskiftet en radikal förändring.
När byarna sprängdes, och gårdarna flyttades ut
ur byhemmet, blev människan plötsligt ensam
och tvingades leva ett isolerat liv på de utspridda
ensligt liggande utflyttaregårdarna. Bykollektivets
stöd var borta, och man blev helt hänvisad till sig
själv. Byastämman med åldermannen i spetsen
behövde inte längre som i tegskiftets dagar reglera
tiden för sådd , skörd , markernas upplåtande till
bete för kreaturen, lagning av stängsel och vägar.
Det fick nu varje bonde på sin gård besluta om
efter eget gottfinnande. Ett individualistiskt livsmönster började ersätta det kollektivistiska, som
präglat byhemmets slutna värld.

I september 1805 inställde sig lantmätaren
Magnus Wremp i Sallerups by för att förrätta enskifte enligt den kungliga förordningen. Två
gårdar hade redan tidigare utbrutits ur byhemmet
genom s.k. partiellt enskifte, nämligen 1798 frälsehemmanet Sallerup nr 3 och 1799 domkyrkohemmanet Sallerup nr 13 . Av by hemmets återstående gårdar fick vid enskiftet 1805 inte mindre
än fem, ett förhållandevis stort antal , ligga kvar
på sina gamla platser i byn , nämligen nr I prästgården , nr 4 klockaregården , nr 7 nuv korsvirkesgården Annedal med den av lantbrukaren Nils
Jeppsson 1909 uppförda villan Fram näs, nr I 0
nuv ldaborg, som efter enskiftet flyttats till sin
nuv plats längre västerut från byhemmet och slutligen nr 11 nuv Wowragården.
Vid tiden för enskiftet hade byn förutom gå rdarna också några gatuhus. Här bodde husmän
och hantverkare, smed , skräddare och skomakare.
I ett av gatuhusen hölls krog av Nils Phersson.
Enligt dödboken avled 1796 "Krögare Qwinnan ,
Nels Phers hustru Sine Ols dr 59 åhr gammal."
Dödsorsaken var" bröstwärk och gulsjuka."
Invånarantalet i byn var c:a 160.
Byggnader i gott skick och en ansenlig plantering motiverade att Sallerup nr I I vid enskiftet
undantogs från utflyttning. I det av Magnus
Wremp upprättade enskiftesprotokollet 21 heter
det: "Nr 11 3/ 8 Mantal Utsockne Frälse Hemman, äges af Åboen Jeppa Nilsson , har rymlig
och god åbyggnad , en större Hagetomt, instängd
med Stengjärde af 200 Famnar, hwaruti finnes 67
Frugtträn, och är intill hemmanet 273 St. wilda
Trän och Pihlar. " På enskifteskartan är Sallerup
nr 11 inritad som en kringb yggd gård med fyra
längor.
Före enskiftet utgjorde de samman lagda ägorna
till Sallerup nr 11 i byns fyra vå ngar totalt 51
tunnland och 24 kappland , därav i Norre vång 6
tnl och 30 kpl åker, i Södre vång 6 tnl och 19 kpl
åker och I 0 tnl äng, i Västre vång 8 tnl och 2 kpl
åker och I tnl äng och slutligen i Östre vång 12
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tnl och 31 kpl åker och 5 tnl äng. Vid enskiftet
fick enligt protokollet det kvarblivande hemmanet
nr 11 "Planen söder intill nyssnämde Nr I 0,
gränsar i wäster till Quarnby, i söder till Östra
Kattarp och i öster till N:o 4:s lott." Som redan
nämnts tillhörde nr I 0 (nuv Idaborg) och nr 4
(Klockaregården) de hemman , som blev kvar i
byn .
De nya , samlade ägorna i den plan , som vid
enskiftet av lantmätaren tilldelades Sallerup nr 11
utgjordes enligt protokollet av A l gårds- och
hagetomt 2 tunnland och 20 518 kappland, Bl
bördig åkermark , "bestående af god Ler- och
swartmylla" I 0 tnl och 31 318 kpl , Cl åkermark
av samma beskaffenhet men mindre bördig 9 tnl
och 24 314 kpl , Dl åkermark , " bestående af
Sand- och Lermylla ," 5 tnl och 26 I 14 kpl , El
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åkermark 6 tnl och 18 114 kpl , FI "Någon swagare åkermark wid ägornes wästra Tract" 11 314
kpl, GI "åkermark wid Södra gränsen" 16 I /2
kpl, HI bördig ängsmark "bestående af god hårdwallsäng på twå ställen" I 0 kpl och Il övrig ängsmark "af hård- och sidwallsäng," 13 tnl och 28
314 kpl eller en sammanlagd areal av 50 tunnland
och 27 314 kappland.
Den unge åbon Jeppa Nilsson på Sallerup nr
11 fick aldrig skörda enskiftets frukter, en rationell skötsel av jordbruket med stegrad avkastning,
ekonomiskt uppsving och ökat välstånd för bönderna . Jeppa Nilsson "dog af förkylning" redan
hösten 1807 endast 33 år gammal. Den unga
änkan Elna Andersdotter, endast 26 år gammal ,
började snart se sig om efter en ny husbonde till
nr 11. Redan följande år hade hon tillsammans
med sina närmaste träffat sitt val. I november
1808 skrev hon följande kontrakt: "Sedan min
man Jeppa Nilsson som ägt jämte mig Utsockne
Frälsehemmanet nr 11 318 aflidit, har jag i samråd med mina närmaste Fränder, ingåt och lämnat mitt bijfall, at träda uti gifte med Drängen
Nils Ericsson från Östra Kattarp , som åtagit sig
betala Stärbhusets skuld enligt skifte med Ett
Tusende Trehundrade Trettio Tre 113331 RD 16
sk. Riciesgld eller Åttahundrade Åttatio Åtta
1888 1 RD 42 sk. 8 Runst. Banco".20 I samma
månad skedde vigseln. Dräng står här i betydelsen
ogift man liksom piga kunde beteckna ogift kvinna . Nils Ericsson var åboson från grannbyn Östra
Kattarp, där han var född 1785. Föräldrarna var
åbon Eric Truedsson och hans hustru Pernilla
Nilsdotter. Vid 1809 års mantalskrivning står Nils
Ericsson som åbo och ägare till Sallerup nr 11 .
Nils Ericsson och Elna Andersdotter välsignades med sju barn, fyra söner och tre döttrar.
En dotter dog i späd ålder av "strypsjuka" och
en son av icke angiven orsak endast femton år
gammal. Nils Ericsson blev med tiden en betrodd
man bl.a. kyrkovärd och ledamot av det 1814
bildade Malmöhus läns hushållningssällskap. Till

hjälp med gårdens skötsel hade han dräng och
piga.
Ett år före silverbröllopet avled en sommardag
1832 åbohustrun Elna Andersdotter utan angiven
dödsorsak i en ålder av 51 år. Bouppteckningen
efter henne 22 belyser förhållandena på Sallerup nr
11 ett kvartssekel efter enskiftets genomförande.
På gården fanns åtta bruna och svarta hästar, fyra
kor, två svarta och två röda, " I par röda Oxar,"
en kalv och en "Batting," d.v.s. ungstut, elva f3r,
en bagge, tio lamm och slutligen två galtar, fyra
suggor och tio smågrisar. Av jordbruksredskap
noteras två plogar, fyra årder, varav ett "Potatoes
ärr," två "hästrifwor" och en "Tromla."
Åtta hästar var vid denna tid det normala för
en gård med 50 tunnland. Som draghjälp hade
man ännu vanligtvis också ett par oxar. Samma
antal hästar och oxar upptogs vid bouppteckningen efter Anders Larsson 1799. För redskapen,
plog och årder, spändes först oxparet och sedan
där framför ett par hästar, som vanligen kördes av
"pågen," den yngste av det manliga tjänstefolket
på gården. Bland nytillkomna redskap sedan
bouppteckningen efter Anders Larsson 1799 noteras särskilt två hästräfsor och en trumla, redskap
som kunde fullt utnyttjas på de samlade arealer,
som enskiftet skapat. Till gårdens åkdon hörde
två vagnar .med järnaxlar och säten, tre höstvagnar med träaxlar, en gödselvagn, en stenvagn
och för vinterbruk en " Tjelkesläda." Sedan
bouppteckningen efter Anders Larsson 1799 hade
gårdens vagnpark utökats med en vagn med järnaxlar, en höstvagn och en stenvagn, den senare
kom till god användning vid enskiftets nyodlingar.
Före mejeriernas tid hölls kor endast för gårdens
eget behov av mjölk, vilket förklarar det relativt
fyra .
ringa antalet kor, 1799 endast en och ＱＸＳｾ＠
Förutom diverse verktyg noteras i bouppteckningsprotokollet 1832 också "Skogs Såg," "Brännes Såg" och "Hjulsåg," verktyg som användes
för uppröjning i markerna och uppsågning av ved,
som köptes från Torups och Skabersjö gods. För

!inbrytning fanns "I Bryte Stol " och "4 linn
bryter," för saltning av fläsk och sill " l Saltekar"
och 3 Saltetunnor" och för öl brygd " 1 mäskekar
av ek. "
Av järnvaror i köket redovisas förutom en gryta
och ett "pannejern" också " Woffiejern" och
"Godrånsjern." I köksutrustningen ingick också
olika kopparkärl, två kittlar och "l Castroll ," och
dessutom en kakform , två trattar.och en sil.
Av gårdens möbler upptar bouppteckningen
sexton "bräde stolar," varav fyra större, två
soffor, ett slagbord, två "Thebord," ett större och
ett mindre, ett matskåp, ett hörnskåp, ett "litet
hängeskåp," två byråer och en pulpet, den senare
en byråliknande möbel med tre lådor nedtill och
ovantill ett nedfällbart lock, som användes som
underlag vid skrivning. I linneförrådet ingick ett
ansenligt antal handdukar och lakan av såväl
blångarn som lärft. Till sängutrustningen hörde
förutom lakan liksom 1799 också åtskilliga blåoch rödrandiga både över- och underd ynor och
dessutom huvuddynor och ett "lapptäcke. "
Bouppteckningen upptar också ett ·antal föremål av andra metaller än järn. Gårdssilvret bestod av två bägare, varav en större, vägande 32
lod, en liten tumlare, d.v.s. ett koppliknande
halvsfäriskt dryckeskärl , och sex matskedar.
Tennförr.ådet omfattade tre "Drickes stop," varav
ett utan lock, fyra fat , två flata och två djupa ,
samt två tallrikar. Andra metallföremål var fyra
ljusstakar av malm och "2 st. Messings Ljusstakar
med skrufwar." Av malm var också "l liten
mortel med stöt." Gårdens förråd av porslin var
ansenligt för sin tid och omfattade inte mindre än
fem dussin "porcelainstalrickar", " l Sockerfat af
dito", "l Soppe Skål af dito" och "2 dussin Caffe
koppar."
Liksom 1799 fanns det " 1 wäggur med foderal "
och "I Tobacksskrin." Till bohaget hörde nu
också "I liden spegel' ', två psalmböcker, Ödmans
postilla och "1 Swensk Bibel i qvartformat. " Husbehovsbränningen var ännu tillåten, och bränn99
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Åbon och kritbruksägaren Anders Svenssons hustru
Kerstin Nilsdotter, f. 1823, d. 1906.

vinspannan liksom den innemurade kopparkitteln
var kvar. För förvaring av gårdens våtvaror,
dricka, öl och brännvin, fanns sex "helankare"
och sex " halvankare" av trä . Bouppteckningens
hela behållning utgjorde 7 .963 Rd .
Samtidigt med bouppteckningen 1832 gjordes
några korta anteckningar om åbyggnaderna till
Sa llerup nr 11 . Härav framgår att gå rden bestod
av fyra längor och var kringbyggd. De fyra längorna beskri ves . och värderas enligt följande:
" Södra Längan eller Boning5 Längan 60 alnars
Längd 11 alnar bred med eke Korsverke bjelkar
och spar af fura och gran Timer murad med tegel
och Råsten , värde 500 RO , Västra Längan med
51 alns Längd 12 alnar bred med fura korsverke,
värde 200 RO , Norra Längan 51 aln Längd, I 0

alnar bred, värde I 00 RO, Östra Längan 42 alnar
Längd I 0 alnar bred, värde 200 RO. " 20 Åbyggnaderna värderades sammanlagt till 1.000 RO.
Enstaka uppgifter i bouppteckningsprotokollet
ger en viss antydan om rumsindelningen i
boningslängan. Sålunda noteras ett sängställe i
"sommarstugan." Så benämndes ett stort fyrkantigt eller rektangulärt rum i boningslängans ena
gavelända med fönster på alla tre sidor och dörr
ut till trädgården , i folkmålet " haven. " Rummet
saknade eldstad och användes endast sommartid,
därav namnet. Sommarstugan kallades ibland
också sal. En här placerad säng var vanligen
avsedd för tillfälliga nattgäster. Ett annat sängställe noteras i "Kammaren." Det var benämningen på ett intill sommarstugan eller salen
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liggande mindre rum , som endast upptog boningslängans halva bredd mot trädgårdssidan. Bouppteckningen upptar i kammaren också en järnugn.
En annan järnugn stod i "Stugan", där det också
fanns ett sängställe och ett "wråskop", d.v.s.
hörnskåp. Stugan, i folkmålet "stuan '', gick liksom sommarstugan eller salen över hela boningslängans bredd och hade fönster åt såväl trädgårdssom gårdssidan. I stugan intogs måltiderna, här
utfördes det mesta hemarbetet, t.ex. spinning, och
här hade familjemedlemmarna sina sovplatser.
Bouppteckningen noterar också ett sängställe i
" Köket", som i folkmålet benämndes" sters."
Vanligen låg köket tillsammans med förstuga eller
" tasstu" och spiskammare i den i förhållande till
sommarstugan motsatta gaveländan. Ett sängställe
kallas "Pigesängen", som troligen stod i den s.k.
pigkammaren, i folkmålet "piekammaren", vanligen belägen intill köket.
Bouppteckningen upptar också ett sängställe i
"drenghuset," senare kallad drängkammaren , ett
oeldat rum i någon av uthuslängorna , vanligen
stallängan. Slutligen omtalar bouppteckningen
"Herrbergs Sängen," en säng i det i någon av uthuslängorna inredda s.k. härbärget, som uppläts
som tillfällig sovplats åt kringvandrande personer,
och som omnämnes också av Nicolovius i hans
184 7 utgivna "Folklifvet i Skytts härad i Skåne
vid början av 1800-talet."23
Enligt Skriften är det icke gott för mannen att
vara allena. Så icke heller för åbon och kyrkvärden Nils Ericsson på Sallerup nr 11 , som så
småningom började se sig om efter en ny maka
och husmor för gården. Han skulle inte ta vänta
länge. Sommaren 1833 avled svågern Ola Andersson på granngården Sallerup nr 7, efterlämnande
hustrun Elna Olsdotter, född 1788. När sorgeåret
gått till ända , sammanvigdes Nils Ericsson 1834
med svägerskan Elna Olsdotter, som flyttade in
på Sallerup nr 11. Båda var från grannbyn Östra
Kattarp, han åboson och hon åbodotter, och
kände varandra sedan barndomen. Vid omgiftet

var han 49 och hon 46 år. Äktenskapet blev barnlöst.
Tre månader före bröllopet avled 1834 Nil s
Ericssons svärmoder, Pernilla Olsdotter, 80 år
gammal , som suttit på undantag sedan 1803.
Ännu femton år framåt skulle arbetet och livet
på Sallerup nr 11 gå i gamla faror, ljusnande
vårar med sådd, mognande somrar, gulnande
höstar med skörd och vintrar med idogt inomhusarbete på logar och i stuga. Till sin hjälp hade
husbondefolket dräng och piga och tre av Nils
Ericssons barn i första äktenskapet, två söner och
dottern Kerstin, född på gården 1823 . Omsider
skulle emellertid det invanda mönstret ändras. De
båda sönerna flyttade ut 184 7 respektive 1850,
och dottern Kerstin gifte sig 1851 med åbon
Anders Svensson, som var född 1824 i Mellanköpinge, Kyrkoköpinge socken i Skytts härad , och
som inflyttade till Sallerup nr 11 från G ylle
socken i Skytts härad i samband med giftermålet.
I "Brandstods=Längd för Sallerups Socken i
Oxie Härad 1850 24 " beskrives och värderas
åbyggnaderna till Sallerup nr 11 enligt följande:
"Boningslängan af Ekekorsvirke och murar dels
med rå- och dels bränd sten 700 Rd , Vestra uthuslängan af furukorsvirke med lerväggar 51 al.
lång 12 al. bred 200 RD, Norra do af do 51 al.
lång 10 al. bred 100 RD, Östra do af do 42 al.
lång 10 al. bred 300 RD." Det sammanlagda
värdet var 1.300 RD. Uppgifter om mått och
byggnadsmaterial är desamma som vid bouppteckningen 1832. För boningslängan saknas här
måttuppgift. Värdet på boningslängan har emellertid nu höjts med 200 RD och på östra längan
med 100 RD . Åbyggnadernas totala värde har på
aderton år ökat med 300 RD.
Samtidigt som åbon Anders Svensson och
Kerstin Nilsdotter 1851 etablerade sig som husbondefolk på Sallerup nr 11 , flyttade Nils Ericsson och hans hustru Elna Olsdotter in i östra
längan som undantagsfolk. Nils Ericsson , som
brukat gården i mer än fyra decennier, var då 66
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och hustrun Elna Olsdotter 63 år. I husförhörslängder från 1850-talet står om hustrun Elna Olsdotter antecknat omväxlande "sjuk" och "sjuklig." Hon avled en majdag 1860 i en ålder av 72
år. Som dödsorsak anges i dödboken "ålderdom."
Bouppteckningen efter Elna Olsdotter 25 redovisar av " Meubler" ett bord, nio stolar, en pulpet,
tre skåp, varav ett vråskåp, och två sängar. Till
utrustningen för " Enklingens dagliga säng" hörde
en ovandyna, en underdyna, tre huvuddynor, två
lakan och ett täcke. I bohaget ingick också ett
väggur, två speglar, två pallar för saltkar, två
kistor och två koffertar, de senare nymodigheter i
1800-talets bohag. Silvret utgjordes endast av en
bägare, fyra skedar och "I Kietting med några
Maljor," den senare tillhörde den bortgångnas
dräktsilver. Av koppar noteras en "Kaffekittel"
och av järn en eldtång. Under rubriken "Diver
se" upptas vidare bl.a. " Någre Böcker," "I Piphylla," "2 Tobakspipor", "3 tablåer" (av franskans tableau}, d.v.s. väggtavlor, en borste, " 3
Drickesfjerdingar," "2 Åttingar" samt "7 st.
Flaskor. " Bränn vinspannan lyser däremot nu med
sin frånvaro , sedan husbehovsbränningen förbjudits 1855. Bouppteckningens hela behållning uppgick till 5.544 RD.
När Nils Ericsson 1860 blev änkling andra
gången, var han 75 år. Som undantagsman hos
svärsonen Anders Svensson och dottern Kerstin
skulle han leva ännu tretton år och se tre barnbarn växa upp, alla flickor, däribland Maria, född
1857. I april 1873 avled "Undantagsmannen och
Enklingen" Nils Ericsson i en ålder av 88 år. Han
hade då bott på ｾ￥ｲ､･ｮ＠
i 65 år. Äldste sonen
Jeppa Nilsson, född 1811 , satt som åbo på
granngå rden Sallerup nr 7 tvärs över vägen. Jeppa
Nilsson avled 1892, då hans son Nils Jeppsson,
född 1850, övertog Sallerup nr 7. Det var Nils
Jeppsson, som 1909 byggde villa Framnäs, nu församlingshem åt Södra Sallerups församling.
På Sallerup nr 11 skulle Nils Ericssons svärson
föra verket vidare. Söderslättsbonden Anders
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Svensson blev inte bara en framgångsrik och välbeställd lantbrukare i sin nya hemby Sallerup.
Området öster om Malmö, särskilt Husie och
Södra Sallerups socknar, rymmer mäktiga kritlager. Redan 1738 omtalas krita vid "Moobacken" i Tullstorps by. Detta år fick faktorn
Lorentz Stein i Malmö "Landshöfdinge Embetets" tillstånd att här anlägga ett bruk 26 för tillverkning av kritpipor. J L Gillberg omtalar
1765 16 detta " Pipe-bruk" som ödelagt. På sin
skånska resa 1749 27 gjorde Linnaeus från Malmö
en avstickare ut till Tullstorp, där han studerade
kritleran, som bönderna vitlimmade sina väggar
med. Först på 1860-talet, då krita hade blivit en
begärlig ingrediens vid tillverkning av galoschgummi, putsmedel och färger, inleddes en brytning i stor skala i trakten, och en hel industri
med ett flertal kritbruk utvecklades raskt i såväl
Husie som Södra Sallerups socknar. Också på
ägorna till Sallerup nr 11 fanns krita, och Anders
Svensson anlade här söder om gården ett kritbruk, kallat Sallerups kritbruk, upptaget i C 0
Arcadius, Skånes Kalender Il 1878 med en taxerad årsinkomst av 2.600 kronor. Enligt "Illustrerad Svensk Landtbruk,s-Adressbok I Malmö län"
1883 omfattade Sallerup nr 11 då 55 tunnland
med taxeringsvärdet 26.600 kronor. Den taxerade
årsinkomsten från kritbruket på Sallerup nr 11
var liksom fem år tidigare 2.600 kronor. Södra
Sallerups husförhörslängd 1886-9 5 har över den
aktuella sidan rubriken "Sallerup nr 11 3/ 8 mtl
med tillhörande Sallerups Kritbruk."
Anders Svensson hade flera förtroendeuppdrag
och var sålunda ledamot av kyrkorådet, skolrådet
och kommunalnämnden i Södra Sallerup. I hans
tid utvecklades Sallerups by kraftigt, främst tack
vare enskiftet och kritan. Ett flertal gatuhus byggdes längs Sallerupsvägen på mark till Sallerup nr
7 och nr I 0 och bildade den sammanhängande
bebyggelsen Sallerups värn eller bara Värnen.
Antalet invånare i byn hade efter enskiftet nästan
fördubblats och uppgick i 1800-talets sista decen-

Kritbruksägaren Constantin von Wowern, f. 1852 , d.
1912.

Kritbruksägaren Constantin von Wowerns hustru Maria
von Wowern, f. Svensson, f. 1857, d. 1949.

Wowragården från nordöst med vagnsporten.
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Boningslängan på Annedal , Sallerup 7, från gårdssidan.

Gatuhuset "Syster Bertas", Sallerup 4.
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Gatuhuset "Långkatekesen" eller "Huset på höga muren", Sallerup 11.

Klockaregården, Sallerup 4.
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Södra Sallerups prästgård från söder.

Södra Sallerups kyrka från sydväst.
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Södra Sallerups kyrka från nordväst.

Arrendatorsbostaden till Wowragården, gatuhus, Sallerup 11 .
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nier till inemot 300. Bybefolkningen utgjordes
inte längre bara av gårdarnas invånare, åbofamiljer och deras tjänstefolk , drängar och pigor. Till
byinvånarna hörde nu också ett flertal hantverkare, två smeder, två skomakare, tre skräddare, två
snickare och en vagnmakare, vidare en bagare, en
slaktare, en möllare och en trädgårdsmästare och
dessutom olika yrkeskategorier inom kritbruksnäringen , kritbruksägare, förvaltare , kritbruksarbetare och tunnbindare. Vid kritbruken hade också flera husmän tillfällighetsarbeten. Byn hade
också handelsbod och en landsvägskrog, omväxlande kallad "Rumlaförbi" och "Kabusakrued",
belägen på mark till nr 11 . På en väggskylt lästes
" Öl , Bier och Kaffe." Flitiga gäster på krogen var
bönder från Häckeberga, Hyby och Torup, som
körde "i äcke" d.v.s . utförde körslor för godsens
räkning med spanmål, timmer och ved, som
skulle avyttras i Malmö. Vägkorset vid kyrkan
var ett gammalt rastställe , där vägfarande brukade
vila ut i en gräsäng framför kyrkomuren. Intill
kyrkan låg också sockenstugan, sedan länge riven .
Här hölls sockenstämmor och andra sammanträden , och här undervisades läsbarnen av prästen. Också i de andra byarna hade befolkningen
ökat efter enskiftet. Kyrkan hade blivit för liten
och tillbyggdes 1863-64 med korsarmar efter ritningar av professor C G Brunius.28 Antalet sittplatser blev nu 480 eller dubbelt mot tidigare.
Socknens annex- och prebendeställning till
Malmö S:t Petri hade upphört 1832 , och härefter
hade Södra Sallerup en egen kyrkoherde, som tillsammans med prästgårdsarrendatorn, den s.k.
prästabonen , bodde i prästgården öster om kyrkan
och norr om Sallerupsvägen. Prästgården med
prästbostad och löneboställe eldhärjades 1882. 29
Efter branden återuppbyggdes lönebostället på
den gamla platsen , medan prästbostaden avskildes
och nyuppfördes söder om Sallerupsvägen, den
nuvarande prästgården. Sallerups by saknade
skolor, och barnen hänvisades till skolorna i
grannbyn Tullstorp.
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I mars 1895 avled "Åbon och Kritbruksegaren"
Anders Svensson i en ålder av 71 år. Han hade då
bott på gården i 44 år. Hustrun Kerstin Nilsdotter
överlevde sin make med elva år och avled 1906 i
en ålder av 83 år. Hela sitt liv hade hon framlevt
på Sallerup nr 11. Vid Anders Svenssons död
hade redan en ny generation tagit vid . Anders
Svenssons dotter Maria hade 1889 gift sig med
lantbrukaren Carl Julius Constantin von Wowern,
född i Fagerhult 1852, som vid giftermålet flyttade in på Sallerup nr I I och arrenderade jordbruket av svärfadern, som satte sig på undantag.
Detta förklarar att ingen bouppteckning med uppgift om gröda , djur och redskap gjordes efter
Anders Svensson. Om åbodottern Marias giftermål med Constantin von Wowern sade man i
Sallerup enligt traditionen "han hade namned ,
hon hade pänjana." Redan sex år tidigare, 1883,
hade brodern Fritz Johan Amandus von Wowern,
född i Fagerhult 1850, inflyttat till Sallerup och
etablerat sig som möllare och bagare på nr I 0.
Han flyttade emellertid redan följande år till
grannsocknen Husie, där han bosatte sig på
K varnby nr I.
Släkten von Wowern (tidigare skrivet van
Wouwern) härstammar troligen från Wouw i närheten av Bergen-op-Zoom i provinsen NordBrabant i Nederländerna och kom via Hamburg
till Skåne i slutet av 1500-talet. 30
Liksom sin svärfader drev Constantin von
Wowern förutom lantbruket också kritbruket
söder om gården. Dessutom anlade han söder om
gården ett tegelbruk, kallat Sallerups Tegelbruksbolag. Från den 1894 öppnade Malmö-Genarps
järnväg, 31 som gick fram söder om gården, (cykelstigen till Torup är utlagd på den gamla banvallen) drogs ett stickspår till von Wowerns kritbruk och tegelbruk. På järnvägen levererades
vagnslaster krita direkt från bruket och ankom
från ett lertag i Kongsmarken öster om Klågerup
vagnslaster lera för tegeltillverkningen. För växlingen svarade en av järnvägen anställd stations-

karl, som bodde intill stickspåret och lastkajen i
en vaktstuga av rött tegel. Von Wowerns kritbruk
var det enda i trakten med direkt järnvägsförbindelse till bruket, medan övriga kritbruk för järnvägstransporter var hänvisade till Kvarnby station
för lastning och lossning. Enligt F & H Landen,
Kalender öfver Skåne och Blekinge Il , 1904 var
taxeringsvärdet för Sallerup nr 11 3/ 8 mtl 25.500
kr, för Sallerups kritbruk 2.500 kr och för Sallerups Tegelbruksbolag 48.000 kr.
Bruksägaren Constantin von Wowern avled
sommaren 1912 i en ålder av 60 år. Han hade då
bott på gården i 23 år och var den siste ägaren till
Sallerup nr 11 , som samtidigt själv brukade gårdens jord. De sista åren hade han dock arrenderat
bort lantbruket för att helt ägna sig åt driften av
krit- och tegelbruken, varför inte heller bouppteckningen efter honom innehåller uppgift om
gröda, djur och redskap. Däremot upptar bouppteckningen32 bland tillgångarna förutom gårdsbyggnaderna också kritbruket med ett taxeringsvärde av 6.200 kr, ett brukslager tillverkad krita
2.000 kr, 75 aktier i Sallerups Tegelbruksbolag
63 .750 kr och sex aktier i Malmö-Genarps järnväg 420 kr.
Om inredningen i boningslängan på von
Wowerns tid lämnar bouppteckningen viktiga
upplysningar. Möblerna fördelades på matsal , förmak, sängkammare , kontor och veranda . I matsalen stod "matbord, 14 stolar, 1 soffa, 1 serveringsbord , 2 pelare , 1 linneskåp, 1 buffet, 1
spelbord." Till förmaket hörde "I divanbord , I
soffa, 2 emmastolar, 6 vanl. stolar, I spelbord , I
gungstol, 2 fönsterbord." Sängkammaren omfattade "2 sängar, 1 mindre do, Lavoar med tillbehör, toalettbyrå, 2 nattduksbord , 2 vanliga
stolar, 1 väggur." Kontoret innehöll "skrifbord,
bord, chaislong, hvilstol, korgstol, 7 sto lar, 2
byråer." Verandamöblerna är inte specificerade.
Under rubriken "Diverse möbler" redovisas bl.a.
tältsäng, salongsspegel , kommod, bokhylla och
puff (av franskans pouf), en stoppad, mindre soffa

Sallerups mölla, Sallerup 10.

utan ryggstöd, som blev populär på 1880-talet.
Dessutom fanns trädgårdsmöbler och "möbler i
trädgårdspaviljongen." Förrådet av sängkläder
och linne liksom av glas och porslin var ansenligt
och utgjordes tydligen till en del av arvegods från
Nils Ericssons och Anders Svenssons tid. Till
inventarierna hörde också grammofon och gräsklippare.
Bruksägare von Wowern gjorde ofta affärsresor
till Malmö. Antingen reste han med Genarpståget
från Kvarnby station, dit han skjutsades av kusk
eller så for han i egen vagn direkt till staden. Till
hans förfogande stod allt efter årstid och väder
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Truls Olssons Diversehandel, Sallerup 7.

enligt bouppteckningen "I droska , I ponnyvagn
oc h I viktoriavagn ," den senare en öppen promenadvagn utan dörrar. Tillgångarna i bouppteckningen uppgick till 105.445 kr. Skulderna
uppgick emellertid till I 04 .542 kr, varför behållningen blev endast 903 kr.
Efter Constantin von Wowerns död så lde sterbhuset 1916 egendomen Sallerup nr 11 till AB
Kritbruksbolaget i Malmö, och sa mma å r fl yttade
änkan Maria von Wowern med tre barn till
Malmö. Maria vo n Wowern avled i Ma lmö S:t
Pauli 1949 i en ålde r av 92 år. Hon blev begraven
på det ga mla gårdsgravstä llet t'ill Sallerup nr 11
på Södra Sallerups kyrkogård. Detta gravställe är
emell ert id nu jämnat och besått med gräs. Endast
gravstenen över åbon Nils Ericsson , död 1873 ,
står kvar, medan senare gravstenar tyvärr avlägsnats.
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Sin gård Sallerup nr 11 gav Constantin von
Wowern själv i överensstämmelse med sekelskiftets modeinriktning namnet Annedal efter dottern
Anna, född 1894 . Namnet är inskrivet i Södra
Sallerups församlingsbok 1913-24 . Gården har
efter den nye ägaren AB Kritbruksbolaget i
Malmö ibland också kallats Bolagsgården. Av
folket i trakten kallades gården alltid Wowragården efter ägaren Constantin von Wowern. Det
folkliga namnet har överlevt de andra namnen
och blivit bestående. Von Wowerns eget namn
Annedal flyttades senare över till granngården nr
7, som ju har gamla släktband med nr 11 .
Sedan AB ｋｲｩｴ｢ｵｫｳｯｬ｡ｧｾ＠
i Malmö övertagit
Sallerup nr 11 blev gårdens boningslänga bostad
åt tjänstemän vid kritbruket. Jordbruket arrenderades bort, och arrendatorerna bodde i ett gatuhus
vid tillfartsvägen norr om gården.

Lantbrukare Nils Jeppsson med fem systrar, Sallerup 7, 1906.

Egendomen Sallerup nr 11 Wowragården kom
1965 i Malmö stads ägo i samband med stadens
förvärv av aktiemajoriteten i AB Kritbruksbolaget
i Malmö och dotterbolagen AB Kvarnbyfoder och
Qvarnby Jordbruks AB. 33 Efter stadens övertagande utarrenderades jordbruket till Qvarnby
Jordbruks AB. Den siste hyresgästen i Wowragårdens boningslänga var kapten Walter Edenheim med familj, som inflyttade 1952. Walter
Edenheim avled 1982, och hustrun Ruth Edenheim lämnade gården i augusti 1984.
Omfattningen av jordbruket i Anders Svenssons
och Constantin von Wowerns tid har som nämnts
inte kunnat beläggas med stöd av bouppteckningarna. Från arrendetiden fram till stadens övertagande av egendomen ger muntliga uppgifter från

bybor en någorlunda belysande bild av jordbruket. Sedan i senare hälften av 1800-talet mejerier
för rationell smör- och ostberedning började inrättas, och samtidigt nya högmjölkande koraser
importerades, blev mjölkproduktionen lönande,
och bönderna utökade antalet kor väsentligt. På
Wowragården , som tidigare endast haft ett par
kor för gårdens eget behov hölls nu ett tiotal kor
jämte ungdjur. På gården hölls dessutom ett tiotal
svin. För jordbruket hölls två par hästar. På
marken såddes mest råg och som fodersäd korn
och havre. Dessutom odlades foder- och sockerbetor.
Samtidigt som Sallerups by i senare år avfolkats
och förlorat såväl sina gamla hantverkare, skräddare, skomakare och smed, som vädermölla och
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handel sbod , är det glädjande att konstatera, att
den gamla bykärnan kring kyrkan är någorlunda
intak t. Kvar frå n gamla dagar ligger här prästgå rden - den enda i Malmö kontrakt som ännu är
tjänstebostad å t präst - med tillhörande lönebostä lle, klockaregården, bys medjan , korsv irkesgården Sallerup nr 7 med lantbrukare Nils Jepps-

NOTER:
1 2. provinskontorets konv. nr 552 , Ka mmarkoll egiets
arkiv, Stockholm.
2 Johan Jacob Win slows dagbok öfver kriget 1676-79,
Martin Weibull, Samlingar för de skå nska landskapen Il , 1874.
3 Gilla: 14, Lunds Landsarkiv.
4 Ka mmarkollegiets arkiv, Stockholm.
5 Riksarkivet, Stockholm.
6 Kammarkollegiets arkiv, Stockholm .
7 En!. brev frå n Krigsa rkivet, Stockholm, 840703.
8 Lä nslantmäterikontoret, Malmö, S Sallerups sn, akt
nr I.
s Ka mmarkollegiets arkiv, Stockholm .
10 Gill a:4 , LLA .
11 Gllla:7,LLA
12 Kammarkollegiets a rkiv, Stockholm.
13 Giii a: 13 , LLA.
14 Giii a: 14, LLA.
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a rkivass istent Kjell Åke Ka rl sson, som fäst uppmärksamheten på denna källa.
2 1 Länslantmäterikontoret, Ma lmö, S Sallerups sn, a kt
nr 9.
2 2 Oxie härads bouppteckninga r nr 16 , VT 18 33 ,
Fll:40 , LLA .
23 Nicolovi us (Loven, N), Folklifvet i Skytts härad vid
början af 1800-talet, 3 uppi , Lund 1908.
24
S Sallerups kyrkoarkiv, PII:2 , MSA.
2 5 Oxie härads bouppteckningar nr 3, HT 1860, Fll:53 ,
LLA.
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sons villa Framnäs, två gatuhus, ett på nr 11
kallat Långkatekesen eller "Huset på höga
muren " och ett annat på nr 4, kallat " Syster
Bertas" efter en tidigare församlingssyster, som
bott dä r, och slutligen Wowragården ,3 4 som nu
går in i ett nytt skede som kultur- och museigå rd.

Marginalanteckning i 1742 å rs jordebok för Malmöhus lä n, Gill a:7 , LLA.
2 7 Carl Linnaeus, Skå nska resa 1749, red. Carl-Otto
von Sydow, Södertälje 1982.
29 Se vidare Helge Andersson, Södra Sallerups kyrka,
Historik och beskrivning, Malmö 1955.
29 Se vida re Helge Andersson, Södra Sallerups prästgård 100 år, Elbogen, Malmö Fornminnesföre nings
tidskrift 1982, sid. 131.
30 Om släkten von Wowern se vidare C A M Christianse n, Slregten von Wowern , Nrestved 1965, Olof
Klose & Eva Rudolph , Schleswig-Holsteinisches Biogra phisc hes Lexikon, Bd. 4 , Neumiinster 1976, Allgemeine Deutsche Biographie , Bd . 44 , 1898, Deutsches Geschlechterbuch, Bd. 162, 2. SchleswigHolstein isc her Bd. Limburg 1973 och Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, Bijeengebragt
door A J van der Aa, T 12 , Gorinchem 1849 (Ndr
1980).
31 Se vidare Helge Andersson, Malmö-Genarps järnväg,
MFÅ 1955 , sid. 97 och Gösta Andersson, En banvak ts minnen från Malmö-Gena rps järnväg, Elbogen,
Malmö Fornminnesförenings tidskrift 1981 , sid. I.
32 Oxie härads bouppteckninga r, nr 105 , HT 1912 ,
Trell eborgs tingsrätts arkiv.
33 Stadsfullm ä ktiges i Malmö protokoll med Bihang
1965 , beslut 23 juni 1965 , § 220.
3 4 Nuv juridisk beteckning Sallerup 180:49, tidigare 18
stadsäga 135 och Sallerup 11 .
(Utöver i noterna redovisade källställen har uppgifter
hämtats ur Ka mma rarkivets mantalslängder, mikrofilmer i MSA och spridda volymer i S Sallerups kyrkoarkiv, från tiden före 1895 i MSA (lucka 1740-63) och
efter 1895 i pastorsä mbetets arkiv i S Sallerups prästgå rd . För bistå nd med personuppgifter och förmedling
av porträtter stå r förf. i tacksa mhetsskuld till folkskollärare Ove Edland, Malmö).
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Von Wowerns gamla släktvapen efter CA M Christiansen, Slaegten von Wowern.
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Wowragården
Il. En byggnadsantikvarisk översikt
AV THOMAS ROM BERG

I december 1982 inleddes den efterlängtade restaureringen av Wowragården. Restaureringsetappen omfattade portlängan (länga A), den västra
längan (B) och delar av den östra längan (D).
Gården led svårt av brist på underhåll med stora

skador på murverk och korsvirke som följd.
Genom att ekonomibyggnaderna under en lång
följd av år använts till diverse verksamheter och
interiört förändrats kraftigt, återstod praktiskt
taget ingenting av den ursprungliga inredningen.

Wowragården från nordväst. Bilden är tagen före restaureringen. Lägg märke till träpanelen på fasaden åt väster. Foto Malmö Museum. P 0 Kjellgren.
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Restaureringen utfördes som beredskapsarbete
med AMS-Malmöarbeten som byggherre , Fastighetskontoret utförde projektering och Malmö
museum genom undertecknad var antikvarisk
kontrollant.
Avsikten med denna artikel är att redogöra för
hur restaureringen av ekonomibyggnaderna på
Wowragården kom att genomföras.
Vid restaureingsarbete på äldre bebyggelse är
det synnerligen viktigt att traditionella material
och tekniker används då ex. korsvirket måste
kompletteras eller fackfyllnaden muras om . Det
material som Wowragården en gång byggdes av
var, förutom korsvirkestimran och taksparrarna ,
sådant som fanns i gårdens omedelbara grann-

skap. Halm eller vass till taken , lera till lerklining, pilekäppar till flätverk , kalk till målning
och kullersten till golv och gårdsplan. De ursprungliga lerklinefacken var i stora delar av portlängan ommurade med tegel. Vidare var den västra längans fasad åt väster klädd med rödmålad
träpanel och den senaste stora förändringen var
omläggningen av taken 1971 då även takstolarna
förstärktes.
Timran i Wowragårdens ekonomibyggnader var
kraftigt rötskadad. Sålunda fick nästan samtliga
syllträ bytas ut och ersättas med nytt virke . Även
stolparnas nederdelar fick kompletteras. Att syll
och stolpar ruttnar beror på att fukt vandrar upp
genom stensyllen. En ursprunglig stensyll är kall-

Längorna efter restaureringen. Träpanelen är avlägsnad och fackfyllnaden kompletterad och nykalkad. De framträdande stuprören är provisoriska och försvinner när gården får halmtak. - Foto Malmö Museum. Lena Wilhelmsson.
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Fasaduppmätningar. - Birgit Kordina och Frank Mat! , Malmö Kommuns Fastighetskontor.
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Fasaduppmätningar. - Birgit Kordina och Frank Mat!, Malmö Kommuns Fastighetskontor.
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murad. Detta tillåter nytt trä och stolpar att torka
ut under vår och sommar. Men lagar man en syll
med cement, binder cementen fukt som orsakar
rötangrepp på timret.
Att byta ut rötskadade syllträ är ett komplicerat
byggnadstekniskt arbete. Snickaren får så att säga
arbeta bakvänt jämfört med när huset en gång
uppfördes. Syllträet får bytas ut bit för bit och
stensyllen kompletteras. Stensyllen murades om
med kalkbruk och ett lager tjärpapp lades mellan
syllträet och stensyllen för att förhindra fuktvandring.
Korsvirkestacken i den västra längan (B) var
murade på traditionellt skånskt sätt, som klinefack. Pilekäppar och pilevidjor var flätade och
som murbruk hade använts lera armerad med
halm . När dessa fack skulle muras om och lagas,
fick ny lerklining tillredas. Leran hämtades från
Bulltoftafältet, halmen kom från Sallerup och allt
östes i en stor modern cementblandare. För att få
lämplig konsistens på lerklinningen fick man
prova sig fram. Efter det att facken murats om,
fick de fuktas under ganska lång tid för att undvika torrsprickor.
I länga A och D där, förutom att mycket av
korsvirkesstommen fick bytas ut och kompletteras, fick även ett stort antal fack muras om. Den
övervägande delen av fackfyllnaden var här ersatt
med tegel. Denna återanvändes i största möjliga
utsträckning. Till murnings- och putsningsarbetet
användes kalkbruk utan cementinblandning och
till avfärgningen av murytorna såväl exteriört som
interiört användes vit kalkfärg, tillredd på platsen.
Timran målades utvändigt med traditionell rödfärg liksom dörrar och portar.
Golven var ett kapitel för sig. Under de år
byggnaderna användes till hönseri och lagerlokaler hade cemntgolv gjutits i bl.a. portlängan.
Cementen bilades bort och under en del av
cementgolvet påträffades delar av ett tegelgolv
vilket bibehölls. I övriga delar av längorna A och
B lades kullersten eller lergolv. Dessa nylagda ler-

golv kan idag svårligen skiljas från ett "gammalt"
lergolv , trots att de ej är lagda på traditionellt sätt
utan packade med en modern vibrator.
Dessa tegel-, kullerstens- och lergolv är inte
bara kulturhistoriskt riktiga utan även det mest
skonsamma för byggnaderna. I storstugan i länga
D lades trägolv och toaletterna försågs med golvplattor.
Då byggnaderna skall användas som utställningslokaler måste el och värme dras in. Detta att
i en gammal byggnad inpassa modern teknik
innebär tyvärr alltid kompromisser. En ekonomibyggnad av korsvirke mår bäst av att stå ouppvärmd, men museiföremål kan inte stå hur kallt
och fuktigt som helst. Belysning och värme måste
finnas, men att bygga en ventilationsanläggning
för till- och frånluft i en byggnad , där portar
ståtar med centimeterbreda springor måste anses
som en klar överdrift.
Wowragårdens längor står nu redo att användas
som museilokaler.
Ytterligare två steg återstår dock för att göra
Wowragården komplett. Malmö Planterings- och
Försköningsförening har ställt medel till förfogande så att Wowragården skall kunna återfå de vasstak som gården saknat sedan 1935.
Boningslängan (länga C) är i starkt behov av
restaurering. Denna restaureingsetapp av vad som
kan utgöra gårdens äldsta del måste föregås av en
noggrann byggnadsantikvarisk undersökning och
dokumentation. Boningslängan kan på ett helt
annat sätt än ekonomibyggnaderna innehålla spår
av äldre målningar, utsmyckning och andra värdefulla detaljer.
Som avslutning måste framhållas att Wowragården med sin vackra trädgård, uppskattad redan
1805, sin traditionella byggnadsteknik och sitt
läge på väg till rekreationsområdena vid Torup
säkerligen kommer att utgöra ett omtyckt mål för
alla den dag byggnaderna är färdigrestaurerade
och Gunnar Thomees allmogesamling finns utställd.
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Wowragården
!Il. Thomeesamlingen
AV GUN JOHANSSON

Wowragården i S Sallerup står idag, med undantag för boningslängan , nyrestaurerad. Byggnaderna och miljön är bevarad, men längorna står
tomma och väntar på att bli fyllda, för att gården
slutligen skall kunna ge en hel och levande bild
av den sydskånska bondefamiljens vardag under
förra seklet.
Här krävs mängder av rekvisita och som klippt
och skuren för behovet är Thomeesamlingen

Malmö Museums ägo. Den består av ca 2000
äldre jordbruks- och hantverksredskap som är
insamlade under en period av 20 år av advokat
Gunnar Thomee.
År 1979 erbjöds museet att köpa samlingen, ett
erbjudande som tacksamt accepterades och med
kommunala anslag förverkligades. Härigenom
räddades samlingen från att skingras på den öppna antikmarknaden. Vidare kompletterade sam-

Jordbruksredskap uppställda på Ingemansgården, Hököpinge. - Foto Malmö Museum.

120

Mejelie. - Foto Lena Wilhemsson, Malmö Museum.

!ingen på ett utomordentligt sätt museets samlingar som nästan helt saknade alldagliga bruksföremål från den aktuellea tidsperioden , 1800-talets
självhushållning.
Redan 1979 framhölls det att Wowragården
efter en upprustning var en synnerligen lämplig
plats att hysa samlingen. Här finns , som ovan
nämnts, de yttre betingelserna , byggnaderna och
närmiljön och tillsammans med samlingens föremål kommer här att ges en unik möjlighet att
skapa ett levande museum , som också kan bli ett
viktigt pedagogiskt instrument inte minst i skolundervisningen .
Thomeesamlingen utgörs till största delen av
bruksföremål , handgjorda verktyg och redskap
som använts inom jordbruk, boskapsskötsel , hushåll och hantverk innan maskinerna och industrialismen gjorde sitt intåg.
Här finns inte den målade allmogeprakten. Nej ,
samlingens värde ligger i de vardagliga och trägrå
föremålen. Föremål som använts och brukats i de
dagliga livet, lagats, gjorts om och använts igen.
Samlingen stod uppställd och utgjorde ett eget
litet museum i Gunnar Thomees Ingemarsgården
i Hököpinge. Samtliga föremål fotograferades och
katalogiserades under några kalla vintermånader
innan de packades och transporterades till museets magasin där de idag befinner sig.
Samlingen täcker väl hela redskapsbeståndet i
den skånske bondens arbetsår, och huvudparten
kommer från Skåne, även om de flesta a v föremålen tyvärr saknar närmre ortsangivelse. Det är
en omöjlighet att göra en uppräkning av ens bråkdelen av alla föremål och deras funktion .
En ｳｮｾ｢ｶ･ｲ
ｩ ｫｴ＠
får stilla nyfikenheten till dess
samlingen kommer på plats. Givetvis innehåller
samlingen hela det sedvanliga sortimentet av redskap för jordens bearbetning och brukning. (Fig
I). Vid skörden slet man exempelvis med mejelien då säden slogs eller mejades för hand. Träspetorna hjälpte till att få stråna till att falla på
samma håll. (Fig 2).

-

Mulklave. - Foto Lena Wilhemsson , Malmö Museum.
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•

Redskap vid slakten. - Foto Malmö Musuem.

Även andra sysslor i jordbruket finns representerade t.ex lövtäkt, torvtäkt, stenröjning och
märgling. Framför allt i mitten av 1800-talet användes märgel, en mycket kalkhaltig lera, som
jordförbättringsmedel i Skåne. Den togs upp med
märgelhacka och forslades i märgelkärran ut på
åkrarna.
Inom boskapsskötseln användes en hel rad
hinderdon för att djuren skulle hålla sig kvar på
betesplatsen bl.a tarhillor och svinok. Mulklaven
hindrade kon att självamma. (Fig 3). För hästens
vård finns bl.a ett helt hovslageri, ryktborstar,
tagelkammar och en "kvarkaspruta" för medicinering av sjuka hästar. Av senare datum är en
frisersax för kor från Chicago.
Slakten intog en central plats i gårdens arbetsliv. Samlingen innehåller bl.a slaktbänk, slaktbila,
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"Stompastage''. Museum.

Foto Lena Wilhemsson, Malmö

trynsnaran att tysta grisens skrik, flåjärn , hudskrapor och dröftetråg för inälvorna m.m . (Fig 4).
I hushållsarbetet finner man främst redskap för
beredning och förvaring av baslivsmedlen kött,
mjölk, potatis, ägg och mjöl. Tagelsilar till mjölk,
smörkärnor, ostpress och ostformar, kötthackor,
korvhorn och bakspadar. Här saknas inte heller
kafferost, kaffekvarn och spettkageform. Dess-

Smedjan uppställd på Ingemansgården, Hököpinge. - Foto Malmö Museum.

utom finns en nästan oändlig räcka av laggkärl,
stävor, tråg, slevar, fat och skålar.
Vidare finns ytterligare redskap som använts av
kvinnorna på gården. Kompletta uppsättningar
för ull- och linberedning samt tvätt och mangeldon för textilvård.
För en stor del av arbetet på gården behövdes
belysning och helst transportabel sådan. Thomee-

samlingen innehåller en stor samling lykor, men
som arbetsbelysning tjänade också skenet från den
lilla anspråkslösa "stompastagen" eller ljusklämman för ljusstumpar. (Fig. 5).
En tyngdpunkt i Thomeesamlingen och en
mycket tung sådan, utgör hantverksredskapen
från en lång rad olika hantverk. Dels från hemmahantverk som utfördes på gården, dels från de
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Grynkupa av halm. - Foto Malmö Museum.
Skedklämma och hornsked. - Foto Lena Wilhemsson,
Malmö Museum.

mer specialiserade byhantverkarna. Samlingen innehåller bl.a ett mycket stort antal snickeriverktyg, en hel smedja, träskomakeri, tunnbinderi,
taktäckarverktyg, hjulmakeri, och verktyg för
bastrepstillverkning. (Fig 6).
Intressant är en fin liten samling av hornmakeriverktyg och hornföremål. Hornet basades eller
uppmjukades genom värme så att det kunde
formas . Hornskedarna fick sin form i skedklämman . (Fig 7). Denna hornskedstillverkning hade
sitt centrum framför allt i sydvästra Småland.
Ett hantverk som var vanligt på de skånska
gårdarna var halmflätningen . Man använde tröskad och uppblött halm och med enkla redskap ,
genom en horn- eller träring pressades halmknippena. De förbands varv efter varv med pilspån.
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Resultatet bestod framför allt i bikupor, grynkupor, såkorgar och förvaringskorgar. (Fig 8).
Thomeesamlingen är en kulturhistorisk guldgruva som räcker länge att ösa ur.

Wowragården
IV. Gammalt "stuesnack" i Sallerup
AV HELGE ANDERSSON

Byborna levde förr inte bara i verklighetens värld
i nära gemenskap med människor och djur. De
levde också i folktrons värld , som befolkades av
en rad mystiska varelser, som drev sitt onda eller
goda spel med människorna. Folktrons många
gestalter var för de gamle inga konturlösa sagofigurer utan levande realiteter, som man måste
räkna med och noga akta sig för. Tron på tillvarons mystiska makter underblåstes och hölls
vid liv genom otaliga sägner och spökhistorier,
som berättades om kvällarna . I en tid , då radio
och TV var okända begrepp , var sägen- och historieberättandet praktiskt taget den enda underhållningen för det i "stuan" efter dagens arbete samlade gårdsfolket. "Di snacka ente åmm nåd anned
ifrå di komm ing i stuan å ti di skolle lägga si"
har gammalt folk ofta betygat.
Uppteckningar efter äldre bybor i Sallerup 1 ger
en inblick i en gången tids föreställningsvärld och
kvällarnas "stuesnack" i gårdarna. Skogarna från Sallerups horisont Västrabyskogen i Skabersjö och Torups skog i Bara - var enligt folktron
tillhåll för två naturväsen, "skåumannen" och
"skåusnuan". Skogmannen var omåttligt stark
men i allmänhet godmodig och hjälpsam . Till de
bönder, som lät honom gå in på gården om
nätterna för att värma sig och steka grodor åt sig
på spisen , bar han som tack rikligt med ved och
vindfälle från skogen. I Sallerup har upptecknats
- "di bynnor i Fårabäck, såmm lo skåumannen
komma ing po gåren åmm nättorna å varma si å
stäja poggor ti si po spisen , hadde allti bränneshused follt åu bränne, de bar skåumannen did ifrå
Västrabyskå uen " .

Skogmannens kvinnliga motsvarighet " skåusnuan" var framifrån sedd en ung, vacker flicka ,
men på ryggen var hon håltom och liknade ett
baktråg. Skogsnuvan kunde växla skepnad och
lockade gärna till sig kärlekskranka drängar. "Jinns Päls Nels, såmm tjente hänne i Kattorp,
va en ettormidda tjöranes ettor bränne i Torupa
skåu. Po en stobbe i skåuen sadd darr en mied
grannor tös, å hann konne ente la ble å titta po
na. Så reste honn si å komm imod hann . Å di
bejynnte å dansa . Å di bårra dansa å dansa. Å
Jinns Päls Nels motte dansa me tösen hela natten.
Nårr de jusna po marenen fårrsvant tösen . Då va
hans hossor å träsko rent åppslitta . Hann va så
trätt så hann motte asa si himmad, å hann va
dålli i flere da. De va skåusnuan hann hadde
dansad me . Hann tjörde allri ettor bränne mer i
Torupa skåu". Två kusliga varelser i folktron var varulven och
maran , som båda troddes vara förvandlade människor. Om en blivande moder genom trolldom
fått en smärtfri förlossning, drabbades barnet av
förvandlingens förbannelse . En gosse blev då som
vuxen varulv och en flicka mara. Förvandlingen
skedde vanlingen efter mörkrets inbrott. Plötsligt
försvann en dräng eller piga. Redskap som de
hållit i händerna föll till marken, och spinnrockar
stannade. Endast kläderna låg kvar i en hög på
golvet. Varulven beskrevs som en hund , som
sprang på tre ben och hade det fjärde till svans.
Han var främst på jakt efter havande kvinnor.
Kunde han komma åt att riva ut fostret, blev han
befriad från förbannelsen. Varulven kunde inte gå
genom dörrar utan måste borra sig under trösklar
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eller krypa upp genom vaskrör. En person, som
var sårig i ansiktet, misstänktes därför vara
varulv . - "Hänne ve Tyllstårpa mylla bode darr
en mann såmm allti va så reven å plided i
hoeded. Di sa hann va vårul''. Maran var i motsats till varulven osynlig. Hon
for in genom nyckelhålet och satte sig att rida på
de sovande männens bröst. För att skydda sig mot
maran , satte man en papperstuss i nyckelhålet,
innan man gick till sängs. - "Po en går hänne i
Fårabäck va darr en pia såmm va mara . Honn
jick allti å la si tilia åmm kvällana så di ente
skalle fil nys åmm -ed på gåren. Menn så en kväll
va honn tvongen ti å va åppe längor än vanlet. Di
sadd å spant, honn å di andre piorna. Så rätt va
de va stanna hinges spingeråck, å klärna lå po

golled. Honn hadde bled mara å va ude å re.
Menn po marenen komm honn tibaga å klädde
po si ' '. - Ibland tog maran sig in i stallarna och
red hästarna eller flätade manen på dem. - "Når
ja va påg hände de titt, ad darr va flättad i manen
po öjen når vi komm ing i stallen po marenen . Å
de va besynnorlet, farr po kvällen hadde far låst
port å alla daror. Ingen människa konne komma
ing. De konne ente va nonn annen än en mara".
Vattendragen var i folktron tillhåll för olika
mystiska varelser. Här huserade bäckahästen, en
särdeles lång häst, som också kunde förändra
utseendet. Bönder ledde ibland av misstag hem
bäckahästen från betet vid ån. Då den kom in på
gården och skulle ledas in i stallet, slet den sig

Frillingehög, Kvarnby 7.
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och försvann med ett långt utdraget skratt ner i
ån . Bäckahästen var elak ·och försökte locka barn
ner i ån genom att låta dem rida på ryggen. Flera
bäckahästsägner är lokaliserade till Sege å. - "En
bone i Fårabäck hadde sin häst po bede nårre ve
Säje å. Så en kväll jick hann jo såmm vanlet nårr
ti åen ettor sin häst. Å hann lidde himm hästen,
menn når hann komm udanfårr stalldaren, sled
hästen si å slo benen höjt i väred å sa: "Ha,ha,
ha", å så fårrsvant hann nårr i åen . De va bäckahästen bonen hadde fåd fatt i". I vattendragen bodde också näcken, bäckamannen eller "Ällen" som sade i södra Skåne.
Flera sägner berättar om spelmän , som lärt av
näcken och spelat "Älla-strofen" på något gille.
Då dansade så mycket som fanns i huset, och den
vilda dansen drogs oemotståndligt ner mot ån,
tills någon lyckades skära av fiolsträngarna, varvid dansen stannade, och den trollbundne spelmannen återkallades till verkligheten. - "Darr va
jille po en går hänne i Fårabäck, å så hadde di en
spillemann , såmm spilla Ällastråfen, å allt bårja
dansa, bor å stola å så mied darr va .i hused , de
dansa ud ijinnom daren å nårrad imod Säje å.
Menn då skar jillestiställaren åu fiolstränjana , å
då stanna alltihopp" . I ättehögar och backar bodde enligt folktron
trollen. Om jularna reste sig högarna på guldstöttor, och trollen dansade därunder till ljuvlig
musik. Till Frillinge hög å Kvarnby nr 7 vid
Tullstorpsvägen är flera sägner knutna . - "Vär
julaftan klåkkan tå l så reste denn si po fira pelare,
å så konne mah se såmm. di rörde si där onger, de
var trållen där dansa " 2 - och - "Di tala åmm , ad
å di dansa onger näen; de
höjen sto po ｧｯｬｰ･ｾｲＬ＠
va po juleaftan. Där ska en mann ha kommed
tjöranes fårrbi po väjen, å de bleste åw horn å di
dansa. Å hann visste knaffi åmm hann skolle
tjöra fram ällor tebaga" .3 - En annan sägen 'berättar, att trollen i Frillinge hög lade ut pengar. "Ja, darr var en kvinja där bode tätt imänn .
Honn hadde en sån , såmm lu darr åppe. Darr lå

så många spånor, å de va pänja di hadde lajd ud.
Darr bode tråll onger näen . Vi så dåmm ente
ällans, men varinda jul visa di si".4
Sägnerna omtalar också ett särdeles törstigt
backatroll vid namn Nicke Ping eller Nickepinna,
som stal öl och dricka från bönderna .. Trollet har
i sägnerna lokaliserats till backar med namnet
Hanehög. Backar med detta namn finns i såväl
Oxie som Fosie. - " En kväll hörde en bone i
Kattorp ad de skvala i tjällaren ". De va nonn
såmm tappa dricka . Å bonen jick jo nårr å frågte
vimm de va såmm va i tjällaren. De e Nicke Ping
ifrå Hanehöj , ja skolle bårra ha litt i min långa
snuda". Då sa bonen "Så tappa då i Goss namn ,
men då fårrsvant trålled , fårr tråll tåll ente höra
Goss namn " .
Före utdikningen dansade förr irrblossen under
mörka höstkvällar över de sanka ängarna. I folktron tog de gestalt av "löjtemanna'', lyktgubbar,
som ingalunda. var ofarliga att råka ut för. Det
berättas om mer än en nattlig vandrare, som
blivit förvillad och tvingats följa efter en lyktgubbe ända tills det ljusnade på morgonen. Lyktgubbarna troddes vara lantmätare, som genom
orättvis mätning och gränsdragning under enskiftet fått till straff att irra osaliga i markerna. "Når ja tjente i Kvarnby prästagår, snacka di
mied åmm ad darr lu en löjtegobbe mellom Frillinge höj i Sallorp å Ärshöj i Skrävlinge. Di sa ad
de va en så kallad jormålare eller lantmätare
så mm di sior nu, såmm vad oärli å jort orätt mod
bynnorna ve ensjifted , å så hadde han bled osali å
motte lua framm å tibaga ude i marken åmm
nättorna". 5 Flera spökhistorier är lokaliserade till "Hörakrågen" (åv höre=herde och kråg=krok), en skogsdunge i det s.k. tremarkaskälet, där tre byar och
tre socknar stöter samman: Tullstorp i Södra
Sallerups socken , Särslöv i Särslövs socken och
Sunnanå i Burlövs socken. Enligt folktron var
stället tillhåll för en spökgestalt, kallad "Hörakrågstjarringen ", som särskilt nattetid ofredade
127

Tillysborgs värdshus, Östra' Skrävlinge 13 .

vägfarande. - "Där e flere har kommed farr Hörakrågstjarringen".6 Liknande historier berättas om
den s.k. Tirupakäringep, en spökgestalt, som
huserade i Tirups by i Tottarps socken . Till
"Hörakrågen" är också knutna kusliga spökhistorier om s.k. självspillingar, som begravts i tremarkaskälet för att de inte skulle kunna gå igen .
Nattliga vandrare kunde vid "Hörakrågen" också
råka ut för "tre stora katta me· yen såmm
ilkulor".
Nattetid kunde man möta allt möjligt otyg på
vägarna,_ svarta spökryttare, tysta liktåg, rullande
eldkulor och eldringar. - "Ve Sallorpa tjårka
konne di möda en stor lijstass mitt po väjen ."
Kring kyrka och kyrkogård kunde man också
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möta mystiska varleser, främst den s.k. kyrkogrimen i gestalt av något djur, och se märkliga
syner, ljus i tornet eller bland gravarna. - "Di
gamle snacka mied åmm ad di ve tål-slaged på
natten konne möda en stor svårtor hong ve
Sallorpa tjårka". - Många berättade också om
nattliga möten med en spökskjuts, körd av en
huvudlös präst. Enligt sägnen hade prästen rånats
och halshuggits av krögaren på Tillysborgs värdshus och for sedan omkring på vägarna i Husie
och Södra Sallerup om nätterna. Sägnen om "den
hoelöse prästen" är en lokal variant av sägnen om
"Den rike Herr Holger till Häckeberga", en adelsman, som kom i onåd hos den danske kungen
och blev halshuggen.

En sympatisk gestalt i folktron var "goenisse'',
som drog välstånd eller obestånd till gården allteftersom människorna förtjänade det. Om man
höll sig väl med honom och satte ut mat till
honom , bar han lycka och hälsa till husfolket. "Han skolle ha itt fad risengröd ti jul". - I annat
fall drog han allt ifrån gården , och bonden kom
på obestånd. - "Po en går hänne i Kattorp hadde
die goenisse. Di hadde allti sä å ärtor så de
drysste , å öj å tjör va feda å blanka". För välgången var det också viktigt att söndagarna hölls i helgd och vördnad. Särskilt strängt
var det på de stora kyrkliga helgdagarna , t.ex.
långfredagen , då inga hjul fick snurra, och man
inte fick använda nål och sax , som troddes öka
Frälsarens pina. I gårdar där man trots allt arbetade och lät redskapen vara igång om söndagarna,
kom det till straff att spöka om nätterna. Spinnrockar, tröskor och hackelsemaskiner gick av sig
själv. - " De va te Annors Ols i Tullstå rp, där va
åta tåskemän å task. Å når di hadde gåd därifrå,
så task de lia väll. Å hann to en åu tåskemännen
me si å jittj did . Di trodde jo fysst där va nån
såmm ville ha udtåsked injen kväll. Å hann
varkan hörde ellor såu nåd , så länje hann va dar,
menn så fort hann jick darifrå , så jick di po lia
präktet. De har gåd litt besynnorlet ti för i
varden".7 Ett annat vanligt spökeri på gårdarna var att
det på nätterna hördes som om hela vedstapeln
rasade , men när man gick ut och såg efter var allt
som vanligt. - "En natt ve tålslaged to de en farli
skräll i bränneshused. Vi trode jo ad hela bränneslaved hadde falled nårr. Menn nå rr vi komm
ud å skolle se ettor, så lå allt som de va lavad.
Ente en innda brännesping va nårrfallen . Va
konne ditta va"? Ett omtyckt samtalsämne var också de många
kloka gubbarna och gummorna, t.ex. AlstaLarsen , Åsumspågen Svedalamannen, RöddeHannan , Annelövskvingan och Vinningekvingan.
Åtskilliga vandringssägner berättar om hur de

botat sjukdomar med olika underkurer, tillrättaskafTat tjuvgods och betvingat alla , som satt sig
upp mot dem , präster, länsmän och provinsia lläkare. En typisk sägen om de klokas övernaturliga kraft är den om Svedalamannen eller "den
klåge i Svedala", Magnus Lorens Cederholm
(1875-1930), som enligt folktron hade makt över
provinsialläkaren i Svedala. - "Doktorn i Svedala
ville ente vidda å u Cederholm. Hann fårrsöjte po
alla vis å få hann väck å stämd ti tinged. Menn så
ble Cederholm galen, å hann jore doktorn dålli. Å
doktorn ble ente bra. Ti sist motte doktorn kryva
ti Cederholm po sina bare knä en natt å be hann
åmm fårrlåtelse , å po marenen va doktorn bra.
Ettor denn betan fick Cederholm va i fridd fårr
doktoren i Svedala".5
Till omväxlingen och underhållningen i vardagens enahanda på gårdarna bidrog förr kringvandrande försäljare , versmakare och yrkestiggare, som också förmedlade nyheter frå n by till by.
Till de mera välkända av denna kategori som
hade sitt stråk genom Sallerup hörde Södrens
skald , Nils Knös och Hans Läst. Om dem gick
många historier runt, men framför allt var det
intressant att möta och höra dem själva berätta. I
Sallerup rörde sig Södrens skald eller ChristofTer
Persson som hans borgerliga namn var på hemma
plan . Han var skollärarson från grannsocknen
Bjärshög och hade efter skräddarelära anställning
en tid hos en mästare i Sallerup. Snart utbytte
han nål och tråd mot vandringsstaven och förtjänade sitt uppehälle genom versmakeri . Med en
blåmålad låda med påskriften "Södrens Skald,
Konst-handel 187 5" gick ChristofTer Persson från
gård till gård . För mat och husrum diktade han
några verser över vilket ämne man önskade sig.
Ibland blev honoraret ett par stickade ullstrumpor. I si n låda hade han också kistbrev, sybehör,
papper, kuvert och blyertspennor, som han sålde.
Lådan förvaras på Kulturen i Lund. Södrens
skald välkomnades av både gammal och ung. Det
betydde alltid en ljusglimt i den grå vardagen, när
129

man efter arbetet på kvällen samlades i "stuan ",
där Christoffer Persson berättade historier från
sina vandringar och underhöll med sina dikter. Så
förkortade Södrens skald många långa kvällar, när
mörkret ruvade tungt över byarna. Med sin diktning beredde han folket i bygden mycken glädje i
en tid, då man inte var bortskämd med underhållning. Vandringarna förde också Christoffer Persson in på de många krogar och gästgivaregårdar,
som i äldre tider kantade landsvägarna, t.ex.
Johanneslust, Tillysborg, Kvissle kru och Millianders kru i Värby. Christoffer Persson blev med
å ren en alltför hängiven dyrkare av Bacchus. På
vandringarna följdes han ofta av två dryckesbröder, " Holm ifrå Staffanstorp" och "Skrivaren'', den senare en åboson från Kyrkoby, som en
tid arbetat på kontor i Malmö och sedan gick
omkring och hjälpte folk att upprätta olika skrivelser. Själv sörjde Christoffer Persson djupt över
den last han hemfallit åt, men han ägde inte nog
viljestyrka för att tygla sina begär. På krogarna
blev åtskilliga dikter till:
Så logo vi glasen så här och klingade.
Hon hade cognac och jag hade brännvin.
Glatt vi höja våra skålar - klangen går mot himlens sky,
Och det röda vinet målar rosor på vår bleka hy.

Christoffer Persson, "Södra skald".

Christoffer Persson avled 190 I och fick sitt
sista vilorum på Södra Sallerups kyrkogård.
En annan gärna sedd vandringsman var Nils
Knös från Mellan-Grevie. Mot husrum och ett
mål mat spelade han på flöjt och underhöll med
roliga historier och diverse kvickheter. Knös
avled 1890 vid ett besök i Skabersjö prästgård. I
död- och begravningsboken för Mellan-Gre"vie
står om honom antecknat " Knös, som under
många år fört ett kringvandrande lif och lefvat på
människors godvillighet, var en stilla och oförarglig man och afled i Skabersjö prestgård".
Ett kärt samtalsämne var slutligen vagabonden
Hans Läst från Värby i grannsocknen Bara. Han
var vida känd som snabblöpare, och om hans
prestationer berättades många historier, mer eller

mindre trovärdiga. Han lär ha sprungit en mil på
15 å 20 minuter utan att behöva stanna och
hämta andan. Hans Läst anlitades ofta som kurir,
när man snabbt ville ha bud vid sjukdomsfall och
liknande situationer. En gång fann Hans Läst en
yngling, som slungats av en skenande häst, ligga
medvetslös på vägen. Läst bar ynglingen till en
bondgård två kilometer därifrån . Sedan sprang
han den nära två mil långa vägen till Lund och
hämtade läkare till den svårt medtagne ynglingen.
Därefter sprang han till ynglingens hem och omtalade vad som hänt. Det berättas, att Hans Läst
ofta brukade springa i kapp med tågen ett stycke.
När någon frågade honom, om han inte ville åka,
svarade han: "Nä, ja har ente tid å aga, ja luor
mied fortare". När järnvägen Malmö-Lund invig-
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des 1856 lär Hans Läst ha chockerat Oscar I och
övriga inbjudna höga gäster genom att ett stycke
springa framför det festligt smyckade invigningståget mitt i spåret. Vid ett tillfälle skall Hans Läst
ha sprungit vid sidan om en charabang mellan
Bara och Malmö. Det berättas, att Hans Läst en
dag stod vid landsvägen genom Bara by. Då kom
baron

Wrangel

von

Brehmer på

Häckeberga

åkande i sin charabang, och Hans Läst lyfte artigt
på sin mössa , men baronen besvarade inte hälsningen. Hans Läst blev då förargad och sprang
vid sidan om baronens ekipage ända till Malmö.
Det hjälpte inte hur fort baronen än körde. Hans
Läst höll sig hela tiden vid sidan om charabangen . När de kom till Malmö steg baronen av vid

Gravstenen över "Södrens skald" på Södra Sallerups
kyrkogård.

Östervärn . Då gick Hans Läst fram till baronen
och frågade: "Ska du inte hälsa?" Och baronen
lyfte på hatten och hälsade på honom och blev

Enligt traditionen hade Hans Läst ingen mjälte.

därefter lämnad i fred av Hans Läst, som sprang

Den hade läkarna på Lunds lasarett tagit bort en

hem till Bara igen. Hans Läst var också mycket

gång, när han var sjuk . Det var därför han kunde

anlitad för kapplöpningar på Torups och Skaber-

springa utan att få håll i bröstet. Den legendariske

sjö gods, varvid de unga adelsmännen och patro-

Hans Läst avled 1894 och ligger begraven på Bara
kyrkogård .

nerna red i kapp med den springande Hans Läst.

NOTER:
Där intet annat anges är sagesmannen lantbrukaren
Anders Andersson , f. 1880, död 1966, som framlevt
hela sitt liv på "Kölnan", Sallerup nr 8.
2
Ingemar Ingers, Ortnamn i Malmö VI, fd Södra
Sallerups socken, MFÅ 1962, s. 53 .
3
Ingemar Ingers, Folkmål och folkminnen i Oxie
härad, Oxie Härads Hembygdsförenings Årsbok VIII,
Trelleborg 1979, s. 26.
4
Ingemar Ingers, Folkmål och folkminnen i Oxie
härad, Oxie Härads Hembygdsförenings ￅｲｳ｢ｯｾ＠
VIII ,
Trelleborg 1979, s. 29.
5
Medd. av Johanna Andersson, f. i Genarp 1879, död
i Västra Skrävlinge 1955.
6
Ingemar Ingers, Ortnamn i Malmö VI , fd Södra
Sallerups socken, MFÅ 1962, s. 54.
7
Ingemar Ingers, Gammalt Malmöspråk, MFÅ 1938,
s. 28
REFERENSLITTERA TUR:
Andersson, Helge, Folkmål och Folktro i Husie, MFÅ
1960.

Andersson , Helge, Sägen och Folktro, Hyllie 19 - en
bok om en gammal gård ( red. Ivan Cederlund),
Malmö 1965.
Andersson, Helge, Tillysborgs Värdhus, MFÅ 1959.
Andersson , Helge, Traditioner kring tre skånska naturläkare, Svenska Landsmål och Svenskt Folkliv, 1963 .
Andersson, Helge, Bygdeskald och snabblöpare, Bara
kommun, Lund 1980.
Ingers, Ingemar, Folkmål och folkminnen i Oxie härad,
Oxie Härads Hembygdsförenings Årsbok VIII, Trelleborg 1979.
Ingers, Ingemar, Historier om Nils Knös från MellanGrevie, Säasä, Sällskapet Skånsk Samlings Årsbok,
Malmö 1956.
Ingers, Ingemar, Berättelser av lärare Hans Almgren i
Burlöv, Svenska Landsmål och Svenskt Folkliv 1955.
Johansson , Elin , Södrens Skald, Några blad ur en
skånsk vandringsmans liv jämte ett urval av hans
dikter och rimmerier, Lund 1928.
Teckningar och Toner ur Skånska Allmogens Lif, utgifna af Skånska Landsmålsföreningen , Lund 1889.
131

Ludvig Berckman Falkmans "Minnen från Malmö"
Arbetet med tryckningen av Ludvig B. Falkmans manuskript pågår för fullt.
Som meddelats i nummer 2 av tidskriften Elbogen har styrelsen bildat " Malmö Fornminnesförenings
75-årsfond" med syfte att bidraga till tryckningskostnader av urkunder, manuskript och forskningsresultat rörande Malmö stads historia.
Alla medlemmar som bidrager till fonden under år 1984 kommer att erhålla ett exemplar av Falkmans " Minnen".
Ett stort antal medlemmar har redan lämnat sina bidrag. Året är emellertid ännu inte slut. Det finns
fortfarande möjlighet att teckna ett bidrag. Styrelsen rekommenderar 50:- kronor men ser naturligtvis
gärna att ett större belopp insättes.
Anmäl ditt intresse genom att sända in nedanstående svarskort, eller på annat sätt skriftligt, snarast.
Sista dagen har flyttats fram till den 15 december.

Malmö Fomminnesförenings söndagsföreläsningar
i Skovgaardssalen på Malmö Museum fortsätter
Söndagen den 25 november kl. 14.00.
Redaktör Hans Janstad föreläser över ämnet "Det skövlade Malmö - har rivningsraseriet stoppat?"

Torsdagen den 29 november kl. 19 .00.
Intendent Sven Roshorn visar och berättar om kungaporträtten i slottet och om danske konger på
Malmöhu s.

Fomminnesföreningens lokaler i Hedmanska gården
På grund av att vissa svårigheter uppstått i samband med möbleringen av föreningens nya expeditionslokal i det Haqvin Bagerska rummet i Hedmanska gården har första dagen för öppenhållandet för
medlemmar och blivande medlemmar måst flyttas fram till den I december.
Av denna anledning har styrelsen ej heller tagit ställning till hur den jour-grupp som vi skisserade i
förra numret av Elbogen skall vara sammansatt och inte heller till hur den skall fungera.
De medlemmar som erbjudit sig att hjälpa till kommer att kontaktas när dessa frågor lösts.
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Malmö teater 1860-68
- de sista åren fore ombyggnaden. I.
AV RAGNAR G USTAFSON

Den tiden hade andra tycken.
den hade annan smak än vår.
man ville då se riddarstycken
och damer med utslaget hår.
man ville höra jämmerskriken
frå n plågad dygd i stridens brak,
af högsta pathos njöt publiken,
ty sådan var den tidens smak.
Teatern dock formågor ägde,
som prydde konstens helgedom,
ty Ståhlberg, Bjur och Ljungdahl vägde
högt som Levin och Askenbarn;
och ännu mången torde finnas.
som dem härinne hört och sett,
och han skall säkert alltid minnas
det nöje, deras spel beredt.

" Med Djurström föll den smakens välde" - och
det kom en tid som i stället ville se "konst och
natur i sann förening'', helst i en modernare teaterbyggnad . Och se:
Som vid eu trolls/ag en forvand/ing
härinne nu har forsiggåu.
en fullväxt tanke blifvit handling,
som visar oss hvad kraji formå u.

Här avbryter vi teaterdirektör Rohde i rådman
Henrik Jungbecks prolog vid Malmö Teaters nyinvigning den 1 november I 868 (författarskapet
enligt Alma Falkman s 3 I). Rohde står på en scen
som är en våning längre ner än när han var här på
våren och salongen har tre rader mot tidigare två .
Sejouren ska bjuda på den svenska urpremiären på
Kameliadamen och Malmöpremiären på ett annat
standardverk, Andersson, Petterson och Lundström
- men vi lämnar den nu.
I stället ska vi granska den gamla tvåradersteatems sista tid 1860-68 . Vi har tidigare (byggnads-

historien 1807-68 i MFÅ 1965 och repertoaren
1809-59 i MFÅ/ Elbogen 1973 , 1974, 1976 , 1980
och I 982) följt den utveckling prologen antyder:
hur Djurströmromantiken avlöses av en i spel och
pjäser något mer återhållsam och realistisk epok
med danska provinstrupper och svenska som
Delands, Hesslers och , i dess senare skede, Osca r
Anderssons. Möjligen "konst och natur i sann
förening" - men prologen talar också om "att ha
sin mening och att offentligt yttra den", och det
blev det faktiskt inte så mycket med under de nu
aktuella åren.
Ute i stan blåste förändringens vindar: industrialism , folkökning, de nya fu llmäktige, den första
liberala arbetareföreningen. Inne på Malmö Teater
stod tiden i så måtto nästan still.

Stockholmare, dan skar och udda gäster
Inte på decennier hade de inhemska landsortstruppema dominerat som under perioden . Och genremässigt var bredden klen: ingen opera och ytterst
ta dansgästspel.
Börjar vi med dem hälsades en mamsell Louise
Helin "med ständiga applåder" (MNA I 7/ 5) när
hon 1862 dansade spanskt och med danska provinsaktörer gav En Caprice, en komedi Erik 80gh
skrivit för dansösen Pepita d'Oliva på Casino. Men
- andra föreställningen ställdes tydligen in. Om
publikanslutningen till den soare Kungl. teaterns
f.d. sekunddansör Louis Marwig gav i februari
1863 med danser, en liten komedi och diverse
Bellmaniana vet vi intet. I juli samma år applåderade de ta som kom Folketeatrets londonska drag133

plåster Albina di Rhona för hennes "smak och
behag", "styrka och elasticitet" i dansen och för
hennes spel mot det habila paret Frederik Schmidt
i Et Kyl for el @rejigen och Han ska I danse småstycken bearbetade för dansösen. (SP 9 , 1 117 .)
Tar vi amatörerna därnäst gav Lunds Studentsångförening i maj 1867 två soareer med bl.a.
Bellmans Bacchi Riddarslag, dramatiskt talangfullt arrangerad med Bellman som hu vudfigur i
sluttablå n (SP 18 / 5). De "bekanta Bellmanska
typerna framträdde såsom lifslefwande" , menar
Allehanda ( 18/ 5). Obekant är hur levande ortens
egna amatörer lyckades framställa några småkomedier vid tre resp. fyra societetsspektakel
vårarna 1862 och 1864, huvudsakligen till förmån
för husarernas pensionskassa . Husarkör deltog
följdriktigt.
Av Stockholms scenmatadorer kom Georg
Dahlqvist på sitt sista (och bassångaren Conrad
Behrens på sitt första) Malmöbesök sommaren
1863 med sedvan liga deklamationsnummer och
enaktaren Kom! mot Kungl. teatern-kollegan
Ze lma Hedin.
I övrigt noteras bara Mindre Teaterns sujetter
från Stockholm: två sommarförestä llningar 186 1
och två 1862 , första året med Hjalmar Agardh
och Hedvig Forsman i små komedier som Marine11es sm å skälm stycken . andra året med likartad
repertoar men sta rkare trupp. Som Elisabet av
Ryssland i Bayard & Lafonts Kejsarinnans f ånge
och i titelrollen i det lokaliserade tyska skämtet
Hon är ji-ån Grenna vinner Betty Almlöf tidningarnas (SP 12 , 1417 , MNA 1217) och publikens bevågenhet medan maken Knut av Snällposten särskilt beröms för komisk måtta i komedin De
begge Domestikerna.
Kejserindens Fanger ges ett par månader senare
också av en ny dansk provinstrupp under E
Åbj0rnsen , tidigare "Regiss0r (d. v.s. inspicient) og
Garderobeforvalter" på Folketeatret (Bayer s 7).
En W Åbjörnson nämns (Hellander, Teateroriginal s 109) i samma befattning på 1860- och
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1870-ta len i Stockholm, dit han kommit från
Köpenhamn . Rimligen är det samme man , försvenskad. Ett av hans misslyckade företag var en
barnteater, Elevteatern från Stockholm , som ger
sju föreställningar med små lustspel och operetter
i Malmö 1867. Pressen är mild mot tonåringarna ,
bl.a. två kommande direktörer: Jean Sandberg
och Åbjörnsons son William.
Truppen 1862 saknas i danska källor, så kanske sträckförsöket snart avb röts. Jeppe från
MUilers trupp 1854 Wilhelm Haurowitz är med ,
lovordad för "owanlig mångsidighet" (SP 16/ 10)
apropå Cormon & Granges folkkomedi Fader og
Sen och för sitt sampse l med en hr S0rensen i
Labichefarsen Blaar i @inene (Så pudrar man
folk) medan deras fruar spelar över (MNA 4/ 10).
En mamsell M011er är tydligen Cora eller Slavinden i Barbiers folkkomedi. De 13 kvällarnas viktigaste nyheter är nog Sardous Vore Venner
(Många vänner, lite vänskap) och Henrik Hertz
nya vådevill De fattiges Dyreha ve, en trevlighet i
köpenhamnsk utflyktsmiljö.
En poäng i rollistan där var två malmöbor: en
köpman som prålar med en danska han lärt sig ur
Holbergs skrifter (med följdriktigt a ntik verade
uppfattningar om danska sed- och språkvanor)
samt hans svenskta la nde dotter - hur det nu lät.
"Må ngen afton har jag gått vid Malmös strand" ,
säger hon, och längtat till "den stora sta'n med de
glimmande tornen" - men vä l där slår den förnumstiga och svartsjuka flickan i misshugg nästan
spelet över ä nda för pjäsens kärlekspar. Helt i
pjäsens anda blev kvällen en trivsam dansksvensk förbrödring: "Ord lekarna med lika ord i
Swenska och Danska språken, som hafwa en ski ljaktig betydelse, woro quicka och gjorde en ypperlig komisk effekt." (SP 29 / 9 .)
William och Hansine Lewinis trupp kände publiken sedan 1830-ta let. Enligt den enda recensionen (MNA 7/ 11) av inalles nio föreställningar
med traditionella små komedier vår och höst 1863
vann dottern Emeli e a llmä nt bifall särsk ilt som

unga frun i Töpfers Seer Jer i Speil. Förvandlingsro llen
Dorvign y/ H C Andersens En
Komedie i det Grenne spelas lyc kat men med
vissa "öfwerdrifter både i spel och kostymering"
av en okänd G Ha nsen - kanske gamle Chr Ludvig Hansen so m i december annonserar en doc k
inställd soa re .
Kanske också Casinos tre stjärnor Carl Hagen ,
Christian Schmidt och Wilh elm Wiehe fick stä lla
in sin andra föreställning sommaren 1862 - fattigavgift betalas bara för den första med avsnitt ur
B0ghs vådeviller, deklamation av Wiehe m.m .
För det största danska inslaget svarade Köpenha mn s andra stora privatteater, H W Langes
Folketeatret. Vid tre aftnar med småstycken i
a ugusti 1860 framhävs Langes 19-å riga dotter
Agnes i Decourcelles vådevill Jeg spiser hos min
Moder och vidare hon , hennes kommande scenpartner Laurids Stigaa rd och en a nnan bärande
kraft Louise Carpentier(-Holst) som unga parisare
i Den svage Side, populä r nog att ges a lla tre
kvällarna (SP 2/ 8, MNA 4/ 8).
Parisisk väl så mycket som folkligt dansk är
Folketeatrets spelplan i Malmö våren 1861 och
hösten 1863 ( 13 resp sex föreställningar). Allehanda nöjer sig 1861 (30/ 3) med att surt konstatera att Lange tjänat hela 3000 riksdaler bara på
de tre första kvällarna. Om den vådevillpräglade
sejouren 1863 kostar tidningen på sig en allmän
älskvärdhet, senare (5112) preciserad att särsk ilt
gälla Agnes Lange som visserligen ibland har
" något stereotypt och konstladt" men nu spelat
Ernestine i Scribe/ Heibergs Kjcer/igh eds Drnmme
med " den finaste nuancering och det mest utsökta
qwinliga behag'', vä l i par med den skick lige
Stigaards "ädla och eleganta hållning". I övrigt
framhålls ankaret Ferdinand Knobelauch och den
store farsören Frederik Madsen . Men va rför höja
priserna "ända till 2 rdr smt'', mer än på sjä lva
Folketeatret? Båttransporten kan inte va ra skäl
nog - jämför bara med de svenska trupperna som
"wanligen landswägen hitkommit frå n Ystad"

med betydande kostnader men inte höjt priset,
vilket också " icke skulle warit wälbetänkt, när
man tager i betraktande att dessa sällskaper warit
- swenska":
Wi äro oändligt tacksamma for de nju1ningsrika
stunder Folk1heaterns personal då och då bereder
oss, när hinder möta for sällskapets uppträdande
i Köpenhamn, såsom under "den stilla wecka n "
och nu under kungssorgen, men skulle utan 1wif
wel blifiva ännu mera forbundna ifall wi icke
finge betala nöje! alltfor dyrt.

Att Lange inte annonserar i Allehanda tolkas
som "en mot publiken wisad missaktning" ! Där
klämde alltså skon - men att Malmö mest uppsöks i nödlägen är nog rätt. Nu var det kungssorg
och 1861 svek publiken i konkurrensen med
Casino.
Denna konkurrens bedrevs ofta i samma pjäser,
t.ex. Les pattes de mouche som Folketeatret
hunnit en dag före med. Den pjäsen, Et farligt
Bre/, innebar 1861 Malmöpremiär för intrigmaskinernas mästare Victorien Sardou . En papperslapp, frå n början ett efterforskat kärleksbrev ,
står i olika funktioner i handlingens centrum och
Snällposten (28/ 3) betygar att maskinen fungerat ,
att Agnes Lange och Madsen ropats in och att
hon här som i En fattig ung Mands Eventyr (av
Octave Feuillet efter egen roman) "hänförde"
med sitt " behagliga, konstnärligt wackra och i
må nga ögonblick inspirerade spel". Också Stigaard " hänförde ås kådarne" i Feuillets pjäs som
oförskyllt ruinerad och till förvaltare förklädd
ädling vilken efter spektakulära händelser vinner
sin slottsfröken. Att arbete rent av kan rädda en i
spleen nergå ngen ädling är tema t för Feuillets
Feen Broce/yande, och Snällposten (6 / 5) faller
helt för Agnes Lange både som förklädd till
60-årig vis fe och som ung flicka . På tal om bjärta
romandramati seri nga r hade hon också titelrollen i
två pjäser av Birch-Pfeiffer: En ung Piges R oma n
och Et Vaisenhusbarn, d. v.s. Jane Eyre där Stigaard spelade lorden.
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Scenbild ur Et Vaisenhusbarn på Folketeatret 1859 med fr.v. Ferdinand Knobelauch, Jens Cronborg, Agnes Lange
och Caroline Recke.

En sorts motbild till Kameliadamen var Marmorqvinderne av Barriere & Thiboust. 1 förspelet
blir tre av Fidias skulpturer levande och lämnar
honom för en rik beställare medan i huvudhandlingens pari siska halvvärld en ung må lare går
under, förhäxad av en " marmorkvinna ", en kall
golddigger. Stigaard gav honom "med en gripande
sa nning" (SP 4/ 5) medan fru Caroline Recke
(=Madsen) " med werklig talang" visade "de olika
sidorna af den lockande sirenen och den kalla
hjertlö heten ". Knobelauch gav " med wärma och
lif' må laren s vä n, "e n humoristi sk person , men
med heder och allwar på botten". En resonörsroll , deltagare och kommentator på en gång.
136

Typen blir nu vanlig. Dumas dy lanserar den i
Le Demi-monde som 1863, fem å r före den äldre
Ka meliadamen , nå r Malmö under titeln Plet
(nysilver, simili). I Stockholm gavs den för t 1880
- Malmö var tidigt ute med Dumas fils! Dumas
resonör, med

" liflighet, natur och ungdomlig

friskhet " spelad av Madsen (SP 3/ 12) , lyc kas både
för egen räkning rycka en ung flicka ur en skenförnäm men depraverad kvinnovärld och rädda
sin vän undan den socia lt klätterlystna , ytterst
förslagna intrigmakerska so m är pjäsens intressa ntaste roll. Också nu fångade Caroline Recke så
vä l " karakterens alla n ya nser, att den war ett fullkomligt lefwa nde uttryck af författarens tanke"

medan motspelaren Stigaard visade vanlig " noblesse" . I sedlig vånda lugnar sig Snällposten med
att ämnet nog är "slipprigt" men smakfullt behandlat - "och ändå känner man mycket wäl i
hwilken afgrund af sedeslöshet man wistas".
Dumas d ä:s En Kj{l!r/ighedshistorie fra Versail/es föranl edde 1861 inga sådana betänkligheter
lika lite som en rad lovordade danska vådeviller,
t.ex. Hostrups Feriegj{l!sferne och Ida Nielsens
H an drikker. (Repertoartypen dominerade so m
sagt, likaså lovordad , sejouren 1863 .) Louise
Carpentier charmerade som Delignys El forskrcekkeligl
Pigeb0rn
(En
liten
satunge),
16-åringen som avskräcker si n gamle fri are med
att klä ut sig till I I -åring och tvinga honom
hoppa rep. Absurditeterna kulminerade i Labiche
& Martins H err P errichons resa där första akten
bjöd på en nymodig dekor, en järnvägsstation. J
A Hougaard gjorde familjefadern Perrichon , fa fäng men ständigt stukad av ödets nyc ker, " med
komisk kraft " (SP 4 / 5) och Madsen och Stigaard
rivaliserade roande om hans dotter Louise Carpentier. I förpjäsen En Brudgom paa Trappen
gouterades musiken - av Offenbach .
Därmed når vi, den I 0 maj 1861 , Folketeatrets
viktigaste Malmön yhet: Offenbachs Orpheus i
Underverdenen. Casino - som förstås gav stycket
samtidigt! - hade här övertrumfats bl.a. genom hr
Maysons helvetesdekor, genom att ursprungs partituret följdes och genom husdramatikern H P
Ho lsts bearbetning, även om en version av prinsen av Arkadiens ständigt revyaktuella visa gjort
skandal. Madsen som Styx föredrog den. Hela
uppsättningen inkl orkester togs nu över till
Malmö och trots höjda priser var det fullt "ifrån
parterrdörren ända upp till den högsta och warmaste platsen under taket" (SP 11 / 5):

U1förande1 i går gick alldeles u1märkt och ell
sådan! samspel är det werkligen sällan man }ar
se. Hwad som mes! anslog war slutet af andra
ak1en, balen i Olympen, hwilken begärdes omigen; äjwen fann sig publiken särdeles road af eu
vers om Malmö skarpskyllar som war inlagd i de
kupleuer, hwilka i tredje ak1en sjungas af Prinsen
af Arcadien. T wen ne dekorationer, Li// Olympen
och Unde1jorden, hwilka woro enkom för denna
föreslällning målade af 1hea1er-målaren Mayson
.Fån Köpenhamn , woro särdeles wackra. Efter
s1yckets slut uppstodo lifliga och ihållande bifallsyllringar, hwarföre ridån gick upp igen och sluttablåerna förewisades ännu en gång.
Svenska landsortslrupper
Fordrin garne på 1heatersä//skapernas preslationer
hafiva på sednare tider be1ydlig1 stegra1s och särdeles är wår publik här icke läll all tillji-edsstä//a,
hwilke1 är en följd deraf all de flesta 1heaterwänner hafwa så läu 1il(fci//e all ofta se Köpenhamns 1heatrar. [- - -} Emellertid är det säkert all
wåra Swenska ambulanta sälskaper numera fu/11
mäw sig med och Li// och med öjiver1räjfa de
Danska. som höra till samma kategori, hwilket
icke war förhå llandet för omkring JO år sedan.

Frederik Madsen som Styx med Louise La nge i Orpheus
i underverdenen på Folketeatret i Köpenha mn 1860 .
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Med en Köpenhamnsteater kunde inte J P
Roos mäta sig, men hans trupp var pålitlig i
gamla sångspel och hade nu , 1860, "lifligt och
med god ensemble" gett Quinnorna och Förtroendet (SP 23 / I). Hur huvudpjäsen gavs, Eljjungfrun,
d.v.s. Heibergs Elverh0i, kan kanske utläsas av
det lite ursäktande citatet ovan - men inför Boieldieus enakts-"operett" Den Nya Egendomsherrn
har Allehanda (28 / I) idel lovord bl.a. för den
lovande komikern Edvard Victor Nordbergs byfogde och den rutinerade Bernhardina Hammarqvists Colin.
Och fanns i Felsheims husar bara den feminine
hr Happe att tillgå som Fredrik Il av Preussen,
om vilken Allehanda (15 / I) "nästan endast påmindes genom kostymen och snusdosan'', så
fanns för pagen Roos 25-åriga dotter Jenny som
sades visa "lif och raskhet" inte minst i byxroller.
Hon försökte sig också i det mer karaktärsbetonade och ansågs ha sångröst - dock inte av Allehanda ( 11 / 4 1868) som också irriterar sig på
hennes gammaldags maner att "vibrera på rösten ,
äfwen wid de alldagligaste repliker''. Truppens
disciplin lär hon ha övervakat energiskt i en
önskan "att 'pappas folk' skulle hålla sig på
mattan" (Scheele s 19). Äkta paret Roos var
åtminstone utiliteter och i familjekärnan ingick
också Jennys sju år yngre, livfulle bror Axel.
De täta personalskiftena i övrigt var ett problem men Stockholmssejourer kunde locka folk
att stanna, skriver Roos (s 184) som somrarna
1863-64 hyr Djurgårdsteatern. Kanske därför är
ett ankare 186 l kvar 1864: August Berndt. Han
gör då R ochus Pumpernickel " med mycken liflighet'', " utan öfwerdrift" (men hästen hade "lampfeber"!) - och visar bredd med att sedan som
"werklig artist" spela gammal rikskansler i
Mosenthals Christiern Il och Liten Dyveka. Han
påminde angenämt "om gamle Ljungdahl i
dennes bästa dagar", med "samma finhet i spelets
alla nyanser". (SP 29 / l 0 , 3111.)
138

Theodor Österberg (rollfoto som Bengt Lagman i Bröllopet på Ulfåsa).

Det "spasmodiskt wilda" hos Kristian Il gav
Theodor Österberg " med gripande sanning" men lugnet före stormen saknades. Som hertig
Durham i Dumas d ä:s Henrik Vill och Catharina Howard hade han däremot ägnat "artistisk
eftertanka" åt varje detalj, skriver Bernhard Cronholm (SP 17 /11) och jämför åter med Djurströms
1830-tal: efter " den utmärkte skådespelaren
Wahlborg" har "icke landsortstheatern haft en i
det högre dramat så begåfwad talang som Hr
Österberg''. I pjäsen rörde Jenny Roos men fick
lida övermåttan: "giftbägare, likkista , grafkor,
uppståndelse från de döda , dåningar, domstolsscener, fängelse, swarta riddare, bödel och halshuggning' '.

Vid sejouren 1866-67 är Österberg och Berndt
försvunna. I stället erinrar Theodor Schwartz som

Dåren på S:t James om att han är "talangfull och
routinerad" i en lite seg scenroman (MNA 12/ 1),
och han harangeras som gammal markis i Bayard
& Varners Ett Lyckans Skötebarn under Ludvig
XI V:s tid, i dansk bearbetning med lånad Offenbachmusik. I byx- och titelrollen koketterade
Jenny Roos. Totalbetyg: "elegant uppsatt och
sorgfälligt inöfwadt'', det bästa under sejouren (SP
1711 ).
Våren 1868 nämns utom herrar Roos nästan
bara de tre som prisas i den nye tysken Gustav
von Mosers En fru som varit i Paris. Jenny Roos
i titelrollen "war liflig, naturlig och intagande'',
särskilt förklädd som husarofficer. M:ll Björnberg
spelade "med okonstladt behag, och hr Holmqwist som major v. Sterns gamle trotjenare war
ypperligt maskerad och en sann typ för en gammal afskedad krigsbuss" (SP 6/4). Björnberg,
ibland täckt, ibland överspelat naiv, fanns med
åtminstone sedan 1864 men Victor Holmqvist var
ny, en 26-åring på tröskeln till sin Stockholmsentre som en av landets främsta komiska aktörer.
Vid just att man av personalomsättningen
tvingades "spela in en mängd stycken ånyo"
fäster Snällposten 18/11 1861 "billigt afseende" .
Men själva anläggningen måste vara riktig, och
strax därpå (28111) tar Cronholm fram piskan när
idyllen En Söndag på A mager spelats som "burlesk farce" där Jenny Roos gjorde "en yrhätta" av
Lisbeth som tvärtom bör präglas av "erotiskt
wemod". Pjäsanalys och inre regi var nu inte
Roos styrka , men Allehanda ( 11 /4 1868) tillerkänner honom däremot en moralisk , icke-slipprig
repertoar, ett gott val av sujetter och smak i
"mise en scene" och dekor.
Roos tycks hela vår period ha haft tur i Malmö
vars teater han 1864 lät renovera Ufr M FÅ 1965)
och där han var den flitigaste med 97 föreställningar vid fem sejourer. Han och Malmöpubliken
fann kanske varandra i sinnet för det - så långt

resurserna tillät - spektakulära. 01feus i Underjorden 1861 är ett exempel på så dana satsningar.
Roos berättar (s 182) hur uppsättningen räddat
en brydsam Göteborgssejour julen 1860: "Partitur, text , en del af kostymerna och attributerna
reqvirerades från Köpenhamn " - och vid Malmöreprisen 1864 sägs dekoren vara av Muller, d . v.s.
från Stockholm . 1861 finner Allehanda (26 / I 0)
grovheter i bearbetningen men lovordar uppsättningen , Emil Lundgrens Orfeus, Gustaf Haqvinius
Styx , Gustaf Erik Dahlgrens Pluto, fru Louise
Haqvinius Cupido (en "täck och yster pojke " )
och Jenny Roos Eurydice - hon sjöng "förträffligt, och wisste att oaktadt den liflighet och koketterande uppsluppenhet som rollen erfordrar iakttaga ett wisst lagom " . Snällposten tiger om de
fyra föreställningarna 1861 , men vid reprisen
1864 sägs (I 0/ 11) att akt två och · fyra gavs med
tillbörlig "abandon ", att helvetesdekoren var " af
mycken effekt" och att Cupido - m:ll Björnberg
nästan blev en huvudroll. En tappad fackla bland
all tyll väckte oro och satte eld i " coiffuren" på
Allmänna Opinionen - men Jenny Roos släckte
den resolut med blotta händerna.
Roos andra utstyrselpjäser var mer bjärta
roman(melo)dramatiseringar, folkpjäser och folkkomedier. T.ex. Preciosa och Den Ondes besegrare fanns med frå n förr , och i Malmö satte Roos
1861 upp Carmenlibrettisten Jules Barbiers Cora
eller Slafvinnan. Den gick både på Folketeatret
och Casino, och Roos skriver (s 1861) att då
Malmöpubliken " så ofta reser öfver till den
danska hufvudstaden , mången gå ng endast för att
se spektakler där" vinnlade han sig om uppsättningen. Folketeatrets Mayson fick göra dekoren
till akt fem och resten " må lades af en dansk
dekorationsmå lare , bosatt i Malmö ". Annonsen
vid reprisen 1864 ger honom namnet Clausen :
sannolikt den Komirbördige (f 1830) må larmästaren Peter Clausen som 1858 flyttade till Lund
och därifrån 1862 till Malmö. Pjäsen gick tre
gå nger och " må nga Malmöboer" yttrade högt "att
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de sågo lika gerna denna pjes återgifven af mitt
sällskap som på Köpenhamns teatrar' '. Allehanda
(18 / 12) har sällan "sedt något nyare skådespel här
uppföras som så slagit an", tropikmiljön imponerade och som Cora triumferade Jenny Roos.
Ett barockt, underhaltigt men omväxlande
"fantasilustspel" var 1864 (MNA 3/ 12) tyskarna
Salingre & Jacobsons Hin Ondes N iecer, " med
afgrunden med dess regerande furste och hela hofstat , flugor, höns, små nissar, sotarepojkar, chineser, amazoner, Stockholms-herrar och dito
symamseller, stadsbud, mjölnare, bondfolk, ett
framilande lokomotiv m.m , hwarjemte publiken
bjudes på dans och sång". Lokaliseringen hade
själve Ludvig Josephson gjort för Roos på Djurgårdsteatern. Den "utmärkt wackra" dekoren var
här som i Jean Va/jean eller Samhällets Olycksbarn tydligen av den Herman Muller som 1868
skulle svara för Malmö Teaters nya ridå och
dekorationer.
Det stora spektaklet 1868 hade Malmöanknytning, ty dels rekvirerades hr Clausen - som dock
enligt Petri husförhörslängd (MSA) redan 1865
befinns "rest från hustru och barn" till okänd ort
- för dekoren, dels hade rådman Jungbeck gjort
översättningen (Roos s 203). Typiskt nog fanns en
dansk mellanhand: österrikaren Raimunds Der
Diamant des Geisterkönigs blir via H C Andersen
Mer än ? erfor och Guld, "sagoskådespel med
körer, kupletter och melodramer". Att "härwarande teaters maschineri ej är lämpligt för att
werkställa hastiga dekorationsförändringar" konstateras visserligen (MNA 21 / 3), men dekoren var
god och spelet flöt bra. Snällposten (22 / 3) skildrar
handlingen , nämligen hur Elimar ledd av faderns
testamente och en god nisse far jorden runt och
slutligen finner det som är mer än pärlor och
guld , inte i faderns väldiga underjordiska skattgömma men i kärleken :
Man Jorj/yuas i deua sagospel till det underbaras
werld, till " Tusen och en nau ". Man reser med
Elimar på jern wäg och i lujiballong till andarnes
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rike, till markattornas land och till sanningens ö.
Man ser troll, fee r och maror samt alla årstiderna
kläda sig. tänka och tala liksom wi sielfwa. [---]
Af de spelande, hwilka i allmänhet wäl f yllde sina
ro/er och ut wecklade godt samspel, woro isynnerhet Hr R oas j:r som Elimars betjent, Fröken
Björnberg som den lille tomten och Hr Ho/mquist
som andarnes konung uppsluppna och roande.
Dekorationerna woro utmärkt wackra och musiken är ea quod/ibet af wäl walde, tilltalande
melodier.

Det kan verka lite barnsligt, men det epitetet
reserverar kritiken för några finlandssvenska småstycken av Topelius m.fl . på Roos repertoar.
Denna hade också mindre troskyldiga inslag, t.ex.
en rad franska farser och komedier som Herr
Perrichons resa och Sardoupjäserna Våra hyggliga Landtbor och Fjärilsfebern. I den sistnämnda
visade f.ö. Axel Roos "den mest ungdomliga liffullhet" som kjolgalen äkta man medan systern
Jenny "med den naturliga fyndighet , som karakteren fordrar" ledde den intrig som botade honom
(SP 12/ 11 1864).
Frivolare än så blev det inte hos Roos - och
mer typiska för honom var säkert Bellmanssituationerna eller de tablåer han gärna arrangerade av
någon fosterländsk anledning.
Roos avlöstes 1860 av en trupp under Carl
Gustaf Michal , 34, litterat, i memoarer (Atterling,
Warberg) skildrad som en vibrerande bullerbas,
gemytlig men med benägenhet att "rusa" i melodramen - och som en hedersman . Hans repertoar
i Malmö 27 kvällar 1860 och 14 1862 är medvetet gammaldags: ibland annonseras att pjäserna
ges "efter mångårig hvila" .
Sålunda uppgrävda presenteras Gustav llI:s
Gustaf Adolf och Ebba Brahe, Granbergs Svante
Sture och Märta Lejonhufvud, Lindegrens General
Eldhjelm . Kotzebues Johanna af Montfaucon
samt bland musikpjäser Kronofogdarne och Vildbrådstjufvarne. Blanche, Birch-PfeifTer och franska
melodramer som Klostret Castro och Kean figurerar också.

Snällposten noJer sig 1860 med oförpliktande
fraser - t.ex. (1812) om "flera ganska storartade
stycken , som man tycker det skulle wara rätt
wågadt att gifwa" men som fått bifall - och visar
1862 större intresse för trollkarlen Le Tort i hr
Alsings salong. .. Den lite flitigare Allehanda
framhäver Michal, August Westermark ( 1860),
Axel Fehrnström och Augusta Håkansson/ Fehrnström (slutligen gift Skotte). Hon skulle gå längst
och får nu genomgående bäst kritik, t.ex . som
Cecilia i Andersens Mulatterna (normalt: Mulatten) med Westermark som den ädle mulatten
Hora tio.
Sheridans Rivalerna gavs i Michals översättning
- och "översatt" till prosa(!) hade han också Constans Pontins Gustaf Wasa och Biskop Brask där
han var en "ganska lyckad " Brask i en med tanke
på resurserna godtagbar giv (MNA 22/ 11 1862).
Atterling (s 191) berättar hur han i pjäsen spelade
Olof Tyste: han "genomgick i vanlig ordning de
tragiska färgskiftningarna från det purpurröda
sminket i första aktens första , till blyhvitten i
femte aktens sista tablå". En fingervisning om
tidens överdrivna sätt att sminka sig efter rollens
känsloläge - eller kanske inte så överdrivet ändå ,
i detta ofta svaga rampljus.
Ett av de "ganska storartade stycken " Snällposten antyder 1860 var faktiskt Hamlet. Atterling (s
l 90f, 2091) skriver att Hamlet själv läste Hagbergs
blankvers medan de andra höll sig till den gamla
prosaversionen: "Pjesen gjorde derför ungefär
samma intryck som ett solo med brummstämmor." Och Westermark hemföll till Dahlqvistinspirerat effektsökeri. Sålunda röt han sitt " Att
vara eller icke vara " och viskade sedan "det är
frågan" - vid Göteborgsföreställningen följt av ett
högljutt "va?" från en lomhörd herre i salongen!
Malmöföreställningen skildrar Allehanda ( 11 /2
1860) så lunda:
All delta stora sorgspel icke kunde på ett f i1llt tillfredsställande säll återgifivas af Michalska sällskapet är ursäktligt, m en deremot .fOrejåller det

wäl wågadt att i en af wåra större /andsortsstäder
låta ett dylikt mästerwerk gå öfiver scenen. när
man icke har större res urser all disponera öf wer
än direktör Micha/. Emellertid utfordes hufivudro/erna på ett sätt som fortjenar erkännande. Hr
Westermark (Hamlet) syntes wisser/igen i början
stel och känslolös, m en blef i de sednare akterna
mera lifivad och wisade genom sill lyckade spel
au han eger icke obetydliga anlag, hwi/ka under
en skicklig ledare torde kunna betydligt utbildas.
Ophe/ias ro/, som icke är så swår och ansträngande som Hamlets. uppbars på ett fortjenstfullt
säll af M:ll Håkan sson. Samspelet war emellertid
långt ifrån godt, och en wiss sömnaktighet och
monoton tråkighet genomgick det hela. Flera af
sujetterna endast uppläste sina ro/er, klart och
tydligt, några till och med skrikande. m en i spelet
war intet lif. ingen kän sla. Att wid ell sådant forhållande hu.fivudrolerna kunde så återgifivas, som
nu war fallet, fortjenar allt beröm.

Forsman(-Raa-Winterhjelm)
som
Hedvig
Pariserpojken och Hedvig Harling som korpralen
i Nya Garnisonen - Oscar Andersson spelade vid
sin trupps sista Malmösejour våren 1860 (27 föreställningar) genast ut två stjärnor av framtida lyskraft. Forsman fick igenkännande entreapplåd
men Snällposten (23 / 4) framhäver mera Harling
för hennes sångröst och sitt för en tämlig novis
överraskande lediga spel. Som fru Willman skulle
denna Stjernströmelev bli en må ngsidig tillgå ng
på Kungl. teatern . Dit kom aldrig Theodor Österberg, nu Sigismund i Lifvet är en Dröm " med en
kraft och en själfullhet , som hänförde åskådaren "
(SP 26/ 4). Wilhelm Åhman , tillika regissör, dokumenterade sig i Klädeshandlaren och Han s Måg
som en av " den inhemska scenens bästa förmågor" (SP 3/ 5), och Forsman , Österberg, Fredrik Brandt och Carl Pettersson kunde också ta åt
sig omdömet att man " sällan sedt bättre spel på
denna theater" . Åhman och Österberg visade
också sina " framstående talanger" (MNA 28/ 4)
som Mascarille och Jodelet i Som man är klädd.
så blir man hädd (d .v.s. Molieres De löjliga
preciöserna).
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Salongen ä r " må lad och omputsad " och " de
obetäc kta gaslågorn a" i kuli sserna ant yds som en
fa rlig nyhet - vilken så , uta n fa ta la re följder,
tä nder eld på en rådsherre i ett lite påve rt kröningståg i Schill ers J ungrun af Orleans (SP 23,
28/ 4 , 12/ 5). Ka n utstyrseln inte mäta sig med
Djurströ ms på 1830-ta let ha r Hedvig Forsma n
dock "en fra mstående förtj enst" i avs kedet frå n
hemmet, scenen med Ka rl VII i fö rsta a kten och
slutscenen, give n " m ed en gripa nde sanning".
Med " mera ro" i spelet, mindre " spas modi sk li flighet" och avka ll på " det fa lska pathos som är
a lldeles förk astligt" vo re ho n " mer utmä rkt ä n
hon reda n ä r". C ronh o lm bö nhö rs: 1866 erkä nner
ha n (3 1I I) henne i ro ll en so m en av "wå rt la nds
bästa tragiska a rti ster" med " en fö rmåga af inspira tio n som ma n sä ll a n får se" . Men 1860 få r
Österberg segerpa lmen fö r " den ridderli ga hå ll ning, de n ädl a wä rdighet" ha n ger Ka rl VII.

Några nyheter prövades också . Hevig Fo rs ma n
enade sina sönd rade förä ldra r som Fe uill ets En
liten Dem on, var den frim odiga Anna Li sa i
Hersc hs Fu rsten och Borgardottern oc h visade
vilken " kä nsla och kra ft " ho n va r mä ktig som
Ung-Han ses Dotter i Jolins medeltidsroma nti ska
fe mak ta re på ve rs so m under tre kvä lla r slöt sejo uren (S P 4/ 6). Anmä la ren prisa r styckets "sä rdeles wac kra språ k" men ha r svå rt för slutscenen,
"ett melodra ma af sä msta sma k" , dä r m:ll Forsma n muras in i Jungfrut o rnet i Visby, dö md av
Å hma n som hennes otröstlige fa r la ntdoma ren
seda n hon slä ppt in da nska rna i sta n, fö rledd av
en till kö pma n fö rklädd Va lde ma r Atterdag. Och
"få Swenska Skådespela re" kunde som Österberg
gett denna dubbelna tur: " a tt under dessa ädla
drag, detta intaga nde wäse n kunde dö lja sig det
swartaste hjerta " ä r en insikt so m först små ningo m sm yge r sig på, in te so m effekt uta n som "en
ny inbli ck i denna personlighet, som stå r för oss i
hela sin dre mo ni ska ma kt" .
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N io kvä lla r hösten 1860 gasterade en trupp
under !sidor Högfeldt , 36 , f. d . adept och svä rson
till ä nka n Djurström . I truppen fa nns Djurströma nka ret Peter Na ta nael Ljungda hl s son Julius.
Men repertoa ren va r förvisso inte Djurströmsk
uta n menas delvis vara under all kritik , trots gott
sa mspel och goda komiker. Omdömet ä r All ehandas (29/ 9) som till ägge r:
I landsorten slå de swckholmska vådevillerna
wanligen icke an. De stå också i allmänhet så
långt under de köpenhamnska, au någon jämfo relse dem emellan icke ens kan komma i ji-åga.

Byte r ma n " la ndsorten" mot " Malmö" ve rka r
påståendet stä mma . And ra mo ment ha r spelat in ,
men a tt loka la preferenser måste ha styrt både
va rt sä llska pen reste och vad de gav dä r a nt yder
t.ex. en jä mförelse mell a n Malmö oc h Ka rl skrona. U nder 1800-talets sena re ha lva gavs i Malmö
4 1 pjäse r minst 20 gånger och i Ka rl skrona Ufr
Hillbom) 3 1 minst 10 gå nger. Av dessa va r i
Ka rl skrona 19 procent av den stockholmske storlevera ntö ren av lä ttgods A ugust Bl a nche (inkl utlä ndska fö rlagor) - i Malm ö bara sex procent!
T endensen gä ll er också Bla nc hes efterfölja re. Oc h
i Oottstaden Ka rl sk rona stå r de svenskna tionellt
hi sto riska ell er fo lkli vs roma nti ska bla nd dessa
publi kpjäse r för 23 proce nt mot ba ra I 0 i Malmö.
Dä r svarar o perett och lätt opera för hela 46 procent - mot ba ra sex procent i Ka rl skro na . T alet
om Ma lmö som o perettstad Oorerade också tidigt
- liksom ta let o m Ma lm ö publikens fö rkä rlek för
det da nska.
Fa kti skt börjar Högfeldt med en da nsk vådev ill ,
men Snällposten (22 / 9) mena r att truppen bättre
behä rskade t.ex . Jolins vådevillbea rbetning Tre
forä/skade Polisko nstaplar, ·en föga replikkvick
men effekti v fa rssnurra med konsta pla r in och ut
genom må nga d ö rra r meda n Emilie Gustafsso ns
omsvä rmade hushå ll erska sö kte hå lla kurs mella n
dem och sin likaså förälskade husbo nde. Hon och
ma ken G usta f tillerkänns farsrutin och den vä lbekante Ca rl A ugust Ha llberg " lyc kl ig komisk

stone paret Gustafsson varit anställt. Försöket
med turnetrupp var pinfärskt och blev kortvarigt.
Medlemmar "af Herr Högfeldts här upplösta
Theater-Sällskap" annonserar den 11 oktober en
soare och Högfeldt själv for till Helsingfors där
han en kort tid ledde den nya teatern.

C A Hallberg som Calle Glader.

förmåga". Den kortväxte Julius Ljungdahl (här
nog konstapel Pelun) gjorde sedan med en mamsell Galleradi som besatt "wacker sångröst"
undertitelns De begge Rödhårige i Nestroys Talismanen. Den gick "ganska lifligt" (SP 24/ 9) och
Hallberg fick bissera en matglad visa.
Visor hade han också som gesällen Cal/e
Glader i Hedbergs monolog. Slutet på en anger
karaktären: "Och nu är visan sluter, ty nu är
visan slut I Och får jag ej ett hjerta , så langa hit
en su-u-up." Detta sätt att "fyll-fyll-fyllosofera"
fick det att rycka i den gamle romantikern Cronholm (SP 29/ 9) som frågar Hallberg "om det är
konsten wärdigt att kopiera naturen så cyniskt
troget som här skedde" .
Över huvud var truppen förtrogen med den
stockholmska
sekundteaterkulturen :
Högfeldt
hade just lett Ladugårdslandsteatern där åtmin-

Hallberg och m:ll Galleradi räddade sig över
till direktörerna Elfforss & Gille som i tillfällig
fusion nådde Malmö hösten 1860 med 13 föreställningar. Hedvig Charlotte Djurström fick en
minnesgod entreapplåd men tydligen ingen märkligare roll. Hennes salig mans översättningar figurerar däremot: i Johannes Gutenberg var den
kufiske Julius Selander, känd för en lång och rätt
Sjövallsk direktörsbana , klagande och monoton i
titelrollen medan fru Elfforss var "eld och lågor"
(MNA 20/10), och i gamla Donaunymfen , nu
kallad Donaufrun. roades anmälarna av Hallbergs
Larifari , avnjöt musiken , ursäktade dekoren och
fann mamsell Galleradi "ganska tillfredsställande" i titelrollen (SP 25/ l l , jfr MNA 27 I I I).
Therese Elfforss är den ljuvt ointressanta
Bertha och gör knappast sin talang rättvisa: hon
sägs (SP 15 / I 0) t.ex . ha vuxit ifrån en roll som
den unga aktrisen som förklädd till Den farliga
Tanten kollrar bort sin motvillige svärfar i Albinis komedi. Och bara två större Malmönyheter
ges: Feuillets En fattig ung Man s äfventyr och
systrarna Spaniers Carl XI i Skåne, en lång rad
dramaturgiskt osammanhängande "tidsbilder med
sång" som lockade till överfullt hus och gavs igen
"på begäran".
Efter stockholmska försök - gränsen huvudstadlandsort blir allt oskarpare - är Elfforss åter i
december 1862 (22 föreställningar) men kan före
jul mest bara ge småstycken. Båten från Göteborg
gick nämligen på grund och först mot nyår har
"böcker, musikalier och öfriga theatereffekter"
förts hit av en försenad jakt - dekorationer och
kostymer "i mer eller mindre skadat tillstånd"
(MNA 30/ 12).
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Strax före nyå r kom Hedbergs första historiska
drama Kun g Märta (Lejonhufvud) och Jolins
Smädeskrifvaren. Den presenterar i en simultanscen två Uppsalastudenter i sina rum och visar så
i fyra akter tio å r senare hur den ene som skandal skribent förföljt den andre, nu ett ädelt statsråd
som i en sentimental sluttablå omvänder sin
gamle kamrat. Fru Elfforss blev hans dygds belöning och spelade " till allmän bel åtenhet", och om
pjäsens karaktärsutveckling inte övertygade var
Theodor Österberg ändå bra i titelrollen . Hans
storsinta offer spelades " lyckligt" av Jacques
Pulchau som Malmöpubliken tydligen för första
gången såg i en större roll (MNA 3/ 1).
Pressen tiger om Cora och en annan Parisdram,
Meurices Benvenuto Cel/ini, väl med Österberg i
Da hlqvists succeroll. Asmodeus i Den Ondes
Besegrare gav han " med werklig talang" fast med
vä l m yc ket " diablerier" i andra akten medan Elfforss gav kyrkvärden "en pregel af lägsta komik ,
som blef werkligen pinsam " (SP 22 / 1). Och som
Pluto bevisade Österberg att han "ger relief åt
snart sagdt hwad rol som hel st" (SP 27/ 1).
Detta förstås i Orpheus i Unde1jorden, i Mindre
Teaterns bearbetning, " lämpad i många delar
efter wåra förhållanden" och med "många quicka
partier". Bra sång och samspel, inga burleska
överdrifter. Som Eurydice sågs Albertina Enbom ,
enligt Atterling (s 951) "en storväxt, glad och liflig
fli cka , med myc ket stark röst. Hon sjöng ibland
visserligen något falskt , men dermed öfversåg
både publik och kritik för hennes gemytliga apparitions sk ull ." För Snällpostens musiköra är
hennes röst " ren och wacker" och spelet talangfullt fast uta n riktig " dramatisk verve". Hade
Jupiter sedan skockat sina moln " längre i fonden
ell er låtit dem blåsa bort sedan sä ll skapet waknat ,
så hade det blifwit bätte plats i Ol ympen för den
lifliga dan sen [---] på samma gång de Ol ympiska
gudomligheternas etheriska klädedrägter icke
kommit så nära lamporna" .
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Våren 1865 (fyra föreställningar) var ankaret
Rudolf Forssberg återbördat från Finland. Som
sp leenfyllt redlig lord hjälpte han i Aylic Langles
Richard Sheridan titelpersonen , den berömde dramatikern , i hans f.ö. ohistoriskt snabba karriär
från student till minister. Stycket som mot Napoleonkrigens bakgrund spelar ut nationalkaraktärer
mot varandra (irländskt-engelskt-franskt-tyskt) befanns " lifligt och pikant" men spelet saknade
relief och den ledige och scenvane hr Bohman i
titelrollen illuderade inte " högre intelligens''.
Sådan behövde han inte för huvudrollen i Talismanen där också Hallberg roade med sin redan
kända visa. (SP 27/ 4 , 1/ 5.)
Länge bofasta hos truppen blev Hedbergs lilla
" dala-äfventyr med sång" Korp-Kirsti och Feuillets femaktare Montjoye eller Egoisten. De gavs
åter vid sejouren 1866 ( 18 föreställningar) liksom
Feuillets Gammalt och Nytt eller Den sofvande
sköna i skogen. Feuilletpjäserna tar upp för den
nya sociala dramatiken kända ämnen - en hård
men sedan å ngerköpt affärsman resp temat adelsodygd-borgardygd - men gör det på ett ganska
överslätande sätt.
Väl behändigt överbryggas också sociala klyftor
i Jolins femaktare Mjölnar/röken. En förment
adelsfröken uppdagas vara mjölnardotter, anpassar sig dygdigt därefter och förälskar sig i en sjöman - som upptäcks vara son till hennes förut
förmodade far baronen vilken återfår henne som
svärdotter! Forssberg var "en ståtlig gammal riddersman", hans vän kammarjunkaren gjorde
Pulchau med "särdels fin uppfattning och smak"
- och om bara sjömansdräkten på Frithjof Lindblad antydde "en rask matros" gav Tekla Lindroth titelrollen med desto mera " djup känsla och
sanning" (SP 27 /9 1866). Allehanda (22 / 9) tror
mest på henne som mjölnerska och godtar Lindblad som "ras k och liflig sjöman".
Att Malmö Handels- och Sjöfarts-Tidning också följer sejouren bör särskilt ha glatt Forssberg,
ty i scenromanen Den h vitklädda Qvinnan av-

njuter tidningen (9110) "den måtta och elegans,
som man alltid finner parade hos denna prydnad
för wår landsortsscen". Men huset "war glest":
efter Åhman & Pousettes redan legendariska
sejour föregående spelår tycks Malmöpubliken
inte "kunna intressera sig för hwad werkligt aktningswärdt och förtjenstfullt de öfriga äga att
bjuda på".
Österberg skördar pressrosor t.ex. i titelrollerna
i Pajazzo och Don Cesar de Baz ano. En ensem ble med honom , Forssberg; Pulchau, paret Hallberg, Therese Elfforss och Tekla Lindroth hade
nog helt andra förutsättningar än Roos 1864 för
Barriere & Capendus S å kallade Hedersmän.
Snäll posten ( 13/ I0) följer road turerna i denna
satir där en konstnär vinner sin tilltänkte svärfar
genom att låtsas överge Konsten för Affärerna .
Österberg gjorde "med wanlig talang" en ovan
roll : resonörens.
Carl Gustaf Hessler, bekant på orten , ger 1862
18 föreställningar med ett sällskap som kallas
" mera jemngodt, än förhållandet wanligen är"
(SP 7 Il). Så har han också nyligen drivit Ladugårdslandsteatern och anpassat spelstyrkan (och
repertoaren ...) efter Stockholmspubliken. I vådeviller som Herr och Fru Tapp erman av Bayard
m.fl. och Professorn njuter /andt/uft av Görner utmärker sig Bernhardina Nordberg, född Hammarqvist, mot maken / komikern och i Kaisers Längtan eft er äfventyr mot direktören. Snällposten
(4/ 1) antecknar "verve och liflighet" och vacker
altröst medan Allehanda ( 11 I I) utnämner henne
till en av landsortens främsta aktriser. Hon är nu
33 , ska under truppens 1860-tal få mer beröm
men ibland kritiseras för karikering vid försök i
äldre komiska roller.
Ett annat ankare var den rutinerade hr G
Grönqvist, men mer bemärkt 1862 , inropad efter
Jolins En Kom edi, blev Hugo Djurström. Hans
medryckande "liflighet och friskhet" kan ibland
dock bli " wäl mycket uppsluppen" (MNA 11 11 )
och han kallas en "ung poetisk konstnärstalang,

fast han i sitt spel behöfwer mera barlast, för att
icke drifwas ur kursen af första windfläkt" (SP
41 I). En impulsiv överspelare med litterära
talanger - mycket riktigt Erik Wilhelm Djurströms son , med faderns oro men tydligen utan
hans ordentlighet. Hessler hade i Helsingfors 1855
(Hirn s 167) haft besvär med elevens skulder men
återtog honom senare som aktör och litteratör. I
Malmö blir det urpremiär på vad som sägs vara
ett original av Hugo Djurström , En Skärgå rdshistoria, folkskådespel med sång och melodramer
i fem akter. Det gavs tre gånger.
Musiken anges vara av C(arl) Becker och dekoren av P(eter) Clausen. Apropå året 1865 skriver Herman Österdahl om " Malmö teaterkapell ,
där musikdirektör C. Becker, välkänd och uppburen af det dåtida Malmö, icke minst som lycklig kompositör, var ledare" . Becker, född i Mecklenburg 181 I , hade då i många år varit bosatt i
Malmö och Clausen är givetvis samme inflyttade
dansk som Roos halvannan månad tidigare anlitat
för Cora.
Kanske p.g.a. detta starka lokala inslag var det
överfullt hus och författaren och hans medspelare
C Wallin blev inropade, skriver Snällposten (3 /2 ).
Tidningen vill inte gå in på kritik , kanske av finkänslighet, men Allehanda (512) skriver:
S1ycket är m yckel underhållande sam/ rikt på
både sen1imen1ala och hemskt uppskakande
scener. Man har häri allt hwad som erfordras till
el/ m odern/ skådespel, den förföljda men segrande oskulden. m ord, wansinne, skeppsbro/l, och Li/I
på köpe! råa smugglare och wrakplundrare.
Karak1ererna äro i allmänhel ganska wäl tecknade, måhända likwisst här och der m ed wäl
bjena färger, liksom man siundom Lycker sig
spåra en wiss uppskrufwad sentimen1ali1e1 och
wäl m ycket fram slående e.f[ek1sökeri. Sceneriet är
forla gdt Li/I Bohuslänska skärgården, och då forfatlaren welat Lroget skildra de råa kustboarnes lif
är det icke underligt om el/ och annat for finkänsliga öron stötande förekommer i dialogen.

Man anar ett pekoral , men Allehanda finner
anlag som kan utvecklas och berömmer aktören
Djurström (lwar), Wallin (Puckel-Jan) - han gav
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sin "tröttande, hemska , demoniska rol med talang
och sanning" - och paret Nordberg, han som
jaktlöjtnant.
Hugo Djurström dog 29-årig året därpå (Lundgren s 77). Hans änka , född Charlotte Rabsen, far
god press vid Hesslers höstsejour i Malmö 1863 .
Hon spelade t.ex. "okonstladt, täckt och naturligt" ung bondflicka i Lars August Wesers
1830-talsvådevill Hobergs-Gubben (SP 14/ 9), och
bildade med paret Nordberg och en hr Sällström
den unga kvartetten i Den svaga sidan.
Vårsejouren (24 föreställningar inalles 1863)
hade Hessler inlett med att som den frejdige Don
Cesar de Bazano visa sig som "en skådespelare
med mer intelligens än de flesta andra''. Hans
spel i rollen var "nobelt och fullt af lif och friskhet'', och hur han "gått upp i densammas alla
skiftningar" sågs riktigt i den andra, överlag
" ojemförligt bättre" föreställningen (SP 20/2 ,
9/ 3). Den första slöts med tysken Pohls vådevill
Han s Tredje Hustru, ursäktad av Bernhardina
Nordbergs " lifliga spel" och följd av "Kupletter
till nya året med tablå''. En lite försagd m:ll
Holmqvist som haft besvär med gatusångerskan
Maritana i Don Cesar "tog sig så wäl ut i tablån
som det nya året, att publiken wille, sedan ridån
fallit , se henne en gång till, hwilket också
skedde".
Vingåkersklädd, naiv och täck var hon i titelrollen i Hedbergs fyraktare Anna Stinas illusioner, bondflickan som far nog av Stockholm i en
rad kvasirealistiska tablåer med så mycket folk
att författaren nödgas låta en spåtant reda upp
intrigen! Snällposten (23/2) anser det "för handlingens utweckling wara likgiltigt i hwilken ordning akterna spelas" och förfasar sig över en
"teckning av ett rått kroglif, som förf. med förkärlek uttänjt ända till wederwärdighet''. Dock
noteras "liflig munterhet från höjderna" , d.v.s.
den billigare andra raden .
På hösten förbigår anmälaren två Hedbergpjäser, den likaså " folkliga " men dramaturgiskt
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rimligare Frun af Stånd och Frun i Ståndet (vilka
förenas genom barnen) och helaftonskomedin
Blommor i Drifbänk. Den moraliserar om uppfostran , handlar om en flickpension och utspelas i
början på Karl XIII:s torg i Stockholm, här målat
av hr Clausen. Allehanda (12/ 9) finner pjäsen
trevlig och spelet berömvärt.
På våren noteras också ett par breda folkskådespel, t.ex. Kaisers Stenhuggaren eller Mannen af
folket , och tre gånger i svit Frits Holsts offenbachiad Olympen i våra dagar, en enaktsvådevill
som omplanrerar antikens gudar i Köpenhamn
och till slut skickar i väg dem till Utah för att bli
mormoner. Lite tunt och långt men spelat "lifligt
och utan öfwerdrift'', finner Snäll posten (21 / 3 ),
medan den beskare Allehanda (21 / 3) märkligt nog
inte kunnat notera en enda applåd.
" Hesslerska Theatersällskapet i förening med
Amerikanaren Hr Jackson Haines, känd under
namn af Skridsko-Kungen" gasterar fyra kvällar
186 7. Kanske truppen upplösts ty den enda och
välvilliga recensionen (MNA 23 /2 ) nämner inte
Hessler men väl paret Nordberg. Pjäserna var
lättgods men mr Haines visade "högst owanlig
smidighet, wighet och elegans" - på rullskridskor?
Fyra gånger av annonserade fem ställer Frans
Ferdinand Novander in 1863 (SP 9/ 5). Tydligen
föll truppen ihop varpå en spillra ledd av G E
Westermark och Emil Rylander gav en soare med
bl.a. en till ämnet aktuell vådevill, Skarpskyttens
Å/ventyr.
Nästan lika vinddrivet tycks samma år "Associations-Sällskapet" som spelade på delning och
tydligen (MNA 21 I 11) innehöll ett från Elfforss
känt äkta par Wahlgren och en S J A Malmgren ,
nog just havererad som egen direktör. Repertoaren var så sliten att publiken kanske tittade mer
på de associerade varieteartisterna: U ndermenniskan mr Stafford var akrobat och Flugmenniskan
mr Palmer promenerade helt lugnt i taket.

Nästa nya svenska trupp (20 föreställningar
våren 1864) hette faktiskt Finska Theatersällskapet: i huvudsak rikssvenska skådespelare som
efter den nya Helsingforsteaterns brand 1863
tvingats ambulera, ledda av Hjalmar Agardh.
Denne hade som 25-åring hos Oscar Andersson
1857-58 av Topelius (Vasenius s 1841) sagts göra
"något af alla roller och mycket af somliga" samt
icke sakna "eld och kraft" - men väl "beherskningen , jämnheten, afrundningen i spelet''. Kanske det kom med åren, ty sedan Agardh 1867
återvänt till Helsingfors blev han i decennier en
bärande och högt skattad kraft där.
Till hans bästa roller räknades den fine gamle
egendomsherrn i Runebergs lilla familjeidyll Kan
ej. Allehanda (2 , 16/4) berömmer starkt och noterar att pjäsen slagit särskilt hos den kvinnliga
publiken medan Snällposten (14/ 4) betygar den
"sanning och hjertlighet" Agardh gav sin roll.
Superlativerna radas om Alfrida Hammarstrands
"rena, okonstlade behag" och "sällsynt wackra
spel" som pjäsens Julia. Hon var "intelligent och
älskvärd'', inte minst i den rollen, skriver truppens jeune premier Ludvig Otterström i sina minnen (s 741) - där han f.ö. ger Cronholm rätt i att
han inte passade för älskarfacket.
Snällposten (2 /4) noterar "werkliga förmågor",
"täcka fruntimmer" och "god repertoire" i "omsorgsfull inöfning" samt ( 14/ 5) att truppen är
starkast i komedin och vådevillen. Två Labichepjäser gavs "i allo tillfredsställande" (SP 4/ 4), De
små Foglarna och Så pudrar man folk - pudrar
lika med lurar, som här de båda fåfänga föräldrapar som slår varandra blå dunster i ögonen för att
få barnen bortgifta. I rollistan fanns den rundnätte
komikern Calle Pettersson och paret Gustaf och
Emilie Gustafsson, känt från Högfeldts trupp
1860 liksom komikern Julius Ljungdahl som nu
roade som kamrer i Bark, Park och Stark och
som skräddaren Nadel i gamla Förmenta Prinsen.
Mest märks dock Agardh och Alfrida Hammarstrand, t.ex. i Sardous Många vänner, lite vän-

skap. Hon spelade med "eld, lif och wärma" den
unga hustrun och han med "sann och djup
känsla" den godtrogne mannen som bjudit en rad
"vänner" till godset för att ta del av hans äktenskapliga lycka, något de är bara alltför redo till.
Hur ståndaktig ska hustrun visa sig? Snällposten
(7 / 5) rycks förvisso med av spänningen - men
dygdigt reserverad mot denna "för oss helt fremmande werld" där fransmännen "igenkänna sig
sjelfwa, daguerrotypiskt noggrant aftecknade".
Andra Sardoupjäser var Qvinnans sanna styrka
och En papperslapp där Hammarstrands "mästerliga spel som Susanne isynnerhet wäckte rättwis
beundran" (MNA 9/ 4).
Brett anlagda dramer gavs också. Brachvogels
Mondecaus befinns långdragen trots uppskakande
scener, den lovvärde Gustafsson i titelrollen och
Agardhs passable Richelieu (MNA 9/ 4). I Kneisels Spelmannen, folkskådespel med sång i fem
akter om en bondpojke som jagas hemifrån för
sin fiolmani men efter femton år framgångsrik
återvänder som förklädd hjärtelagsprövare, hade
Calle Pettersson titelrollen i alla fall vid reprisen
1866. Han sjöng då med "smak och känsla"
några "nätta kupletter" , Alfrida Hammarstrands
syster Marie Louise gav hans dotter "med okonstladt behag" och Agardh gjorde "särdeles wäl" en
dolsk bonddräng som omvänds av hans spel (SP
12/ 5 1866).
Truppen hade 1864 spelat på delning med
Agardh som styresman och Gustafsson som regissör, men 1866 är den helt Agardhs, tydligen till
hans ekonomiska olycka. I april 1867 är ha åter i
Malmö, men då bara biträdd av en studentkvartett, och ger bl.a. Studentens majnatt vid en soare
som nog gått illa: han är enligt räkenskaperna
(MSA) "utan tillgång" när fattigvårdsavgiften utkrävs. Men en tillgång återstod alltså - Finland!
Sejouren 1866 (12 föreställningar) inleddes med
Björnson ffg i Malmö: tvåaktaren De Nygifta, det
första moderna nordiska äktenskapsdramat. Allehanda (2/ 5) finner hos Agardh och en m:ll Ruth
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Linda Boström.

"erforderlig finhet och afrundning" som dominant
amtmanspar. Svärsonen som lösgör först sig själv
och sedan deras dotter från dem gjordes av Fredrik Brandt och som hans vaknande barnhustru
fick Marie Louise Hammarstrand mycket bifall.
Som äkta mannens rådgivare, den kloka och aktiva Mathilda , var Linda Boström "ganska lyckad" . Snällposten (30 /4) har lovord för henne och
de andra , finner (17 / 5) att hon i en komplicerad
roll som i Girardins och Dumas d y:s Sköjlad
L ycka inte kan tävla med Charlotte Raa året
förut - men har då redan (3 / 5) skrivit att hon
med "wärma ", "okonstlad enkelhet och ett naturligt behag" gjort sin viktigaste roll under sejouren .
Rollen är Sigrid den fagra och den stora scenen
den där hon vägrar att känna igen den store
Birger Jarl i den rasande herreman som dundrar
in i hennes nya hem Ulfåsa - och därmed får
honom att besinna sig och erkänna henne som
svägerska . Agardh var stå tlig, " full af kraft och
manlighet' ', medan Brandt som jarlens unge bror
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Bengt Lagman vars mesal lians skapar konflikten
kanske fick räknas in i omdömet att spelet " gick
något ojemnt". Men Sigrids far, den i fattigdomen
"ännu sto lte och beslutsamme riddaren framställdes förtjenstfullt af Hr Pettersson" och Otterström
som jarlens av Sigrids högsinthet snabbt besegrade
budbärare Härved Boson var "ypperlig".
Stolt avtrycker Otterström (s 821) Cronholm s
beröm och hävdar att stycket var "uppsatt med
en prakt i kostymer som förr ej skådats utom
Stockholm". Om detta , om dekorens förm åga att
illudera medeltid , om uppbåden av riddare och
tärnor, om utförandet av Södermans musik - om
detta tiger Cronholm. Han är inte blind för dramaturgiska svackor men beundrar helheten - och
bör ha haft lättare än vi att svälja den medeltidspastischerande blankversens ibland halsbrytande
kast mellan ingivelse och a lltför tidsbunden klingklang.
Alltnog, vad som förevarit den 2 maj 1866 var
förstås Malmöpremiären på Frans Hedbergs Bröllopet på Ulfåsa, den första av pjäsens 82 föreställningar på Malmö Teater t.o.m. 1926. Bara fyra
verk upplevde fler föreställningar där.
Till de 177 av det mest spelade , Werm länningarna, bidrogs nu med en - och f.ö . med två av de
30 av Hedbergs bearbetning Fregattkaptenen. Sitt
finska namn likmätigt gav truppen inte bara
repris på Runeberg utan också Topelius patriotiska tabl å Veteranens Julafton, så runebergsk att
främsta effekten är avsjungandet av Soldatgossen ,
"särde les tilltalande" exekverad av Hilda Brandt i
gossekläder (SP 17/ 5). Veteranen gav hr Sjöberg
"ga nska wäl , men bröt på fin ska" - "a lldeles
öfwerflödigt" !
"[---} Duger han ime så fQ r vi väl ställa in honom
i kören - bland grekerna, herre!", ropade han,
och vände sig gestikulerande till mig. "Å.dla
greker, förstår herrn. ! Oljade! Fikon! Gå nu och
sjung for brinnande livet, så fQ r herrn plats.
Sjangtes, sjangtes ma bä/le! Sjang- te-e-e-e-s!"
Inifrån scenen hördes hans röst: "Messiör, m esdames! repetitionen Jörtsäues!"
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Elbogen 1985: I.
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Malmö-litteratur
Bibliografiska noteringar för år 1983 (med tillägg från föregående år).
AV P ER ANDERSSON

A. Bok- och biblioteksväsen
I Rexeus. Henry, Han räddar Malmös skatter. - (SOS
9/ 10.) - Uolevi Ravinen , renoverare av böcker.
BIBLIOGRAFI
2 Andersson, Per, Malmö-litteratur. Bibliografiska
noteringar för 1982 · (med tillägg från föregående år). (Elbogen. 1983:4, s 145-'164.)
BIBLIOTEK OCH ARKIV
3 Andersson, Titte, Kontaktavdelningen vid Malmö
stadsbibliotek. Borås 1983. [2), 39 , 5 bl. - (Högskolan i
Borås. Institutionen bibliotekshögskolan . Specialarbete.
1983:40.)
4 Bager. Elsebeth, Triangelnbiblioteket. (SDS 12/ 12.)Förslaget till nytt huvudbibliotek i Triangelnområdet.
5 Boken på arbetsplatsen. [Utg. av] Landsorganisationen i Sverige [och] Arbetarnas bildningsförbund. Sthlm
1983 . 32 s. -S 10-12 : Det första experimentet. [Arbetsplatsutlåningen vid Malmö stadsbibliotek.]
6 Brossing, Dan, Bygg nya stadsbiblioteket i Folkets
park. - (Arb. 19/3.)
7 Bäcks1röm, Rolf Forskare och folklivsskildrare
finner sitt eldorado i arkiv. - (SDS 14/ 3.) - Reportage
frå n Arbetarrörelsens arki v, Malmö.
8 Larsson, Stig, Arbetsplatsbibliotek i Malmö. En
sociologisk rapport: [Utg. av] Malmö stadsbibliotek.
Malmö 1983 . [6] , 116, [13) s.
9 Ollen. Joakim, Ett nytt stadsbibliotek. - (SDS 23 / 3.)
- Förslag till nytt huvudbibliotek. - Disskussionsinlägg
av Joakim Ollen om huvudbibliotekets lokalfråga och
driftskostnader även i SDS 21 / 3 med genmäle av Ulla
Brohed 29/ 3.
10 Persson, Tove. Mediainköp på Malmö stadsbibliotek. - (Bibliofack. 1983 :21 , s 22 .)

8 . Allmänt
11 Andree. Douglas, Kulturen i Malmö saknar mål
och inriktning. - (SkD 14/ 2.)
12 Den hialöse. Malmös fria kulturtidning. 1976-1983:
juni/ aug. Malmö. - 1976-1981 utg. som tidskrift. Fr o
m 1981 : september även må nadskalender. 1982-1983
enbart kalender.
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13 Johansson, Jan , Kulturens hegemoni
(SkD 6/ 5.)

Malmö. -

FÖRENINGAR
14 Tra vellers' club i Malmö. Medlemsförteckning.
Mars 1983 . Malmö 1983. 95 s.
TIDNINGAR
15 Behring, Bertil, & Carlsson , Allan, Blev pionjär för
en ny journalistik. - (KvP 30/ 10.) - Intervju med Elsa
Meldal, Kvällsposten.
16 Harrie, Jonas, Malmös nazisttidning hetsade mot
judarna. - (Arb. 6/ 10.) - Tidningen " Malmö-Blixten"
och nazismen i Malmö.
17 Jan stad, Hans, ... men där nere, miserere .. . - (Publicistklubbens årsbok. 1983 , s 24-29 .) - Forna medarbetare på tidningen Arbetet porträtterade, bl a Axel Fjellander.
18 Lagerström , SLen, För 35 å r sen. Då föddes Kvällsposten . - (KvP 2/ 1.)
19 Lindström, Hans. Avspark för Nyheterna! - (Tidningsnytt. 1983 :5, s 8, 24.)
20 Nyhelerna. Arbetet. Kvällsupplagan. 5/4-1 17 1983.

C. Religion
21 Andersson, Helge, Prostbullret i Bara härad. - (SkD
9/6.) - Malmöprästen Johannes Hofwerbergs utnämning
till prost i Bara härad 1683.
22 Bunkej/o församlingsblad. 1983-fT. Malmö.
23 Dalin, Eva. När väckelsen kom till Limhamn . (Limhamniana. 1983 , s 41 , 43-45, 47-49, 51-53 , 55-65 .)
24 Grell, Ole Peter, J0rgen Kock. En studie i religion
og politik i reformationstidens Danmark. - (Profiler i
nordisk senmiddelalder og renaissance. Århus 1983 , s
113-126.)
25 Malmström, Sven, Tack Bertil! - (Malmö S:t Petri
församlingsblad. Nr 233, 1983:2, s 4-5.) - Bertil Ljunggrens avgång som kyrkoherde.
26 Schlyter. Herman, Caroli församlings histoira. I.
Tysktiden 1683-1812. - 2. Svensktiden 1812-1948. (Elbogen. 1983:2, s 49-73 ; 1983 :3, s 8 1-104.) - Även
uppgifter om uppförandet av Caroli gamla och nya
kyrka, om kyrkornas invigning, utsmyckning och inventarier.

27 - S:t Pauli församlings tillkomst. - (SkD 7/ 2.)
28 - 300-å rsminne: Caroli tyska församling led
Skå nes försvenskning. - (SkD 10/ 3.)
29 Sjöberg, S ven G, Aus der Geschichte der Gemeinde. - (Deutsche evangelische Gemeinde, Malmö.
Gemeindebrief.) - Jahrg. 20, 1983 :3, s 3-4: [Församlingens grundande 1683); - 1983:4, s 3-4: [Salomon
Rummet]; - 1983:5, s 3-4: [Salomon Rummets redo:
görelse för invigningen av gamla tyska kyrkan , Caroh
kyrka , 1693); - Jahrg. 21 , 1983: I , s 4-5: [Georg Friedrich Niehenck] .
30 Strandsj ö, Göte. Att komma hem . Herrljunga 1983.
196 s. - Om möten med människor, de flesta med ·
Malmö-ankn ytning och sedda ur religiöst perspektiv.
31 Svensson. Tommy, Tio å r med Fosie. - (Fosiebladet. 1983 :2, [s 4).)
E. Undervisning
32 Alarik, Lennart, FN-universitet till Malmö. (Malmöperspektiv. 1983:2, s 27-30.) - The World Maritime University, Det internationella sjöfartsuniversitetet,
Malmö.
33 Kylebäck, Hugo, Fattiga strandbor byggde skola på
kooperativ grund . - (Kooperativ å rsbok. 1982/ 83 , s
9-17.) - Byggandet och drivande! av Tegnerskolan i
Limhamn 1850-1862.
34 Liden, Doris, Den kommunala högskolan i Malmö.
- (Sjukvå rds Ronden . 1983:4, s 20-23 .)
35 Nih/en, Mats, Malmö har fatt sitt IMO-universitet.
- (Maskinbefålet. 1983:5 , s 5-7.) - The World Maritime University.
36 Nordbeck , Bo, Vi känner oss som en stor familj. (SOS 2/ 11 .) - Reportage från folkhögskolan i Rosengård.
37 Nydren, Gösta, Mer barn - färre anställda är
Malmös modell. - (Förskolan. 1983:8 , s 14-15.)
38 Petersen, Björn, Gymnasieresultat för 193 invandrarelever i Malmö: En jämförelse med en svensk referensgrupp. Malmö 1983 . 44 s. - (Lärarhögskolan i
Malmö. Pedagogisk-psykologiska problem. 424.)
39 Sjöfartsuniversitetet i Malmö. [Sign. :] U.J . - (Svensk
Sjöfarts Tidning. 1983 :21 , s 21 .)
40 Sjögren. Henrik, Malmö laddar upp för duell : första kompositionsklassen utanför Stockholm. - (Tonfallet.
1983:3, s 8-9 .) - Reportage frå n Musikhögskolan i
Malmö.
41 Stå/nacke. Stig-Åke. Grafikskolan Forum vårdar
bildens särart. - (SkD 17 / 5.)
42 Tillander. Ulla. Den samlade skoldagen . - (SOS
3011 1.)
43 Västra Skolan I00 å r. 1883-1983. Malmö 1983. 28
s. - Bl a s 3-5: Nordin , Thomas, Västra Skola n. Kort
histori sk; - s 11-13 : Herrström , Herta, Delar av autentisk skolskildring frå n Västra Skolan , Malmö,
1913-1918.

44 Åberg, Han s, Skolan måste vara en levande själ. (SOS 6/ 6.) - Intervju med Karl Ciwertz, Värnhemsskolan .
Läkarutbildningen vid Allmänna sjukhuset:
45 Bergentz, S ven-Erik, Dyraste besparingen . - (SvD
9/ 11.)
46 - Läkarutbildningen i Malmö - en riksangelägenhet. - (SOS 2/ 11.)
4 7 Cronberg, Stig, Ett vettlöst förslag. - (Arb. 8/ 11 .)
48 Eberhard, Göran, Malmoe lnternational Medical
Universit y. - (SOS 23 / 11.)
49 Gydell, Karl-Henrik, Magnell, Peter, & Palm,
Christer, Läkarutbildningen behöver Malmö. - (SOS
11 / 11.)
50 Hessman, Lars, & Arvidsson, Per, Malmö dåligt val
för nedskärningar. - (SOS 23 / 11.)
51 Kiing, Andres, MAS och allas vå r framtid. - (SkD
15/ 12.)-Även publ. i SOS 28/ 12.
52 Lundberg, Arne. För tidigt att ge upp Malmös
läkarutbildning. - (SkD 18/ 11.) - Även pub I. i Arb. och
sos 18/ 11.
53 M almö allmänna sjukhus mister läkarutbildningen.
- (Läkartidningen . 1983:44 , s 4104.) - Referat av sparpropositionen med kommentar av Bo Hjern. - Genmäle
av Sven-Erik Bergentz och Bo Nilsson med svar av Bo
Hj ern , ibid. nr 46 , s 4366-4367 . - Ytterligare om läkarutbildningen i nr 47 , s 4505-4506; nr 48 , s 4618 och nr
49 , s 4741.
54 Nordström. Lisbeth. Jag förstå r inte det här. - (SOS
29/ 10.)
55 Ollen, Joakim. Behåll forskning och undervisning
vid MAS. - (SkD 19/ 11 .) - Även publ. i SOS 23/ 11 .
56 O wman, Christer. Skär ned läkarutbildningen i
Stockholm! Nedläggning i Malmö hotar forskningen. (DN 18/ 11.)
57 Th orell. Jan , Läkarutbildningen och industrin . (SOS 23 / 10.)
58 Toremalm, Nils Gunnar. Läkarutbildning i fara . (SOS 2/ 9.)
59 Tre/I. Erik. "De ansvariga måste ha utsatts för en
kupp. " - (Arb.-SkD 30/ 10.)
60 Wiklund, Mats. Malmö kämpar för sin läkarutbildning. -(Nu. 1983 : 13 , s 16-17.)
61 Om lä karutbildningen dessutom leda re bl a i Arb.
26/ 11 ; - SkD 28/ 10; - SOS 17/ 11 , 26/ 11.

G. Litteraturhistoria
62 Andersson. Helge. Gammal Malmösägen variant av
dan sk vi sa. - (SkD 27/ 5.) - Sägen om spökande präst
mördad på Tillysborgs värdshu s.
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H. Skönlitteratur
63 Andersson. Mary, Barnrika . Sthlm 1983 . 237 s. Fortsättning på: Sorgenfri. - Roman från tiden för 2:a
världskriget. Miljöskildring med tyngdpunkt på Malmö.
64 Berthelius. Jenny, Mardrömmen . Illustrerad av
Tord Nygren. Lund 1983 . 124, [2] s. - (Lättläst för
vuxna.) - Detektivnovell i bokform med Malmö so m
miljö.
65 Håkansson, Bengt, Fatalt, Fatima! - (Skånska julmord. Laholm 1983, s 4 7-57 .) - Detektivnovell i
Malmö-miljö.
66 Linde, Per, Malmö. [Dikt.] - (Kannibal. 1983: I , [s
23] .)
67 Lundgren, Max, Torsten och Greta. Sthlm 1983 .
355 s. - Äktenskaps- och familjeroman, bl a i Malmömiljö, tiden 193 7 till 60-talets slut.
68 Nydahl. Thomas. Malmö blues. Dikter. Med beledsagande bilder av Leif Nelson. Gävle 1983. 64 s. - Flertalet dikter med Malmö-anknytning.
69 Palm. Göran, Malmö Central. [Dikt.] - (ETC.
1983 :9 , [s 62-64].)
70 Soutarki, Marui, Sediment. Dikter. Lund 1983 . 29
s. - De Oesta dikterna med Malmö-anknytning.
71 Werup, Jacques, Mellan rotfrukt och måne. Ett
dikturval 1971-1982. Förord: Bengt Holmqvist. Sthlm
1983 . 176 s. - Bl a s 23-58: Ur "Tiden i Malmö, på
jorden". 1974.
72 - Shimonoffs längtan. Roman. Sthlm 1983 . 312 s. Delvis i Malmö-miljö, bl a Baltiska utställningen.
73 Wiren. Herta, En dörrknackares dagbok. Sthlm
1983 . 191 s. - Fortsättning på: Göra något vackert. Avslutande romandel i serien om Elsa Henriksson.

I. Konst, musik, teater
74 Berggren. Lars, & Hansson , Roland, Upptäck
skulpturerna i Malmö. - (SkD 3017.)
75 Griphult, Gunilla, Vi sätter inte betyg om smaken .
- (Vår bostad. 1983:7/ 8, s 2-4.) - Intervju med Annika
Heijkenskjöld, Form Design Center.
76 Kalium , Christina, 100 000 dunk , mest rött, i
Malmös stora bonad . - (Hemslöjden. 1983:1, s 16-17.)Kerstin Mauritzsons bonad "Samverkan " i Rådhushallen .
77 Lundberg. Arne. Malmöhus hem slöjd i nya lokaler.
[Invigningsanförande.] - (Hemslöjden . 1983:6, s 28.)
78 Mo/in, Staffan, Konst - för vem? Vi som bor här
vill inte ha den! - (Vår bostad. 1983:9, s 8-10 .) - Offentlig konst i Lindängenområdet.
79 Nilsson, Nils Artur. Porträtt av Malmöbyggnader.
Texter: lngmar Billberg ... [Utg. av] Malmö museum ,
Stad- och kulturhistoriska avdelningen. Malmö 1983 . 12
s. - Katalog till utställning i Kommendanthuset, Malmö
museum.
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80 Den nya sakligheten . Malmö 1983 . 128 s. (Malmö museums årsbok. 1982/ 83 .) - Utg. i anslutning
till en utställning på museet 1983 , som bl a innefattade
konstverk ur museets samlingar.
81 Teghammer, Jan . Skulptur i Malmö. - (SkD.) 1019. John Lundqvist, "Vinden ". - 17/9. Gerhard
Henning, " Liggende pige". - 24/9. Anders Jönsson ,
"Barnbrunnen". - 1110. Anders Olsson, "Anna-Lisa". 12/ 10. John Börjeson , "Karl X Gustaf'. - 22/ 10. Eric
Grate. " Hjärtblad" . - 29/ 10. Gunnel frieberg, "Sillagumman".
KYRKOR OCH KYRKLIG KONST
82 Andersson. Helge, Orgel i Husie 100 år. - (SkD
21 /9.)
83 Boberg, Axel. & Bengtsson, Carl, Malmö S:t Petri
kyrkas 1500-talsorgel - nu på Malmö museum. (Orgelforum. 1983 :1, s 3-13 + fårgill . på omsl.)
84 Gundersen, Eskil, Kyrkans tillkomst. - (Sofielunds
församlingsblad . 1983: I , s 3-4.) - Tal vid invigningen av
S:t Matteus kyrka, Sofielund, 6/ 2 1983 med redogörelse
för kyrkans uppförande och inventarier.
85 [Göransson, Tage, & Svanberg, Carl Johan]. Kyrkoråd tog initiativ till minneslund. [Sign. :] T G-n [&] C
J S-g. - (Bladet. Information från kyrkogårdsförvaltningen i Malmö. 1983 :2, s 1-4.) - Förslag till minneslund på
kyrkogå rden i Västra Skrävlinge.
86 Jönsson . Olof. Historisk vägledning om kyrkor i
Malmö med omnejd. [Tygelsjö 1983 .] [52 s.]
87 Niemeyer, Giinther, Påsklandskapet. Älvsjö 1982 .
131 s. - Om påsklandskapet i S:t Petri kyrka, s 106-107.
88 Ström, Sven-Hugo, S:t Matteus nya orgel på väg. (Sofielunds församlingsblad . 1983:2/ 3, s 5.) - Orgeln för
Sofielunds S:t Matteus kyrka.
89 Wigren , Gunnar, Sancta Maria kyrka 20 år. (Möllevångens församlingsblad. 1983:3 , s 2-3.)
ARKITEKTUR
90 Arkitektur i Sverige 1973-83 . Red.: Olof Hultin.
Sthlm 1983 . 163 s. - S 10-25: Regionen Malmö-Lund.
[Bl a Byåkersbacken, Oxie; - Oxievång; - Fritidskvarteret S:t Gertrud; - Landsstathuset (Länsstyrelsen); - Riksbanken ; - Konsthallen; - Lilla torg;. - Eurocs kontorsbyggnad; - Kroksbäck.] - Med parallelltext på engelska.
91 Georgsson, Lars-Olof. & Pehrsson. Per-Jan, Uppåt
vägga rna. - (Arb.-SkD 30/ 10, 13/ 11 , 27/ 11.) - Byggnadsstilar i Malmö 1850-1980.
92 Gonzalez, Abe/ardo, Hotell Tunneln i Malmö. (Magasin Tessin. 1983:1 , s 10-21.) - Hotellets nya
interiör.
93 Hasven, Gunn, Kär i ett hus. Malmö 1983. [2], 4,
[ l] bl. - Fastigheten Friisgatan 5 i Malmö; arkitekt:
Frans Fredriksson. - S 2-4 intervju med husets ägare,
John Jönsson.

94 He/lquist, Th om as, Nu. Kring hotell Tunn eln i
Malmö. - (Magasin T essin . 1983: 1, s 4-9.) - A bela rdo
Gonza lez' hote llinteriör.
95 Hård af Segerstad, Ulf, Inspirerat av ett kloster.
Foto: Ja n Erik Andersson oc h Ha ns Ha mmarskiöld . (Sköna hem . 1983: 1, s 90-95 .) - Eurocs kontorshu s i
Limha mn .
96 Jönsson, Th omas, Sexti o köade fö r tjugo " tå rtbita r"
med fin utsikt. - (Fasti ghetstidnin gen. 1983 :10, s 36-37.)
- Va ttentornet i Kirseberg, ombyggt till bostadsfast ighet.
97 Larsson, Bengt, & Tham, Krister, Kv Kera mikvasen, O xievå ng, Malmö. - (A rkitektur. 1983 :9 , s
30 -3 3.) - Med kommenta r av Olof Hultin, s 33 .
98 Pehrsson, Per-Jan, Ma lmö cit y växer fra m. (Bebygge lse hi storisk tidskrift . 1983:6, s 39 -48.)
99 William -Olsson, Anders. & LundquisI, Yngve,
Musik i Ma lmö? - Javisst! - (A T . Arkite kttidninge n.
1983: I 0 , s 15-1 7 .) - Mu sikens hus. Arkitekttäv linge n
och de n ya pl anerna .
I 00 Winge, Gabriel, It's a long way ... - (Stadsbyggnad.
1983 :2, s 55-58.) - Den nya kongress- oc h ko nserthu sbyggnaden (Musikens hus) och den n ya kommuna la fö rva ltningsbyggnaden (Stadshuset) sa mt tidigare förslag till
kon se rthu s- oc h förva ltn ingsbyggnader i Ma lm ö.

MUSIK
101 Andreas, Bengl, Ma lm ö musikhögs ko las Andersen-orge l in vigd. - (Orge lforum. 1983 : I , s 53.)
102 Andreason, Chris/er, Nilsson stå r för fiol erna! (Limha mnsposten. 1983 :4: I , s I0 - 11.) - Reportage frå n
N . Nil sson Fiolbyggare AB , Ma lmö.
I 03 Kurowska, Jadwiga, Fö retagsekono mer hj ä lper
Malmö-orkestern att nå ut. - (Tonfallet. 1983:1 3/ 14, s
2 1-22 .) - Ma lmö symfo ni orkester.
104 R yden, Daniel, " Det lå ter så bra att ma n a ldrig
vill sluta". - (SDS 25 / 3.) - Reportage om konsertsa len
på Musikhögs kol a n.
105 - Smörgås oc h gräddbullar - ett beprövat pi anorecept. - (SDS 13/ 3.) - Intervj u med Inga T örnbl o m,
Törnbloms mu sikskola .
106 Sjögren, Hen rik. Efter 11 års di skussioner: Ba ntat
Malmö ko nserthus kl art 85 . - (To nfa ll et. 1983 :2 , s 2.)
TEATER OC H FILM
107 Ellefsen, Tove. .. . som att vända en ta nk er in omskä rs. Intervju med Ca rl-Ol of Lå ng, ny dra mati sk leda re
för Ma lmö stadsteater. - (Ex pr. 28/ 6.)
108 Enoksson, Gösta, Bibliote k oc h doc ktea ter. (Doc kteatereko. 1983:3 , s 22 -24 .) - Doc kteater vid
Ma lmö stadsbiblioteks filial er i Slottsstaden och Limha mn.
I 09 Furvik , Agneta, Am atö rer vill sta rta teaterfritidsgå rd . - (N ya teatertidningen. 1983:3 /4 , s 14- 15.)

110 Gustafs on, Ragnar. Folkets tea ter. - (Förf:s
Ma lmöbilden. Fyra nya ka pitel. Ma lm ö 1983 , s 54-84 .)
- Folkets hus teater.
1 I 1 Hem m et, Ma rika, T ä nk o m vi kunde ffl ett riktigt
teatermuseum i Ma lmö! - (SDS 3/4.) - Intervj u med
Lennart Holmgren , Ma lmö stadsteaters a rki v.
11 2 Henze, Gerd. Fast doc ksce n i Ma lm ö. - (Doc kteatereko. 1983 :2, s 20-2 1.) - Dockteatern Moria nen,
dri ven av Jö ri en Borin i Folkets pa rk .
11 3 Kaplan, Tony, Det hä r vi ll jag göra med Ma lmö
stadsteate r. - (A rb . 15/ 1.) - Intervju med Claes Sylwander.
11 4 Larsen, Ca rlhåka n, Spännande att se hur repertoa ren blir. - (SDS 5/ 6.) - Intervj u med Carl-Ol of Lå ng,
dra mach ef på Ma lmö stadsteater.
11 5 Lundgren, Arne, T eaterskuggor ka llas fra m . (SDS 3/ 9.) - Reportage o m Lenn a rt Holmgrens sa mling
av bilder berö rande Ma lmö teaterhistori a.
11 6 No hrborg, Ma u ias, [Bildhuset/ Fo lkets Bio
Ma lm ö.] - (Film & TV . 1983 :3, s 14- 15.)
11 7 Schulman, Salom on, Besatt av en dibbuk . Jakob
ell er Jiddi sc her D ra ma ti sc her Krajs - hj ä rtat i Ma lmö
judiska kulturli v. - (Judi sk krönika. 1983:5 , s 14-1 5.) Ja kob Ma nowicz och jiddischteater i Ma lmö.
11 8 Vi nberg, Björn. Cirkushus måste man ha o m ma n
vi ll hä nga med. - (SDS. Cirkusbilaga. 2/ 4.) - Ma lm ö
c irkushi storia, bl a Hippodormen.
T ea terchefsstriden:
11 9 Behring. Bertil. " Öppna hatbrev skada r tea tern
mer än mig." - (Kv P 23 / 1.) - Intervj u med Claes Sylwa nder.
120 Ekblom , Harry, Orga ni sera o m stadsteatern . En
lösning på teaterbrå ket? - (A rb .-SkD 17/ 4.) - Bl a
intervju med Em y Storm .
12 1 Eriksson, Ca rl- Åke, Sve ket gö r ont! - (A rb . 18/ 5.)
122 Gustafsson. Annika , " Politi ke rna hota r kon stnä rens frih et. " - (SDS 16/ I .) - Intervju med Eva Skö ld.
123 L undgren. Max. Nu läggs locket på . Ti ge r man av
feg het o m Ma lmö stadsteate r? - (Arb . 7/ 3.) - Med genmä le 11 / 3 av " Anstä lld vid Ma lmö stadsteater".
124 Låt någon a nna n fö rsöka, U lla ! [Leda re.] - (A rb .
4/ 1.) - U ll a Sa nd ells o rd föra nd eska p i teaterstyrelsen. Disku ss ionsin lägg i Kv P 411 av Bertil Behring.
125 Norhborg, Kaj, " Skåd ise n ska ll jönsa oc h hå ll a
kä ft en ..." - (SDS 16/ 1.) - Intervju med Le nnart Olsson.
126 - Sylwa nder om problemen på stadstea tern: ,; Vi
är fö r må nga på av löningslista n" . - (S DS 17/ 2.) Int ervju. ..
127 - " Ar vi ö nskvä rda ell er ej?" - (S DS 22 / 1.) Intervju med G öran Sta nge rtz oc h Em y Storm . - Ge nmä le av U ll a Sa ndell i SDS 23 / 1 och av Em y Sto rm i
A rb . oc h SDS 24/ 1.
128 Olsson, Lennart, Lenn art Olsson, regissör vid
Ma lmö stadsteater, fråga r Bengt Göransson oc h Olo f
Pa lme: Kä nner ni inge t ansva r? - (Expr. 7/ 2.)
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129 Rydenfelt, Sven, Bakom Stadsteaterns kulisser. (SDS 8/ 1.) - Diskussionsinlägg i polemik med Göran
Luterkort (se Malmö-litteratur 1982 , nr 109). Med genmä le av Luterkort 18/ 1 och svar av Rydenfelt 30/ I.
Ytterligare inlägg 2/ 2 av Josef Halfen och 8/ 2 av Eje
Högestätt.
130 Teaterchefen borde ha valts med sl uten votering.
[A v) Curt Å ke Olsson ... - (SkD 3/ 1.)

J. Arkeologi
131 Bil/berg, lngmar. Data som komplement vid grophusundersökningar. - (Gårdens udvikling fra jernalderen
til nyere tid. Beretning fra symposium i Odense .. .
Odense 1983 , s 156-161.) - Utgrävningar i kv Dubbelknapperi .
132 Björhem, Nils. Keramiken frå n boplats 1, Fosie
IV . Kronologiska aspekter på ett fynd material frå n
yngre bronsålder. Lund 1983. [2], 49 , (16) bl. - Seminarieuppsats i arkeo logi vid Lunds uni ve rsitet.
133 -& Säfvestad, Ulf. Fosie IV : Bebyggelsemönster i
långtidsperspekti v. - (Gårdens udvikling fra jernalderen
til nyere tid . Beretning fra symposium i Odense ...
Odense 1983 , s 146-1 55.)
134 - & Säfvestad, Ulf, Fosie IV - en lå ngdragen historia . - (Ale. 1983: 1, s 3-29.) - Även i särtryck. Utg. av
Malmö museum . Malmö 1983 . 29 s. - Arkeo logiska utgrävningar 1979 -1 983 av ett område i Fosie.
135 Bruzelius, Nils Gustaf, En 120-årig berättelse om
Ma lmöområdets fornlämningar. Av Nils Gustaf Bruze'
lius med kommenta rer av Sven Rosborn . - (Limhamniana. 1983 , s 67 -69 , 71-75 , 77-81.)
136 Fagerström, A nders, Medeltida sillhåla blev
burgen hansestad. Teckning: Will y Nilsson . - (SDS
22/ 5.) - Intervju med Sven Rosborn om kv von Conow
och utgrä vningarna där.
137 Janstad, Hans, Äldsta malmöborna försenar
Sheraton? - (Arb. 8/4.) - Intervju med Sven Rosborn
o m Triangelnområdet so m den eventue ll a platse n för
det forna " Ö vre Malmö".
138 Klin g, Jörgen, Senneolitiska gravar i Ma lm öområdet. Lund 1983 . [l], 44 bl. - Seminarieuppsats i
a rkeologi vid Lunds universitet.
139 Lj ungberg, Anders. De rädda r fynden från förstörel se. - (Populä r arkeo logi . 1983:2 , s 20-21.) Reportage om konservering av arkeo logiskt fyndmateria l
vi d Malmö museum.
140 Nilsson. A nn-Kristin, & Torstensdouer Åh/in.
In ger, Kronologi ska och kulturella aspekter på flintma teri a l frå n Hindb y mosse. Lund 1983 . (2), 60, [13) bl.
- Seminarieuppsats i arkeologi vid Lunds uni versitet.
141 Reisnert, Anders, En medeltida gå rd i Fosie. (Gå rdens udvikling fra jernalderen till n ye re tid. Beretning fra symposium i Odense ... Odense 1983, s
139 -1 45 .)
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142 Rosbarn, Sven, En medeltida gård i H yllie. (Gå rden s udvikling fra jernalderen til nyere tid. Beretning fra symposium i Odense ... Odense 1983 , s
13 3-138.)
143 Samuelsson, Bengt-Å ke, & Andersson-Koverberg,
Chatarina, Kortfattad redogörel se för de arkeo logiska
undersökningarna i Oxievå ng, Oxie, Malmö kommun ,
å ren 1976-80. Malmö 1982 , 10 s. 2 pi. - (Malmö
museum.
Stadshistoriska avdelningen . Rapport .
1982: I.)
144 Winberg, Anne- Lis, Segeåfynden . Lund 1983. 31
bl. 1 karta. - Seminarieuppsats i arkeologi vid Lunds
universitet.
145 En välbevarad tegelmur. - (Populär arkeologi.
1983:2 , s 19.) - Medeltida tegelmur utgrävd intill S:t
Petri kyrka .
146 300 flintgru vor funna vid Malmö. - (Populär
a rkeologi . 1983 : 1, s 16-17.) - Flintgruvor i Kvarnby.

K. Historia
147 Andersson, Helge. Enskiftet i byarna runt Malmö.
- (Elbogen. 1983:3 , s 105-118.)
148 Ohlson, Karin , Silverskatten i Malmö. - (Nya
ant ik & aukt ion . 1983:4, s 27 .) - Silverfyndet i kv
Druvan 1888 , nu i Malmö museum.

L. Biografi
149 Holmq vist, Eric, Från stå thå llare till skomakare.
Skå nska riksdagsmä n på 1800-talet. Sthlm 1983. 252 s.
- S 146-160: Carl Herslow - frihandlare och tidningsman. - S 177- 19 1: Carl A ugust Andersson - hantverkets
man. - S 207-220: Nil s Persson - murarnas förtroendeman.
150 MiM. Marknadsföreningen i Malmö. Medlemsmatrikel. 1983 /84. Malmö 1983. 37 , (11) s.
151 Modeer, Kjell Å, Att minnas vid dagens slut.
Ingemar Ingers och Sture Kelfve in memoriam . (E lboge n. 1983:4, s 165-166.)
SÄ RSKILDA PERSONER
152 ANDERSSON, MARY . Gisby, Catarina, Mary
Anderssons andra kvinnotri logi : Jag sku ll e skriva bok
om kvinnor - men det blev män. - (SkD 21 / 5.) - Intervj u om romanen Barnrika.
153 BERGSTRAND, ALLAN. Ti we, Eva, "Då
knyckte jag Strindbergs visitkort." - (Arb.-SkD 4/ 9 .) Intervju med Allan Bergstrand .
154 GULLBERG , HJALMAR. Nilsson. Lisbeth, Gud ,
kvinnan och döden hos Hjalmar Gullberg. Lyriskt
triangeldra ma. Lund 1982. [2], 2 11 , (4) s 1 pi. Exa mensa rbete vid Litteraturvet enskapliga institutionen ,
Lunds uni ve rsitet.
155 HANSEN , EINAR. Melin. Carina. Einars li v en
brokig väv. - (Arb. 617.) - Intervju.

156 ISBERG, HAGBARD. Frostin , Ernst, Barnavän
och socialreformator. - (SkD 29/ 10.)
157 LILJENBERG , BENGT. Fagerström, Anders,
Bankdirektör och poet skriver bok om ungdomens
skald. - (SOS 9/ 1.) - Intervju.
158 LINDQVIST, ERIK. Lindskog, Bengt I, Erik
Lindqvist. - (Sydsvenska medicinhistoriska sällskapets
årsskrift. 1983, s 11-12.)
159 LJUNDHAHL, MAL TE: Öberg, Lars, Malte
Johan Julius Ljungdahl. - (Svenskt biografiskt lexikon .
Bd 24, h 116. Sthlm 1982 , s 1-3 .)
160 - Öberg, Lars, Malte Ljungdahl 1882-1957. (Sydsvenska medicinhistoriska sällskapets årsskrift.
1983 , s 59-64.)
161 LUNDEQVIST, GÖSTA. Thunander, Mals,
Gösta Evald Andreas Lundeqvist. - (Svenskt biografiskt
lexikon . Bd 24 , h 117. Sthlm 1983, s 273-275 .) - Utförligt om Lundeqvists tid som VD vid Kockums
1940-1958.
162 LUNDGREN , MAX. Lundgren. Max, Mitt möte
med Christine Berger, född Henriksson . - (Barn &
kultur. 1983:5, s 100-101.) - Christine är romanfigur i
förf:s "IFK Trumslagaren och Jack".
163 LYSANDER , ALBERT. Callmer. Christian,
Christian Albert Lysander. - (Svenskt biografiskt
lexikon . Bd 24 , h 117 . Sthlm 1983, s 456-458 .)
164 LÖFBERG , OTTO. Lindskog, Beng1 I. Otto
Lorentz Löfberg. - (Svenskt biografiskt lexikon. Bd 24, h
119. Sthlm 1983 , s 497-499.)
165 - Lindskog, Bengl I, Otto Löfberg 1881-1954. (Sydsvenska medicinhistoriska sällskapets årsskrift.
1983 , s 65-76 .)
166 LÖFSTRÖM , AXEL. Ah/bom. Bengt, Georg Axel
Gabriel Löfström . - (Svenskt biografiskt lexikon. Bd 24,
h 119.Sthlm 1983 , s527-528.)
167 LÖWEGREN, GUNNAR. Thunander. Mats,
Anders Gunnar Hilding Löwegren . - (Svenskt biografiskt lexikon . Bd 24, h 119. Sthlm 1983 , s 568-570.)
168 MÖLLER, YNGVE. Möller, Yng11e, Mina tre liv.
Sthlm 1983 . 346 s. 12 pi. - S 83-87: Mellanspel i
Malmö.
169 NYBLOM , GÖSTA. Nyblom, Gösta, De förlorade
åren , Sthlm 1983. 153 s. - Bl as 9-12 om förf:s skoltid i
Malmö.
170 PEDERSÖN , MATTIS. Flensmarck. Tor. Mattis
Guldsmids uppgång och fall. - (Byahornet-Skåneland.
1983:2, s 39-42.)
171 - Flensmarck. Tor. Om guldsmeden Mattis Pedersön i Malmö 1537-1557. - (Skå ne Genealogen. 1983:1 ,
s 6-15.) - S 14: Ätten Neb (ankare), känd sedan 1240,
samt Mattis Pedersöns "släktkrets''. [Släkttavla.]
172 PERSSON , ERIC SIGFRID. Karlsson. Kurt.
Radikal visonär byggare. - (SOS 4/8.) - Artikel med
anledning av Eric Sigfrid Perssons bortgång. Med

kompletterande minnesord av Hans Westman. - Minnesartikel bl a även i Arb. 4/ 8 av Jonas Harrie.
173 POPPE, NILS. Mårtenson. Jan , Poppe ger namn
åt Nyan - får inte själv vara med. (Arb.-SkD 20/ 11 .) Intervju.
174 SKANTZ, ANNA-GRETA. M elin, Carina, En
förmån att få arbeta med det man tror på. - (Arb. 21 /6.)
- Intervju.
175 STEN , ANDERS. A ndersson, Kurt, Anders tecknar sin bakgrund - men i ord. - (SOS 23/ 10.) - Intervju .
176 - S1en, Anders, Anders Sten minns. Malmö 1983.
349 s.
177 WERUP, JACQUES: Adrup , [Karl Anders}, En
segerlockig skå nsk oriental. - (DN 18/ 9 .) - Intervju, bl a
om bakgrunden till romanen ShimonofTs längtan.
178 - Platen, Margaret von, Morfar stå r modell i
Werups nya roman . - (KvP 15/ 8.) - Intervju.
179 - Schulman, Salomon , Jacques Werups sefardiske
morfar. - (Judisk krönika. 1983:6, s 20-21.) - Intervju ,
huvudsakligen om romanen ShimonofTs längtan.
180 WIREN , HERTA. Gröning, Yvonn e, Herta
Wiren , 83 år och mitt uppe i livet. - (Morgonbris.
1983 :5, s 11.) - Intervju.
181 ÅBERG , GUNNAR. Roslund. Greta, Gunnar
Åberg. - (Sydsvenska medicinhistoriska sällskapets å rsskrift. 1983, s 9-10.)
M. Folkkunskap
182 Edgren, Lars, Hantverkaränkor på äktenskapsmarknaden . " Änkekonservering" inom malmöhantverket 1816-1840. - (Ale. 1983:4, s 1-17.)
183 Falk. Lena, Möllor i Malmö. - (SkD.) - Bl a 3017.
Slottsmöllan ; - 4/ 8. Kroks/ Krogs mölla, Bunkeflo; 1/ 9. Kirsebergs-möllan.

N. Geografi
184 Andersson. Helge, Det gamla Malmö. - (SkD,
måndagar, 29 /8-19 / 12 . Dessutom 25 / 10, 28/ 12.)
185 Berggren, Lars, & Hansson. Roland. Malmö förr
och nu. - (SkD.) - Bl a 18/ 6: Sundsförbindelser - en
gammal hjärtesak; - 24/ 6: Att leva i Malmö vid sekelskiftet; - 217: Kring ett värdshus i 1800-talets Malmö ...
[Mon Bijou] ; - 1617: För tio år sedan kunde man å ka på
spå r i Malmö [spå rvägstrafiken] ; - 2317: Varför heter
gatorna som de gör?
186 Gustafson. Ragnar, Malmöbilden. Fyra nya kapitel. Det riktigt gamla Malmö. Amalthea och amatörfotografen . Folkets teater. Beredskapsmalmö. Malmö
1983. 123 s. - Se även nr 110, 250, 410.
187 Jaiwad. Hans, Då Malmös kortaste gata hade
könsindelad arbetsförmedling. - (Arb. 6/ 12 .) - Brunnsgatan.
188 Punkt (pseud för Ragnar Gustafson], [Gamla
Malmöbilder.] - (SOS 3/ 1.) - Forts. frå n föregående å r.
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189 - Gamla Malmö. - (SOS, måndagar, 417-19/ 12.) Serie i form av pristävling.
SÄRSKILDA BYGGNADER
190 CONCORDIA-PALATSET: Widerberg, Bertil,
Malmös nästrumpetare återfunna i Billinge. - (SOS
23/9.) - Fasadskulpturer som suttit på det rivna Concordia-palatset, hörnet Baltzarsgatan/ Djäknegatan.
191 HEDMANSKA GÅRDEN. Kordina , Birgit,
Gabriel Hedmans magasin vid Lilla Torg. - (Stadsbyggnad. 1983 : 1, s 40-42 .)
192 SALUHALLEN, LILLA TORG. Bergström,
Märta, Tryc keriet som blev saluhall. - (Stadsbyggnad.
1983:1 , s 45-49.)
SÄRSKILDA ORTER OCH OMRÅDEN
193 FRIDHEM. Amundin, Holger, Fridhems barndom. - (Limhamnsposten. 1983: 1, s 20-21; 1983 :2:2, s
6-7 ; 1983 :3:2 , s 4-5 ; 1983:4: 1, s 30.) - Fridhemsområdet
under tidigt 1900-tal.
194 HOHÖG. A ndersson, Helge, Hohög - utsiktspunkter i Skåne och Nordjylland. - (SkD 18/2.) - Om
Hohögarna vid Malmö och Hoh0j på Nordjylland.
195 KIRSEBERG.
Thagaard,
Anna-Margrethe,
Gamla Kirseberg. Backarnas historia fram till 1900. (Elbogen. 1983: 1 s 1-44.) - Med kompletterande bilder s
45-48 : En serie Kirsebergsbilder från tidigt 1900-tal.
196 KLAGSHAMN. Hårde, Ulla, Klagshamn - en
hotad idyll. - (SOS 18/9.) - Reportage.
197 LILLA TORG . Tynelius, Sven, Lilla Torg i
Malmö. -(Stadsbyggnad. 1983:1 , s 33-37.)
198 LIMHAMN. Gerhard (pseud.], Försvunna tider. (Limhamnsposten . 1983: I, s 30-31.) Forts. från föregående år.
199 OXIE. J ohannesson, In grid. Från trattbägare till
teleskop. Några ord om Oxie historia. - (Från en ide till
en levande institution . Malmö 1983 , s 47-52.)
200 ROSENGÅRD: lngvarson, Anders, 35 nationers
barn skriver bok om Rose ngå rd. - (Barnen & vi. 1983 :5,
s 20-21 ). - Se nr 20 I.
201 - Rosengård - vår hembygd. [Utg. av] Örtagårds
rektorsområde, Malmö. - I. 1981. (23 s.] - 2. Rosengårds historia. [1983 .] (44 s.]
202 S:T GERTRUD. Välkommen till S:t Gertrud!
[lnformationsbroschyr utg. av Malmö kommuns fastighetskontor.] Ma lmö (1983.] 10 s.

KARTOR
203 Ma lmö. Turistkarta. Utg. i samarbete med Malmö
stadsbyggnadskontor, stadsingenjörsavdelningen, och
Esselte kartcentrum. I: 15000. Sthlm 1983 . 55x93 cm.
204 Taxikarta n. Malmö och sydvästra Skåne. Sthlm
1983 . 158 , [I] s. - Malmö, s 58-105 .
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0. Samhället
205 Bohman, Gösta, Så var det. Gösta Bohman berättar. Sthlm 1983 . 356 s. - Om Medborgerlig samling,
Malmöhögern och Sydsvenska Dagbladet bl a s 38-39,
66-72.
206 Områdesbeskrivningar för Malmö 1983 . Stadsoch delområden . [Utg. av] Drätse lkontoret, planeringsavdelningen . Malmö [ 1983]. (4 s.] 129 bl. 1 karta. Statistiska uppgifter med folkmängd 1 jan. 1983 .
207 Ahrens, Anita, Vi konkurrerar med kvalitet och
inte med priser. - (Kooperatören. 1983:10, s 27-29.) Reportage från Kooperativa föreningen Seger i Malmö.
FÖRVALTNING, ST ADSPLANERING
208 Bager, Elsebeth, Möllevångsprojektet. - (Elbogen.
1983:3, s 119-123 .)
209 Brunnberg, Klas, Nytt liv på Gamla Väster. (Byggmästaren. 1983:4, s 24-25 .)
210 Christiansson, Gert, Förtätning som stadsförn yelse. - (Byggmästaren. 1983:4, s 28-30 .) - Förslag till
stadsförn ye lse i bostadsområden i Malmö.
211 Dehlin-Englund, Anna, Johansson, Bertil, &
Reepalu, !lmar, Förnyelse av Möllevången tillsa mmans
med de boende. - (Byggmästaren . 1983:4, s 32-34.)
2 12 Ewald, Per, Facket samordnar resurserna - och
spar pengar åt kommunen. - (Socionomen. 1983:8 , s
8-9.) - Sydgasprojektet och Malmö kommun .
213 - Malmös strukturplan tar form - äldreomsorg tar
fl est tjänster. - (Socionomen . 1983: 18, s 10-11.) Reportage.
214 [Gusta vsson, Eva} Närmiljön i Gullviksborg.
Områdesbeskrivning och förändringsmöjligheter. [I arbetets slutskede har Lennart Blomqvist medverkat.] [Utg.
av] Malmö stadsbyggnadskontor. Malmö 1982 . 35 s.
215 Gustavsson. Göte, Från sanering till stadsförn yelse.
- (Byggmästaren . 1983 :4, s 19-2 1.) - Renoveringsverksamhet i Malmö, bl a Östergård.
216 Hårde, Ulla. Svårt ta kontakt med Malmöpolitikerna . - (SOS 17/ 12 .) - Intervj u med Sven Boysen,
Stadsbyggnadskontoret.
217 Jensfelt, Cecilia, Förnya eller spränga i luften?
Lindängen kan bli lokalsa mhälle. - (Fokus. 1983:8, s
10-11.)
218 Jigin, Gösta, Beva ra kulturbyggnaderna. - (SOS
9/4.) - Tegnersk9lan , Åbergska skolan , Kungsparkens
restaurang.
219 Johansson, Börje, S vensson, Marga reta, & Malmborg, Gerard aj Gårdssaneringar i innerstad. - (Byggmästaren. 1983:4, s 35-36.) - Saneringar i Malmö.
220 Jönsson, Sten. Tranan , industrikvarter som blir en
stad i staden. - (Byggmästaren . 1983:4, s 43 .) - Kv
Tranan i Gamla staden .
221 Källsbo, Arne. Stadsförn yelse i aktuellt perspektiv.
- (Byggmästaren. 1983:4, s 15-16.) - Med exempel från
Malmö.

222 Mausson, Arne, Ett torg byggs om. - (Utemiljö.
1983:4, s 34.) - Om Drottningtorget, med kort historik.
223 Månsson, Bengt, Stadsförnyelse i praktiken , en
fråga om teknik och miljö ... - (K-Kontur. 1983: I, s
6-7.) - Med <;? ullviksborg som exempel.
224 Mö/levangen. Planering för stadsförnyelse. Planeringsunderlag. [Av] Malmö stadsbyggnadskontor, planeringsavdelningen. Malmö 1982. [2], 56 , [I) s.
225 Nordbeck, Stig, Kommunal saneringsplanering.
Sthlm 1983. 139 s. (Byggforskningsrådet. Rapport.
1983:76.) - Bl a om saneringsplanering i Malmö, s
34-42; - om sanering i Kirseberg, s 43-90.
226 Ollen, Joakim, & Svanberg, Mats, Insyn i kommunala företag. Rapport. [Utg. av] Moderaterna. Malmö
[1983). [2], 48 , [5] bl.
227 Pa/mquist, Dan Anders, Limhamns förvandlingar.
- (SOS 13/2.) - Planerad trafikled genom Limhamn.
228 Samuelsson, Dag, & Ah/ström, Olle, Gullviksborgsområdet i Malmö. Några synpunkter på förnyelsearbetet. - (K-Kontur. 1983: I, s 8.)
229 Storstädernas stadskärnor. [Stockholm, Göteborg,
Malmö.] Dokumentation från ett seminarium om problem och forskningsbehov för cityplaneringen i storstadsregionerna arrangerat av Byggforskningsrådets kontaktgrupp för storstadsfrågor. Sthlm 1983 . 156 s. Malmö bl a s 28-31 , 112-139.
230 S vensson, Margareta, Gårdssanering - ger bättre
miljö i innerstaden . - (Fastighetstidningen . 1983 :10, s
27-30.)
231 Så här styrs Malmö kommun. Utgivare: Information Malmö och Malmö skolstyrelse. [Omarbetad uppi.)
Malmö 1983 . 32 s.
Triangeln-projektet (se även nr 4 , 6, 9):
232 Börrefors, Bo, Det förbjudna förslaget ... - (SkD
22/ 12.) - Intervju med Sven Boysen om stadsbyggnadskontorets alternativa förslag till utformning av Triangeln-området.
233 lngvarsson, Anders, Malmös Manhattan: Inte bra
- men stort! - (Arbetartidningen Ny Dag. 1983 :26 , s 9 .)
234 Jigin, Gösta, Centern vill utlysa arkitekttävling
om Triangelns framtid . - (SOS 16/ 6.)
235 Karlsson, Håkan, Sheraton-chefen sjunger ut.
Triangeln sätter fart på city. - (Arb. I 0/6.)
236 Nyström , Lena, Stoppa Triangelnspektaklet! (SkD 23 / 3.)
237 Ollen, Joakim, Ett mänskligt Triangeln . - (SOS
8/6.) - Moderaternas förslag till utformning av området.
238 Ramqvist, Jan. Triangeln dött monument. (Asfaltblänk och vattenstänk. 1983:2, s 9.)
239 Renee. Elsie, Bara terrasshusen kan ta vä l godkänt. - (SkD 9/ 5.)
240 Schmidt, Olle. Yngvesson tar alltför lätt på
Triangeln-protesterna. - (SkD 9/ 11.) - Med anledning
av intervju med Nils Yngvesson i Arb. 24/ 10.

241 En tidning om Triangeln. Utg. av Skånska Dagbladet och Kultur i Malmö. Malmö 1983 . 11 s.
242 Tyrstrup, Kerstin, Ansiktsl yftning för Ma lmö. (SOS 31 / 3.). -Även pub!. i SkD 6/ 5.
243 - Bantat Triangelnalternativ. - (SOS 1817.) Folkpartiets förslag.
244 William-Olsson, A nders, Triangeln-dramat beklämmande skådespel. - (Arb. 1519 .) - Även pub!. i
sos 16/9.
245 Yurande om Triangeln-projektet [av Malmö fornminnesförening och Malmö förskönings- och planteringsförening]. - (Elbogen. 1983:3, s 124-128.)
246 Ledare om Triangeln-projektet bl a i Arb. 8/ 3,
1616; - SOS 23 / 3; - SkD 15/6, 819 (med genmäle i Arb.
9/ 9), 3/ 11 , 11 / 11.
RÄTTSVÄSEN
247 Andersson, Helge, Amalthea - ett 75-årsminne. (SkD 11 17 .) - Amalthea-attentatet 1908.
248 Bager, Einar, Till spott och spe. - (Elbogen.
1983:2, s 74-80.) - Skamstraff i äldre tiders Malmö.
249 Guil/ot, Jan , Justitiemord. Fallet Keith Cederholm. Sthlm 1983 . 200 s. - Rättegången med anledning
av branden på motorgården Granbacken 1979.
250 Gustafson, Ragnar, Amalthea och amatörfotografen . - (Förf:s Malmöbilden . Fyra nya kapitel. Malmö
1983 , s 36-53 .) - Från Malmö 1908, bl a kommunal arbetarstrejken samt begravningsföljet med offret för
Amalthea-attentatet.
251 Karlsson, Hasse, Sprängningen av Amalthea 75
år. - (Proletären. 1983 :49 , s I , 6-8 .) - Intervju med
Anton Nilson .
252 Lindgren, Peter, 75 år efter Amalthea-attentatet;
Nej , jag ångrar ingenting. - (Arb. 1717.) - Intervju med
Anton Nilson .
253 Modeer, Kjell A, Från dansk till svensk lag. Kring
uniformitetsproblemet i Skånelandskapen 1645-1683 . (Elbogen. 1983:4, s 129-144.) - Utförligt om rättsförhållandena i Malmö.
254 Petersson, Birgit, "Den farliga underklassen".
Studier i fattigdom och brottslighet i 1800-talets Sverige.
Umeå 1983. [6], 308 s. - (Acta Uni versitatis Umensis.
Umeå studies in the humanities. 53 .) - Diss. Umeå. - Bl
a s 85-87 : Nils Herman Quiding; - s 89-122 : Den
lindriga brottsligheten i Malmöområdet 1865-69; - s
125-170: De bötfällda i Malmöområdet 1865-69.
SOCIALA FRÅGOR
255 Föreningar, sport, motion och samlingsställen ...
[Förenings- och anläggningskatalog utg. av Fritid Malmös informationsenhet.] Malmö 1982. 63 s.
256 Handlingsprogram för Malmö fritidsnämnd
1983-85. Malmö 1983 . 30 bl.
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Johansson. Leif. Nilsson , Jonas. & Perlestam.
Magnus, I 0 intervjuer om ungdom och fritid i Malmö.

257

Malmö [1983]. 29 bl. - Grupparbete i socialkunskap vid
S:t Petri skola. - Duplic.
258 Nilsson, Christer, Malmö Folkets park: sommarparken för alla generationer. - (Scen & salong. 1983:7, s
10-12.)
259 Påvall, Kerstin, Dagsläget i Malmö: Träff med
arbetslösa och strid mot heldagsomsorg i skolor. (Fritidspedagogen . 1983:9, s 3-6.) - Reportage om
frit idsverksa m heten.
Arbete och arbetsmarknad, arbetarrörelsen:
260 Andersson, Arne, På lokomotivmannaförbundets
tid . Minnesskrifi vid KJubb Malmö inom avdelning
1303 av Statsanställdas förbund. 75-å rsjubileum 1983.
Malmö 1983. 35 s.
261 Jan sson, Jan-Eric, Det började för I 00 år sedan .
Malmös tobaksarbetare var pionjärer. - (Må l och medel.
1983:20, s 20-21 .) - Livsmedelsarbetareförbundets fackklubb vid Tobaksbolagets fabrik i Malmö.
262 Sysselsättnings- och näringspolitiska insatser inom
Malmö kommun. Åtgärder under perioden 1981-1982
och planerade insatser under 1983-1984. Lägesrapport
3, september 1983. Malmö 1983. [6], 30 , [I] s. - Föregående rapporter se: Malmö-litteratur 1980:241 ,
1981 :234.
Bostadsfrågan:
263 Ah/ström, Olle, A ndersson. Stig, & Samuelsson.
Dag, Förvaltningsplanering i samband med förnyelse av
ett bostadsområde frå n 60-talet. Sthlm 1983 . 99 s. (Byggforskningsrådet. Rapport. 1983:29.) - Malmö kommunala bostads AB (MKB) och upprustningen av bostadsområdet "Silverängen" (fingerat namn).
264 A ugustenborg - MKB:s pionjärområde. - (Vårt
nya MKB. 1983 :3 , s 14-15.)
265 Bergenstråhle. Sven. Vad är viktigt för hyresgästerna? Enkätundersökning våren 1983 i Stockholm,
Göteborg och Malmö. Sthlm 1983. 68 s. - (Byggforskningsrådet. Rapport . 1983:140.)
266 Hartman . Eva. Winberg, Anne-Lis, & Bje/kare,
Ulf. Bostaden Malmö. En utställning om boendet under
1900-talet. Jubileumsutställning. Bostadsförmedlingen i
Malmö. 1913-1983 . Malmö 1983 . 48 s. - Katalog till
utställning anordnad av Malmö kommuns fastighetskontor i samarbete med Malmö museum.
267 Här är å rets gård! - (Utemiljö. 1983:4, s 32-33.) Bostadsrättsföreningen Högaholm , Malmö.
268 Marknad eller förmedling. Dokumentation från
ett seminarium om problem och forskningsbehov för
bostadsförsörjningen i storstadsregionerna [Stockholm,
Göteborg, Malmö]. Arrangerat av Byggforskningsrådets
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kontaktgrupp för storstadsfrågor. [Sammanställt av
Karin Maunsbach.] Sthlm 1983. 51 s.
269 MKB:s ordförande avgår efter 11 å r. Tiden räcker
inte till för allt! - (Skånehem . 1983:2 , s 8-9 .) - Intervju
med Rolf Pålsson.
270 Ollen. Joakim. Reflexioner kring en skandal. (SDS 21 / 6.) - Malmö kommunala bostads AB.
271 Persson. Bertil. Den hopplösa kampen . - (SOS
7I 12.) - Problemet med tomma lägenheter.
272 - Det otroliga MKB. - (SOS 10/ 6.)
273 Roslund, Carl-A xel. Trygghet och självbestämmande inom HSB. - (SOS 24/ 4.) - Med genmäle av PerEric Persson 515 och svar av Carl-Axel Roslund 15/ 5.
Socialvård:
274 Berggren, Lars. & Hansson, Roland, När barnen
tiggde på Malmös gator. - (SkD 6/ 8.) - Fattiga barn i
Malmö före 1842.
275 Carren, Cajsa, De fick betongen att grönska. (Arbetartidningen Ny Dag. 1983:33 , s 9.) - Sofiaprojektet i Rosengård.
276 Grön wall, Lars, Kriminalisera inte kunden! (Socialt arbete. 1983 : I , s 15.) - Med anledning av
artikel ibid. 1982:2/ 3 om prostituerades kunder av
Anders Ingvarsson och Thomas Jönsson . - Diskussionsinlägg av Anita Grandin, ibid . 1983: I , s 15.
277 Håkansson, Hans, & Sta vne, Karin, "Jag känner
mig så himla osäker ... ". En bok om socialarbetaren i
barnavården, om att vara i en mellanställning och
ensam ansvarig. Älvsjö 1983. 110 s. - Handläggningen
av fyra familjeärenden i Malmö.
278 Hårde, Ulla, Irene får betongen att grönska. (SDS 19/ 6 .) - Reportage om Sofia-verksamheten
Rosengård.
279 Höglund, Kjell, Bra för barnen med blandade
åldersgrupper. - (Fackläraren . 1982: 1, s 10-13.) MAFF projektet (Mångsidigt Användbara Förskolor och
Fritidshem) i Malmö.
280 Jön sson, Thomas, Utredningen som krossar
myterna om de prostituerades kunder. - (Socionomen .
1983:25 , s 4-5 .) - Intervju med Torsten Fredriksson.
281 Kurowska. Jadwiga, Filial till invandrarverket i
Malmö: Snabb-behandlade flyktingärenden spar miljontals kronor. -(Socialnytt. 1983:7, s 16-19.)
282 Larson, Barbro, Sofiorna rustade upp sin Rosengård : Arbetet gav oss stolthet. - (Vi mänskor. 1983:5/ 6,
s 26-29 .)
283 Larsson. Stig, Könshandeln - om prostituerades
villkor. Älvsjö 1983. 226 s. - Diss. Lund. - Med sammanfattning på engelska. - Behandlar prostitutionen i
Malmö.
284 Lösningen heter inte straff. Svaret är terapi och
forskning. - (SOS 15/ 4.) - Prostitutionsfrågan. - Intervju
med Sven-Axel Må nsson . - Genmäle av Torsten Fredriksson 26/ 4 med svar av Sven-Axel Må nsson 10/ 5.

285 Områdesbeskrivning [för socialdistrikt i Malmö,
utarb. av det regionala samrådsorganet]. Sammanfattning. Malmö 1983. - Centrumdistriktet. [ 1], 23 bl. Nordöstra distriktet. [l], 24 bl. - Södra socialdistriktet.
12 s. - Västra distriktet. [l], 48 bl. - Östra distriktet. [l],
31 bl.
286 Palm, Beatrice, "Samhället är inte statiskt - det
går att förändra." - (Socialnytt. 1983 :6, s 6-9.)- Intervju
med Bengt Hedlen , Malmö socialförvaltning.
287 Rune, Va/le, Lundho/m, Melvyn, & Boberg-Lundho/m, Jette, Morfinister & rehabiliterade. [En efterundersökning av Malmö-populationer.] Malmö 1983.
134 s. - Med anledning av rapporten uttalande i Arb.
och SOS 19/ 10 av Mats Andersson och Sune Jönsson
vid Socialförvaltningen i Malmö. Genmäle av rapportens författare i SOS 22/ 10 och svar av Mats Andersson
och Sune Jönsson 26/ 10.
P. Teknik, industri, kommunikationer
288 Englund, Anders. Annetorps industriområde. (Malmöperspektiv. 1983:2 , s 2-4.)
289 1980 fick Malmö sin brandorsaksutredare. Nu vet
man hur, var, när och varför det brinner. - (Brandförsvar. 1983 :5, s 24-25.)
BYGGNADSTEKNIK OCH KOMMUNAL TEKNIK
290 Avfall. kol och el: Så här värms Malmö i framtiden . - (VYS-forum. 1982:9, s 65-66.)
291 Bergström, Kurt, Nu börjar Malmö stadshus
byggas. - (Bygge och bostad. 1983:4, s 6-7 .) - Reportage
om stadshusbygget i kv Rapphönan.
292 Bilavgasmätning vid Triangeln 1982-83. [Utg. av]
Malmö miljö- och hälsoskyddsförvaltning, avdelningen
för teknisk hygien . Malmö 1983. 14, 43 bl.
293 Bodelius, Lars, Nytänkande löser sophanteringsproblem. - (Malmöperspektiv. 1983 :2, s 18-20.)
294 I Malmö musikhögskola skapades rumsakutstik
och ljudisolering med gipsskivor. - (Gyproc Nytt.
1983:2 , s 8-9.)
295 Palm, Beatrice, Malmös framtida fjärrvärme:
Kolet ersätter oljan men alternativ planeras. - (Energimagasinet. 1983:3 , s 14-15 .)
296 Siste VA-direktören. [Sign. :] R.J. (Blänk & stänk.
1983:4, s 6-7 .) - Intervju med Gunnar Behre, Gatukontoret.
297 Wigren, Per, Året va r 1902. - (Servisen. 1983: I , s
6.) - Malmö stads elektricitetsverks första verksamhetsår.
298 Värmeforsörjningen i Malmö kommun. [Utg. av]
Malmö energiverk. Malmö 1983 . 32 s.
Öresundsbroprojektet:
299 Båt eller bro. [Utg. av] Aktion Skåne-miljö.
Malmö (1983]. (6 s i folder.]

300 Dags för Curt Boström att spola KM-bron! naturvårdsförening.
[Medlemsblad.]
(Skånebygdens
I 983:augusti , s 4-5 .) - Utdrag ur yttrande om KM-broprojektet av Malmö naturvå rdsförening 1981 .
30 I Edvardsson, Bo. Brobyggarna en liten grupp. (Arb. 1/ 10.)
302 Hu/ten, Bertil, Stoppa Öresundsbron! - (DN 5/ 1.)
303 - Vem behöver en bro? - (SOS 11 / 8.)
304 Jigin, Gösta. Centersyn på bron. - (SOS 1817 .)
305 - Glöm bron. - (SkD 21 /6.)
306 Kucera, lgor, Säg nej till Öresundsbron! - (SkD
20/ 10 1982.)
307 Me/ander, Barbro, Bromotstå ndet ökar. - (SOS
27/ 4.)
308 Pettersson, Hans, Bygg inte bron . - (Arb. 5/4.)
309 Pettersson, Henry, Lägg bron på hyllan! - (Arb.
25 / 3.)
310 Thiessen, S ven, "Bron Skånes räddning". - (Arb.
18/ 4.) - Intervju med Nils Hörjel.
311 Ledare om Öresundsbroprojektet bl a i Arb. 28/ 3,
19/ 4 , 1417 (med genmäle av Hans Pettersson och svar
av red. 2017), 1617, 14/ 10; - Kbl. 2/4 ; - SOS 27 / 2,
28/ 3, 18/4 , 17/ 12 ;-SkD22/ l , 28 / 3, 18/ 4, 10/ 12 .

KOMMUNIKATIONER
312 Ameen, Mats, Tåg eller buss Malmö-Ystad.
Examensarbete.
(Vägoch
vattenbyggaren .
1983: 11 / 12 , s 11 - 12.)
313 Förstudie klar om Malmö trådbussar. - (Svensk
lokaltrafik. 1983 : I, s 26 .)
314 Kollektivtrafiken i SSK-området 1982. [Utg. av]
Sydvästra Skånes kommunalförbund. Malmö 1983. [2],
39 , [16] s.
3 15 Lorenlsen. Ernst, Motorvägen Malmö-Lund och
dess olägenheter. Uppsala 1983 . [2], 23 bl. - Projektarbete i miljörätt vid Juridiska -institutionen , Uppsala
universitet.
316 Malmö lokaltrafik 1964-1983. [En återblick på
perioden sept 1964 - aug 1983.] Malmö 1983. [2], 17,

[8] s.
317 Palm, Beatrice, Stresstest på bussförare. - (Transportarbetaren . 1983 :3, s 10-11.) - Test vid Malmö
lokaltrafik.
318 Sortti, Jan, Parkeringsköp: för bättre trafik- och
boendemiljö. - (Byggmästaren. 1983:4, s 31 .)
Järnvägar, spårvägar:
319 Hal/in , Börje, "Si mrishamnsba nan " fyller 90 å r. (SkD 16/ 9.) - Malmö-Simrishamns järnväg.
320 - Simrishamnsbanan. (SOS 19/ 2.)
321 - Simrishamnsbanan nittio år. Snabba tåg och
vackra vyer. - (SOS 18/ 9 .)

161

322 Karlsson, Georg, Limhamns hästspårväg. - (Tågposten. 1983:1 , s 7-8.)
323 N ilsson, Per-Oloj Lommabanan . - (SDS 19/ 2.) Malmö-Lomma-Kävlinge järnväg.
324 Priedits, Janis, Cementas industrispår och lok. (Tågposten. 1982:5 , s 4-20 ; 1983: I , s 11-26; 1983 :2, s
5-15.) - 1983:1 , s 14-15 , 17, 19: Klagshamns cementfabrik ; - s 16, 20-24 : Limhamns kalkbrott och cementfabrik.
325 Sandin , Gunnar, Leran gav guld åt Genarpsbanan .
(SDS 26/6.) - Malmö-Genarps järnväg. - Kompletterande inlägg av Åke Sundström med svar av Gunnar
Sandin 917.
326 Tillander, Ulla, Ny chans för Lommabanan. (SDS 21 / 5.) - Malmö-Lomma-Kävlinge järnväg.
Sjöfart:
327 Andersen, lb, & M @ller, Juul, Rejsen over Sundet.
Rapport om en brugerunders0gelse af trafikmuligheder
og -umuligheder mellem Skåne og Sjrelland. Malmö
(1982] . 80 s.
328 Gustafsson, N ils, & Karlsson, Kurt, Vallgraven
Öresund. - (SDS 2012, 2712, 8/ 3, 13/ 3.) - Artikelserie
om färje- och båtförbindelserna Malmö-Köpenhamn.
329 Hjelt, Povl, Operating hydrofoils (catamarans) in
0resund.
Scandinavia.
A/ S
Dampskipbsselskabet
Copenhagen-Malmö. - (Loggen. 9, [1983] :4, s 148-153.)
- Flygbåtarna i trafik Malmö-Köpenhamn.
330 Kliuervall, Torbjörn, Lex Bore. - (SDS 24/9.) Isbrytaren Bore.
331 - Vem kan rädda Bore? - (SDS 11 /6.)
332 lenk [pseud för Leo Lönnbrink], Aldrig bekvämare
Sundstur än med hjulångaren Gefion! - (SDS 13/ 11.) Intervju med Torben Nellemann .
333 M almer, Gusta v, " Lex Öresund " - rimliga bestämmelser. - (SkD 27/ 5.) - Försäljningen ombord på
Öresundsbåtarna.
334 Malm ö planerar stor bulkhamn . Fabrik för flytande kolbränsle. - (Svensk sjöfartstidning. 1983 :45 , s 16.)
335 Mustelin , Lars, Gefion återuppstår på sjöfartsmuseet. - (SDS 8/8.) - Hjulångaren Gefion , i trafik
1874-1931 , huvudsakligen Malmö-Köpenhamn.
336 Nellemann, Torben, Jernbanefaerger på 0resund
og Stralsund. T111ll0se 1983. 84 s. - S 41-65 : K0benhavn-Malmö overfarten.
337 Persson, John E. Kustångare. Sthlm 1983. 150, [I]
s. - Om kustångaretrafiken i Malmö hamn på 1920-talet
och varor som lastades där, s 143-146.
338 Schmidt. Olle, Gör något åt Sundstra fiken! - (SDS
1317 .) - Med genmäle av Gustav Malmer 2417.
Fl yg:
339 Mårtensson, Sten, Sturup styr södra Sverige. (M almöperspektiv. 1983 :2, s 33-34 .) - Central för flygtrafikledning på fl ygplatsen .
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Q. Ekonomi och näringsväsen
340 Börge Nielsen, Malmö. Han skapade företagsgrupperna. Idag finns det över 200 stycken. - (Skånes affärer.
1983 :2, s 13.) - Fosie företagsgrupp .
341 Detaljhandeln i Malmö 1981 . Kartbilaga. [Utg.
av] Malmö stadsbyggnadskontor. Malmö 1983. I bl. 4
kartor. - Se Malmö-litteratur. 1982:334 .
342 Falk , N ils, Malmö-Stralsund, 1865-1896.
(Svensk filatelistisk tidskrift. 1983 :8, s 576-578 .) "Postångbåtsförbindelserna" och Rederi AB Sten Sture.
343 Fredriksson, Lennart "Fredde", Till mina vänner
på Möllevångstorget. [Malmö 1983 .] 11 s. - Torghandlare på Möllevångstorget presenterade.
344 Malm ö and Southern Sweden. - (Financial Times
Survey. l 983:May 25. 8 s.) - Specialnummer ägnat
Skåne med tonvikt på Malmö.
345 Malm ö tobakshandlareförening. 90-årsjubileum.
1893-1983. Malmö [1983]. [44 s.]
346 Sandberg, Mariann e, Malmös charmigaste: Lilla
torg. - (Allt om mat. 1983:3 , s 40-41.) - Reportage från
saluhallen vid Lilla torg.
347 Sandgren-Petersson, Mariann e, Utställningshuset
- nyöppnat informationscentrum i Malmö. (Malmöperspektiv. 1983:3 , s 19-21.)
Fiske:
348 Kindberg, Bo, Anrikt malmöfiske. Utanför hoddorna glittrade sillen. - (Arb. 10/ 6.) - Fiskebodarna,
" Hoddorna".
Parker, koloniträdgårdar:
349 Fagerström , Anders, "Viktigt att parkens hela
karaktär bevaras. " - (SDS 5/ 4.) - Intervju om Kungsparken med Bill Agerhem .
350 Malm ö parkstaden i dag - framtiden? - (Viola/
Trädgårdsvärlden. 1983:4, s I , 15 .) - Huvudsakligen historik över parkanläggningarna.
351 Bucht, Eivor, Kungsparken i Malmö - ett skådespel i tre akter. - (Utemiljö. 1983 :2 , s 12-14.)
352 Olsson, Gunnel, [Koloniträdgård i SSK-regionen.]
Kolonirörelsens nuvarande omfattning och framtida förutsättningar. [Utg. av) Sydvästra Skånes kommunalförbund. Malmö 1981. [5], 27, [6) bl.
353 R osenquist, Torsten. Bulltofta - landets enda
parkbygge. - (Utemiljö. 1983 :3, s 14-15 , 60.) - Planerad
park i Bulltoftaområdet.
354 Åberg, Elisabeth, Parkguide över Kungsparken.
[Utg. av] Malmö turistbyrå. Malmö 1983. [2], 19 bl. Duplic.
Restauranger:
355 Hinderoth, Sigge, Restaurang Stranden på Limhamn har nästan I00-åriga anor. - (Limhamnsposten.
1983:1, s 15.)

356 Nybakat. Malmö. - (Bröd. 1983: 12, s 26-30.) Konditori Nybakat.

SÄRSKILDA FÖRET AG
357 B&W STORMARKNAD. Bendrik, Sören, "Nya
utvecklingsavtalet klarade vår svåra kris." - (SAFtidningen. 1983:31 , bil. Chefen, h 6, s 8-9.)
358 BEIJER, G & L, AB. Hårde, Mikael, Elektronik
och datorer Beijers framtidsmelodi . - (SDS 24/ 10.) Intervju med Charles Werner.
359 BRÖDERNA EDSTRAND. Norrman, Alf, Bröderna Edstrand går mot stort resultatlyft nästa år. (Veckans affärer. 1983:17, s 68-69.)
360 DETTERS JUVELER AB. "Diamanter" på svenska - det är Detters, det! - (Limhamnstidningen/ Malmötidningen. I 983 :april , [s 42-43].) - Reportage.
361 DRYCOLOR AB. Jönsson, Thomas, Fabriken där
lönen gör extra skutt två gånger om året. - (Fabriksarbetaren . 1983:2, s 11-13 .) - Reportage.
362 EUROC. Edgren, Jan, Rheman, Eric, & Skärvad,
Per-Hugo, Euroc. - (Förf:s Divisionalisering och därefter. Sthlm 1983 , s 42-54.)
363 - Euroc byter strategi. Verkstadsindustri hamnar
på sälj listan? - (Affärsvärlden . 1983:4 7, s 20-24.)
364 FERRING AB. Hinderoth, Sigge, Ferring på Limhamn - en mans verk. - (Limhamnsposten. 1983:4: I , s
22-23.)
365 - Hårde, Mikael, "Anonymt" företag i lönsamhetstopp. - (SDS 26/9.)
366 FERROSAN. Westling, Rune, Ferrosan - fortfarande forskningsmässigt framgångsrikt. - (Svensk farma ceutisk tidskrift. 1983 :6, s 17-24.)
367 KOCKUMS. Andersson, Sten, Realistisk varvspolitik. - (SDS 25/4.)
368 - Aschan, Jan , I varvskrisens skugga: Kockums
rustar för nästa lyft. - (Ny teknik. 1983 :9, s 8-9.)
369 - Berggren, Lars, & Hansson, R oland, Kockums 150 år Malmöhistoria. - (SkD 13/ 8.)
370 - Jön sson, N -Göran, Kockums 16.000-tons tankfartyg. En serie fartygsöden i krig och fred . - (Svensk
sjöfartstidning. 1983 :47 , s 14-17; 1983:49 , s 15-17, 23.)
371 - Kaaman , Arvi, En jätte i kris. - (KvP 23 / 3,
2413, 25/ 3.) - Bl a intervju med John-Erik Olsson 23 / 3
och med Göran Herslow 25 / 3; - om Nils-Hugo Hallenborg och Kockums 24/ 3.
372 - Kaaman , Arvi, Kockums lyx kryssare ger hopp. (Sydsvenska affärer. 1983:1 , s 68-70.)
Nilsson, Anders, Nils-Hugo Hallenborg,
373 Kockumschefen som gav japanerna en match, spår
framtiden : " Svensk varvsindustri dödsdömd" . - (Dagens
industri. 11 / 8.) - Intervju.
374 - Sehlin, Börje, Måla nu inte fan på väggen. (Arb. 19/ 1.) - Intervju med John-Erik Olsson.

375 - Widerberg, Göran, Nu går Kockums till botten.
- (Metallarbetaren. 1983 :37, s 2-5.) - Undervattensteknologi vid Kockums.
376 MALACO, AB. Karlsson, Kalle, "Nu kommer det
stora lyftet" - (SAF-tidningen . 1983:3, s 12.) - Intervju
med Sven-Otto Grahn, AB Malaco.
377 PERFEKTA TRYCK AB - TRYCKERI AB
TIFA. Bendrik, Sören, " Vi i facket duger inte som företagsledare. " - (SAF-tidningen. 1983 :28, s 19.)
378 - Dahlgren, L eif. Grafikernas "svindlande affärer".
- (Nyhetsmagasinet 7 dagar. 1983:35 , s 7.)
379 - Engman, Hans, Revisorerna avstyrkte ansvarsfrihet! - (Grafia. 1983:16, s 7-8 .)
380 - Engman, Hans, Tifa-affåren . - (Grafia.
1983:13/ 14, s 7-8.)
381 - Engvall, May, Tifa/ Perfekta-affåren. Lätt vara
efterklok. - (Grafia. 1983 :19, s 14.)
382 - Karlsson, Hasse, Tifa-konkursen i Malmö: slutet
på en skandalhistoria. - (Proletären. 1983:51, s 12.)
383 - Karow, Helena & Karlsson, Tuula, Tifa såldes
när
pengarna
sinade.
[Artikelserie.]
(SDS
13112-17/ 12 .)
384 - Mellberg, L otta, Den "perfekta" skandalen. (Sydsvenska affårer. 1983: I , s 20-22 .)
385 - Möller, Ove, Bitterhet och beskyllningar efter
tryckeritransaktioner. Men Perfekta i Malmö räddas. (Arbetsledaren. 1983:9, s 24-25.)
386 - Ring, Sture, Pampar på livstid tystar demokratin . - (DN 16/ 12.)
387 - [Svensson, Gunnar], Grafiska fackförbundet utlyser en extra kongress om Tifa/ Perfekta-affåren . [Sign .:]
GS. - (Grafiskt forum. 1983 :10, s 7-8.)
388 PIERRE ROBERT AB. Röda läppar i kristider det är vår räddning. - (Fabriksarbetaren . 1983 : 12, s
25-26 .) - Reportage.
389 PLM . Edgren, Jan , Rhenman, Eric, & Skärvad,
Per-Hugo, PLM. - (Förf:s Di visionalisering och därefter.
Sthlm 1983 , s 24-31.)
390 - Hårde, Mikael, Feta år väntar PLM . - (SDS
2/ 10.)
391 - Landquist, Åke, PLM. Förvandlingen är klar: ett
helt nytt företag har tagit form . - (Månadsjournalen.
1983:6, s 86-92.) - Reportage, bl a intervj u med Ulf
La urin .
392 - Laursen, Preben, Engångsförpackningar ett hot
mot sysselsättningen. - (Socialistiskt forum. 1983:4, s
20-21.)
393 SKÅNE-GRIPEN . Norrman . Alf Kursförloraren
Skåne-Gripen i dag ett helt nytt företag. - (Veckans
affårer. 1983 :13 , s 66-67 .)
394 - Svensson, Bengt E. Bygger solitt storföretag med
näsa för lyckade satsningar. - (Skånes affårer. 1983 :4, s
11.) - Intervju med Sten K Johnsson , in vestmentbolaget
Skåne-Gripen. - Kompletterande artiklar, s 12-13 .
I63

395 SKÅNSKA
CEMENTGJUTERIET.
Eklund,
Lars. Cementgjuteriets Bengt Haak: Sandvik kommer
igen med kraft. - (Veckans affärer. 1983: 13 , s 70-71.) Intervju.
396 SONESSON AB, WILH . "Vår framtid bygger på
enkel skomakarfilosofi." - (Veckans affärer. 1983:21 , s
88-89.) - Intervju med Hans-Eric Ovin.
397 SÖREN BLANKING AB. Olow, A nders, ... Blanking. - (Resume. 1983: 12 , s 2-3.) - Intervju med Sören
Blanking, reklambyrån Sören Blanking AB.
398 TRACK TAPE AB. Track Tape. - (Skånes affärer. 1983:2, s 14-15.) - Intervju med lngegerd Engfelt.
R. Idrott
399 All kämpa väl. MAJ 75 år. [Red .:) Erland Jacobson. Malmö 1983. 96 s.
400 Kulladals fotbollsförening 45 år. Minnesanteckningar för tiden 1938-1983. Malmö 1983 . 96 s.
40 I Mårtenson. Jan . Eric Persson, en legend redan
under sin livstid. - (Arb.-SkD 13/ 3.) - Intervju med Eric
Persson , MFF.
402 Olsson, Thorwald, Hövdingen av Malmö. Hans
gemyt slår bakut inför " di gule". - (DN 30/6.) - Intervju
med Eric Persson , MFF.
403 Sandin. Staffan, Från Sveriges sämsta fotbollslag
till landslaget. Tejpens fantastiska saga. - (MPGI Sport
och motion. 1983:3 , s 2-3 .) - Intervj u med Rolf Björklund.
404 SK Hakoah fyller 50 år. Malmö 1932-1982. Jubileumsskrift. Malmö 1982 . 72 s.
405 Sojielunds idrousforening. Jubileumsskrift. [60 år.
1923-1983.) [Red.: Sven Theander, Lasse Wahlund.)
Malmö (1983.) [96 s.]
406 Svenning, Olle, MFF:s sege "gubbe". Roland
Andersson har ägnat halva sitt liv åt elitfotbollen. (Arb.-SkD 2/ 10.) - Intervju .
407 Svensson, Bess, Brottning bättre förr. - (Arb.
14/9 .) - Intervju med Oscar Lindelöf.
408 Widing, Hans. En världsstjärna från Slottsstaden.
- (SDS 26/ 3.) - Intervju med Sally Bauer.
S. Krigsväsen
409 FAK Malmö 50 å r. 1933-1983. [Utg.: Gösta
Twede.] Malmö 1983. 28 s. - Malmö frivilliga automobilkår.
410 Gustafson. Ragnar. Beredskapsmalmö. - (Förf:s
Malmöbilden . Fyra nya kapitel. Malmö 1983 , s 85-123 .)
411 Punk/ [pseud för Ragnar Gustafson], Beredskapsmalmö. - (SDS, må ndagar, 10/ 1-27/6.)
412 Soldat ml ä. [Programhäfte till] Militärhistorisk
uppvisning ... 28-29 maj 1983 . Malmö 1983. 31 s. - Bl
a s 7-15: Kort historik över Kronprinsens Husarregemente; - s 16-19: Marthinsson , K E, Kronprinsens
Husarregementes minnestropp, Husartroppen.
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U. Naturvetenskap
413 Blomquist, Lennarth, & Persson, Christer, Staren i
Malmö under vintermånaderna. - (Fågelstudier, Bd I ,
nr 2, 1983, s 82-84.) - Artikeln bygger på Lennarth
Blomquists material.
414 Från en ide till en levande institution. Tycho
Brahe-observatoriet I 0 år. Red .: Anders Johannesson .
Malmö 1983 . 90 s. - Bl as 7-10: Björklund, Per Åke,
Från en ide till en levande institution ; - s 11-14: Ett
observatorium i Malmö. - Se även nr 199.
415 Göransson, Mikael, & Persson, Peter, Ett försök
att med hjälp av dimfrost indikera omlandsbris i
Malmö. - (Svensk geografisk årsbok. 1983 , s 191-194.)
416 Morfeldt. Carl-Oloj Limhamnstunneln - en två
kilometer lång tunnel i sedimentär kalksten i Sverige.
Sthlm (1983). 12 s.

V. Medicin
417 Berggren, Berndt, Det är vi som hjälper alla
anställda att vara friska . - (Sjukvårds Ronden. 1983:4, s
2-4 .) - Malmö kommuns personalhälsovård.
418 Bruk och missbruk av lugnande medel - information påverkar förskrivningen. [Av] Lennart Kaij .. . (Läkartidningen. 1983 :11 , s 1062-1063.)- Förskrivningen av lugnande medel i Malmö.
419 Dymling, John-Fredrik, Sjukvård och skräckvisioner. - (SDS 2/9.) - Bl a distriktläkarvården.
420 Eresund, Pia, Fagerlund, Margareta, & Lindblad,
Pia, Spädbarnsterapi på båda sidor om Öresund. (PsykologTidningen. 1983 :17, s 8-10.) - Huvudsakligen
om behandlingsinstitutionen Viktoriagården i Malmö.
421 Helin. In gemar, Vård på lika villkor? - (SDS
24/ 5.) - Primärvården i Malmö och vården av sjuka
barn.
422 l sraelsson, Bo, & Kjellström, Thomas, Vårdreformen i Malmö. - (SDS 28/ 4 .)
423 Kollind, Karin , Vad protokollen berättar. - (Sjukgymnasten. 1983:10, s 7-11.) - Sjukgymnastikens
utveckling vid Malmö allmänna sjukhus 1900-1957.
424 Larsson. Lena, & Tre/I, Erik, Dietist inom preventiv medicin. Några erfarenheter från förebyggande
medicin i Malmö. - (Socialmedicinsk tidskrift. 1983:6, s
325-326 .) - Avdelningen för föreb yggande medicin vid
Allmänna sjukhuset.
425 Lernevall, Inger. Sjuksköterskorna vakar över
malmöbornas hälsa. - (Vårdfacket. 1983 :10, s 34-36.) Intervju med Ingrid Malmquist, Avdelningen för förebyggande medicin , Allmänna sjukhuset.
426 Lindholm, Claes-Ebbe. Ny behandlingsmetod mot
cancer används i Malmö. Hypertermi. - (Sjukvårds
Ronden . 1983 :1, s 2-7.) - Behandlingsmetod vid Onkologiska kliniken, Allmänna sjukhuset.

427 Nihlen, Mats, Djurförsök i Malmö. Till fromma
för både hundar och människor! - (Hundsport.
1983:7/ 8, s 94-96 .) - Intervju med Björn Klinge om
försök vi Tandläkarhögskolan att bota tandlossning.
428 Nilsson, Bo, Bevara röntgenarkivet i Ma lmö! (Läkartidningen. 198 3: 11 , s 1038.) - Röntgenarki vet vid
Allmänna sjukhuset.
429 Palmstierna, Stephan, Sjukvå rdslagen nonchaleras.
- (SDS 23 /8.) - Primärvården .
430 Persson, Bertil, Distriktsvård - en felsatsning. (SDS 2717.)
431 Petersson, Bo, Health, risk factors and death in
middle-aged males with particular reference to effects
and consequenses of alcohol. Malmö 1983 . 55 s. - Diss.
[sammanfattning] Lund. Härtill 10 uppsatser. - Om
dödligheten bland män i 50-årsåldern i Malmö.
432 Renee, Elise, Sjukvården i Malmö. - (SDS 919.)
433 R othstein, Ulrika, Intervju med Elisabethsystrarna
på sj ukhemmet S:ta Elisabeth. - (Vår Frälsares kyrka katolskt församlingsbl ad. H 19, 1983, s 4-5 .)
434 Stora Björnen och Brunslövsgården - två skandaler. - (Narkotikafrågan. 1983:23, s 30-32.) - Bruns-

lövsgården, behandlings hem, Malmö, drivet av Riksförbundet för hj älp åt läkemedelsmissbrukare.
435 Utvärdering av 2-årig försök sve rksa mhet med
sexualrådgivning för ungdomar 12-20 år i Malmö
1980-1982 . [Av] Samarbetsgruppen för sex- och samlevnadsfrågor för ungdomar i Malmö. Malmö (1983].
[2], 38 s.
436 Werkström, Bo, Katastrof för psyki atrin . - (SDS
23/ 11.)- Med inlägg av Göran Eberhard 3/ 12 .
437 Westerberg, Anders, Primärvård i utveckling. (Sjukvårds Ronden . 1983: 1, s 14-19.) - Eftervårdsavdel ning vid allmänna sj ukhuset.
438 Wester/und, Meltem, & Falk, Anders, Ett pri vat
vå rdhem. - (Motpol. 1983:4/ 5, s 22-23.) - Reportage
från Oxie vå rdhem.

X. Musikalier
438 Visor i Skåne. Urval och manus: Christer Lundh
och Rigmor Sylven . [Utg. av] Utbildningsradion. Sthlm
1983 . 63 s. - S 40: Malmöpåga rnas padekatt. - S 41:
Baltirullan. - S 44-45 : Limhamnsvisa n. - S 46-47 :
Fiskarevisa från Limhamn.
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Magnell , P 49
MAi 399
Malaco, AB 376
Malmborg, G af 219
Malmer, G 333 , 338
Malmquist, I 425
Malmström, S 25
Malmö allm idrottsfören 399
- fotboll fören 40 l , 402 , 406
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Utdrag ur Malmö fomminnesfdrenings
matrikel november 1984
Hedersledamöter:
Andersson, Helge, skriftställare (fr.o.m. 1984.03 .27)
Bager, Einar, fil. doktor, konstnär
Bergh, Brita, fru
Munck af Rosenschöld, Thomas, f.d. borgmästare

A r/igen betalande medlemmar, vilka inträtt under år 1984:
Andersson, Stina Maj
Axelsson, Astrid
Axelsson , Gustaf

Jönsson, Anne-Marie
Jönsson, Barbro
Jönsson, Ingeborg

Blomgren, Björn
Blomquist, Elsie

Kjellberg, Hans-Ove
Källqvist, Greta
Körner, Eva

Edgren, Lars
Edman , Barbro
Ekdahl , Inga

Larsson, Hildur
Larsson, Inga-Lisa
Linde, Inga

Sjödahl, Ingeborg
Stigman , Monica
Strandberg, Rune
Strandberg, Samuel
Svensson, Per Åke
Westerström, Elsie
Widell, Boel
Åhgren , Lars-Arne

Flammin, Gary
Garstedt, Ingegärd
Hansson, Elsa
Hansson, Gunda
Hansson, Maggie
Hasselgren, Harry
Hell, Ingvar

Rahden , Asta
Ranby, Karl
Runeberg, Astrid
Runehammar, Ulf

MALMÖ FORNMINNESFÖRENINGS STYRELSE:
Ordforande: Kjell Å Modeer, professor
V. ordforande och kassaforvaltare: John Hain, direktör
Sekreterare: Bengt Berggren, arkitekt SAR
Ledamöter: Bengt Salomonsson, museichef, Elsebeth Bager, fru
Suppleanter: Hans Ersgård , lektor, Olle Helander, lektor

171

Malmö fomminnesförenings verksamhet 1983
A rs möte
Ordinarie årsmöte hölls den 27 april i Skovgaardssalen , Malmö museum . Efter årsmötesförhandliilgarna följde ett föredrag av docent Göran
Forsberg kring adjunkten M. E. Areskougs elevanteckningar för åren 1800-18 70 i Malmö latinskolas arkiv under titeln " Malmögossars livsöden". Cirka 80 medlemmar övervar årsmötet.
Efter årsmötesförhandlingarna och föredraget
samlades 71 medlemmar till samkväm i restaurang Vega.
Styrelsen
Under året har styrelsen sammanträtt tre gånger,
den 11 april , den 14 september och den 28
november.
Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Professorn Kjell Å Modeer, ordförande,
direktören John Hain , vice ordförande och kassaförvaltare , arkitekten SAR Bengt Berggren, sekreterare , museichefen Bengt Salomonsson och fru
Elsebeth Bager med lektorn , fil.lie . Olle Helander
och lektorn Hans Ersgård som suppleanter
Utflykter och foredra g
Den traditionella vårutfärden ägde rum Kristi
Himmelsfärdsdag, torsdagen den 12 maj och gick
till Kristianstad-Åhustrakten . Tre abonnerade
bussar med Bengt Berggren, Sven Rosborn och
Bengt Salomonsson som färdledare förde 163
deltagare via Norra Åsums kyrka där Sven Rosborn berättade om krigiska händelser i och vid
Helge å samt om runstenen i kyrkans vapenhus
till Mariakyrkan i Vää. Sven Rosborn berättade
där om den medeltida staden Vää, den på senare
tid restaurerade ruinen S:ta Gertruds kapell samt
om Mariakyrkan .
Resan fortsatte via Ovesholms slott och Lillöhus borgruin till Åhus.
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Lunch åts på Åhus Gästis varefter deltagarna
promenerade till utgrävningsområdet för Svartbrödraklostret och vidare till Åhus kyrka .
Bussfärden fortsatte därefter via Borgen i Åhus
och Vittskövle slott där Kjell Å Modeer berättade
om dess historia till Degeberga hembygdspark.
Guider från Gärds härads hembygdsförening berättade om och förevisade parken. Kaffe med
dopp serverades i ett av de gamla husen , Sövde
prästgård. Under hemresan gjordes ett kort uppehåll i Vollsjö vid Fritiof Nilsson Piratens stationsbyggnad och pumphus.
Lördagen den 12 november besöktes några av
byggnaderna kring Stortorget i Malmö. I restaurang Kung Karls festvåning höll inledningsvis
Sven Rosborn ett föredrag om Stortorgets äldre
historia. Uppdelade i två grupper besökte därefter
deltagarna Apoteket Lejonet där apotekare Erik
Widell kåserade, Kompanihuset som visades av
Bengt Salomonsson och Sven Rosborn samt det
antikvariska byggnadsminnet i Rådhusets källare.
Kaffe med dopp intogs i Berghska huset varunder Kjell Å Modeer kåserade om dess histotia.
I studiebesöket deltog 127 medlemmar.
I söndagsföreläsningsserien på Malmö museum
kring Malmö historia i Malmö fornminnesförenings regi föreläste söndagen den 6 mars arkivarie
Göran Hallberg om "ortnamn i Malmö" och
skriftställare Helge Andersson den 17 april om
" Enskiftet i byarna runt Malmö".
Föreningen deltog söndagen den 4 december i
Malmö museums arrangemang "jul på Slottet"
med ett stånd för försäljning av föreningen s al ster
och för information om föreningens verksa mhet.

Publicerings verksamheten
Malmö fornminnesförenings tidskrift Elbogen ,
å rgång 13 har utkommit med fyra nummer, num-

mer I , den 13 juni 1983 , nummer 2 den I 0 okto-

Balanskonto

ber 1983 , nummer 3 den 16 december 1983 samt
nummer 4 den 12 mars 1984.
Ordföranden har varit ansvarig utgivare och
som redaktörer har ordföranden , Bengt Salomonsson och sekreteraren tjänstgjort.
Malmö fornminnesförening har tillsammans
med Malmö förskönings- och planteringsförening
avgivit ett yttrande om det så kallade Triangelnprojektet.
I yttrandet har särskilt framhållits kritik mot
det kraftiga ingrepp i den befintliga stadsmiljön
som förslaget innebär. Yttrandet finns publicerat i
Elbogen 1983:3 sid 124.

Föreningens balanskonto per den 31 december
1983 utgjorde:

Medlemsantal
Under året har föreningens medlemsantal utgjorts
av fem hedersledamöter, två ständiga medlemmar
och 1.033 betalande medlemmar samt 136 familjemedlemmar.
Hedersledamoten arkitekt SAR Sture Kelfve
avled den 11 november 1983.
Medlemsantalet har minskat med I 0 sedan
föregående år.
Under året har 36 nytillträdande medlemmar
registrerats och 55 fullbetalande medlemmar
avförts ur medlemsregistret.
Leif Ljungbergs stiftelse
Under verksamhetsåret har bidrag till Malmö
fornminnesförening utdelats med 25 .000:- kronor.
Kapitalbehållningen uppgick enligt balansräkningen per den 31 december 1982 till 323 .234:kronor.

Tillgångar
Aktier
540 aktier i Asea
6.818
315 aktier i Sv. Handelsbanken 7 .648
3 .681
30 I aktier i Cardo AB
23 .704
290 aktier i SE-Banken
660 aktier i Skandia
5.338
248 aktier i Custos
4.894
146 aktier i Öresund
7 .880
Banktillgodohavanden
Postgiro
Leif Ljungbergs Stiftelse

59.963
50.777
4.258
25.000
139.998

Skulder
Berghska Fonden I
Berghska Fonden Il
Leif Ljungbergs Fond
Anna Lisa o. Sven Eric Lundgrens Fond
Emil o. Iris Schelins Fond
Elisabeth Berntons Fond
Einar Bagers 90-års Fond
Reserverat för Elbogen 1983
Kapitalbehållning

3.200
12.850
5.720
15.450
7.875
5.900
10.335
50.998
27.670
139.998
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