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MALMÖ FORNMINNESFÖRENINGS 

VERKSAMHET 1937. 

Föreningens ordinarie vårsammanträde avhölls å Hotell 
Tunneln den 24 februari , varvid museiintendent Albert 
Sandklef, Varberg, hö11 föredrag över ämnet : "Bock tensfyn
det. Den nedpålade döde i världens enda fullständiga me
cleltidsdräkt." - Föreningens höstsammanträde ägde rum å 
Malmö Museum elen 17 november. På detta sammanträde 
antogs ett par smärre stadgeändringar (jfr. stadgarna). Före 
och efter förhandlingarna demonstrerades stilrurnmen i 
Museet, särskilt med hänsyn till Malmöföremålen, och tavel
samlingen av museiintendenten E . Fischer, som. även kåserade 
kring "ett porträttalbum på divanbordet i ett gammalt Mal
möhem". 

Den 30 maj hade föreningen anordnat utfärd, vari ett stort 
antal medlemmar deltogo. Första anhalten gjordes vid Ge
narps kyrka, vilken visades av amanuensen Nils Gösta Sand
blad. Därnäst besågs - både utan och innan - Sövcleborgs 
slott, som gästfritt upplåtits av major och fru Stjerns,värd. 
Från Sövdeborg körde till Snogeholm, där kafferast hölls 
i den härliga slottsparken. Fram på middagen anlände färd
deltagarna till Ystad, där en rundvandring gjordes under 
ledning . av kamrer Erik Wiberg och amanuens Sandblacl. 
Mariakyrkan visades av kamrer Wiberg, som även gav en 
kortfattad och u ttrycksfull beskrivning på de s sevärdheter. 
Efter besök vid åtskilliga av de måleriska korsvirkesgårdarna 
samlades färddeltagarna till gemensam middag på Saltsjö
baden. 

Föreningens årsskrift utkom under juni månad. Genom 
beviljad rabatt å tryckningskostnaderna, har boktryckare 
Edvin Lundgren - föreningens hedersledamot - ånyo visat 
prov å sin välvilja gentemot föreningen. 

Någon förändring av styrelsens sammansättning har icke 
skett. 

Medlemsantalet utgjorde under året: 3 hedersledamöter, 
20 ständiga och 286 betalande eller tillhopa 309, vi lket utgör 
en nettoökning av 30 medlemmar. 
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Av kassaförvaltarens redogörelse över förening·ens in
komster och utgifter framgår, att behållningen den 31 decem
ber utgjorde: 
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Konungariket Sveriges Stadshypoteks
kassaobligation 3~· 0/o av år 1936 å 
Femtusen kronor 5.000: -

Premieobligation av år 1933 serien 470, 
obligationsnummer 489 50 : - 5.050: -

Innestående i sparbank 
å postgiro 

Kontant i kassan 

1.652 : 54 
19:35 

1: 12 1.6?3: Of 

Summa kronor 6.?23 : 01 



FÖRENINGSMEDDELANDEN. 

Då sjätte årgång·en av Malmö Fornminnesförenings års
skrift härmed överlämnas till läsekretsen, anhåller styrelsen 
att till årsskriftens medarbetare och annonsörer uttala ett 
varmt tack för lämnat bistånd. 

Malmö Fornminnesförening står f . n . i bytesförbindelser 
med nedanstående museer, hembyg·dssammanslutningar etc., 
vars publikationer ävensom åtskillig annan hembygdslittera
tur förvaras i Stadsarkivet, Rådhuset, och gratis stå till för
eningsmedlemmarnas förfogande. Hemlån för kortare tid är 
även tillåtet. 

Bara härads hembygdsförening-, 
Blekinge musei- och hembyg·dsförbund, 
Föreningen Det gamla Lund, 
Föreningen Gamla Halmstad, 
Gärds härads hembygdsförening, 
Göteborgs och Bohusläns fornminnesförening, 
Göteborgs museum, 
G öinge hemby gdsförening-, 
Hallands Hemby gdsf örbund, 
Hylten-Cavalliusföreningen, Wäxiö, 
Kulturhistoriska museet, Lund, 
Kungl. Vetenskapsakademien, 
l ationalmuseum, Köpenhamn, 
Nationalmuseum, Stockholm, 
Nordiska museet, 
Samfundet St. Eric, Stockholm, 
Skånes Hembygdsförbund, Lund, 
Svenska Stadsförbundet, Stockholm, 
Upplands fornminnesförening, 
Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien, 
Ystads fornminnesförening, 
Östergötlands fornminnes - och museiförening. 
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Malmö Fornminnesförenings skrifter m. m. tillhandahållas 
medlemmar till följande priser: 

Minnesskriften 1909- 1919. Kr. 5: -. 

Arsskrifterna 1933- 37, pr st. Kr. 3: - . 

Amaranterordens rninnesskrift. Kr. 5 : -. 

Berlin, K . Malmöhus. Kr. 0: 25. 

Vykort med motiv frå n det gamla Malmö. 9 st. olika , 
pr st. kr. 0: 10. 

Skånes Hembygdsförbunds årsskrift 1938. Kr. 1: - . 
(Skriften utkommer under sommaren 1938) . 

Skånes numismatiska förening·s Malmöhusmedalj i 
brons. Kr. 4: - . 

Malmö Museums skriftserie Gamla g·år·dar i Malmö: 
I Skånska Dagbladets gård, Kr. 3: 50; Il F lensburg
ska gården Kr. 3 : - . 

Malmösläkten Bergh. tg·iven aY Leif Lj ungberg och 
Th. C. Bergh, Kr. 25 : - . 

Ovanstående publikationer m. m. försä ljas av förening·ens 
sekr., adr. Stadsarkivet, Rådhuset, rt. 2 l1 ?8. 

Nytillträdande medle1n erhåller i må n av tillg·ång· Minnes
skriften gratis. Den kan avhämtas hos sekreteraren eller till
ställes vederbörande mot insändande av 90 ör·e till porto. 
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GAMMALT MALMÖSPRÅK. 
Av INGEMAR INGERS. 

Dialekten i en stad och i synnerhet i en storstad som 
Malmö visar flera skiftningar, beroende på befolkningens 
olika ålder, sysselsättning'ar och sociala förhållanden. Den 
dialekt, som här företrädesvis skall behandlas, är det egent
lig'a folkspråket inom Malmö gamla staclsområcle, cl. v. s. det 
område, som staden intog före inkorporeringarna av närlig
gande lantkommuner. Inom de kommuner, som i senare tid 
blivit inkorporerade med Malmö (Västra Skrävlinge 1911, 
Limhamn 1915, Fosie 1931 och Husie 1935) talas fortfarande, 
särskilt bland de äldre, en dialekt, som tydligt avviker från 
själva stadsdialekten. Lantborna säga själva, att stadsborna 
"snackar po t,jyppst" eller "tjyppsted" (d. v. s. köpstadsak
tig't) , och stadsborna ~iro 1nedvetna om att deras uttal - ehuru 
färgat av skånsk dialekt - skiljer sig' från "bonskan". Dia
lekten i de inkorporerncle kommunerna blir här endast i 
mindre grad föremål för behandling och huv udsakligen vid 
jämförelser mellan stadsdialekten och omgivande dialekter. 
För övrigt ha dessa kommuner icke någon enhetlig dialekt. 
Målet i Västra Skrävlinge och Husie är någorlunda det
samma1. Fosie har inte alldeles samma dialekt som de båda 
förutnämnda orterna, och det gamla målet i Limhamn (m.ot
svarancle elen forna Hyllie socken) avviker ganska betydligt 
från såväl Fosie som andra orter norr- och österut och an
sluter sig till målet på Söderslätt. 

När vi nu skola framställa några för Malmöspråket kän
netecknande drag, vilja vi förutskicka den anmärkningen, 
att det huvudsakligen är fråg·an om elen dialekt, som talas 
av de äldre och medelålders generationerna bland befolk
ningens s. k. bredare lager. Vid dialektundersökningar har 
man i allmänhet uppmärksamheten mest riktad på den 

1 På g rund av närheten till staden är det i V. Skrä vlin g-e mindre väl 
bibehållet än i Husie. 
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äldsta tillgäng·liga dialektformen i dess egenskap av att vara 
något som är i försvinnande ell er undet' förvandling. Målet 
hos de yngre har visserligen "malmöitiska" ljud och tonfall 
och egenartade nya utveckling·ar, men det stå t· mycket när
mare riksspråket (skriftspråket) än målet hos ~ildre och me
delålders Malmöbor. Oaktat alla klagovisor över Malmödia
lekten hos det uppväxande släktet, om då och då äro synliga 
i tidning·spressen, är det ett faktum, att dialekten allt mera 
ni:irmar sig riksspråket, om också utvecklingen s tundom går 
omvägar. Om vi jämföra samma mening, som den skulle 
lyda i äldre och yngre må l, t. ex. (~ild re) i maren ska vi ud å 
aga, åmm de bler grannt vi:ir och (yngTe) i m årren ska vi eut 
tt t'iuka, åmm de bler vackort vä.dor, så kan ingen bestrida, 
att meningen i den senare versionen står mycket närmare 
riksspråket, om än den vittnar om ett ofullständigt t illäg·nat 
r iksspråk. 

D e uppgifter om Malmödialekt. som här föl_ja , härröra 
från personer, födda och uppvuxna inom staden. Uppteck
ningarna ha skett mera genom iakttagelse än genom direkt 
utfrågning och ha tillkommit vid skilda tillfällen under 
1920- och 30-talen . Det insamlade stoffet förvaras å Lands
målsarkivet i Lund. Exempel på Malmödialekt från äldre 
skriftliga källor äro vanligtvis hämtade ur handlingar i 
Malmö stadsarkiv, varvid stadsarkivarie L. Ljungberg och 
konstnären Einar Bager beredvilligt gått förf. till handa. 

Den nu varande Malmödialekten i sin mest genuina form 
kan i korthet karakteriseras som en blandning av element ur 
olika skånska dialekter och ur riksspråk och därjämte en del 
självständiga utvecklingar, som sakna motsvarighet i omgi
vande dialekter. Såsom de flesta stad dialekter innehåller den 
en mängd former , som uppstått vid ansats att efterlikna riks
språket. Malmö stadsdialekt är resultatet av en långvarig 
kamp mellan olika språkliga element. Men hur har den varit 
be kaffad tidigare? De skriftliga minnesmärken, som här
röra från 15- och 1600-talens Malmö1, äro avfattade på van
ligt danskt kriftspråk, där visserl igen en och annan skånsk 

1 Citat ur handlingar från denna tid förekomma fl erstädes i Isbergs 
Mal mö tads krönikebok. 
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form framträder , men n åg·ot språkprov om avsiktligt söker 
återgiva de t verkligen talade språket äga vi ick e från denna 
t id. Talspråket i Malmö vid denna tid k an ick e ha varit 
samma slags danska som i Köpenhamn och på jäll ancl. Man 
har i Malmö talat en sk ånsk dialek t, som dock haft mera 
släk tskap med danskan än övriga sk ånska dialek ter ha. D en 
sk ånsk a dialek t, som talats i falmö under 1600-talet och -
som man k an antaga - långt in på 1 ?00-talet , bör i det när
ma te ha varit identi k med den dialek t, som ännu talas p å 
slätten söder om Malmö. Man hör den ännu - fast endast 
hos de äldre - så nära Malmö som på Limhamn och i Hylli e 
men mera allmänt och bättre bibehållen i by arna längre 
söderut, t. ex. i Naffentorp , K lagstorp , Tygelsjö och H vel
linge. D enna dialekt, som har sitt största utbreclniug·sområ cle 
inom Sk y tts härad och som därför kan kalla Sky tts1nål, 
ta las u tom i Sk y tts i en mindre del av Vemmenhögs härad 
sam t inom Ox ie härad söder om en ungefärlig linje från 
L irnhamn t ill Svedala . Mera än and ra sk ånsk a dialek ter 
v isa r· den släk tsk ap med dansk an därigenom att ändelsen -a 
motsvaras av -e, t. ex. bage en k age 1• Inom detta dialekt
område ligga städerna Falsterbo, Sk anör och Trelleborg, och 
sär kilt i den sistnämnda staden är folkspråket alldeles det
samma som målet i västra delarna av Ox ie och Sk ytts hära 
der. D enna dialekt, ehuru den av sk ånska dialek ter , som 
står närmast danskan, visar likväl en del viktiga avvikelser 
från övrig· danska, som gi.va elen dess skånsk a karaktär . D en 
akna r den danska tö t-tonen, har sje-ljucl och t je-1.jud, u t

talar slutet u-ljud i t . ex. "hus" (jämför det danska u ttalet 
av det långa u , som fö r oss nästan lå ter som ett o-ljud) och 
har en sådan k onstrukt ion som de va po den tiden (i dans
skan: på den Lid). 

Om det alltså en gång i Malmö talats en sk ånsk dialek t, 
som. stå tt myck et nära danskan p å Själland, så kunna vi 
på goda grunder konstatera, a tt Malmö tillhört Ox ie-Sk ytts
målets dialektområde, som fortfarande har sin nordligaste u t
post på Limhamn. Genom inkorporeringen av Limhamns 

1 I motsats t ill övriga skå nska mål uttala de a ord med öppet 
a-ljud i väs tra delarn a av Ox ie och Sk y tts härader. 
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församling 1915 har det förhållandet inträtt, att å ter inom 
stadens gränser n t'1got av dess forna dialekt talas bland elen 
bofasta befolkningen. Men representanterna för gammalt äkta 
Limhamnsmål äro nu betycllig·t färre än 1915. 

I slutet av 1600-talet blev svenskan stadens officiella skrift
språk, och svensk gudstjänstordning infördes. 

Den forna Malmödialekten torde redan under 1?00-talet ha 
blivit uppblandad med element ur svenskt riks pråk och ur 
andra dialekter. Detta var en följd av att Malmö blev ett cent
rum för elen svenska förvaltningen och därtill - i egenskap 
av handels- och industristad - fick mottaga en allt mera 
tilltagande invandring· från andra orter . Under 1800-talet 
blev beläsenheten större, särskilt genom ticlningsläsanclet, och 
samfärclseln med andra orter blev livligare. I detta samman
hang bör nämnas öppnandet av södra stambanan 1856. Samt
liga dessa faktorer ha varit av bety delse för ·elen språkliga 
utvecklingen. Därtill kommer också folkundervi ningen. 

Såsom vi i nutiden lärt känna Malmödialekten har den 
fortfarande åtskilliga drag gemensamma med sk ånska dia
lekter, såväl drag som känneteckna sk å nska dialekter i all
mänhet som sydskånska dialekter enbart1 • De viktigaste drag 
av sk ånsk dialekt, som också å terfinnas i Malmöspråket, 
äro följande. 

Den allmänna skånska och danska övergången av konso
nanterna k, p och t efter vokaler till respektive g, b eller 
v och d ; allmänt hos äldre och medelålders personer, mindre 
konsekvent hos y ngre, t. ex. baga2 , bog, kaga, klog, koga, 
lag3 ; efter rn ,juk vokal har Malmödialekten också -g i mot
sats till sydvästra Skånes dialekter, som här ha -j : beg beck, 
kreg kräk, husdjur, lig (subst. och adj .), pega, rög, spöge, 

1 För övers ik tliga framstä ll ningar över Skå nes folkmål hänvisas till 
kortare art ikl ar i No rdi k fam iljebok 2 uppi. och Svensk uppslagsbok 
amt en något längre i "En bok om Skåne" I , Lund 1936. 

2 Sådana ord , so m icke avv ika frå n rik · pråket a nnorlunda än ge
nom ovan omtalade ljudövergång, översättas i regel icke. 

3 D en både i tal och krift förekommande formen ba. ka.re (redan 
1799) är en an ats att undvika en förment dial ektform. På osäkerheten 
vid skriftspråkets behandling beror form en kogerska. (anträffad 1835) . 
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oege (i omgivande dialekter: bej eller bäj, kräj, lij, peja, 
röj, spöje, veje). "Bok" heter å omg·ivande landsbygd · båg, 
pl. böjor eller böjer, i staden bog, pl. byckor. Efter u bort
faller -g i målen i sydväst, men detta g kvarstår eller rät
tare sagt är återinfört i Malmödialekten, som har t. ex. 
bruga gentemot brua i Oxiemålet och brue i Skyttsmålet. 
"Sjuk" heter i Malmö folkspråk sjug liksom i de flesta 
skånska mål men i Oxie och Skytts sjyv . 

Sådana hithörande ord, som i ren dialekt visa större av
vikelser från mot varande riksspråksformer, ha i Malmö fått 
en efter riksspråket mera anpassad form, t. ex. nyckel, som 
å sydvästra Skånes landsbygd heter nyjel. Byckor i st. f. 
bondspråkets böjor såsom pluralis till bog är förut om.talat. 
Den skånska formen för "vecka'', uga (i sydväst : ua, ue) 
motsvaras i Malmö av vicka. D enna form är nu också den 
vanligaste å landsbygden. 

Ord med -p efter vokal ha i norra och östra Skåne -b, 
i södra och västra -v, t. ex. tjöba och tjöva, köpa. I denna 
ordgrupp äro former med -v de mest genuina i Malmösprå
ket men växla med b-former, oaktat de senare icke finnas 
geografiskt närmare än i Eslövstrakten. I Malmö förekomma 
både kryva och kryba, piva och piba (verb och subst.) , tjöva 
och t jöba (yngst tjöupa). Att -b förekommer jämte -v torde 
bero på att -b står närmare riksspråkets -p än -v. "Grop'', 
som här liksom annars i Skåne användes i betydelsen "dike'', 
heter i Malmö grob men i Bara, Oxie och Skytts gråv eller 
grå.u. I sådana ord, som också på annat sätt ~ sina rena 
dialektformer avvika från riksspråksformernd, står -p eller 
-pp, icke -v; således jyp djup (i västra Skåne jyv) , pippar 
peppar (i omnejden pivvor eller pivver), yppen öppen och 
yppna öppna. De senare ha å sydvästra Skånes landsbygd 
formerna å.ven och å.vna, som dock i Malmötrakten allt mera 
fått vika för yppen och yppna. Endast antecknade med -p 
äro kypa kupa och stypa stupa. 

Talrikast är den ordgrupp, där -t efter vokal övergår till 
-cl: eda eller eida äta, gada, gröd, liden, mad (också i bety
delsen "smörgås") , sidda, sträde gränd ("en liden gada de 
va itt sträde"), ud. "Kött'', som å landsbygden heter tjyd, 
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heter i Malmö ijyti1. Ordet "sköta'', vanligen använt i bety 
delsen "uträtta'', heter liksom i Sydskåne skylta med för
dubbling· av konsonanten och utebliven övergång t > d . 

i ändelser förekommer -cl för -i såsom böjningselement; 
hused, best. form av hus, lided, neutr. av liden, kallad, lig
ged, supinum till kalla , ligga. Även i det lokala riksspråket , 
som tydligt avviker från dialekten genom att ha k, p och t 
efter vokaler i stället för motsvarande försvagade konsonan
ter, kan -d förekomma i ändelser, i synnerhet hos de äldre. 

Mera ovanlig i Malmödialekten iir numera elen danska och 
sydsvenska övergången g > v efter hårda vokaler och g > j 
efter mjuka vokaler. "Skog·" heter således i staclsdialekten 
skoug, i omgivande dialekter skåu eller skåv; "låg" i staden 
låug, å landsbyg·den låu eller Uiv; vidare i staden mage 
eller mauge, å land bygden mave. Dock höres ännu lava i 
betydelsen "lägga i lager, stapla upp'', däremot laga i bety 
delsen "iståndsätta, tillaga". Exempel på övergången g > j 
efter mjuka vokaler äro lä.je (fisk-)Hige, räjn regn2, räjna 
regna, väj viig (nu vanli gare vi:ig ; även väjg har hörts); höj 
(vanligen hög med neutrum hycki) , löjn. Efter i faller -g 
bort: sii, iia3• "Tyg" heter å landsbygden iö j , i staden iy j med 
tillnärmelse till riksspråksformen. 

Efter vokaler faller -cl vanlig·en bort: bla, blo, bo4 , gla, föa 
(subst.), fä (föda, verb) , rö. 1 ordet lid kvarstår -d liksom 
i allmänhet i Sy clsk åne. 

Efter n bortfaller -d i t. ex. bane, pl. bynnor bonde, får
stann förstånd, iänna, vänna ; bann och blanna. De två sist
nämnda orden ha i sydskånska mål formerna bån och blänna 
och ha således i staden fått mellanformer mellan dialekt och 
rik språk. I ordet hända kvarstår alltid -cl liksom också i 
landsbygdens mål. 

1 Skrivet kyl 1718. Troligtvis ligger bakom denn a skriftform den 
skånska uttalsformen ljyd och icke någon form ijylt, som först senare 
torde ha kommit i bruk. 

2 Tecknat rein i ett brev från 1810. 
3 Detta verb har i s taden böjnin gs form erna , fe, ieed, å nii rmaste 

landsbygd tajde, ta.jd. 
4 Boel , använt i betydelsen "butik". 
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Liksom i Danmark och i södra Sverige bortfaller -d i för
bindelsen -rd i t. ex. bor, gåur, jor, or. För ordet "färdig" 
finns dels en äldre form f äri , dels en yngre halvfin form 
f ardi. 

Efter i övergå nn och nd till ng-ljud liksom i skånska och 
sydsvenska mål: binga (växlande med det finare binna) 
binda, ing in, ingan innan, kvinga kvinna (använt i bet. 
"hustru"), ving, finare vinn vind (blåst) och ving adj., vind, 
sned. I sydskånska mål ha dessa ord, nu mest hos de äldre, 
nj (kvinja) men detta ljud är nu i Malmö omgivningar ovan
ligt och ersatt av ng. För ing finnes biformen inged (liksom 
hid och did ha biformerna hided och dided); vid ansatser 
till att tala fint kan inged bli inned eller innet. 

Mera sällan höras numera ng-ljud efter u: således äro 
honn hund, Lonn Lund, ponn pund och onnor under vanli
gare än hong, Long, pong och ongor. De senare formerna ha 
påträffats å Kirsebergsbackar. 

De skånska dialekterna ha två olika lång·a a -ljucl, slutet 
a och öppet a, som äro ungefär lika vanliga men regelbundet 
fördelade på olika ord och ljudförbindelser; sålunda står 
slutet a i mad, öppet a i f ad. I Malmö är långt, öppet a -ljud 
numera sällsynt, beroende på att man är i~edveten om dess 
dialektala karaktär.1 De vanligaste ord, där detta ljud ännu 
förekommer, äro ja (motsatsen till "nef'; finnes med öppet 
a-ljud också i skånskt riksspråksuttal), galen, grav, grava 
gräva och kar karl2 • För grava förekommer också ett finare 
uttal 1hed slutet a, såvida man inte lagt sig till med riks
språksformen gräva. I motsats till alla övriga skånska mål 
uttalas i Malmö gada med slutet a-ljud. Dock har jag hört 
detta ord uttalas med öppet a å Kirsebergsbackar, liksom 
äldre Malmöboar uppgivit, att detta uttal tidigare funnits i 

själva staden. 
Ett allmänt skånskt dialektdrag, som också återfinnes i 

1 I de fall där öppet a-ljud förekommer har det samma kvalitet 
som i övriga skånska mål. Att det skull e uttalas med dragning åt ä så
som i Köpenhamnskan, vilket P. K. Thorsen (Avhand lingar og breve 
Il: 154) synes antag·a, är oriktigt. 

2 I pluralis karra, j fr. skrivn in gen karra.r i ett brev från 1803. 
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Malmödialekten, är övergången av det korta ä -ljudet till a 
framför -r, t. ex. i barj berg, f arj färg, harre herre, jarta 
h_järta, tjarra kärra, varclen världen, vark verk el. värk; 
i eg·ennamn: Jartres luka, gammalt namn på Gertrudsgatan1, 

Barj Berg·, Han nocl Hermod, Jarcla Gerda och Tjarsfi Kersti. 
I Malmö står a också i någ-ra fall, där syd kånska mål ha 
ett förlängt ä -ljud, således i marka, marke, markeli2 och arta. 
som i Sydskåne heta märtja, märtje, märtjeli och ärta med 
lång· vokal. Uttalet med kort a -ljud i stadsspråket har upp
stått sedan man observerat, att riksspråksuttalet av dessa 
ord har kort vokal, men ett kort ä-ljud framför -r har man 
inte kunnat uttala, utan detta har så blivit a. 

Likaså har man i Malmö liksom i större delen av Skåne 
övergång av kort ö-ljud till å. framför -r : bårja, bårs, får fi 
fyrtio (i riksspråket uttalat förti), mårk , stårre, sårja. 
"Kyrka", soin ända in i våra dagar i riksspråksuttal haft 
formen tjörka, motsvaras i fo' \språket av tjårka.. Från en 
tid, då bruket av svenska skriftspråket ännu inte stadgat 
sig, har man exempel på åtskilliga skrivformer, där de 
senast omtalade dialektegendomligheterna framträda, således 
Dahlba.rg (1799), var kelig en (1802) , marckan (1810), sorja 
(1828), Kjorkhäclinge Kyrkheddinge (1835) . 

Ett långt å -ljud motsvaras i Malmödialekten liksom i Syd
skåne av diftongen åu, t. ex. gå.u, gåur gård, m åula, tvåul, 
v å.ud våt. I egennamn och låneord, som ha au, har Malmö
språket å.u, beroende på att diftongen au saknas här: Åugost, 
Båuor, På.uli tjå.rka; å.ula, på.us. · 

Andra diftonger med stor frekvens ära ei och ou. Ei3 mot
varar långt e-ljud i e empelvis bein, heil, meir, rein, sei, 

stein, trei samt i egennamn såson~ Eirik, Greita. Ou är en 

1 Egentligen Gertruds lu cka; så kallades gatan eft er en fordom be
fintlig port eller lucka vid dess norra mynning. 

2 "J a har läst en hyckst markeli bo11 k'', yttrat av en gammal Mal
möbo tillhörande borgerskapet. 

3 Diftongen ei förekommer också i viss utsträckning å den omgivande 
landsbygden och kan där betecknas som ett svagt efterslag av i efter e. 
Såväl i Malmö som å landsbygden är den första komponenten i diftongen 
ett e-ljud, icke ä-ljud såsom i vi sa svenska och norska cl ialekter. 
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vanlig· motsvarighet till det långa o-ljudet såsom i ou (utrops
ord), brou, mour, sloul. - Malmöspråket har diftongen ei 
också i några fall där omgivande dialekter ha ljudlagsenliga 
former med annan kort vokal, t. ex. neir ner, som i Bara, 
Oxie, Skytts och Vemmenhög· heter nårr, och speila spela, 
som å samma område heter spilla. Sedan man i staden lärt 
känna riksspråksformerna, ha dessa fått diftongiskt uttal. 

Ett kort u-ljud övergår så om i allmänhet i Skåne och 
södra Sverige till o-ljud : glogg, gobbe, hogga, hong eller 
honn (jfr. sid. 13) , somp; Homlegadan Humlegatan1. I följande 
ord ha målen i norra och mellersta Skåne slutet u såsom i 
"hus", under det Malmödialekten liksom målen i sydligaste 
Skåne har o-ljud: foll , full , goll guld, kalle kulle, kollorstein 
kullersten, tall tull2 • I orden "lust" och "rulla" bar det äldre 
Malmö ·pråket liksom flertalet skånska mål ett mellanl.jud 
mellan y och ö: lyst, rylla, som dock i yngre mål - genom 
försök att få fram riksspråk. uttal - blivit last och rolla. 
"Kung" heter i äldre mål kång, i yngre kong. Från äldre tid 
finnas flera exempel på skrivningar med o i st. f . u: bolt 
1836, ·en blinner gobe 1808, locka up en dör 1803 (i ett brev; 
jfr. da. lukke op, öppna); onderstöd 1828, pomp och pompa 
1808. 

Ett allmänt sydsvenskt drag-, som också är vanligt i Malmö, 
är förekomsten av den s. k. bindevokalen -a i ordsamman
sättningar: bonagåur, filtamad (brödskiva med fett d. v . s. 
flott; finare flå.ttamad), gåurajor gårdejord3, hästatjytt, hyn
sagå.ur, jusastage, sillatjörare, tl.uratal, äggakaga; i egennamn: 
Backaskolan folkskolan å Kirsebergs backar, Fiskatårjed 
Fisk torget. 

Gemensamma med sydskånska dialekter äro övergångarna 
av de korta e- och ö-ljuden till resp . i och y . Exempel p å 
övergången av kort e till i äro bridd bredd, britt neutr. av 

1 D et korta o-ljudet avser här alltid slutet o såsom i bo. 
2 Gränsen för det sydliga uttalet med o och det nordliga med u föl

j er ungefär häradsgränsen mellan Bara och Torna. I staden Lunds folk
språk, som vi ar likheter med omgivande Tornamål , uttalas dessa ord 
med slutet u: full, gull etc. 

3 Jord å stadsägorna, som tillhör eller tillhört en fastighet inne i 
staden. 
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bre eller brei , f ift . ubst. fett och filt adj. (neutr. av fed) , 
himm hem, himma, himmane, himsk , hinne henne, hinnes 
hennes, ill eld, illa elda, lissen ledsen, svitt svett (subst. och 
adj.), vimm vem; i egennamn Hindrik , Pittar, Tikniskan Tek
niska skolan. Ordet "vecka" (se ovan) har från riksspråket 
inlånats under formen vicka . Y eller rättare ett mellanljud 
mellan y och ö finnes i sådana ord som bynnor bönder (plur. 
till bane), fylja följa , fyn star fönster , hyns höns, hysta hösta, 
körda, mylla mölla, kvarn, myssa mössa, ryst röst, synda 

söndag, ynska önska, y star öster; i egennamn åsom Höja
myl/a Högamölla, f. d. väderkvarn å Kirsebergsbackar, 1vlylle
vc'ingen, Myllor Möller. I några ord, där riksspråket har kort 
ö-ljud men omgivande dialekter ha annan vokal, har Malmö
dialekten y : t . ex. trytt, tymma, yppen, ]yns; dessa ord heta 
i dialekterna i grann kapet fri:itt, iimma, åven och Jens eller 
]ins. De speciella Malmöformerna ha uppstått genom. strävan 
att undvika de genuina dialektformerna och efterlikna riks
språkets former. 

Övergångarna e >i och ö > y äro gamla i Malmöspråket. 
Redan i skrifter från 1500-talets Malmö förekommer fiti och 
itt, således i den malmöfödde Henrik W eiger-Smiths krönika, 1 

bysse bössa och bynder bönder. Exempel från j 600-talet är 
hinde henne, hindes hennes och il eld i ett brev från 1673 med 
i huvudsak normalt danskt skriftspråk. Ännu långt senare 
i tiden framträda dylika talspråksformer i svenskt skrift
språk: Skjippsbroen 1799, undertiknat 1835, vicka ofta i 
handlingar från förra hälften av 1800-talet. I en samling 
brev från en Malmö-köpman från tiden omkring 1800 läsas 
him, himkomst, himma, himmane, illebran, svitt, vicka, 
Lunna T1Vickoblad. Samme person skriver ynska men löcke
lig, mönt och rögg. De senare formerna äro att anse som 
försök till åstadkommande av mera korrekta former (s. k. 
omvända skrivningar). 

Malmöspråket har flera allmänt skånska drag än sådana, 
som tillhöra de sydskånska dialekterna ensamt. Av de senare 
märkas - utom de förut nämnda - e i st. f. ä i orden gres, lesa 

1 Tryckt i Samlingar till Skånes hi storia , fornkunskap och beskrif
ning 18?1, utg. av Martin Weibull. 
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och nesa (endast hos mycket gamla) ; kort o-ljud (med slutet 
o såsom i "tro") i hall hål, koll kol, mollen mulen, mosse, 
posse påse. Genom anslutning· till riksspråksformer har den 
yngre dialekten fått sådana former som håul, k åul, meulen 
eJler möulen, påuse. 

ågra låneord, som i riksspråket uttalas med å -ljud, ha i 
Malmö liksom i södra Skåne slutet o: box, jobb , jobba, koks , 
soffa. 

Säreg·et för Malmö är uttalet av de långa i- och y-ljuden. 
De uttalas med ett vibrerande ljud med tungan långt framme 
mellan tändema, p åminnande om de s. k Viby -i och Viby-y, 
som finnas i Viby i Närke. En tid hade detta malmöitiska ut
tal en tendens att breda ut sig. Folk från landsbygden, som 
tagit tjänst i Malmö eller sådana, som hade arbete i Malmö 
men bodde i förorterna, lade sig till med Malmö-i och Mal
mö-y, medvetet eller omedvetet. Hos elen yngsta generationen 
ha dessa ljud övergått till ett slags diftonger (iakttage t re
dan omkring 1920) så att i lå ter nästan som ei och y som öy 
(beil , Söydsvenskan) . 

En likhet mellan Malmö- och Köpenhamnsspråket, som 
saknar motsvarighet i omgivande skånska clialekter1, är elen 
att ljudförbindelse äj (i svenskt skriftspråk vanligen teck
nad ej) överg·år t ill aj: aj ej, maj daj saj mig dig· sig (i svenskt 
riksspråk utalat mäj etc.), lajon (från sv. lejon), majsel, naj 
(väx lande med nä) , tjajsare. Dessa ord uttalas å Ox ie härads 
landsbygd med lång·t ä-ljud + j. Ock så egennamn med denna 
l.judförbindelse få i Malmö uttalet -aj: Bajor Beijer, Klajn 
Klein, Par Vajorsgadan Per Vejersgatan. Exemplen mot
svara dock icke alltid varandra i Malmö- och Köpenhamns
clialekterna. "Lejon" heter således i danskan löve, "s~iga" he
ter i ä ldre Malmöspråk liksom i Skånemål si (så också uttalat 
i danskan), i yngre Mahnöspråk säj eller saj, hämtat ifrån 
det allmänsvenska uttalet säja, men enstavig·t liksom elen 
äldre formen si . - Ordgruppen är heller icke så talrik i 
Malmö som i Köpenhamn. Sådana ord, som i svenskan ha 

1 Utan geografi skt samman hang med Malmö förekommer dock denna 
övergång å en del fi sk lägen i nordvästra Sk åne (fr. o. m. Barsebä ck 
norrut). 
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-k efter vokalen, ha i Malmö -eg : bleg, lega, pega, stega. 
D e ha i sydvästra Skåne lång e- eller ii-vokal + j: Blej eller 
bläj etc. "Räka", som i Köpenhamn uttalas raj, heter i Malmö 
reg, på Limhamn och i Lomma räj. - Vidare ha en del ord, 
som g·enom riksspråksinflytand e fått g i st. f. j , icke del
tagit i övergång·en till -aj. Väj har blivit väg, innan utveck
lingen i:ij > aj tagit större fart. Om vc'i j blivit vaj, hade man 
säkert observerat, att formen för starkt skilde sig· från riks
språksformen. Däremot har man knappt någon känsla av 
att maj på något vis avviker från riksspråksuttalet av "mig'', 
som är m äj. Ma j, daj och saj h a i nyare tid vi at tendens 
att breda ut sig även på landsbygden.1 

En ganska sen utveckling är att kort ä -ljud (i andra stä ll
ningar än framför -r och -j, se ovan) överg·ått till e-ljud. 
Sålunda är hest , seng, snell, stelle och tenka vanli gt nyare 
Malmö-uttal i st. f . häst etc. 

Vanliga sk ånska dialektformer för enskilda ord, sou1 också 
finnas i Malmö äro exempelvis abetek apotek, abetekare apo
tekare, bloa b löda, bly6ns blyerts, bånn botten, k ack elon ka
kelugn (kamin) , lilt eller li ita litet (adv.), m aren morgon (fi
nare m årren) , nåc k nog, niilla nässla, paper papper (gammal
dag och sällsynt, nu vanligen pappor) , påstelin por lin, pära 
päron, tjel kittel, vann vatten och äntan antingen. Endast 
sydsk ånskt är rysfa rista (skaka). 

Vi ha redan förut omtalat en del fall , där Malmöspråket 
avviker från landsbygdens språk och närmar sig riksspråk et. 
Andra sådana avvikel er äro följande. I sydsk ånsk a mål står 
i förbindelserna a + mp, nk, ns, nt eller st ett långt, slutet 
a-ljud, således i lampa, banka, dansa , kant och kasta. I dessa 
förb in del ser har Malmö samma uttal som riksspråket, näm
li gen ett kort, öppet a-ljud. E- och ä-ljuden bli icke såsom i 
Sydskåne till ö framför -v. Således har stadsmålet uttalet 
leva och väva, ick e löva och vöva. I olikhet med sydvästra 
Sk åne har Malmö uttalet peng, clreng, enka med ett kort ä
eller e-ljud gentemot pt'ing. dräng, t'inka med lång vokal å 
landsbygden (mera genuint och nu sällan i stadens närhet: 

1 De sydskt1nska m å len ha m äj , däj, säj i betonad ställning och mi, 
di , si i obetonad siällning. 



pä.nj , dränj , äntja). Vidare saknar Malmödialekten elen syd
skånska företeelse , som består i förmjukning av gg och ek 
efter mjuk vokal och -k i förbindelse med föreg·åencle konso
nant. Det heter således rygg, icke såsom i Baramål ryddj 
eller - såsom i Oxie- och Skyttsmål - ryj ; siicka, icke 
stitlja; mjylk, lenka och vark, icke såsom på landsbygden 
miltj, täntja och vartj. Former med tje-ljud äro också på 
landsbyg·den närmast Malmö myck et föråldrade, så att även 
de äldsta nu s~iga milk i st. f . millj. 

En mäng·d ens taka ord ha i staden mera r iksspråk smäs iga 
former eller så att siiga halvfina former. Vi meddela här pt'OV 
på någ ra vanligare avvikelser mellan staden och närmaste 
landsbygd beträffande enskilda ord. 

Landsbygclen.1 

A ltan 
A rbä'ja 
A rbä'j 
Bån 
Besk (lång vokal) 
Blänna 
Fira (räkneord) 
Flin: 
Fy st 
Glemma 
.femma 
H/in 
T jyd 
Mied 
Nöjen 
Nårr 
A.uenomm, åuenpo 
Pivver 
Si 
Tc'iska 

Staden. 
ador{an eller arian 
a.rbeita 
arbeite 
bann 
bisk (kort vok.) 
blanna 
fyjra 
f arcli 
fårst 
glymma 
jymma. 
hann 
fjytt 
möed, yngTc mycke 
nagen 
neir 
övanåmni, övanpo 
pippar 
säj eller saj 
/ryska 

Riksspråk. 
aderton 
arbeta 
arbete 
band 
besk 
blanda 
fyra 
f tl.rd ig 
för st 
glömma 
gömma 
hand 
kött 
mycket 
naken 
ner 
ovanom, ovanpå 
peppar 
säga 
tröska 

1 Med undantag för räkneordet attan ha samtliga här upptagna ord , 
som norr och ös ter om Malmö ha änd elsen -a, i Limhamnsmålet ändel
sen -e. 

19 



Landsbyg·den. 
Töj 
Timma 
Agor el. ager 

Staden. 
tyj1 
lymma 
åckor 

Riksspråk. 
tyg 
tömma 
åk er. 

Liksom flera andra stadsmål har Malmödialekten en del 
såväl "hemmagjorda" som importerade uttalsformer, vilka 
en gång vid bristande kännedom om riksspråket uppstått 
vid försök att tala korrekt men som nu t ill följd av större 
riksspråksinflytancle åter ära i försvinnande. De skånska 
formerna kru krog-, mul mög·el och mula mögla ha i Malmö 
blivit kråg, m ågel och m c.1.gla , och jämte elen sk ånska formen 
sul sovel förekommer sågel. D å man varit medveten om att 
de dialektala formerna ful , ru och hu (komma i hu} i riks
språk et motsvarades av f c.1.gel, råg och hc.lg, har man trott, att 
de ovannämnda orden rätteligen borde heta kråg etc. Vi ha 
alltså här en analogibildning. Jämte dållor, som ät' västra 
Skå nes dialektform för "clotter" 2 , förekommer formen dator , 
vilken förefaller en tid ha gäll t för finare än dåtlor. Dator 
är icke någon inhemsk form i sk ånsk dialekt. Däremot före
kommer daler i flera syd- och mellansvenska mål liksom i 
äldre nysvenskt skriftspråk. Det är troli gt att formen daler, 
i Malmöspråket upptagen såsom dator, hitkommit med per
soner, som inflyttat från nordlig·are landskap och som använt 
denna form i tal och skrift. Att detta uttal nu är på retur 
beror p å att det inte har något stöd i nutida skriftspråk och 
det därav beroende talspråket. - "Lucka", som i Oxiemål 
heter låga och i Skyttsmål lc'lge (använt i betydelsen "port
lucka" , gångdörr i port ellel' plank} har blivit luka genom 
uthisning av ett äldre svenskt skrivsätt. En dylik utläsnings
form är också rulen rutten, som annars i sydvästra Skåne 
heter rådden. Det nyas te uttalet av detta ord är ratten g·enom 
förnyad riksspråk spåverkan. "Sup" och "supa" heter i Syd
sk åne sypp och syppa men i Malmö syjp och syjpa. "Roa" 
kan ha formen roga (roga saj}. 

En numera avliden man, som var född å Ki rsebergsbackar 
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1846 och där framlevat hela sitt liv, hade en dialekt som 
mera överensstämde med den å närmaste landsbygd i Burlöv 
och V. Skrävlinge än med stadsdialekten. Således uttalade 
han bån, fira , fyst, kru, Long, mied, nårr, !åska, vidda, VÖ1Ja , 
öj, som i själva staden motsvaras av bann, fyjra , fårs!, kråg, 
Lonn, möed eller mycke, neir, try ·ka, veda eller veida (i herr
skapsspråk veta eller veita) , väva, ög. 

Också inom själva staden påträffar man dubbla former 
av ord, äldre och yngre, varav de förra gå allt mera ur bruk. 
Sådana dubbelformer äro t . ex. (de yng re formerna anföras 
sist) : holl - hli ul, koll - kå.ul, paper - pappor, sin - sein 
(sedan) , vär - var (pronomen), vär - vädor, aga - åuka. 
Några andra äro i det föregående omta]acle. "Son" uttalas i 
äldre mål med ett öppet å-ljucl liksom i flera skZmsk a mål 
(samma vokal som ofta förekommer i uttalet av ")ova" ), i 
y ngre mål med diftongen åu. 

Med avseende p å accentueringen bör det förhållandet ob
serveras, att liksom i de flesta skånska mål sammansatta ord 
få tonvikten på andra sammansättningsleden : bröbagare, 
gråsshanlare, haJmtag-, hantvark, harrskap, husb6ne, lergTav, 
skorstein, piskammare; i eg·ennamn: K varngadan, Storgaclan, 
Södra F årstasgadan, Limhamnen, Svedala. Denna regel gäller 
endast sådana sammansättningar, där förra leden är enstavig. 

Ordböjningen innehåller fortfarande flera skånska d ialekt
drag. I pluralisände1sen -ar har -r bortfallit: hästa, katta , 
manna (obs. de två senare orden med en från riksspråket av
vikande pluralisbildning) . Pluralisändelserna -er och -or ha 
sammanfallit i uttalet, så att ändelsen i tidor och kUi.ckor 
uttalas p å samma sätt.1 Neutra ha pluralis = singularis, såle
des även de, som ända på vokal, t. ex. ställe. I bestämd form 
pluralis av tvåstaviga neutra har Malmöspråket elen hemma
gjorda formen ställenen2

• Genus femininum användes nästan 
endast om levande varelser, i övrigt användes maskulinum i 
·tor utsträckning, således även för ursprungliga feminina 
utan naturligt genus, t . ex. klå.eka, mylla, t jårka. (" klåckan 

1 I Skyttsmålet förekommer -er i båda fallen. 
2 De sydskånska må len ha ti ll en obesfämd plu ralis ställe en bestämd 

form ställen. Skyttsmålet har vanligen en bes tämd form av type n stiillene. 
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hann stanna når min niann dö") . Följande ord äro neutra: 
f abrik ("alle di ·e:1mm jobbar po di tia f abriked"), kvart, mar
k ad, skylt, pik, ioåul. 

Residens kan vara både maskulinum och neutrum och he
ter i bestämda formen - som är elen nästan enda brukliga -
residensen eller residensed. 

Pronominet hann heter i objektsformen hann liksom i syd
västra Skåne (i det övriga Skåne: hanorn) , t. ex. ja se:1u hann 
i f årra oickan, ja ga hann femm öure. Vi har objektsformen 
oåss, och ni har objektsformen jär. Om formen I ännu kan 
påträffas är ovisst. I omg·ivande landsbygd säga de äldre I , 
de y ngre ni. "De" heter di med objektsformen då.mm. D e 
yngre kunna också använda dåmm såsom subjektsform. 
D etta bruk har i senare årtionden från Stockholmsspråket 
spritt sig söderut till städer och stationssamhällen. 

Verben ha i upinum -d, t. ex. kallad, kommed, ligged. I 
supinum förekommer liksom i sydvästra Skåne -d för -t i 
större utsträckning än annorstädes: bodd , bränd, hörd, la.gd.1 

Vanliga böjningsformer av de starka verben äro bard band, 
falU, finare fyll foll, hållt höll och jalp hjälpte. "Gråta" och 
"låta" ha å landsbygden böjningen gräda, gräd, gräded och 
la, lo , lad men i staden gråufa, gre:hd, gråufed och låuta, låut, 
låuted. Bränna användes såväl i betydelsen "bränna" som 
"brinna"; när det från riksspråket lånade brinna förekommer 
har det böjning·sformerna brant och bronned. 

I ordförrådet återfinner man en hel del vanliga sk ånska 
eller sydsvenska dialektord, om också en mängd sådana ti
digare och i större utsträckning föi·svunnit från staden än 
från landsbygden. Bland sådana ord, som ännu äro gångbara 
i staden, kunna nämnas: 

Asa, släpa. 
Blaga, utbredd massa av 

något vått eller fuktigt i:imne, 
stor flä ck. 

Bre:'inne, bränsle, ved. 
Fårfimrad. v ill rådig, för

virrad. 

1 Å land sbygden bod och la jd. I ett bre,· från l 02 förekommer 
supinumformen frod, i ett a nn at från 1825 opliörd ("jag har för 8 dagar 
sedan opliörd å illa i mina. rum"). 
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Fårstöracl1 , förryckt, galen, 
tokig, van ligt i uttrycket e du 
reint får törad? 

Glytt, barn2
• 

Hialös, otå lig, brådskande. 
Rodda, liten uthu byggnad , 

bod el. skjul. 
Holmt'ijda, utbyggt fönster 

på taket. Där va en holmäjda 
po taged. 

Hatta , kasta , slänga, kas
sera. 

I-lua, mössa ; nu vanli gare 
myssa. 

I-I älla, luta. 
I-Iänne , borta. En fi ck sidda 

hänne i en krog. 
Illebrann, vedbrand, 

bri:insle. 
J älle, loftet över uthus

längor, di:it· hö och halm för
vara , höskulle. 

Kårra, stillastående samling 
av gödselvatten, spillvatten 
eller diskvatten. Di hadde 
stora kårror i gåuren . 

Lomma eller låmma, ficka. 
Lyng, flock, skara. 
Mylla , kvarn. 
Myllare, mjölnare. kvarn

ägare. 
Måula, mäta, taga mått. 
Mög, smuts, skräp, gödsel 

(= jyssel). 
Pantåff la, potatis. 

Plätt, fläck. Po plc'itten , 
ögonblickli g·en. 

Poita, knuffa, stöta till. 
Poft6n, ugn av glacerat ka

kel. 
Prångare, månglare å ter-

försäljare. 
Pt1. ug3, gosse, pojke. 
Rune, sillrom. 
Ryllebör, skottkärra. 
Rynga (mask.) eller rynge 

(neutr.), gammalt förfallet 
hus4• Gamla ryngor låu hela 
Södra Fårstiisgadan. Di e 
veck, alla ryngenen. 

kal , okynnig. 
Skilt, smutsig·. 
Stobbamylla, väderkvarn 

av den gamla typen, diir hela 
kvarnen i:ir v ridbat· kring en 
tubbe i mitten. 

Stuelänga, boningshus. 
Svale, g·ång eller korridor 

inne i ett hus, vindsplats 
framför ett ovanrum, trapp
avsats. 

Sätt, lågt lerki:irl med ett öra. 
Titt, ofta. De komm ente 

titt p6, inträffade inte ofta. 
Tjelen, smeksam, klemig. 
Tjylna, elda. 
Tradi , tråkig, tramsig. 
V li.ga p6, kosta p å, bekosta. 
Vänns (eg. "vändas") vistas, 

färdas. 

1 Da . forstyrret. 2 Belagt redan 1620. 
3 I äldre danska pog. Ordet är icke till sitt ursprung identi skt med 

"pojke". 4 Danska rönne. 
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Föråldrade till följd av ändrade levnadsförhållanden äro 
sådana ord som potlemagare krukmakare, tjelf od kittelfot, 
trefot för placering av kokkärl å öppen skorsten. 

Ej mera bruklig·a i staden äro t. ex. f äja (ersatt av sopa) , 
have (trägår) , midding (jysse lhög) , skammel (iryskel) , snes 
(tjåg ), toa (lvä.tta), trin (steg) och vingue (fynstor) . Orden äro 
ännu brukade eller å tminstone kända på landsbygden, om. 
också där numera toa och vingue äro bortlagda. När fäja i 
staden blivit ersatt av sopa, har man efter mönster av det 
gamla f äjelse bildat sopelse = sopor. 

Ytterligare några gamla Malmö-ord äro följande : Brolägg
ning stenlägg·:ning (å gata eller gård) , byckare tunnbindare, 
bändelbann smala sidenband, Diskanten, Riksbankens avdel
ning·skontor, harpeloft ett slags varietenöjen på 1860-talet, 
Hyli ekrogen uttryck för sydväst, hökare matvaruhandlare, 
höka.rebo eller hökeri matvaruhandel, kanseli' ed länsstyrel
sen , råustuan rådhuset (yng-re : råudhused) , Svensk-tjårkan 
S :t Petri kyrka, Tysk -tjårkan Caroli k yrka (numera Kar6li 
tjårka), värn förstad 1, vc'imabo gårdsägare å någon av 
värnarna. 

D å vi nu nämnt några speciella Malmö-ord, kunde det vara 
lämpligt att i detta sammanhang anföra någ-ra dialektformer 
för namn p å gator och andra plat er, som inte förut blivit 
om.nämnda. Gamla uttalsformer för gatunamn äro Balsor
gadan, Baltsargatan, Filegadan eller ]yns Filsgadan Jöns 
Filsgatan, ] ackop N e'lsgadan, S komagaregadan, Snapparps
gada,n, Snapperupsgatan, Stenf aregadan Ostindiefarareg·atan2 • 

Gatunamnen förekomma också i obestämd form, liksom i 
danska städer, och särskilt synes detta gälla namnen på 
huvudgatorna: Södorgada, Västorgada, Y storgada, N ygada. 

Namn p å stadsdelar (vi bortse här från de nyaste) äro 
Gamla stan, Södorvärn, Y storvärn (tillsammans kallade Vär
nana) , Fridhimm, Fårsta trakten, Longned (Lugnet) , Mylle
v ången, N ommor nie Dal, Rörsjön, Sofielonn och Tjissebjers-

1 Värn förekommer också annorstädes i Sydsk<1ne i betydelsen "för
ort" eller "hussamling utanför by eller herregå rd''. Således finns i Vem
menhögs härad Lindby v iim, i Ljunits härad Rynge värn. 

2 Uppkallad efter Lars Nilsso n Ostindiefarare, t omkr. 1670. 
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eller Tjyssebjers backa, även Tjyssebärs backa, Tjyssebär
slan eller Tjyssebiirshusen, numera vanligen Backana. 

Bland namn på broar märkas Skogens bro1, Rörsjöbroen, 
Davesluillsbroen, Säjebro (över Stora Segeå) och Kalinebroen 
(över Lilla Segeå nära f. d . vi:irdshuset Kalinan vid Arlöv). 

Enskilda hus med egna namn (stundom vedernamn) äro 
De svarta holled (i Generalsgatan), }erust1.lemsgåren (i Jeru
salemsgatan), Lagåren (benämning p å v . Conovska stiftelsen 
gamla lokal i Själbodgatan), Snorran (i Grönegatan), Skitle
Tomsens (i Generalsgatan). Gamla värdshu äro Daveshall 
(vid nuv. Davidshallsgatan) , Fa r i hatten (i Skomakaregatan), 
Fredriksbarj (ö. Förstadsgatan), Kalåpsenbtl.rj (vid Lilla 
Torg'), Myllebacken (Crönegatan), N ya-Säje och Gamla-Säje 
(vid Lundavägen), J ohanneslyst (vid Sallerupsvi:igen) . Gårdar 
eller lantställen å stadens område i:i ro He:'lgenstårp Håkans
torp, Kvidingahused (= Sjölunda)2

, Lodvislyst Ludvigslust, 
Monbisju Mo nbijou, Rapsagåren Rapsatgården, Rynnehålm 
Rönneholm. 

Av folkliga namn på fabriksanläggningar kunna nämnas 
Doffelen eller Lampan Yllefabriken, Manuf akturan Manu
fakturaktiebolaget, Monopolen Tobaksmonopolet, Spinnan 
Spinneriet, Stickan eller Tännesiickan Tänd ticksfabriken, 
T rikåuan Trikåfabriken. Tändsticksfabriken, som numera är 
nedlagd , låg vid östra Förstadsgatan och är bekant genom 
det citat, som ofta använts för att återgiva Malmödialekt : 
Ja jobbar ptt S tickan å ljenar fimm kronor i v ickan. 

Det språk vi hittills övervägande behandlat är stadens 
egentliga folk pråk, på den grund att denna språkform· har 
mest g·emensamt med skånsk dialekt. Det lokala riksspråket, 
såsom det talas hos de s. k. högre samhällsklasserna - de 
som enligt ett förå ldrat språkbruk voro "herrskapsfolk" -
står närmare skriftspråket men hade för någTa årtionden 
sedan och har delvis ännu, naturligen mest hos de äldre, en 
mycket stark lokalfärg. Bland dialektala drag, som tillkomma 

1 Skrives Schougens bro och uppkallad efter köpmannen C. P. 
Schoug', som bodde vid 0. T ull gatan i förra århu ndradet. 

2 An lagt på 1850- talet av rådmannen il s Herman Quiding. 
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och tidigare i ännu högre grad tillkommo det lokala riksspråks
uttalet, märkas: a och å för ä och ö framför -r (vark , bårja); 
i och y för korta e- och ö-ljud; diftong·erna åu, ei och ou; 
bortfall av -cl efter n och r (hann, bor); -d i ändelser (bored 
bordet, jfr sid. 12). En Malmöbo tillhörande det högre bor
gerskapet skulle mycket väl kunna uttrycka sig sålunda: 
De va ry elel roulel å sei daj, ja har varklien ente sitt daj 
påu ilt heilt iiur. - Också i ordböjning och ordförråd har 
detta lokala riksspråk vissa dialektala inslag. Denna språk
form kunde vara värd sitt eget kapitel, men av ufrymmes
skäl måste framställningen nu avslutas. Vad här är sag·t om 
det lokala riksspråksuttalet må icke uppfattas som någ·ot 
slags klander, endast som ett konstaterande av förh ållandena, 
som de faktiskt äro. 

Som illustration till ovanstående framställning meddelas nu 
några sammanhängande språkprov, dels från själva staden 
och dels från de inkorporerade lantkommunerna. 

MALMÖ STAD. 

Om uppkomsten av na.mnet Malmö. 

A. Po ronningen po Stortå'rjed där liggor en kvarnsten . 
Å där sto en mylla på tå rjed, å där ble myllarens då ttor 
ijälklämd. Å de va en malen mö ; å så fi ck stan namn ed 
Malme. 

Berättat av en hantverka re, f . 1861. 

B. Där liggor en stein po ronningen po Stortå'rjed, å där 
har ·stånd en mylla. Där ska va en mö, såmm ble malen. 
De e därfårr di kallar Malme ettor "mala mö" . å ble de 
fårkårtad ti Malme. 

Berä ttat av en arbetare, f. 1862. 

Sägen om Jörgen Kock s hus. 

Där va en nuna i itt klåstor po Västorgada, sårnm fick 
itt barn. Å honn ble levanes innemurad. Menn hinnes bild 
ståur i hörnan po hused; där ståur hon å hållor barned. 

Berä ttat 1926 av en gammal pensionär i v. Co novska stiftelsen. 
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Ett tiggeri. 

Har ni litta gammalt ty j? Fruen brugar ,jo va snell å ji 
hårt. Vi fick litta åu slommana1, menn de va så lided. 
Mannen e dålli åu vark, så hann kann ente arbeita. Hann 
har ligged himma i fleire vickor. Å illebrannen e så dy jr. 
Vi bour po Ystra Dalgadan. Ja har vad här för , så harr
sk aped tjennor nåck jjenn maj. 

Barnrim. 

Styjpa, sty jpa stetta, 
itt å tvåu , vaff år sty jpar du såu , 
våura häla gåm åpp, 

Hört på 1920-ta let. 

menn lille Kal hann svängor saj i dansen. 

Läst omkr. 1890 av en barnflicka frå n Malmö. 

VÄSTRA SKRÄVLINGE. 

Om en varulv. 

D är va en mann ude i T jissebjersvången, hann va skräd
dare te profesj6nen. Hann hidde Suraksen2 • H ann va allt id 
reven i ansikted . Di p åst6 i höjsta grad hann va vårul. 
Di lå ettor3 fruentimmor, såmm va havane. Åmm natten 
lu4 di po tre ben, så hadcle di de fjäre te rompa. Där va 
många clå lliheclor ti i elen gamla t iden. 

Anders Må nsson, f. i B11l ltofta 1838, d. i Nevit hög 1928. 

HUSIE. 

Om Hohögsbackarna. 

Hohöja-vären5 hann hade sitt tehå'l där i Hohö.ja-backane. 
D e va min halbr6r, Jins Tuasen, hann hade vad i Malme. 

Hohöja-vären jick i fy lle6 me hann. Jins Tuasen hann va 
så r ädd, så hann tore ente si itt or. Lant åmm länje så får
svant vären. 

1 Slumsys trarn a. 2 Syraksson. 3 Ligga e ft er = förfölja . 4 Lua = 
= löpa, pringa . 5 En spökges talt i fo rm av en vädur (vär). 6 följe. 
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Där va mien dållihed i Hohö_jabackana för i tiden. En 
mann bode där ude ve Tillesbårj 1• Hann hadde vad i Malme 
sta, tjöranes, å komm där ude ve Hohöjabackana. Å där 
fick hann en stor fisk i vöjnen å skalle tjöra himm. Å når 
hann komm himm, så rände öjen pannan imod porten. Å tag
st6len flö åu övar porten, å fisken fårsvant. 

J eppa Larsson, ö. Sk räYlin g·e, f . J826, d. 1922. 

Ett spökeri. 

De va te Annars Ols i Tullstårp, där va åta tåskemänn å 
task. Å når di hadde gåd därifrå, så task de lia väll. Å hann 
to en åu tåskemännen me si å jittj dicl. Di trodde jo fyst 
där va nån sårnm 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 p6 ha präktet. De har 
gåd litt besynnorlet ti för i varden. 

Jeppa Ohlsson, f. 1836, d. 1922. 

FOSIE. 

Upptåg om julen. 

De va ve julatid, så fick di ente ta ud jyssel po helli-dane. 
Å nabodräng·ane di snide2 si ing· i stallane å rylla ing mög 
å la sillane3 po koorne4 • De va lia dannt ve nyår. Så to di 
fula5 å slapp ing i rommen. 

Om Borrebackarna. 

Ve BårrebackaneG där va di såmm flö i loften. Å där 
tjörde en mann ifrå Vintrie å komm där ude ve tietiden po 
kvällen. Å där sprant en kvinga ing i backane. Å där komm 
en rianes i loften te mannen å frågte hann, åmm hann hadde 
sitt itt fruentimmor. Å hann to asta å ettor fruentimmored. 
Å hann sa te hann, ad hann fick ente komma där ettor 

1 Tillysborg, e tt värdshus i ö. Skrävlinge. 
2 Smögo. 3 selarna. 4 koor, vanlig nyare pluralisform i s t. f. äldre 

tjör. s fåglar. 
6 Namn på backar å I-Iindby n:r 6. 
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klåckan ti åmm k vällane. Menn de glemde hann, å komm 
där lia väll å ble dödad. 

La rs Åkesson , H indby, f. 1840, cl. 1927. 

Borra äpple. 

Gamma l ramsa vid lek med händern a . De när varande hå ll a de 
knutna händerna ovanpå varandra p å ett bord. En av de närvara nd e 
borra r pekfingret ned i den översta handen och skiger : Båra, båra eble, 
va rpå svara s: Båra hä ttor nå rr. Så for tsätter man, ti ll s endast en hand 
~ir kvar , varpå fö lj ande ram sa växelvis framföres : 

Båra, håra eble. Båra hä ttor nårr. Ja kann ente. Vaffårr? 
I• årr eble. Hår e eble? Mus hed. Hår e mus ? Katt to. Hår e 
katt ? Ongor k varn. H år e k varn ? Kåna mol. Hår e k åna ? 
Bag te brö. Hå r e brö? I on . Hå r e on? Ill brände. H år e ill? 
Sjö slöjte1. H år e sjö? Oxen drack åpp. Hår e oxen? Te 
sk åuen rände. H år e sk åuen? Y sen hed åu . Hår e ysen? 
Smeen smidde. Hår e smeen? Ude å såde vidde. Å alla krå 
gor å råg·or å ramnor2 åd åpp ed, så där ble ente mer än itt 
korn te dä .j å itt korn te mäj. Å clenn såmm snackar fyst 
ska ha bäj3 ve tännen, å clenn sårnm grinar ska ha en katta
lort i mongen. 

E ft er hu strun J oha nn a Ahrl ing, f. i Fos ie 1849, cl . i Arl öv 1925. 

LIMHA fN. 

Fastlagsniånda.g i Hylli e. 

D en si ste gången här va,4 di va åppe ve H ylie my lle å re. 
Di skalle rie po värs en häst ronten åmm myllen. D e va 
dränjene åmmkrinj i byen . Di slo katten åu tynnen, di 
kallecle. Där hänjcle en garnmel tj äretynne po en påul e; di 
hadde hatt bånnen åu å ståppt en katt inj i tynnen. Di hadcle 
lajd tätt me hån , di hadde träbÅn årnm tynnen. Kattekr~jed 

1 S läckte (av slycka, släcka) . 

2 Ramn = korp. 
3 Beck. 
4 Tä mligen den s ista gå ngen man hade katt i tunnan, v ilke t va r 

1863. Annu på 1890-ta let an o rdn ades dylika fa st lagsnöjen. 
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hann ble så eländi, når hann konun ud åu tynnen. Hästane 
va jo rädde fårstås. Di skalle rie fårbi tynnen å dräje ti hann. 
Menn där va gamle ~j, såmm jick såmm tude. Te s_ist å 
hadde di injen katt; di hadde en potelj me champanje. Denn 
såmm slo denn siste staven åu tynnen, hann ble kång. Så 
skalle di rie åm~krinj i byen å vise si; å va där tvåu 
f årriere sk olle rie fårre i vejen å si ifråu , ad k ången hann 
komm. Di ville ji dåmm en sypp hå r di komm, rn enn skalle 
di ta en sypp po värt ställe, så va de fån mied. 

Så hadde di dans bagetter å litte jille, fåstelamms-j ille. Så 
la di sammen värs nånne kroner. Di hadde jilled frit po itt 
ställe; di hadde en sal, di kallede. 

Berättat av f iskaren Anders Ch rislcnsson , Lim ha mn , f. där J 8J 7, d. J934. 
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HUR MAN ROADE SIG I MALMÖ . FÖR 

HUNDRA ÅR SEDAN. 

Av ERIK BODMAN. 

Det k lagas ju ofta över nuLidens nöjeslystnad, men läser 
man memoarer· från t . ex. förra århundradets början ser det 
sannerligen ej ut, som om man då led brist på nöjen. Detta 
konstate rar man kanske ännu bättre, ifall man studerar de 
tidningar, som då funno . Det g ick knappt en vecka -
åtminstone här i Malmö - utan att man anordnade socie
teter, assembleer, baler o. dy J. och på teaterföreställningar 
nu det just ingen brist hell er. Här skall efter Malmö Tidning· 
och Allehanda i kronologisk ordning g·es någTa g· lim ta r ur 
nöj eslivet i vår goda stad und er år 1838, alltså för hundra 
år sedan då Malmö räknade en befolkning p å omkring 10.000 
personer. 

För att börja från början bjöd januari 1838 först och 
främst på ett u tomordentligt slädföre och tidn inga rna omtala 
hur slädpart ier höra till ordningen för dagen . Malmö Tidning 
be krive r så lunda elen 20 januari , hur på gatorna och torgen 
"slädtrahvare frustat åstad med pälsomhöl.jda damer, hwil
kas rodnande kinder dock warit slöjbetäckta, och således de 
sköna, samt friska clrag·en knappt warit synliga" . Atskilli ga 
av ekipagen måtte ha va rit ganska ynkli ga, ty t idningen 
tillägger, att "stundom släclforte r· företagas med kreatur, som 
icke utan ansträngning få åstad åkdonet och ofta knappast 
detsammas tunga wäsenden" . 

I bör.jan av februari har Sundet frusit till och elen 10:e 
i denna månad omtalar Malmö Tidning att färder mellan 
Malmö och Köpenhamn "icke warit sälsynta", ja, man har 
anordnat slädpartier till Danmark ända från Lund. Fjorton 
dagar senare talas det om att "färder t ill Köpenhamn af 
gående och åkande hör nu till det wanliga" . Tyvärr voro 
dessa färder långt ifrån riskfria och elen 24 februari intrM
facle salunda, att de båda handelsbokhå llarna David Julius 
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Riber och E lof Gustaf Psilander samt sjömannen Jonas Eke
lund körde ned i en vak vid Salthobn. Visserligen lyckades 
de taga sig· upp igen men i den rådande snöyran kunde de 
ej finna in till land utan återfunnos morgonen därpå lig
gande ihjälfrusna på isen. Att denna sorg·liga händelse med
förde någ·on minskning av färderna över Sundets is framgår 
dock ej av tidningarnas relationer. 

Årets nöjen inleddes emellertid på nyårsdagen, "då elen 
wanliga Assembleen ägde rum å S :t Knutssalen, hware. t 
kunde göras lyckönskningar, ware sig uppriktiga eller betyd
ningslösa, men dock nödwändiga för det gamla brukets 
skull". Av annonserna framgår , att man höll p å mellan kl. 
6 och 12 på k vällen och att entren var 32 sk. banko. Anord
ningarna omhänderhades av E . Björk på Stadt Hamburg, 
som även under vinter- och höstmånadema med jämna mel
lanrmn tillställde s. k. subskriberade danssocieteter. Här
utinnan hade han en flitig konkurrent i J. M. Fick, inne
havare av värdshuset Mon Bijou. Han hade dylika tillställ
ningar så gott som varje söndag· under säsongen. "Resande, 
som af någon Ledamot blifwer introducerad, erhåller entree 
mot 24 sk. B :ko. Den resandes namn införes af den introdu
cerande uti en dertill inrättad bok." 

Båda dessa nöjespappor anordnade även maskerader, Björk 
från kl. 7 på aftonen till 1 på n~tten, F ick mellan kl. 8 och 
kl. 2. D en senares annonser , v ilka alltid voro likalydande 
(naturligtvis med undantag av datum) förtjäna återg·es. Jag 
väljer den som gäller årets första mask erad. 

Fredagen den 26 instundande Januari anstä ll es hos underteckn ad 
' faskerad-Bal, som börjas kl. 8 på a ftonen och slutas kl. 2 om morgo nen. 
E nireen betales med en R:dr R: gd. D å egentliga nöjet med Maskerad
Bal ä r förenad! med allmän ma skerin g, tillåtes i ngen omaskerad entrce 
förrän vid g iYen ignal kl. J2, h va re[te1· Ba len på vanligt sätt fortsä tter. 
Mot billig· beta lnin g erhåll as masker och ko ty mer ho un dertecknad , 
som icke skall underl å ta att v idtaga de 11 ödiga å tg·ä rd er som erfordra s 
för Sä ll skapets beqvii mlighet och befordrand e af god ordnin g·. 

Två dagar efter denna maskerad firade Sk ånska Amaran
ther-Orden sin vanliga högtidsdag med bal mellan klockan 
6 och 1 på Knutssalen mot en avgift av 1 Rdr bko pr person. 
Även beträffande denna t il1 stä llning var det Björk. som stod 
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Teaterbyggnaden vid G usta f 

Adolfs torg före bra nden 1881. 

för rusthållet. Söndagen den 11 februari hade Fick å ter 
mask erad och samma dag gavs det opera i Malmö. D å bör
jade nämligen "Tyska Opera Säll skapet" under ledning av 
A. H euser en månadslång sejour p å Malmö teater. "Under 
mitt wistande härstädes skall mitt ifrigaste bemödande 
blifwa, att p å 'ett tillfredsställande sätt motswara respektive 
Publikens fordringar '', försäkrar direktören i sin första an
nons, av vilken framgår , att premiären skulle bli Bellinis 
treaktsopera "N orma" . 

Innan jag går vidare i texten kan det kansk e vara av 
intresse att deJge förteckningen p å de "spektakler", som 
tyska operan uppförde. Den ser ut så här. 

Söndage n den U februar i: No rma, opera i tre akter, af Bel lini. 

Onsdag·en den 14 februa ri: Ofhello, el le r Moh ren i Vened ig, s tor opera 
3 akter, af Rossin i. 

Freda gen den 16 fe bruar i: ]ohann oon Paris, stor opera i 2 akter, 
af Boi ldi eu. 

Söndagen den 18 februari: Cendrillon, stor opera i 3 akter, af Isoa rt. 
Måndagen den 19 februari: llroita Frun , stor opera i 3 akte r, af 

Boildieu (ti ll förm ån för regissören A lbert Spahn) . 

Onsdage n den 21 februari: Romeo och Julie, stor opera i 4 akter, 
af Belli ni. 

F redagen el en 23 februari : Polacken och hans ba.rn ell e r Fä ltwii beln 
wid fj erde Regementet, sångspel i 1 akt, af A. Zorz ing; dercfkr Den 
Osynlige, komisk opera i 1 akt, af Beul e. 
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Söndagen den 25 februari: Fra Diavolo, ell er Wä rdshu set i Terrazina, 
s tor opera i 3 akter, af Auber. 

Onsdagen den 2 februari: Robert der Teufel, stor opera i 5 akter, 
af Meyerbeer, med många dekorationer. 

Fredagen den 2 mars: Zampa, ell er Marmorbruden, stor opera i 3 
akter, af Herold. 

öndagen den 4 mars: För andra gången Robert der T eufel . 

Måndagen den 5 mars: Förrädaren, lustspel i 1 akt, af Holbein ; <ler
e fter gifwes Tusensköns Spegeln, komiskt sångspel i 2 al ter, af C. Bl um 
(till förmån för C. Hanstein). 

Onsdagen den ? mars: Tiius, heroisk opera i 2 akter, af Rossini . 

Torsdagen den 8 mars: Tancred, stor opera i 2 akter, af Rossini. 
Mellan båda akterna exequeras variationer för Violoncell , componera<le 
af underteckn ad (d. v. s. mu ikdirektören M. Ganz, till vars förmån 
operan sku lle ge ). 

Måndagen elen 12 mars: Enleoeringen ur Serailen, stor opera, af Mozart. 

Tisdagen elen 13 mars: Sångerskorna från Provinsen eller Profroll erna, 
Musikaliskt diverti ssern ent i En akt; clerefter g ifwes: Den resande Stu
denten, komisk opera i 3 akter (t ill förmån för Hilclegarcl Wicleman, 
sångerska). 

Onsdagen den 14 mars: Axur, Konung af Ormus, sto r opera i 4 akter, 
a f Sa l ieri ; clerefter en Ep ilog, om fram äges af fru Heuser. 

Ett imponerande program som synes. Men fråga är om 
Heuser och hans sujetter hade å stor anledning att rosa 
marknaden, trots att tidningarna voro mycket välvilliga. 
Allehanda hade t. o. m. långa recensioner, något ganska 
ovanligt p å den tiden. Uttalandena voro i allmänhet mycket 
vänliga, i all synnerhet beträffande primadonnan fru H euser, 
som tydli gen stod i en klass för sig. De första föreställning
arna gingo emellertid bra och tidningarna konstatera, att det 
de första fjorton dagarna varit fu ll a hu . Ja, "Fra Diavolo" 
hade, skriver Allehanda, "oaktat ett starkt yrwäder lockat hu
set fullt af åskådare". Vad "Robert der Tcufel" beträffar, som 
gavs till förhöjda priser för att någorlunda kunna täcka de 
dryga kostnaderna, meddelar Allehanda med illa dold stolt
het, att "af detta kolossala verk har Stockholms Publiken 
hittills fått nöja sig med en enda akt" . Tidningen hoppas, 
att Heuser måtte stanna länge kvar, ty därigenom uppfylldes 
en av mång·a yttrad önskan och "Ref. tror wisst, att upp
muntran å allmänhetens sida ej torde uteblifwa". Malmö Tid-
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ning är di_iremot pessimistisk, eftersom "sällskapets föreställ
ningar nu en tid warit ganska litet frequenterade". Ja, tors
dagsförestäUniugen den 8 mars, då mu ·ikdirektören Ganz 
skulle ha in recett, måste inställas "emedan de för ålda bil
jetterna icke betäckte omkostnaderne". Men, tröstar tid
ningen, detta berodde helt visst ej på att publiken ej var 
belåten med tyskarnas prestationer. Nej, det kunde tillskri
vas "elen icke underliga omständig·het, att större delen af 
a llmänheten finner sig· icke hafwa råd att nästan hwarannan 
afton be tå sig dessa temligen dyra nöjen, särdeles som de 
i.i.ro att tillgå hela wintern igenom, hwarunder teatersälska
perna avlösa hwaranclra i en stad, som, ehuru just icke små
stad, likwäl icke kan räknas bland de stora." Heuser blev 
också tvungen att sluta sin sejour och även den sista före
ställningen var föga talrikt besökt. 

En lustig episod måndagen den 5 mars under Hansteins 
recett förtjänar att in extenso återges efter Malmö Tidning: 

Herr Hansteins recett sist lidne Måndag illustrerades af ett löjligt 
entreakts-spektakel. En bonde, om wi hörde rätt, ifrån Wintrie, sedan 
han under första akten wäckt allas uppmärksamhet genom det besyn
nerliga sätt, hwarpit han betedde s ig om åskåda re, begy nte, när rid å n 
gick ned att hålla hög ljudda ia l till öfrige spektatörerne och under 
på låencle, alt han kunde roa fo lk "Jia bra som komianlerne", trädde 
fram i el en toma lll id len är parlerren , gest ikulerade, pratade och gjorde 
någTa icke sercleles gra nnlaga kullerbyttor på bänkarne. Sedan han så 
muntrat s ig och Auditoriet en stund , hwarnnder han uppwkick le starkare 
skrattsalfwor och Applådissemanger än de Tyska Aktörerne, tyckte 
någon, att p11bliken fått nog af delta sla gs komedi och försökte ,yräka 
ut honom, hwilket kifwen slutligen lyckade, men ännu i dörren hördes 
orden: "Ska ja ucl , så ja men sjel will ja ha mina penga igen". 

I detta sammanhang bör även citeras den notis, som stod 
i följande nummer av tidningen: "Att den dramatiske bon
den, om h"wilken sista numret af denna tidning förmälte, 
enligt trowärdig persons intyg icke war ifrån Wintrie, war
der härmed på begäran tillkännagif wet" . 

Under operans malmösejour hade den hela tiden haft kon
kurrens i sedvanliga societeter, assembleer och baler, ja, även 
slädpartier, vilka anordnades ända in i april. Den 18 i denna 
månad kunde rnalmöborna åter förlusta sig åt "spektakler". 
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D å hade nämligen den danske teaterd irektören J. Mullers 
sällskap premiär på "Ett ungt äkta pars Hushållning, nytt 
lustspel i 1 ak t, af Scribe och Bay ard, bearbetadt af Carl 
Borggaard. Derefter : Köge Huskors: vaudeville i 1 akt af 
Professor J. L. Heiberg". De goda malmöborna voro emeller
t id av allt att döma ännu trötta efter operaföreställningarna, 
ty ett föga talrikt auditorium hade infunnit sig-. Lika galet 
var det, då man g·av Oehlenschläg·ers tragedi i 5 akter 
"Hagbarth och Signe" och "Smeden i Neumark, nytt Ju ·tspel 
i 1 akt af W. Holst, Kongl. Dansk Skådespelare" samt kome
dien "De troå Frimurarne av Pelletier Volmeranges (grun
dadt på en werkli g händel e)" . Men Muller höll ut oförtrutet 
med före fällningar varannan dag-. · ågrn fragedier uppförde 
han dock ej mera, utan lustspel, vådeviller och komedier 
(bl. a . av Holberg). Sista föreställningen gav han först tis
dagen den 17 maj. 

Att det trots i a l1mänhet mycket då li g publikfrekven · -
och trots konkurrensen under en vecka i slutet av april och 
början av maj från "Tyrolske Natursångarne Bröderne Leo 
med Sällskap'', vilka gåvo "vocal-soireer" på Knut salen -
kunde löna sig, berodde p å att 1uller tre elle r fy ra gång·er 
uppförde ett verk! igt dragplåster. D et var "Kiirlek och 
Hämnd eller Domi, den amerikanska apan, melodram i 
twå akter af Tolcl, musiken af Kapellmästaren A. M:. Miille r, 
Wien". Denna pjäs hade, omtalar A llehanda, med särdeles 
frmngån g givits på de fle ta av Europas teatrar, varvid 
Domis roll allt id liksom i Malmö utförts av hr Springer, "som 
innewarande winter i Stockholm å Kongl. Theatern uppträdt 
i denna pjes icke mindre än 27 särskildte g·ång·er, a lltid för 
fullt hus och med utomordentligt bifall" . Pjäsens art framgår 
tydligast av följande citat ur Malmö Tidning : 

De gånger då Herr Springer wisat ig, har hu set lik wä l a lltid warit 
fullt oaktuclt prisernas höjnin g och "el en s tore Abekat'' ha r clerwid 
beständ igt warit elen a ll män na " ycl el ens og Beaandelsens sto re Bewir
ker", Publikens sy nncrli gc g unstlin g, före må le t för hög lju clt bifa ll , till 
och med vivatrop. J a lefwe Ape-poes icn! Den ynes werk li gen wara den 
enda, som nu för tiden r iktig t lönar sig, den enda som, lä tt och luft ig 
lik - Apans språ ng frå n scenen t ill logen :r 1, ä r i s tånd gjuta ny 
fri skhet och spänning i d e t u n d e r ö f w e r m å t t e t a f p o e-
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t i s k a n j ut ni n g ar domnand e s in n c t. - Si.iga hwad 
man wi l I, så tycks emell ertid Herr Sprin ger ge sin roll med mycken 
sanning, wi skull e nä stan säga idealitet, å tminstone i a llt hwad detal
j erna a ugår. Att hans beteende i allmänhet fa ll er sig wäl menskligt 
och att åskådaren ofta stadnar i någon förwå nin g öfwer denna Apas 
utomordentli ga slu ghet och förm åga a tt inträng·a i menn iskors planer 
och beräkningar, och att ma n förty icke kan riktig t glömma Herr Springer 
för Apa n, de t allt få r icke skrifwas på Hen Springers räkning, utan 
på de t, minst sagd!, besy nnerli g·a tyckets författare, som ti ll agt ett 
djur rn enskliga känslor, pass ione1· och intell ektuell a förmö ge nheter. Dock 
kanske äfwen h~irmed kan äga sin riktighet, ifall , hwad wi icke känna , 
någon slags reciprocitet, möjligen skull e existera emellan ape- och men
n iskoslägtets wissa individer. 

(En nutida läsare av ovanstående kan ju knappast 
att göra sina reflexioner, då han tänker på vad som 
dagar mest lockar teaterpub1iken.) 

undgå 
• 0 

i vara 
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Så var det sommar och nu började utomhusnöjena, vilka, 
i varje fall annandag pingst den 4 juni, koncentrerats till 
Möllevången. I brunnssalongen där anordnade sålunda Dav. 
Conr. Riber assemblee mellan kl. 4 och 9 på kvällen a 
24 sk. bko biljetten. Vidare hade till staden anlänt "gymna-
tikern" A. Marwig med fru, vilka, som det hette i en för

handsnotis, "skola med nöje warit sedda i flera af R i.k ets 
städer". Marwig annonserade sålunda: 

1ed Kongl. Maj:ts a ll ernåd igste till stånd ii mnar undertecknad, Mån
dagen den 4 Juni 1838, å ' ida swårare owäder ej inträffar, wisa uti 
Möllewångsparken c n s t o r b r i 1 j a n t E k l ä r e r i n g wid 
hwilket till fä ll e twcnne stora Luftballon ger komma att uppstiga. Hwarje 
ballong innehåller 20 fots höjd och 36 fots omkrets. Eklärerin gen består 
af emellan 4 och 500 lampor, marescha ll er, fl ere slags trnnsparenter, 
pyramider och Bengaliska eldar. Ingången öppna kl. 6, ekläreringen 
börj as kl. half 9 och luftballongernas uppst ig ning kl. half 10. Parken 
blifwer eklärerad till kl. 11 eftermiddagen. Närmare ti llkännagifwes 
genom tryckta affischer. 

En ofantlig mängd åsk ådare hade infunni t sig, konstaterar 
Malmö Tidning. "Hwacl som derwicl me t lärer fäst upp
märksamheten, war· två luftballongers uppgående, som här 
är något owanli gt och som lyckades rätt bra." 

Veckan innan midsommar hade malmöborna det nöjet att 
besk åda en då mycket omtalad person, n iirnligen "elen långa 
Lappflickan Stina Ca.jsa Larsclotter med säll skap" . Midsom
mardagen, då "wii.clerlek en war wack er", drog man emeller
tid man ur huse - ej bara från Malmö u tan ii:wen från 
Lund och närbeHigna orter - ut t ill den vackra skogen vid 
Torup, "hwars egare gerna . t illåter enhwar att därstädes roa 
sig och har för a llmänhetens nöje anlagt dansbanor m . m ." 
Musiken därute var fin, nämligen Södra Sk ånska infanteri
regementets musikkår under fanjunkare Wippel, som ansla
git inkomsten av clansbiljetterna till de nödlidande i Dalarne. 
Av en annons senare, införd av prosten Gullancler, framgår 
att man i Torup c1 ansade samman 179 rclr ti ll de nöclliclancle. 
Även fanvig var nu ute i Torup "med sin upplysning, som 
dock icke tog· sig synnerligen ut i el en wackra aftonen , hwars 
stilla winclar ock så endast ett litet stycke bortförde hans 
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luftballonger". Dansen gick emellertid med liv och lu st "och 
armar och ben sågos i nästan oupphörlig rörelse" . 

D et var nog också tröttheten efter det myckna midsommar
dansandet som gjorde att endast några få åhörare bevistade 
den dagen därefter i stora salen på Stadt Hamburg anord
nade deklamatorisk-musikaliska aftonunderhållningen a 32 
sk. bko. Tillställare voro två korsångerskor vid det nu upp
lösta Heuserska operasä llskapet , fru Victoria D öring, född 
Krick eberg och hennes dotter . 

Till nöjena denna t id, åtminstone för stadens k vinnliga be
folkning, bör man väl även räkna "ex positionen af insände 
handarbeten och effek ter för mildrande af nöden i Dalarnc 
och Wermland'', anordnad av "härwarancle Ledamöter a l' 
Sk ånska F runtimmers Föreningen" . Expositionen , vars bil
jettintäkt skulle gå till Malmö stads arbetsinrättning, hölls 
de tre första dagarna av juli i Knutssalen och var öppen 
mot 8 sk. bko entre. D en 4 :de hölls auktion på utställnings
föremålen. Kvällen innan hade f. ö. till förmån för de nöd
lidande i Dalarne och Värmland anordnats en assemb l~e pu 
Stadt Hamburg mellan kl. 8 och 2 på natten . Damer och 
barn betalade 32 sk. bko och herrar 1 rdr bko i entre. 

Vad expositionen beträffar gav den i inträdesbilj etter 230 
rdr 22 sk. bko, vilka sålunda gingo till stadens arbetsinrätt
ning. Auktionen på de 331 utställda gåvorna inbringade inte 
mindre än 4000 rdr rgld. " tskilligt p laisanterie gaf 1if åt 
aukt ionen , hwaribland må nämnas, att hattar , t illhörige de 
närvarande utbjödos och inrop ades av äg·arne, en med 25 
R :dr Bko." Vidare omtalas bl. a . a tt "en topp H witbetsock er 
och några sk ålp. d :o sirap betaldes med nära 30 R :dr" . Efter 
auktionen begåvo sig nog å tskilliga av deltagarna till den 
amma kväll hållna musikaliska soiren i J. M. Fick salong. 

Även den var anordnad av två medlemmar ur Heuserska 
sällskapet, sångerskan Hildegard Wideman och basisten Ed
vard Bost. 32 sk. bko kostade entreen . Omkring 150 personer 
hade infunnit sig· till konserten, som "gafs med den förträff
lig·het , man kunde wänta af Heuserska Operans y ppersta 
prydnader" . 

Fr. o. m. söndagen den 8 juli anordnades en tid framåt 
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harmonimus ik i Möllevången av Södra skåningarnas musik
k å r. S tåndspersoner betalade 16 sk. bko, ba rn och tjänstefolk 
8 sk. Konserterna gåvos med omsorg, men för ganska få 
åhörare, heter det den 21 juli i Malmö T idning. "D eremot 
skall en positivspelare, som wistas här under marknaden. 
från morgon ti ll q·wäll haft fullt hus, förmodligen en följd 
dels deraf att han skall besuttit en utomol·clente li g färclig·het 
på sitt instrument och dels cleraf att han för det mästa lät 
höra s ig på torge t." Hur orgelspelaren G . Giinters från Göte
borg· konsert ti sdagen elen 10 i Svenska k yrkan (cl. v . s. S :t 
Petri) avlöpte, förmäler e_j någon av tidningarna . Av annon
serna framgå r emellertid att elen varade mellan ! ? och i 9 
och att bilje tterna kostade det vanliga ell er 32 sk. bko. 

I Möllevången vae det f. ö. ej blott regementsmusik. D. C. 
Riber anställde även några brunnssocieteter mot en entre av 
24 sk. rglcl. Och J. M. Fick bjöd den S:e på en scenisk
deklamatorisk aftonunderhå llning av herr och fru C. och 
P etrine Orlamunclt samt hr J. Hougaarcl. D en var förtj~inst
full och besöktes av nära 300 personer skriver Malmö Tid
ning, men mås te, då elen dagen efter skulle upprepas, in
ställas, "besynnerligt nog i bris t på spektatörer" . O ch dock 
hölls, som redan framg·ått av det föregående, stormarknad 
i staden vid elen tiden , mycket besökt av både köpare och 
säljare. Marknaclsnö_jena ha dock varit något triviala, tyck er 
Malmö Tidning med undantag· av jus t elen Orlamuncltska 
soiren. "Bland nöjen, hwilka endast en klass räknar som 
sådana, är," fortsätter bladet , "en mängd slagsmål som mark
naden haft i följ e med sig." 

Av insändare i de följande ticlningsnumren framgår , att 
skulden för slagsmålen lades p å hantverksgesällerna, som 
måhända blivit förargade på de rivaler om flickorna de få tt 
i elen sjömilitär, som just under marknaclsclagarna gästade 
Malmö. Måndagen elen 23 anlände nämligen till redden en 
övningseskader från Karlskrona. D en bestod av linjeskeppet 
Prins O scar, fregatten Josephine, korvetten Jarramas och 
skonerten Falk. D e tre sistnämnda fartygen hade ankrat 
upp redan på förmiddagen, medan linjeskeppet, säkerligen 
till stor förtre t för befälhavaren, eskaclerchefen, kommendör-
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kaptenen och riddaren Melander, råkade sitta fast på ett 
gnmcl utanför Limhamn till ut på eftermiclclag·en. Fartygens 
ankomst hade lockat många åsk ådare ner till hamnen, där 
de "åskådat dessa kolossala byggnader, som icke på lå ng· tid 
inträffat utanför denna hamn". Med anledning av det fina 
besöket anordnade f. ö. D . C. Riber redan p å tisdagskvällen 
i brunnssalongen en speciell dansafton i vi lken åtskilliga av 
officerarna och kadetterna deltogo. P å torsdagseftermidcla
gen avseglade emellertid flottiljen till Nordsjön. Men redan 
på lördagen var hamnen åter målet för malmöbornas ny 
fikenhet. Då anlände nämligen Malmö stads första ångbåt, 
som fått namnet "Malmö", för att börja sina turer till Köpen
hamn och Liibeck. Det var nog å rets stora evenemang. Redan 
på fredagskvällen - ty man visste ej riktigt när ångaren 
skulle inträffa - "började utomordentligt folkrika prome
nader till skeppsbron och utkik på alla upphöjda punkter 
cleraf, fortsattes sent på aftonen och förnyades påföljande 
Lördags morgon tills närmare middagsstunden, då emot kl. 
12 det så länge wäntade föremålet med windens hastighet 
wisade sig i farwattnet och genast inlopp i hamnen", skriver 
Allehanda elen 1 aug usti. Alla fartyg i hamnen flagg·ade, 
folket hurrade och glädjen var stor. P å söndagen g_jordes 
första resan till Köpenhamn med 150 passag·erare och på tis
dagen den andra med 40 reslystna. "Den korta tid fartyget 
hittills legat i hamnen, har skeppsbron ständigt 'varit besökt 
af åskådare, som på närmare eller fjermare håll tagit far 
tyget i ögnasikte." Av den i Allehanda senare publicerade 
resandelistan framgår , att det var folk av alla åldrar och 
alla samhällsställningar från landssekreteraren Halling och 
ryttmästaren Löwenhjelm till juvelerare- och bagaregesäller 
som voro passagerare på "Malmös" första tur till Köpen
hamn. Även å tskilliga magistrar från Lund och en av uni
versitetsstadens mest kända handlande, Carl Isberg, voro 
med på första turen.* 

* Den som närmare intressera r sig för omständigheterna omkring 
å ngarens tillblivelse, ankomst till Malmö etc., hänvisas till konstnären 
E inar Bagers roliga och detaljrika skildring i Malmö Fornm innesföre
nin g·s årsskrift 1936. 
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ågra andra no1en än att gå och titta på "Malmö'', då 
fartyget låg här i hamnen, bjöds man av tidningarna att 
döma knappast på under elen närmaste tiden, om inte dit 
skall räknas - glaceförtäring. J. de Capretz, elen kände 
konditorn, annonserar nämligen då och då : "A' la Glace ser
veras hela eftermiddagen i Möllewångsparken" . Vidare kunde 
man gå och gymnastisera hos fäktmästaren chartau eller 
lära sig dansa hos J. M. Lang-, båda från Lund. Tisdagen 
den 7 augusti infann sig f. ö. å ter gymnastikern Marwig 
och gav p å kvällen i trädg·ården vid Stadt Hamburg en stor 
representation. D en bestod "uti Gymnastiköfningar, hwar
wid wisas Hercules styrka, J ounglering· och balanceringar 
m. m.; wid samma tillfälle kommer en Luftballon att upp
stiga". Inträdet kostade resp . 24, 16 och 8 sk. bko. I Malmö 
Tidning p å lördagen heter det under "lnsändt" följande: 

Förliden Tisdag hade man det nöjet att se en Aftonunderhållning af 
H:r Marwigs lilla Sälskap, hwarwid i synnerhet H:r Eis feldt utmärkte 
sig g·enom sina Saltemortalsprång och sin attangtion att gå på Linan, 
och H:r Marwig genom sin betydliga kroppsstyrka. Om Söndag få wi 
det nöjet att se en dylik Repre entation, men med fl era nya tillägg, 
hwarwid H:r Eisfeldt kommer at t gå på linan med förbundna ögon m. m. 
Efter hwad man hört äm nar Herr Marwig med sitt Säll skap att resa 
till Lund i början a f n~ista wecka. 

Den lilla insändaren gjorde nog sin ber~i.knade verkan, ty 
Marwig fick så myck et åsk ådare att han först söndagen den 
19:e gav sin sista representation "i bakgården wid Stadt 
Hamburg" . 

Så gick det en tid utan något speciellt i nöjesväg-, så framt 
man inte dit kan räkna beskådandet av den svärdfisk , om
kring 4 alnar lång, som två bönder från Vellinge torsdagen 
elen 6 september salubjöd i Malmö. D e lyckades sälja den 
för 6 rdr rgld "ehuru det länge betwifwlades att köttet wore 
ätbart". Söndagen därpå gav emellertid kongl. musikdirek
tören L. J. Appelberg från Stockholm, "biträdd af härwa
rancle Musikälskande En fullstämmig· Vocal- och lnstrumen
tal-Concert' ' på teatern. Vidare utförde elen förut omtalade 
Springer (gunstbenägit) en komisk föreställning, "Die Ecken
steher" och dansade till slut en mazurka. Appelberg beteck-
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Hedvig Charlotta Djurström. 
Efter teckning av Maria Röhl. 

nades f. ö. som "Virtous på Flöjt med g·odkänt r . kte". ästa 
söndag - och även måndag·en - gavs på teatern societets
spektakler till förmån för stadens fattig·arbetsinrättning, var
vid platsloge kostade 32 sk. och övriga platser en rdr bko. 

Tar dagen den 20 september påbörjade den tidens främsta 
svenska resande teatersäll kap en lång· sejour på Malmö tea
ter. Det leddes av Erik Wilhelm Djurström, då en femtio 
års man. Om honom s~iges det i uppslagsböcker, att han 
visserligen som skådespelare var uppstyltad och överdrivet 
patetisk, men att han höll en förträfflig repertoar (vilket 
även framgår av besöket i Malmö 1838). Han förtjänst och 
betydelse är att, ej sällan före elen kungliga scenen, ha gjort 
svenska publiken bekant med flera av romantikens beröm
daste verk, ofta nog i egna för sin tid mönstergilla, ännu 
underbart levande översättningar. Hans hustru i andra giftet 
Hedvig Charlotta Djurström, född Hoff man, förenade med 
sällsynt sköna yttre medel ett starkt temperament och är 
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bekant såsom den första Orleanska jungfrun i Sverig·e (1832). 
Det var sålunda ett verkligt celebert besök p å Malmö tea
ter. Att räkna upp alla de pjäser Djurström bjöd malmö
borna skulle ta ett par sidor i anspråk , i all synnerhet som 
pjäserna efter tidens sed voro försedda med två t itlar. 
Emellertid gällde premiären " Grefroe Saint-Germain eller 
Jesuiten och Häxmästaren , sk ådespel i 3 akter, af Alphouse 
Fournier och Francois, öfwersättning af E . W. Djurström ; 
<lerefter gifwes: Nej, komedi i 1 akt, med sång". P å re
pertoaren stodo åtski lliga pjäser av Lord Bulwer, Scribe, 
Heinrich von KJeist, Frans von Holbein etc. Sista föreställ
ningen var just "Jungfrun af Orleans" av Schiller, liksom 
nästan alla de pjäser man gav i Malmö översatt av Djur
ström. D å och då stack han emellan m ed sångsp el eller 
komedier med sång och ibland sjöng mellan de olika pjä
serna m :lle Magito arior ur Mozartoperor. 

Först elen 24 oktober finner emellertid en av tidningarna, 
Allehanda, anledning att närmare syssla med föt·eställning
arna p å teatern, "ett nöje, som af hwar.je person med bild
ning företrädesvis m åste 'värderas." Tidningen hoppas, att 
Djurström skall få det mottag·ande han förtjänar eftersom 
det är längesedan man i Malmö fick sk åda något av verk
ligt sceniskt värde. Visserligen hade man under året haft 
såväl tysk opera som dansk vådevill men herr Djurström 
har "sina gamla talanger och sina ny a p,jeser och bjuder 
publiken ett mästerligt urwal af elen mängd produkter, 
hwaraf wår ny a litteratur eger sådan rikdom". Emellertid 
konstaterar tidningen till sin ledsnad, att det ej varit så 
mycket folk p å de föreställningar som redan givits och "det 
tycktes nästan wara oförklarligt att man i Söndags såg de 
flesta logerna p å första raden alldeles torna, då Hr D . bjöd 
publiken p å ett så wackert spektakel som Guttenberg": 

I en t id , som elen närwarancle, då Boktr yckeri-konsten gjort så märk
wä r cl ig·a framsteg, då elen wisat sitt mäktiga inflytande på den fram
skr idande bi ldn inge n, då Bok-pressen är organ för den all smäkt iga opi
nionen, då tyckes det wara intressant att få se denna upptä ckt i sin 
första linda och se huru fadren till denna upptäckt , den ä dle Gutten
berg, kä mpade emo t otroliga so rger och olyckor, för att nå det stora 
werk, som bragte honom sjelf till ti g·gars ta fwen, men hwaraf efter-
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we rld en e rhöll s in skönaste rikdorn , sin bildnin g och uppl ys ning. -
Pjesen gaf rätt wä l och den publik , som war t ill städes, tycktes vara 
mycket belå ten med s in afton . 

Malmö Tidning å sin sida omnämner ej teaterföreställ
ningarna förrän den 3 november men då i en lång artikel 
om "Griseldis" d. v. s. det romantiska sk ådesp el i 5 akter 
af F r . Holm (Baron von Bellinghausen), öfwersättning af 
E. W . Djurström, som fredagen elen 26 oktober för första 
gången uppfördes . Tidningen drive r något med styck ets sen
timentalitet, men prisai· den ledig·a översättningen och fly 
tande versen och berömmer bland de uppträdande främst 
fru Djurström i huvudroll en: "Gri eldis roll i hänseende till 
dess hjärtskärande partier äg·cle något befry ncladt med Fru 
Djurströms sentimentalitet och passade henne derför bättre 
än mången annan . - En stor förtjenst hos Fru Djurström 
i:ir, att hon alltid kan sina roler , något som ~ifwen äg·cle 
rum hos de öfrige denna afton. Men Fru Djurström man
k erar aldrig ens på ett ord." 

Söndag·en den 4 november uppfördes för första gången 
"D en sköna fli ck an från Lyan", sk ådespel i 5 akter av E. L. 
Bulwer och översatt av Djurström. Det var ty dli gen en pjäs 
som slog an, ty båda tidning·arna överflöda av beröm. Malmö 
Tidning talar bl. a . om direktörens utomordentliga översät
taretalang, till evidens prövad i denna pj äs och Allehanda 
ägnar en och en halv av sina fem. och en halv spalter text 
å t denna pjäs, i v ilken "Fru Djurström ånyo få tt en triumf 
för sin kfinda talang" . 

Pjesen ba r här i Ma lmö warit uppförd twe11ne gång·e r för a lldeles 
fullt hu s och efte r för ta rep resentationens s lut fra mkall ades l-I :r D . 
och emottogs med de mes t lifliga b ifall sy ttrin gar för elen njutning han 
genom detta s tycke bereclt publiken . Wi hoppas a tt många gånge r få 
å terse den sköna fli ckan , ty den so m se tt de tta tycke en gå ng, ser 
det gern a om igen och elen om icke se tt de t ska ll säkert a ldrig bättre 
kunna ti ll brin ga en ledig a fton än wicl defta spektakel. H:r D. har 
ski cka t en afskr ift ti ll Theatren i Stockholm dch de t skall bli intressant 
a lt se om II :r Bulwer ell er I-I :r Spr in g·er skal l räkn a rnPs ta a ntal e t a f 
fu Il a hus. 

D en 6 december gav Djurström sin sista föres tällning i 
Malmö med " Jung·frun a f Orleans". ågon recension härav 
lämnar ingen av tidningarna. 
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I samband med redogörelsen för teaterföreställningarna bör 
även återges följande i Malmö Tidning vid flera tillfällen 
publicerade annons: 

Plan af Malmö Teaterbyggnads salong, dess indelning och numrering. 

Afsigten med denna i form af grundritning upprättade plan har warit 
att bereda den teatersökande publiken tillfälle att i förwäg kunna wälja 
önskad plats, då det nu ofta händer, att man wid köpet af billet icke 
wet hwar man kommer att sitta och att bekanta sällan kunna förut 
rangera så, att de komma i hwarandras närhet, om de så önska. 

Planen kostade 4 sk. bko. 

Det bör i detta sammanhang påpekas, att Malmö Tidning 
redan elen 29 oktober 1836 i texten publicerade elen här av
bildade "uppgift p å i hvilken ordning· platserna äro å Amfi
teatern." 

12345678 

Men teatern hade dock ej under hösten varit de enda nö_jen 
malmöborna haft att tillg·å. Söndagen elen 7 oktober anställde 
clansläraren J. M. Lang assemblee på Knutssalen med slut
övning av hans elever. Den började klockan sex på efter
middagen och inträdet var 32 sk. bko. Sedan eleverna dansat 
"ett Theatraliskt Dansclivertisement, en Francaise och en 
Galopp-Cadrille fortsa"ttes dansen af Sällskapet gemensamt 
i likhet med 'vanlig Assemblee". Två dagar senare gåvo några 
danskar aftonunderhållning · på teatern för tämlig·en talrik 
publik, som fann mycket nöje av vad som b_jöcls, skriver 
Malmö Tidning-, som. tillägg·er att "Sälskapet å terwäncle om 
Onsdagen med Ångfartyget till Köpenhamn." Av elen resan-
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delista som publicerades i Allehanda konstaterar man att det 
danska sällskapet bestod av "Skåclespelarne Waltz, Petges 
och Salgren samt I-lass med Fru och dotter" . Petges är med 
all sannolikhet identisk med Anton Pätges, äldre broder till 
elen berömda danska skådespelerskan J ohanne Louise 
Heiberg. 

Just i dessa dagar gingo malmöborna f. ö. miste om en 
konsert av en känd violinvirtuos Prospere Sainton, men mera 
härom nedan. 

ågra annonserade eller på annat sätt i tidningarna omta
lade nöjen under november utöver den assemblee, som Fick 
anställde på månadens första dag har jag· ej kunnat finna . 
December månad inleddes med den sedvanliga Knutsbalen. 

ågon succes var det tydligen inte, ty Malmö Tidning kons
taterar att "S :t Knuts-salen war i år på Gillets wanlig·a hög
tidsdag lika glest befolkad som wid samma tillfällen under 
föregående senare åren." Tidningen finner det vara "ett 
märkwärdigt tidens tecken, att så få sällskap eller föreningar 
här kunna sammanhållas" och återupprepar därmed vad den 
tidigare den 20 oktober sagt i samband med den ovan om
nämnda inställda violinkonserten. Sainton hade anlänt till 
Malmö från en konsertturne i övriga Sverige och "hade för 
afsigt att medelst en arrangerad konsert äfwen h~ir låta höra 
sin virtuositet, men då en skalk, med hwilken han händelse
wis kom i beröring, afrådde honom från detta företag, såsom 
förlustbringande, med mindre han wille bjuda på kadrilj 
eller wals, förstummades konstnären och föranstaltade genast 
om sin afresa." Denna händelse väckte Malmö Tidnings be
grundan över den låga ståndpunkt p å vilken musiken i 
Malmö befann sig· och den liknöjdhet varmed elen om.fatta
des, detta så mycket egendomligare som i staden var förlagd 
en regementsmusikkår, vars direktör länge stått i spetsen 
för Musikaliska sällskapet härstädes . Detta var i början av 
sin tillvaro mycket verksamt, men nu var det en generalpaus 
"hwars långwarighet låter befara, att denna som en morgon
sol uppstigna inrättning nedfallit som en skinnpäls." Och 
likväl räknade sällskapet flera hundra betalande ledamöter 
och här fanns gott om musikamatörer som gärna skulle vilja 
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medverka. Men en spiritus rector aknades p åstodo de sak
förståndiga. För eg·en del var t idningen ur stånd att finna 
den riktiga anledningen till det musikaliska stilla tåenclet, 
men hoppades att ämnets viclrörnncle "snad må tte föranleda 
till uppbrotts-sig·nal i det musikaliska lägret." 

Och signalen kom elen 1? november i form av följande 
annons : 

Mu sikaliska Sä ll skapets respektive samtlige Ledamöter, behagade sam~ 

manträda i Sä ll skapets va nli g·a arbetsrum, O nsdagen den 2 l dennes kl. 
:; e. m., för att y ttra sig ö fvcr, a f t'itski lliga a rbeta nde ledamöte r, vä ckt 
frug·a om Sä I lskapets upplösnin g. 

Det var ju nog inte p r:ecis vad skribenten i Malmö Tidning· 
väntat sig. Men det var ej så farligt som det såg ut. Den 1 
december skriver nämligen t idningen bl. a . följande : 

'\Vi kunna för a ll a tonkons tens wiin ner omtala , att mu ikaliska Säll 
skapet ämn a r lefwa upp på ny tt , oaktadt det nedslående i annonse rna 
om propositionen att upplösa de tsamma. För tillwägabrin gande af beslu t 
om denn a ti ll ämnad e på nyttfödelse har man t ill stor del att ta cka 

ii ll skapets mu sik föres tå ndare, som oan edt s in a med fl e re tjenstbefatt-
11in g·ar förenad e göromå l, åtagi t s ig leda de till en gå ng i weckan be
s tii mda öfn ingarne, hwarm ed g'jordes början s ist!. Torsda gs a fton, och 
ko mma under win tern twennc a ll män na a mma nkom ter a tt äga r um , 
hwaraf fö lje r, a tt det lill a ~1rsbidraget snart ko mmer att i n fordras. Det 
är nu att förwä nta, att hwarje amatör å ter bestränga r s itt lä 11 ge hwilande 
in lrnment och icke swiker \varken i inställ else ell er den p11nktlig·het 
Förestå ndaren ege r så obes tridli g rätt att på räkna , utan heldre å tmi n
stone för den ena aftonen i wecka n, försakar bå de a ffaire r och gästa
b ud. Skada emed lertid att Anföraren s ig sjclf t ill bitriide icke har mer 
iin en s ki c kli g Violini st, h waraf fö lje r att första tämman är något 
S\vagt besatt mot hela den temmcli gen fullta li ga blås kören, men vi för
moda, att den uppmun tran och wäckelse, Sä ll skapets sträfwande förm år 
ingifwa, skall föranleda bemed lade förä ldrar, att lå ta lä ra sina un ga 
söner en konst, om föräd lar s innet, undanr ycker förförelsen månget 
offer , och med för ett a lltid antagligt rekommendationsbre f wid Yng
linge ns inträde i werlden. 

Musikaliska sällskapets vidare öden lig·g·a ju utanför ramen 
för denna artikel, varför det inte f inns någon anledning att 
här orda därom. 

Vad slutligen decembers vidare noJen betrMfar kan an
tecknas att Fick ånyo hade assemblee elen 16 :e och D. C. Riber 
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maskeradbal på Stadt Hamburg· annandag jul. D et är kansk e 
därifrån Allehanda har följande anekdot om en ny slags 
kvinnolycksalighet: 

Hur lycklig ä r man icke, sade T herese F. på en oupe hä rom da g·cn 
ti ll in bä sta wä n, Mamse ll M., då man som jag bor på la ndet och en 
gå ng i må naden ka n i wår skön a täckwagn fä resa hem om natten 
frå n en bal i Ma lmö med må nen i lysa nde på himmelens fö te och med 
Lyck a lighelcns ö i ridikylen. 
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EN PORTRÄTTSERIE FRÅN 1700-TALETS MALMÖ. 
Av ILS GöST A SAND BLAD. 

är porträttmåleriet som ett utslag av en ny tids ökade 
självkänsla under 1500-talet nådde en föL·sta b lomstring i 

orden, intog· Malmö en sådan stormaktssfällning, att säker
ligen även vissa av dess borgare läto konterfeja sig. Ett 
porträtt från denna epok har iiven bevarats, nämligen Jör
gen Kocks, som genom seklerna fö ljt han gård och ~innu 

finns kvar inom dess murar. Med 1600-talet geL' oss ett rikt 
källmaterial antydningar om omfattande porträttsamling·ar 
åtminstone i ett par av de burgnare köpmanshemmen. Bo
uppteckningen efter borgmästaren Söff rcn Christensens änka 
noterar t. ex. ett sådant porträttg·alleri av stor omfattning. 
Hur själva bilderna sågo ut, kunna vi få en föreställning om 
g·enom Petrikyrkans epitaf ier. Från David Patersens votiv
skåp av anno 161? med de eleganta, strängt stiliserade stif
tarporträtten kunna vi följa utvecklingen fram till Hans 
Svendsen Rogg·es eller Söffren Christensens fami ljeporträtt 
från 1600-talets mitt. I båda fallen sitta här fäderna omgivna 
av sina hustrur och av en talrik barnaskara. 

Berätta dessa porträtt för oss mycket om t iden, dess män
niskotyper och dess livsuppfattning, är det dock först med 
1700-talet vi i större omfattning· möta en borgerl ig nordisk 
porfrättkonst av individuellt karakteriserande kynne. Under 
detta århundrade föddes i Malmö en sådan porträttmålare 
som Alexander Roslin. De konterfej are, som verkade i staden, 
voro av betydligt enklare slag, men deras konst ~i g·er sitt 
stora intresse ur både a Umi.in och malmöhi storisk synpunkt. 
Främst tänker man då på porträttmålai·en Martin David 
Roth, ti ll vars klientel under åren från :l ??8 och framåt hörde 
en rad kända malmöbor. 

Martin David Roth, 1 ?56-1805, var son t ill klockaren i 
Slågarp Christ ian Davidsson Roth och hans hustru Gertrud 
Elisabeth Ciertz från Lund. Fadern, som själv gått i Malmö 
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läroverk, ville tydligen helst lå ta sonen g·å den lärda vägen , 
och han fick också ta studentexamen i Lund. Men hans lust 
stod till målarkonsten, och efter att ha släppt honom ur sikte 
i Lund, å terfinna vi honom först 1782 i Konstakademiens 
handlingar i Stockholm. Han kallas där "Martin David Roth, 
tuderande från Lunds Academie", och antecknas som "åt

njutande undervisning hos direktör Pilo". Hur länge han vid 
detta tillfälle, då han omnämnes därför att han fått tredje 
medaljen i figurteckning, gått vid akademien veta vi för 
närvarande icke, men att han redan fyra år tidigare, · 1??8, 
arbetade som porträttmålare utan att vara helt oskolad på 
området, visar portr~ittbes tåndet i Malmö. I Stockholm erhöll 
Roth 1783 och 1784 n ya medaljer . Redan 17 3 hade han er
hållit befattningen som ritmästare vid Lunds universitet , 1?84 
ingick han äktenskap i Lund med Johanna Elisabeth Kast
mann, köpte gå rd vid Skomakaregatan och slog sig ned i 
staden för å terstoden av sitt liv . Han avled 1805. 

Även ·om porträttör var Roth främst knuten till Lunds 
universitet, där han utfört en mängd professorsporträtt. Men 
dessutom har han konterfejat ett antal sk ånska prästfamiljer, 
ett par skånska godsherrar, några lundaborgare och ett tiotal 
malmöbor. De flesta av de senare äro målade före Ro ths 
utnämning till akademiritmästare i Lund, och man får d~irav 
intrycket , att någ ra malmöfamiljer und er utbildningst idcn 
protegerat den unge målarstudenten. 

Sin första kända porträttbeställning fick den 22-årige lun
densat'en , då handelsmann en Thomas Mandorff i Malmö 
hösten 1778 g·av honom i uppdrag att porträ ttera ig, hu st
run och de två barnen . I två större portr~itt har han målat 
köpmannen och hans maka, i två mindre sonen David och 
dottern Christina Chatarina. Thomas Mandorff, som till
hörde en gammal malmösläkt, var född 1723 och var alltså, 
n~ir Roth målade honom en 55 års man. Han tog sin handels
examen redan 1749, och innehade sedan ]äng·e sin position 
som förmögen spannmålshandlare med egen g·ård, n :r 220 
och tobaksplantage utanför staden. Han dog 1796. Porträttet 
ger intryck av en storvuxen , något fetlagd man med kloka 
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Martin D av i cl Rot h : Thomas Mandorff ( 1?23- 1?96). 

Pudrii ttct u lfört I 778. T ill hör fröken Evu Flc 11 sh11 rg'. 
Foto : Svens ka Portri.ittarkivc t. 

vänliga ög·on och en fast formad mun. Han sU't r med krop
pen lätt v riden å t höger men ansiktet en face. Han är ännu 
1778 klädd i en dräkt av rokokosnitt och i rokokofärger , 
blågrön rock och väst och v itt krås, som fladdrar fram 
under elen halvöppna västen. Rockens storn s lag med de g ula 
knapparn a framträda p å portr~ittet so m en markant clriikt
historisk detal.f. P e ruken ~i r tidens van li ga, h å ret uppkammat 
över hjässan och baktill sammanknutet med e tt svarl: band; 
ovanför varje öra en upprullad lock . 

Handelsmannen står där myndig men välvi lli g·, kanske li te 
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Ma r t in Dav id Rot h : Ma ria Christina Ekhollh (1?2?- 1?94), 
g. m. Thomas Mandorff. 

Porträttet utrört 1778. Til I hör F röken Eva F lensburg-. 
Fo to : Svenska Po rtriittarkive t. 

trött efter dag·ens arbete, och målaren har g ivit en samlad, 
lug·n och h e l skildring av honom. Den rokokofärgskala, som 
f inns i kläderna, har fått g·e hela portri.i ttet dess karaktär. 
D et har en viss mjukhet och är gansk a ljust. Något n ervösare 
bör elen unge m ålaren ha känt sig, när han skulle må la h an
delsmannens maka, som genom sin ställning och sina ans ikts-

. drag ser en aning sfrä ngarc ut. Mar ia Christina Ekholth var 
född 1727 och alltså fy ra å r yngre än mannen. Hon är klädd 
i en småblommi g svart-röd-grön klännin g· m ed åts ittande liv 
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M ar I i n David Ro I h: David Thomas Mandorff (1?63- 1846). 

Porträt tet utfört J 778. Til I hör Fröken Eva Flensburg. 
Foto: 5,,enska Port rättarkivet. 

och vid kjol. Kragen är nedliggande och livet har framtill 
spetsisättning. Ärmarna äro halvlånga och försedda med 
engageanter med tre spetsvolanger. På bröstet och ärmarna 
finnas dekorativt stiliserade rosetter, på huvudet bär fru 
Maria Christina en stor spetsmössa. Hon har tagit på sig 
sina vackraste smycken, örhängena med de tre dropplika 
svarta stenarna, halsbandet med det nedhäng·ande korset, ett 
armband p å varje arm och två ringar - det hela ett oerhört . 
tidstypiskt garnityr av kol och bergkristalL ModeJlen sitter 
helt frontalt med huvudet nästan enface. Armarna äro med 
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Martin D av i <l Rot h : Christina Clwlarina Mandorff (1?58- 181?), 
g. m. A nders Gilius Frick. 

Porträttet utfört 1778. Ti llhör Fru Hildur Frick. 
Foto : Svenska Porlrättarkivet. 

en stel rörelse ]ätt korslagda, dock så att smyckena synas. 
Medan Roth målar klädningens mönster, spetsarnas vita 
mängd och smyckenas detaljer, har man ett intryck av att 
fru Maria Christina hela tiden håller ett vakSamt ög·a på 
att det som målas, må las ordentligt. De många detaljerna ge 
färganslaget en viss brokighet trots de mörka bottenfärgerna. 
Å andra sida·n blir det just tack vare detalj erna så roligt 
som dräkt- och stilstudie. 

Thomas Mandorff har även låtit den 15-årige sonen David 
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och elen 20-åriga dottern Christina Chatarina stå modell, och 
de ha tydligen gjort det med inseende av tillfällets vikt. 
Det är en glimt av 1700-talets malmöitiska jeunesse cloree, 
vi får med dessa två porträtt, två moderna ungdomar med 
en viss stolthet i h ållningen och klädda enligt sista modet. 

David uppträder i elen svenska dräkten redan samma år 
som bestämmelserna utfärdades och modet lanceracles i 
Stockholm. Den svenska dräkten var en av Gustav III :s 
överflöclsförorclningar, och elen avsåg att åstadkomma för
enkling på clräktlyxens område och minska importen av ut
ländska dyrbara tyger. Dräkten gjordes i mörkt, i regel svart 
tyg och bestod av väst, jacka och kappa. D å jackan var 
knäppt, hars till elen ett brett skärp, i regel rött. Rock och 
v~ist hade låg uppstående krage, ärmens avsats uppe vid 
axeln hade ett litet pös, som var fritt uppslitsat och kantat 
med band, och även knapphål och knappar inramades av 
band. Kappan bars hängande över axeln eller på ryggen , 
fastknäppt vid axlarna. 

Med berömvärd snabbhet har unge Manclorff följt de 
färska anmaningarna från Stockholm, och han står där alltså 
i elen svarta dräkten med kappan käckt kastad över vänster 
axel och arrangerad så, att det röda fodret lyser fram, lik
som det röda skärpet skymtar vid midjan. 

Porträttet av systern är en ljus rokokostudie med mycket 
vitt, skärt och ljusgrönt. Det är en ung skönhet man här 
möter, även hon klädd efter sista modet, dock icke i svenska 
dräkten, som i mindre grad träng·cle igenom på spinnsidan 
än på svärdssidan. Hon har emellertid svart klädning och 
modern uppstående krage. Vid bröstet bär hon en rosett 
och några skära blommmor. Även i frisyren har hon följt 
med sin tid: hon bär elen höga håruppsättningen med de 
mot halsen nerfallancle två lockarna. Frisyren kröns av en 
lufti g spetsmössa med besättning i skärt. Kring halsen bär 
Christina Chatarina ett halsband med kors, besatt med ste
nar, av samma typ som moderns. 

Christina Chatarina Manclorff biev gift med handlanden 
Anders Gilius Frick, född 1754. Hon avled 1817 och maken 
1830. Porträttet tillhör fortfarande släkten Frick i Malmö. 
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David Mandorff, porträttets 15-å l'ing, gick vidare i faderns 
fotspå r och blev en av tadens rikaste köpmän med spann
målshandeln från Söderslätt som viktigaste verksamhetsgren . 
Han bodde i den stora gården 718- 719 p å hörnet mellan 
P et' Wej ers- och Engelbrektsgatorna. Här hängde enligt upp
gift porträtten av fadern och modern i ·a len , bilderna av 
honom själv och systern i mellanrummet. D et sägs, att y ng
lingen i svenska dräkten småningom blev en y tterst spa rsam 
finansman med ett ganska hetsig t temperament. I debatten 
kunde det hända att han blev så ond, att han bet sönder 
pipskaftet. Han lär ha varit en stor· rökare och avlidit i e:ri 
sjukdom, som hade sin orsak i alltför inten iv tobaksrök
ning. Han dog 1846. Hans dotter Maria Katarina gifte sig 
med P etter Ståhle, och deras dotter Emelie ingick i sin tur 
äktenskap med Theoclor Flensburg'. Tre av släktporträtten 
ha på denna väg följt med till familjen Flensburg, och så 
kommer det sig, att Martin David Roths första konterf ej av 
familjen Manclorff nu häng·er i Flensburgska gården bredv id 
hans endast två år y ngre porfrätt av Rådman Flensburg och 
hans maka, ehuru släktbanclet mel lan de båda familjerna 
icke fanns då porträtten utfördes. 

Porträtten av rådmannen Johan Lorenz Flensburg och 
hans hustru Maria Chatarina Branclt utfördes 1780, och med 
dem hat' den unge Roth presenterat ännu en känd 1700-tals
familj frå n Malmö för oss. J. L. Flensburg var son till råd
mannen "\Vilhelm Flensburg och föddes 1729. Han blev s tu
dent i Lund 1747 och innehade e fte r studie tiden å tski lliga 
uppdrag i Malmö. 1762 blev han aktuat·ie vid r ådstugan, 
1767 staclsnotarie och den 28 oktober 1780 valdes han t ill 
rådman. I samband med denna u tnämning har han tydligen 
vänt sig t ill Roth med porträttbeställningen. Han var då 51 
å r gammal, hustrun 46. I motsats till elen storvuxne try gg·e 
handelsmannen Mandorff är juristen spenslig, och de för
nämt höjda ögonbrynen ger en air av intelligensaristokrati 
å t de t smala, något kantiga ansiktet. P å samma sätt tyck er 
man sig finna, att Roth karakteri serat två motsatta typet' 
i porträttet av fru Maria Chri stina Ekholth och rådman 
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Martin D av i cl Rot h : Johan Lorenz Flensburg ( 1?29- 1?86). 

Porträ ttet utfört 1780. Tillhör F röke11 Eva F le11 sb11rg. 
Fo to : Svenska Po rt rä ttarkivet . 

Flensburgs maka, Maria Chatarina Brandt med det lilla 
runda förnämt fryntliga ansiktet och de spelande ögonen. 
Rådman Flensburg är klädd i svenska dräkten, vilket är helt 
naturligt, då han är tjänsteman; dräkten fick lätt karaktär 
av civiluniform, ehuru detta på intet sätt påbjöds. Fru Maria 
Chatarina är klädd på ung·efär samma sätt som Thomas 
Mandorffs maka; det är intressant att se t. o. m. smycke
nas likhet. 

Klädningen är svart, rosetten som håller samman den ner
liggande spetskrag·en är blå . Utom halsband och örhängen 
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Martin D a Y id R ot h: Maria Chatarina Bra.ndl ( /?36- 1805), 
g. rn. ]. L. Flensb11rg. 

Porträttet utfört 1780. Til lhör Fröken E rn Flr rr sb11rg. 
Foto: S\'cnska Po rträttarkivet. 

har fru Maria Chatarina en pär]nå l i den stora spets1nössan. 
Även halskorset är besatt med stenar eller pärlor. I färghåJl
ningen besläktat med porträttet av elen ung·a Christina 
Chatarina Manclorff har även porträttet av fru Brandt stark 
rokokopräge l. Båda modellerna ha ju också som typer var 
och en på sitt sätt något av rokoko över sig. 

Genom förbindelsema släktingar emelJan tycks Martin 
David Roth ha förstått att utvidga sitt klienteJ. 1781 målade 
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M a rt i n D av i cl Ro l h: A nders Wiedberg (J?JJ- 18 12). 

Porlrti t!e t utfört J ?S I. 

Ti ll hör F r ihe rre C. G. YOn P lalcns s tcrbhu s, S tockh olm. 
Fo to: S"enska Porträttarkivet . 

han sålunda Maria Chatarina Brandts sys ter Johanna Mar
gareta och hennes make, prosten . Holm. Samma år fick 
han en beställning av Thomas Mandorffs svåger, handels
mannen Anders Wiedberg i Malmö, p å porträtt av honom 
och hans hu stru , Anna Charlotta Ekholth. Anders Wiedberg, 
som var född 1733 och dog· 1812, hörde liksom Mandorff till 
stadens stora köpmän och bebodde gå rden 370, där Kompani
huset från 1500-talet ännu står. Under senare delen av sin 
verksamhet ledde han en 1795 startad fabrik för framsfäl-
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M a r t i n D a vid R o t h : A nna. Clwrlofla. E/.:holth ( 1?35- 1?82), 
g. m. A. Wiedberg. 

Porträttet utfört 178 1. 

Till hör Friherre C. G. vo n P la tens terbh 11 s, Stockhol m. 
Foto : Svenska Porträttarkivet . 

lande av puder och sfärkel.-e. är Frans Suell t ??4 prövade 
för eget burskap, var Wieclberg· el en ena examinatorn. Hust
run, som var född 1735, dog redan 1782, å ret e fter det att 
porträttet utförd es. Vid boupptecknin gen 3. 2. 1783 närvoro 
svågern Thomas Mandorff och brodern f il mag. Auder 
Ekholth. 

Roths porträtt av 1781 v isar paret i s in krafts dagar, köp
mannen 48 å r gammal, makan något y ng re. Ehuru Anders 
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Wiedberg icke synes ha intagit någon officiell ställning, hal' 
också han följt det nationella modet och han uppbär på 
ett mycket instruktivt sätt sin svenska dräkt. Man urskiljer 
t. ex. tydligt pöset på höger axel, kärpet, ränderna av på
sydda band och andra detaljer. Kappan ligger ovanligt långt 
fram över axeln och syns därför tydligt. Makan är klädd 
som malmöfruarna tydlig·en bruka : svart klädning med spets
krage och rosetter, här blå, av vilka vi skymta tre nertill. 
Vid barmen bär hon en skär blomma, och i färgackordet 
spelas alltså vitt, skärt och blått ut - en ljus rokokoklang 
också här. På huvudet har modellen den värdiga spetsmös
san. Smyckena av välkänd typ förefalla att vara något dyr
barare än på de tidigare damporträtten. 

Alla dessa porträtt äro utförda innan Martin David Roth 
fick sin första medalj vid Konstakademien. Enlig·t Svenska 
porträttarkivet har han också som mogen mästare utfört en 
serie dock osignerade malmöporträtt, vilka tillhöra släkten 
Kockum och nu finnas hos ingeniör E . Kockum i Ronneby. 
Ett av dem föreställer borgmästaren Henrik Falkman, som 
sitter klädd i en enligt uppgift gul rock med stora knappar 
och stor dubbelvikt krage, som daterar porträttet t ill 90-talets 
mitt - det är alltså utfört kort efter det att Falkman fick 
borgmästares titel, heder och värdighet, vilket skedde 1793. 
De två andra porträtten föreställa Frans Sue ll , vilken var 
tyvson till Falkman. Det ena visar honom i hans krafts 

dagar, omkring 1790. Han är klädd i svenska dräkten, och 
porträttet ger en säker och fri karaktärsstudie av en ståtlig 
och viljestark man. I det andra möter v i en äldre man, 
klädd i en senare tids dräkt. Gestalten är här någ·ot hop
sjunken, men likheten mellan de två porträtten ~i r slående, 
och de kraftfulla dragen kring ögonen, munnen och hakan 
finnas kvur. 

Då jag icke sett porträtten i original, kan jag icke taga 
upp dem till närmare behandling. Bilden av Henrik Falkman 
tycks slående erinra om Roths samtidiga profe ·sorsporträtt, 
och ingen anledning till tveksamhet beträffande attributio
nen synes föreligga. Det yngre Frans Suellsporträttet över-
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stiger i kvalitet vad Roth i regel mäktade å tadkomma, och 
det ~ir där·för man icke utan vidare vill g·odtaga bestäm
ningen. Porträttet av Frans Suell som äldre måste, om det 
är utfört av Roth, på grnnd av dräktskicket t illh öra hans 
allra sista tid före dödsåret 1805. 

Roths åtta malmöporträtt från åren 1?78- 1882 äga intresse 
både som upptakt till konstnärens senare verksamhet och 
som bidrag till kännedomen om vår stads historia. Efter 
akademiåren vann Roth å tskilligt i teknisk s~ikerhet och för
måga t ill plastisk och hel figurteckning. Hans färgskala blev 
fylligare och något tyngre och vi ar stark påverkan från 
Pilo. I sina tidig·a porträtt är han givetvis icke helt skolad, 
men de få just därigenom en naiv och frisk charm. Deras 
färgskala går helt i rokokons anda, och det ljust blåa, röda 
och gröna spelar friskt mot svarta dräkter och vita spetsar. 
Kultu rhistoriskt äro podr~itten intressanta, därför att måla
ren med sådan omsorgsfull detaljering· skildrat dräkter och 
smycken . Vi finna hur borgarfruarna på detta område till 
och med beträffande halsband och örhängen voro bundna 
av en mycket stark uniformitet, men också hur nya mode1 .. 
som hos den unga Chr ist ina Chatarina Mandorff bryter in. 
När vi studera herrporträtten är det av intresse att se, hur 
snabbt svenska dräkten börjar anv~indas, och hum den b~ires. 
Av detaljer ge för övrigt dessa porträtt g ivetvis mindr·e än 
damportr~itten . 

Men man vågar väl också betrakta den unge Roths kon
terfejer som karaktärsskildringar, och sedda ur denna syn
punkt blir deras största värde, att de på ett rättframt och 
sakligt sätt för oss presentera några av de ledande männen 
och deras fami ljer från en vikt ig tid i Malmö stads historia. 
1700-talets förra hälft var ingen uppgång·stid i handelssta
dens utveckling, men under seklets andra hälft förbereddes 
den utveckling, som i och med 1800-talets inbrott så starkt 
skulle sätta sin prägel på staden. Martin David Roths por
trätt ski ldrar det borgerskap, som står bakom denna ut
veckling. 
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EN GATUPROFIL NORRA VALLGATAN

SKOMAKAREGATAN. 

Av STEN KALLI rc. 

Vi kunna ännu icke närmare fastställa grä nsområclet för 
Malmö stads äldsta bebyggelse. Med stöd av historiska do
kument och genom studium av de äldre stadsdelarnas p lan
bild, har dock Hans Wåhlin i sin intressanta uppsats i för
eningens tidskrift för å r 1936 lyckats utföra en h ypotetisk 
rekonstruktion av Malmö äldsta staclsplan. Måhända kunna 
även de iakttagelser, som göras i samband med grävningsar
beten inom de äldre stadsdelarna, biclrag·a till en lösning av 
detta spörsmål. I ganska h ög· grad gäller detta gatug-eävningar 
för avloppsledningar, enär dessa möjlig·göra profilmätningar 
utefter sammanhängande längre sträckor. 

Vidstående plan- och profilritning lämnar, utan att göra 
anspråk på fullständighet , ett e ' empel på en nyligen utförd 
profilmätning från Norra Vallgatan, upp genom Frans Suells
gatan och Stortorgets västra del samt fram till Skomakare
gatan genom Ostra Torggatan - en sammanlagd sträcka på 
omkring 300 meter. Det är givet, att om man på detta sätt 
utför en serie liknande mätningar på olika håll inom staden, 
bör en sammanställning av profilerna kunna ge en tillfreds
ställande bild av elen ursprungliga terrängens ytform och 
hö.jdförhållanden och sannolikt även av de äldre kultur
skiktens utsträckning. Från tidigare tomt- och gatugräv
ningar föreligga visserligen åtskilliga detaljerade mätningar 
av detta slag, men icke i något fall av den omfattning som 
i föreliggande exempel. En redogörelse för denna gatuprofil 
skall emellertid icke här lämnas. D et väsentliga torde framgå 
av ritningen själv. Anmärkas bör, att samtliga på situations
planen angivna murrester och husgrunder för tydlighetens 
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skull schematiskt förstorats samt att även de byggnadsläm
ning·ar och skelettfynd blivit inlagda, som påträffats vid ti
digare tillfällen inom Stortorgets nordvästra del. Alla dessa 
fynd erbjuda givetvis åtskilligt av intres e, men här åsyftas 
i första hand, att åskådliggöra sandbankens profillinje inom 
en central del av "g·amla staden". På samma gång utgör 
denna uppmätning ett exempel på en av de arbetsuppgifter, 
som ing·å i de ständigt pågående systematiska undersök
ningarna i samband med grävningsarbeten för olika ändamåJ. 
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EN FÖRSVUNNEN STADSDEL. 
Av EINAR BAGER. 

Efterhand som den forna bebyggelsen i de delar av Malmö, 
som icke berörts av fortifikationsanläggningarna, kunnat i 
sina huvuddrag rekonstrueras, har det blivit allt mera ange
läget att även söka vinna klarhet ang·ående arten av bebyg
g·elsen i de delar av staden , som utplånades, allt efter som 
fä tningsverken kring Malmöhus v~ixte ut. Åtskilliga upp
gifter i rådhusrättens och bytingets domböcker hänföra sig 
visserligen till dessa trakter, men de vaga ortsbesfämning
arna lämna icke fasta utgångspunkter för en rekonstruktion 
av denna stadsdel. Ur skatte- och rustningslängder kan man 
däremot få ett ungefärligt begrepp om invånarnas ekono
miska villkor under olika tider och ibland även om deras 
inbördes grannförhållande. 

Tack vare ett par dokument, som tidigare synbarligen 
icke blivit beaktade, är det emellertid möjligt att stifta be
kantskap icke blott med de tora huvuddragen i härvarande 
bebyggelse, utan även med karakteristiska detaljer i såväl 
de större anläggningarna som de anspråkslösare småbo
ningarna. 

D en äldsta av dessa handlingar är en "Taxa öfver de 
afbrutne hues wed Hospitaelet", som på generalguvernörens 
befallning upprättades elen 4 nov. 1667. Denna akt, vilken 
förvaras i Malmö Staclsarkiv, innehåller utom namnen på 
husägarna uppgift på husens storlek, ofta även räknad i 
korsvirkesbindningar, gårdarnas belägenhet i förhållande till 
gatnätet samt tomternas utsträckning. 

D å denna taxa upprättats först, då de flesta g·årdarna 
redan voro nedbrutna, har man emellertid beträffande tom
ternas gränser i många fall endast haft att gå "efter anvis
ning af dennem, som de hafuer eijet". För parallell-löpande 
tomter har man nöjt sig med uppmätning av någon enstaka 
tomt och sålunda icke tag·it hänsyn till den inverkan på 
tomtmåtten, som oregelbundenhet i ett kvarters figur kunde 
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medföra. Det är därför tydligt, att de i taxan angivna måt
ten i någon mån måste korrigeras. 

D en andra handlingen är fem år yngre och tillkom p å 
riksrådet Claes Rålambs befallning vid hans besök i Malmö 
1672. Planerna på en förflyttning av hospitalet had e då 
börjat taga fast form, och Rå lamb begärde, att "concluc
teuren" skulle utföra "afrij tningar" såväl av det gamla hos
pitalets plats som av elen tomt vid Rundelsgatan, som_ av ·ågs 
för den nya anlägg·ningen. Med stadsarkivarien Leif Ljung
bergs och arkivar ien Sam Hedars benägna hjälp, för vilken 
jag står i största tacksamhetsskuld, har det nu varit möjligt 
att uppspåra dessa p lanritningar i Kungl. Kammararkivet. 

Dessa ritningar ära utföl'da med de svenska fortifikations
officerarnas vanliga noggrannhet och vi få sålunda beträf
fande det äldre hospitalet en exakt uppgift på byggnadernas 
belägenhet och gmndplaner. Iåg·on be krivning av hospi
talet synes tyvärr icke ha medföljt dessa ritningar . 

Det försök till en rekonstruktion av det raserade området 
med ledning av dessa båda dokument, som här framlägges, 
gör icke anspråk p å att återgiva detaljerna i stadsplanen 
med någon större precision. Hur många vät·defulla upplys
ningar, som än kunnat utvinnas ur dessa handlingar, har 
dock fantasien i ett och annat fall fått tagas till h jälp för 
att bygga över en lucka eller för ett förlika motstridiga upp
gifter. D et väsentliga är emellertid, att jälva elen egenar
tade karaktären av bebyggelsen inom detta område nu ge
nom tillförlitliga samtida vittnesbörd kan fastställas. 

Det område, beträffande vilket dessa två dokument lämna 
besked, låg väster om nuvarande Slottsgatan, som med sin 
frikostigt tilltagna bredd har föga gemensamt med det smala 
prång, vilket på elen t iden i samma sträckning letade sig 
upp t ill Västergatan. D en nordli gare delen av denna gr~i ncl 
benämndes under 1500-talet "Gunder Spenders strecle", me
dan dess sydligare del ej haft något mera särpräglat namn, 
utan betecknats såsom "den agevej Östen wecl hospitalet" 
och dylikt. 

Stadsdelen väster om denna geänd genomskars i östlig-
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PEOER FALJTER,J STRED<: 

P la n av s tadsdelen .väs ter om n uv. Sloltsga tan. Rekonstruktion. 

västlig· riktning· av trenne gator, av vilka den nordligaste 
utgjorde fortsättning av Västcrgatan, den mellersta fortsätt
ning av nuvarande Jacob Nilsgatan och benämndes "Peder 
Falsters strede", samt den sydligaste fortsättning av nuva-
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rande Hospitalsgatan och benämndes "Vestre Hospitals
strede". 

är man genom nuvarande Hospitalsgatan kom fram till 
"Gunder Spenders strede", hade man på vänster hand den 
stora hospitalsanläggningen , som i söder sträckte sig ner till 
stadsvallen vid nuvarande Stora Nygatan och i väster med 
sin tillhörande k y rkog·ård räckte genom nuvarande Kungs
parken till motsatta stranden av yttre slottsgraven. 

Utmed "agevejen Östen wed hospitalet" lågo tvenne långa 
stenbyggnader, åtskilda av hospitalskyrkan, vars östra gavel 
gränsade till "agevejen" . Den nordligare av dessa byggnader 
inrymde sjukstugan och den sydligare "skafferi", skrivare
kammare och brygghus. 

Söder om brygghuset sträckte sig en stenmur ända ner till 
stadsvallen med en ·port vid brygghusets södra gavel, g·enom 
vilken man kom in på "mangården" . Med gaveln mot sten
muren låg strax söder om porten en korsvirkeslänga på 15 
a 16 fack , inrymmande "stall för hästar och ox ar" samt 
lada. Genom en port i denna länga mellan stall och lada 
kom man in i "k ålgården' ', som i söder begränsades av 
stadsvallen . 

Från gatan norr om hospitalet, "westre hospitals strede", 
förde hospitalets huvudingång strax väster om sjukstugans 
norra g·avel in på "ringgården" . Sitt namn hade denna gård 
fått av klock stapeln, som stod strax till höger om ingången. 
Till vänster hade man dörren till sjukstugan, framför vilken 
fanns ett litet skjul, "som er een vern for sne och kuld 
for the fattige". D en beryktade "dårekistan" återfinnes ej 
på ritningen, men har antagligen upptagit den del av sjuk
stugan , som låg norr om ingången. Hela sjuksti.igan hade en 
bredd av 14 alnar och en längd av ej mindre än 56 alnar. 

Genom en dörr i sjukstugans södra gavel kom man in i 
k yrkan, som i sned vinkel mot gatlängorna sträckte sig 
västerut till 93 alnars längd. Bredden var emellertid endast 
14 alnar. Själva k yrkan upptog dock endast c :a 3/5 av bygg
nadens läng·cl. I västra ändan voro nämligen avdelade tvenne 
rum, som vid tiden för uppmätningen upptogos av "vedhus" 
och "lada" . Beträffande den senare upplyser en anvisning 
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å kartan: "fordom brukat till spannemålshus", och det kan 
tilläggas, att elen på 15 0-talet varit "saltkällare". 

Kyrkans huvudingång· låg på norra lång·siclan och framför 
densamma fanns ett litet vapenhus. Först år 1583-84 hade 
kyrkan erhållit välvt tak och från samma tid daterade sig· 
~iven en stor del av inredningen. Bakom altaret förmedlade 
en gång förbindelsen mellan sjukstugan och " kafferiet" i 
·öclra längan. Denna g·ång var skild från kyrkan genom ett 
panelverk. En anmärkningsvärd detalj i kyrkan utgjordes 
av de 36 fön trens utsmyckning med givarnas målade bor
garevapen. 

Å ömse sidor om vapenhuset lågo v id kyrkhingans norra 
yttermur ett par låga sidobyggnader, s. k. lutor, uppförda av 
sten, vilka tidigare trolig·en inrymt "borgarestuga" och "ar
betsstuga". Även vid elen södra yttermuren fanns en mindre 
sådan, ehuru uppförd av .korsvirke. Alla dessa sidobyggnader 
betecknas p å ritningen som "några clhe fattigas hytter". 

l vinkeln mellan kyrklängan och den sydligare gatlängan 
låg ännu en korsvirkesluta på 5 fack med takfall från den 
senare byggnaden. Denna luta upptogs av köket och genom 
en g·ång i dess nordligaste fack hade den sydligare g·atlängan 
sin utgång till "mangården". 

Den sydligare gatlängan var av ungefär samma d imen
sioner som sjukstugan. Dess större, norra del uppi.ogs av 
"skafferiet" och skrivarekammaren, medan dess södra del ut
gjordes av brygghuset. Strax utanför brygghusclörren på 
längans västra lång·vägg fanns en brunn på "mangårclen". 
Även "ringgården" hade sin brunn, som låg strax norr om 
kyrkläng·ans västra g·avel. 

En stor "abildgaarcl" eller trädgård, inhägnad med plank, 
upptog hospitalsanläggning·ens sydvästra hörn. Trädgårdens 
västra gräns utgjordes av hospitalskyrkogårdens mur, som 
i norr sträckte sig upp till elen vid "Westre Hospitals strccle" 
belägna hästmöllan, på vilken hospitalets pannmål förmal
des. Mellan hästmöllan och hospitalets huvudingång sträckte 
s ig utmed "Westre Ho pitals strede" en lång stenmur, som 
möjlig·en kunde ha varit en rest av en yttermur från en 
tidigare riven, nordlig· länga. 
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Kyrkogården väster om hospitalet, vilken omgavs av en 
krafti g· tenmur, var taclens största begravningsplats och 
mätte i runt tal 130 alnar i fyrkant. D et var uteslutande 
stadens mindre bemedlade, som här fingo sin sista vilostad. 

Söder om k yrkogården och "abildgaarclen" samt väster om 
"k ålgården" låg utmed stadsvallen en stor trädgård . D en 
hade som så många av stadens fa tigheter en g·ång t illhört 
Jörgen Kock och sedan övergått i handlanden Willum 
Diricksöns och hans arvingars ägo. P å 1640-talet innehades 
elen av borgmästaren P eder Rasmusen. Ehuru elen icke be
röre i de handlingar, som ligga t ill gTtmd för denna u tred
ning, ha r den , för att bilden skall bliva full tändig, här 
omnämnts. 

Väster om denna trädgå rd ·amt k yrkogården förde ett 
"strede" från ,,-Westre Hospitals strede" ner t ill staclsvallen. 
P å 1640-talet hade emellertid detta strecle, om närmast hade 
karakfri.ren av larmgata , utarrenderats till grannarna och in
hägnats, vilket dock p åtalades, emedan "det k and ick e vell 
pacltzere at strederne skall saa hendkommis fraa byen , om 
der kom nogit paa, Gud forby clc !" 

Närmast stad vall en låg vi.ister om detta strecle ett om
råde, som t i I I hörde hospitalet och k allades "Klostergaarclen". 
P å 1540-talet och ett par decennier framåt hade slottet haft 
sitt brygg·hus här . Nu lågo här i rad 12 små bonin gar, av 
v ilka sex nybyggts 1586. Det var anspråk slösa, lerklinfa 
k orsvirkeskojor, som av hospitalet uthy rdes t ill småfolk. 
Storlek en varierade meJlan fy rn och se k orsvirkesfack. 

Norr om "klostergaarclen" sfräckte sig ett k varter upp till 
"Westre Hospitals strede" . I-lär låg längst i öster C laus Urte
gaarclsmand s trädgård, d~i refter följde Johan Mohrbeck s 
t renne måboning·ar och två ödeplatser , som också tillhörde 
honom, samt längst i väster ett litet hus på fy ra fack , till
hörigt hospitalet. Mästerrnannens ökända bostad har ock så 
varit att finna någonstädes i detta kvarter , antagligen ö ter 
om hospitalets hus. 

Väster om detta k varter och Klo tergården lågo en rad 
småkojor, som kallades "Kongens boder" och sorterade under 
Malmöhus. Tillg~ingli ga handlingar lämna icke närmare upp-
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Västra stadsdelen. 
I förgrunden till hög·er hospitalet, i mitten hos1:iital skyrkogården, till 

vä nster k losterbodarna. Rekonstruktion. 

gifter om deras utseende, men de ha . äkerligen varit av 
mycket anspråk slös karaktär, ty dera invånare t illhörde 
samhällets fattigaste och sämsta lager. 

Kvarteret norr om Westre Hospitalsstrede hade en bebyg
gelse av mycket enhetlig· typ . Efter sitt läge benämndes 
småhusen här: "östre stenboder" och "nordre stenboder". 
Den södra gränsen, som sålunda vette mot hospitalet och 
k y rkog·ården, inhägnades till största delen av plank och sta
ket, tillhöriga dessa stenbodars tomter. Endast vid kvarterets 
mitt låga här några små "sieleboder", tillhöriga hospitalet 
och bebodda av fattighjon. 

Såsom namnet antyder voro stenbadarna grundmurade, 
vilket snarast talar för, att de skulle datera sig till en tid, 
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då ännu stadens tegelugnar voro i verksamhet. 1-Iörnhuset 
i östra stenhodraden, "liggendis wed hospitals port'', var 
dock ett korsvirkeshus på sex fack. De övriga småhusen i 
denna rad hade en gatufasad, växlande mellan 14 och ? 
alnar, och heteckningen "hodar" angiver klart deras an
språkslösa art. Av de östra stenbodarna tillhörde de fem 
nordligaste hospitalet. 

D e norra stenbodarna vid "Peder Falsters stredes" södra 
sida bestodo av femton bodar, alla av precis samma storlek, 
12 1/2 alnars läng·d utmed gatan. Liksom de flesta småhus 
såväl här som i staden i övrigt ägdes de av storborgare och 
uthyrdes till småfolk. Sålunda innehade handelsmannen 
Albret Cornelisens änka fem och Jost Hermandsen Krut
meijer sex hodar i denna husracl. 

Längst i väster avgränsades detta kvarter av en gård eller 
bod, tillhörig rådmannen Lauritz Kofoed. Genom ödets 
oblida skickelse hade denne mer än någon annan horgare 
drabbats av förluster genom de nya befästningsanläg·gning
arna. Hans stora huvudgård vid Söclergatans östra sida strax 
innanför den gamla Söclerport hade till största delen ned
rivits och hans vackra trädgård med trenne fiskeclammar 
"och anden herlighecl'', som upptog största delen av nuv. 
gamla k yrkogården, hade offrats för fortifikationsverken 
utanför elen nya Söderport vid Engelbrektsgatans mynning. 
Tack vare myndigheternas försummelse att gottgöra honom 
för dessa förluster äga vi nu noggranna uppmätningar av 
dessa tomter, vilka åtföljde han böneskrift om ersättning 
år 16?4, eller såsom han själv allerunclerclånigst, men något 
obestämt daterar in skrift: "dencl tid Eders Kongl. Mayts 
benådade staden med Eders Mayestatische Nerwaru". 

Av särskilt värde är en uppgift, att elen tomt, som i detta 
sammanhang· intresserar oss, i väster gränsade till ett "smalt 
sträte", som vinkelrätt från Peder Falsters strecle förde ned 
till "gatan som uthgick genom Wästerport". D å planritningen 
även visar östra kanten av vallgraven framför bastionen Carl 
Gustaf, få vi härig·enom kvarterets västra gräns skarpt 
markerad. 

Väster om ovannämnda "smala sträte" synas de "Westre 
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stenbocler" ha legat. Förmodligen utgjorde de en spillra av 
ett tidigare raserat kvarter. Uppgifterna om dem äro emeller
tid synnerligen vaga och medgiva icke ett fullt säkert fast
ställande av deras läge. Ursprungligen hade denna stenbocls
racl bestått av åtta bodar, men vid tiden för värderingen 
låg·o trenne tomter öde. Ett talande bevis för dessa bodars 
torftiga beskaffenhet lämnar instrumentets värcleringssiffror, 
i det varje bod blott uppskattas till 10 dalers värde. 

Medan kvarteren hittills haft en rätt markerad slumkarak
tär, visar kvarteret norr om Peder Falsters strecle ett mera 
skiftande utseende. Utmed Guncler Spenclers strecle - "det 
smalle strecle" - , fortsätter raden av småboclar, åtta små 
korsvirkeshus på vardera 5 fack. Även utmed Peders Fals
ters strecle finna vi blott ett hus av något burgnare typ, 
nämligen Oluff Weffuers gård. Utmed Västergatan ligga 
däremot trenne gårdar med såväl ansenligare bebyggelse som 
framför allt rymlig·are tomtutrym1ne. Hörngårclen i nordväst 
- Gicleons gård - har sålunda en länga på 15 korsvirkes
fack mot Västergatan och vinkelrätt mot denna en lika lång 
läng·a mot väster. Christoffer Snickares hus mäter 11 fack 
och har en stor trädgård, som sträcker sig ända ner till Peder 
Falsters strede. Gathuset i elen tredje gården - iels Han
sens - är visserligen blott ? fack, men även här har elen 
bakomliggande tomten en betydande utsträckning. Ännu ett 
hus vid Västergatan mäter ? fack, men med obetydlig· gårcls
plats, medan övriga fem småhus blott innehålla 4 a 5 fack 
vardera. Beträff ancle elen öster om Gicleons gård belägna 
Willum J ensens gård lämnar instrumentet icke några upp
lysningar. 

Samma blandade karaktär visar slutligen kvarteret norr 
om Västergatan. Läng·st österut ligga fyra små korsvirkeshus 
på 5 a 6 facks längd. Peder Jeppesens angränsande gård 
mäter däremot 14 fack, och gården längst västerut, "Margrete 
Hans Peclersen Holsts store Gaard", har med sin 40 alnars 
gatufasad varit en av stadens betydligare byggnader. För det 
knappa tomtutrymmet mellan Västergatan och stadsmuren 
hade en ticliga1~ ägare av denna gård rått bot genom att för
värva en angränsande ödetomt och där anlägga en trädgård. 
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Då denna gård är en av de få i denna stadsdel, vars his
toria i någorlunda obruten följd kan utläsas ur handlingarna, 
skall dess tidigare öden med några ord omnämna . I 1500-
talshandlingarna figurerar den under benämningen "Capells
gorclen" eller "Sancti Simonis et Jude gorcl'', och ägdes, när 
den år 1532 första gång·en omtalas, av änkan Gertrud Knuds. 
Fem år senare innehaves den av borgaren Michel Wessel och 
efter dennes död tillfaller elen, antagligen genom arv, råd
mannen Palne Jensens änka Anne. Under hennes sons, 
kaniken Wessel Pallesens tid förfaller gården så grundligt, 
att hans änka Karen i arv övertager blott en öde plats. I 
detta kick övergår den i Söffren Skrifvers i Fogderup ägo, 
varför denne vägrar att betala den gården åvilande jord
skylden. 

Om dess öden under de följande åren lämnas besked i en 
kostlig inlaga av år 1634, som har till författare slottsskri
varen Christoffer Lauritsen Bring, en herre, vars ledstjärna 
genom livet synes ha varit att aldrig betala en fordran 
okrävd, och om möjligt inte heller clå. Skrivelsen är ställd 
till föreståndaren för altaregodset, som fordrat 8 mark jord
skyld av Bring·: 

IHS 
Kierre Albrit Corneliesön, Gud Allermechtigste giffue 

Eder en goed Lycksalig daug. Efftersom jeg kreffves for 8 
mark Jordschyld aff en platz Söffren Schriffuer fordum 
haffuer aaet (ägt) , saa ved jeg icke aff nog·en jorclschyld 
plichtig· at verre, effter at al. Peder Sanclers, förige raad
mand her i byen, nogle aar förenclt Gud kallade ham, for
foraerede mig den for willig· thieniste jeg hannem udi hans 
leffuencle liff giort och bevist haff de thil e'vindelig frij 
eigendomb, effter at amme platz thilforne laae plat och 
aldelis öde, under faefoed, borgemester, raad och byen (til 
spot) 'ved algaclen thil slottedt, hvor der icke andet sambledes 
end skarn och umbflett, som gaff stanck och und lucht, saa 
som och anden ulycke sig clerpaa thildrogs, i dett at Byens 
Thyer (tjur) enn gang, som Svend Engell Kongens lensmand 
i Boltoffte, der haff de verret paa slotted hoes Slotzherren 
om nogit at bestille och gick ned igien, spranck Tyren op 
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och stack hannem lhiel. Siden bleff jeg ombedet baade aff 
sal. Peder Sander, saa vel som min sal. morbroder Christen 
Hansen och andre got folck at jeg vilde lade samme öde 
pladtz inclhegne. D~ giorde jeg Borgemester, raaclt och byen 
thil aere och vi]g·e och loedt clend paa min egen bekostning 
inclheg·ne, som och koste mig en hiel hob, thi ellers laae den 
thilforn Borgemester, Raad och byen thil spott och vanaere, 
i elen steclt elen met andre öde och forfaldne pladser, jeg 
hafver ladet bebygge, nu er byen paa elen fornembste gade 
nest ved slotted thil pryclelse och Ziratt. Att det motte 
betenkes och icke for min goede vilge paalegges nogen 
besver, mens derfor udslette, om dett aff misforstand kand 
verre indschreffuet. Dette I de g·oecle Mencl thil erklering 
vilde anmelde. J eg giör alticl gierne huis Eder kiert er. 

Actum Malmö den 21 aug. Anno 1634. 
Christoff er Bringh 

Eigen hand. 

Ännu tio år efter avlåtanclet av denna skrivelse föres 
denna plats i altargodsets räkenskaper under elen beteck
nande rubriken: " disse eff terschreff ne tvistis om". Emeller
tid blev Christoff er Brings ekonomiska ställning allt mera 
undergrävd, hans m ånga gårdar, bl. a. Jörgen Kocks hus, 
utmättes eller såldes efter hand, och Kapellsgå rclen, vilken 
betecknas såsom hans huvudgård, övergick i änkan Margrete 
salig Hans Peclersen Holsts ägo. Själv bodde hon emellertid 
aldrig här, utan stannade kvar i sin gåi·d vid Stortorget. 

De upplysningar, som stå att vinna rörande bebyg·gelsen 
i övrig·t av denna stadsdel i äldre tid, talar för, att den under 
den period, som kan överblickas, icke underg·ått någon större 
förändring i socialt hänseende. Ehuru stadsbilden endast i 
sina huvuddrag kan skönjas i de ä ldsta bevarade skatte
längderna 1517- 19, se vi redan då den burgnare befolk
ningen koncentrerad kring östra delen av Västergatan, Adel
gatan och Ostergatan, dock med tyng·dpunkten vid de se
nare. Den västra stadsdelen företer däremot en bild av täm
ligen jämnt fördelat armod. 

Med utplånandet av elen västra stadsdelen hade icke ut
byggandet av Malmö försvarsverk nått sin slut liga gräns. 
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1 ågra decennier senare krävdes nya offer från stadens sida, 
vilka nu kommo att drabba ett antal av stadens största han
delsgårdar. Det är min förhoppning att i någon kommande 
årgång· få framlägga de iakttagelser, som i samband med 
denna rasering kunnat göras. 

Bilaga. 
TAXA OVER DE AFBRUTNE HUES 

WED HOSPITAELIT. 
Eftersom att wi undertegnede haffuer bekommit woris 

gunstige Ofrighedz anbefalning och Taxt, effter hans Excell. 
Herr Feltmarschalch och General Gouverneurens schrifftlig 
anhefaling, anlangende de }order och Grunder, her we ter 
neder i staden, som husene er nederbrut till festningens 
fortifications fornödenhed, at wi dennem schulde taxere och 
wurdere, huad de kunde were werd, saa hafuer wi o nogle 
gange dit forföyet och efterseet saa meget 'vi kunde, och 
anwiszning· av dennem som de hafuer Eijet och efter deris 
berettning befundet som fölger : 

1. Petter Staffin En waaning· - 6 bindinger i Ostre steen
boeder liggende wed hospitals port, breden cleraf, aff 
synder i nörr - 14 alen och paa den wester ende breclen 
12 al :, lengden af öster i wester 63 al: - 15 dal. mt 

2. Jep Laszesen Tömmermand - 2 waaninger aff sönder 
i norr, effter hans eg·en anwiszning, breden for til ga
den - 28 alen, och lengden af ö ter i we ter - 63 alen 

-20 dal. smt 
3. Hendrich I-lansen Berentz - 1 waaning af sönder i nörr 

breden 14 al: och leng·den af öster i w·ester - 63 alen 
- 15 dal. smt 

4. Hendrich Hellesen En waaning, som för hafuer weret 
Toe, er breden aff sönder i nöer, effter hans egen an
wiszning, breeden 21 alen, och lengden aff öster i wester 
63 alen 18 dal. smt 

5. Anne sal. Albret Cornelis - 5 waaninger i de norder 
steenboeder, strecher sig aff öster i wester 'vd til Peder 
falsters strede, breden - 62 1/2 alen, och lengden af 
noer i sönden - 55 al: - 27 dal. smt 
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6. Dirich Albret en 1 waanmg i de norder steenboeder af 
öster i wester, breeden for til Peder Falsters gacle 
12 1/2 alen, lengclen af nöer i sönder - 96 /34 alen 

- 22 dal. smt 
7. M: Peder Hermanclsen 1 waaning· paa samme sijcle 

breclen - 12 1/2 alen, lengclen 96 3/4 alen - 22 dal. smt 
8. J oest Hernrnnclsen Krutmeijer - 6 waaninger paa 

samme sijcle, breclen 75 alen och lengclen 96 3/4 alen 
- 130 dal. sm t 

9. Kirstene sal. Petter Rasmus - Toe waaninger, och en 
öde Platz paa elen norcler sijcle i Per falsters strede aff 
wester i öster wcl till gaclen breclen - 34 alen och 
lengclen af sönder i noer - 39 alen, efter hencles beretning 

- 14 dal. smt 
10. Bentte sal. Johan Kmtmeijers - tre waaninger på samme 

sijde, huor. af breden for ud til gaden, er ef fter affkomst 
breffue fra "\Vester i öster incltill det smalle strecle, som 
gaar till Westergaclen - 27 alen, lengclen - 24 1/2 alen, 
af de Toe waaninger och breclen af den Eene - 11 alen 
och lengden - 28 al: - 36 dal. smt 

11. Ioch hafcle hun en waaning i det smalle straecle, 
strechencl is sig af sönder i nöcr, breclen 11 alen, lengclen 
- 28 alen - 8 dal. sm t 

12. Cornelius I-lansen Rog - 1 waaning i amme straede, 
fem binclinger bredden - 11 alen, lengclen aff öster i 
"\Vester 28 al: - 8 dal. sm t 

13. Hans Wullenwefuer - 2 waaninger 10 bindinger i samme 
strecle, breclen af sönder i nöer - 22 alen, lengclen 28 alen 

- 16 dal. smt 
14. Hendrich Hansen Berntz Toe waaninger i samme strede, 

breden 22 alen, lengden - 28 alen - 16 dal. smt 
15. Karen Matthies Ifuers - 1 waaning der hos, bredden -

11 alen, lengden - 28 al. - 8 dal. smt 

Vestergacle fra elen liden strecle: 

16. Hans Wullenwefuer - 4 waaning·er fra öster i wester 
paa den sönclre sijcle - 18 bindinger, breclen - 36 alen, 
lengden paa de förste 8te bindinger, paa hörnet - 14 alen 
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och lengden paa de 10 bindinger af nöer i synder -
45 1/4 alen - 19 dal. smt 

17. Johan Palm hafuer haft der en waaning 'var 4 bindinger, 
9 alen breden med it lidit gaardz Rum langt 16 alen 

- 5 dal. smt 
18. Niels I-lansen 1 huusz, 7 bindinger aff öster iwester, 

breden 14 1/2 alen, och lengden af noer i synder -
102 alen - 23 dal. s 

Niels Hansen hafuer endnu haft it styche hafue Rum 
bag Johan Palms waaning som tillforne hafuer hört till 
Nelses huusz och er derfra solt, breden 9 alen och leng
den ind imod Oluff Weffuers paa den sijde 78 allen -
17 1/2 dal. 

19. Peder Jensen Wognmand it huusz 7 bindinger lang, 
breden 14 alen och leng·den 43 alen - 12 dal. 

20. Christoffer schnitger it huusz med hafue, strecher sig 
fra Westergaden indtill Peder fallsters strede, huuset 
till W estergade 11 bindinge, breeden 22 alen, och lengden 
133 alen - 31 dal. 

21. I och hafde hand 1 st. hafue liggendis imellen ·els 
Hansens hauge paa den norder och Oluf vVefuers paa 
den söndre sijde breden 14 ale noch leng·clen 43 alen -
111/2 dal. 

22. It huus på hiörnet Gidian iboecle war efter hans berett
ning - 15 bindinger lang· af noer i sönder, och clesz 
foruden hafuerum, derfra i synden, och 15 bindinger 
lang östen for huuset indtill Wilhum Jensens gaard, en 
öde platz saa huusz med hafuerums bred för till gaden 
er 30 alen och lengden af nöer i sönclen 72 alen -
20 1/2 dal. 

Paa den Iorcler side Wester gade: 

23. Peder Jeppe en et huusz af wester i öster 14 bijndinger 
breden for till gaden 28 alen och lengden ud til muuren 
511/4 allen - 16 dal. 

24. Hans Wullenweffuer - Toe waaninger - 13 binclinger 
udtill gaden, breclen 26 alen, och lengclen ud till Muuren 
511/4 al. - 15 dal. 
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25. Jep Roedem(este)r 2 waaninger - 10 bindinger breden 
·wd till g·aden fra wester i öster 20 alen lengclen naeder 
till Muuren 511/4 al. - 14 dal. 

Summa lateris, paa de Tomter och platzer etc - 559 1/2 dal. 

De smaa siele boeder wed hospital kirchegaard effter 
Suend broleggers beretning breeden aff öster i wester 32 
alen, lengclen af sönder i noer - 27 3/4 alen - 12 dal. 

Fortegnelse paa de Jorcler och Gruncle, som till forne cee 
Taxereclt och ·wurcleret: 

1. Francke Giertes hafue, liggencles ne t 've ten optill 
Hospitals kirckegaarcl, huis brede haffuer weret fra 
öster och i we ter efter de 8-•e clannemenclz af sigt -
52 1/2 alen, och i lengclen af nöer i sönder, incltill kloster
gaarclen - 95 allen, er satt och Taxeret efter affsigtes 
formelclning - 60 dal. 

2. Johan Mohrbeck hafcle cler hoes 3 waaning·er och 2 öde 
platzer, huis brede er af öster i wester efter cl 8-•e clan
nemencls aff sigt 50 al., och lengden af nöer i änder 
indtill klqstergaarden 95 alen, er satt och Taxeret efter 
deris affsigt for - 60 dal. · 

3. Hospitalet haf cle cler hos 1 waaning· 4 binclinger i breden, 
9 1/4 alen och lengden fra nöer i sönder incltill K loster
gaarden 95 1 /2 alen - 12 dal. 

4. Noch hafcle hospitalet Closterg·aarden med cles tilliggende 
hafuerum, som war 12 waaninger - 58 Binclinger, er 
breclen af öster fra hospitals kirchegaarcl i wester imocl 
Kongens boecler 112 alen, och lengden aff nöer i sönder 
incl imod wolclen 68 alen - 100 dal. 

5. och hafcle hospitalet 5 steen boeliger i de östre steen 
boecler, clee fyre och paa hiörnet wcl till Peder Falsters 
strede 1, huor af bredden hafuer weret efter de 8-10 mends 
aff sigt - 36 al., och lengclen af öster i wester 56 al. -
100 dal. 

6. Jakob Iielsen hafuer haft 1 waaning i de norcler steen
boecler, ucl till Peder Falsters strede, breclen af öster i 
wester 12 1/2 al., och lengclen af nöer i sönden imod 
hospitals kirckegaard - 96 3/4 al. - 30 dal. 
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7. Tommes Daabelsteen hafuer haft 6 boeligers Rum i de 
·we ter steen boeder , strechende sig aff noer i sönden, 
som haffuer weret 3 hoellger och - 3 ö ede Platzer -
35 dal. 

8. iels Clem.metsen En waaning i samme boeder ud t ill 
stredet - 14 3/4 alen , och ud till hafuen i lengden 15 3/4 
alen , mens huad den östre Ende aff hafuen - 20 alen 
war 7 bind inger huu z, J ordzmaal er sat och Ta ·eret aff 
otte mend for - 10 dal. 

9. Johan Efuertsen hafde der hoes 1 waaning med sin 
hafue Rum - 10 hindinger udj breden for ud till gaden 
- 16 3/4 al. och lengden af wester i öster - 37 1/ al. -
10 dal. 

10. Oluff Wefuer hafde et huu z paa den norder sijde i 
P eder Falsters strede, huor af breden er aff wester i 
öster - 20 alen, och lengden aff sönden i nöer , emod 
Christopher Snetkers hafue Rum - 39 al. - 40 dal. 

11. Margrete Hans P eder hafde den store gaard wed Slotz 
Porten paa den norder side paa Westergaden , breden 
paa huuset forud till gaden war - 40 alen , lengden ud 
mod Muuren - 50 alen, östen optill huusen en hauge 
breden der aff wester i öster 47 alen , och lengden fra 
W estergade - 57 1/2 alen - 150 dal. 

N. B. Huad det huusz och grund anbelanger so m Mes ter 
Manden iboede, der wester udj byen , wicles ingen unclerret
ning om, er clerfore intet udj denne summa indregnet. 

Malmö den 4 9 hris 1667. 

Ha"us Lutzen Freese 
Christen Nielsen 
Jens Roede 
Hinrich Mattisen 

Thomas Jyde 
Rasmus ielsen 
J oest N ehrmand 
Suend Andersen 

[Malmö stads räkenskaper C I: 2. M S AJ 
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NÅGRA ANTECKNINGAR OM FATTIGVÅRDEN 
I MALMÖ UNDER BÖRJAN AV FÖRRA 

ÅRHUNDRADET. 
Av LEIF LJU GBERG. 

Man påstår, att om en främling slår sig ner på en ort och 
blir riktigt acklimatiserad, så utvecklar han sig ofta till 
törre lokalpatriot än den infödde. Såsom ett exempel på 

sanning·en av detta påstående kan väl nämnas Malmö stads 
borgmästare under förra seklets början, Carl Magnus ord
lindh, vilken i sin ungdom kom från Söderköping hit till 
Malmö och, som bekant, här gjorde en glänsande karriär, 
följd av en lika snöplig "kullerbytta". Under nära två decen
nier var han emellertid " jälen uti alla kommunala ange
lägenheter" och styrde och ställde med driftig företagsamhet 
i denna säkert av honom högt älskade stad. 

Ett av borgmästarens skötebarn lever i varje fall ännu, 
har vuxit sig starkt och utgör en tillgång· i staden, varför
utan vi kulle vara ill a komna - det är stadens fattigvård. 
- På initiativ av Carl Magnus ordlindh fick nämligen 
Malmö år 1806 en ordnad fattigvård, grundad på moderna 
principer. Såsom fattigvårdsdirektionens förste ordförande 
fungerade han i elva år; med nit och intresse styrde han 
verket, fattigvårdsinrättningen kallat, och med egen hand 
har han nedskrivit så gott som alla direktionens protokoll 
från det för ta sammanträdet till och med den 30 september 
181?, d . v. s. dagarna innan diskontkraschen. Det är från 
denna ordlindhs skapelse - dels under hans egen reg·im, dels 
ock under hans närmaste efterträdares - som i det följande 
skall lämnas några notiser utan anspråk på någon uttöm
mande historik. 

Redan under de sista å ren av 1?00-talet hade magistraten 
godkänt stadens äldstes förslag om uppförandet av ett fat
tighus vid Hospitals- och Ostindiefararegatorna eller "Us
ling·egatan", som denna senare gata mellan Hjorttacke- och 
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Fatt igvårdsinrättningens förste ordförande. 
Borgmästare C. M. Nordlindh. 

Hospitalsgatorna i följd därav kallades. Detta stod färdigt 
på hösten 1803. - Raserandet av fästningsverket 1805, vil
ket också drog med sig slopandet av stadsportarna och kon
trollen vid dem, medförde en tillströmning· av fattiga och 
"försvarslöse"; därmed hotade tiggeriet att bli en än värre 
landsplåg·a, än det redan var. Detta var väl också en kraftigt 
bidragande orsak till fattigvårdsfråg·ans ]ösning just vid 
denna tidpunkt. 

Redan p å våren och sommaren 1806 hade sammanträden 
hållits under Nordlindhs ordförandeskap med deputerade 
från stadens societeter för förberedande av frågan om ett 
rationellt ordnande av fattigför örjningen. Vid dessa sam
manträden hade man bland annat utstakat de linjer, efter 
vilka arbetet skulle ] ~ig·gas, anvisat lämplig form för en bli-
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vande direktions ammansättning-, vidtagit åtg·ärder för upp
teckning av de fattiga och sist men icke minst skisserat upp 
den ekonomiska sidan av saken. Den 22 augusti samman
trädde sedan på rådhuset den behörigen valda direktionen 
för första gången. Det var en skara erfarna och i allmänna • 
värv väl förtrogna män, som under borgmästarens ord
förandeskap där mötte upp. Så om tändig·a och självskrivna 
medlemmar finna vi stadens båda kyrkoherdar, Christian 

chönbeck i S :t Petri och Lars Palm i Caroli, från magi
straten därjämte rådmannen Hans Aron Falkman. Bland 
"ledamöter av tadens övriga invånare, om. till inrättningen 
bidraga" - tre från vardera av stadens åtta rotar samt en 
från resp . ödra och Östra Förstaden - anteckna vi bland 
mera kända namn professor C . Trendelenburg-, landskamre
raren Peter Ludvig Cronsire, hanclelsmännen Samuel Johan 
och hans kusin Samuel Christer Björkman, Henrik Falkman 
(dessa två istnämnda Iordlindhs olycksbröder vid cliskont
kraschen; Henrik F. var broder till förestående rådman) , 

ordlinclhs svåger Jacob B. Kock, Lorens Kockum, kusinerna 
Josias och Cornelius Hegardt, Cornelius Faxe, Daniel Ruhe, 
H. af Trolle och Per Sånesson - direktionens huvudkassör 
- bryggaren Jöns Malmquist, Lorens Kockums äldre broclP.r 
faktorn Christian Kockum och juveleraren Abraham orlin. 

D å direktionen med sina trettio ordinarie ledamöter var 
för stor att arbeta samfällt, delades elen upp på två divi
sioner, en förplägnadsdivision med borgmästaren som ord
förande och med 2/3 av direktionsmedlemmarna samt en 
arbetsdivision med rådman Falkman som ordförande och i 
övrigt återstående tredjedelen av medlemmarna. 

Vid elen företagna uppteckningen av stadens fattiga hade 
resultatet blivit, att sammanlagt 248 vuxna och 20? barn an
setts vara i behov av hjälp - en ganska stor procent i an
seende till stadens elen gången något över 5.000 invånare. 
H~i.rtill komma sedan de på fattighuset intagna; då detta 
by ggdes 1803 beräknades här plats för ?6 hjon. På v. Conow
ska stiftelsen, vilken inrättning för övrigt hade sin särskilda 
styrelse, torde pen ionärernas antal icke ha överstigit tjugo. 
Arbetshuset vid Vä ter- och Långgå rd gatorna, vartill vi 
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skola å terkomma senare, synes förn 1831 ha fört en ganska 
tynande tillvaro. - De behövande uppdelades av direktionen 
alltefter behovsgraden i fy ra klasser: till första klassen räk
nades sådana, som av å lder eller sjukdom v oro oförmögna 
att arbeta och därFimte voro nödsakade att beta la för hus
rum; till andra klassen hänfördes sådana, som voro lika oför
mögna till arbete som de i förs ta klassen , m en hade fria 
hu srum; de, vilka placerades i tredje klassen , förutsattes 
genom arbete till hälften kunna födjäna sitt uppehä lle; d e, 
som kunde arbeta för sin utkomst. m en ej tillräckl igt , sattes 
si utligen i fj~irde k lassen. - Ransonerna voro för första och 
andra klasserna per p erson och vecka ? marker mjukt bröd 
(ung. 2,8 k g-.) , 1 kanna (2,6 lit .) kokta ärter och 1 kanna s. k. 
Rumfordssoppa - ~irte r söndagar och torsdagar , under det 
Rumfordssoppan b estods om tisdagar och lördagar, 1.2 stop 
(= 114 kanna) varj e gång - 1 kappa potatis samt kontant 
3 ·killing· banko, varjäm te alla av första klassen dä rutöver 
erhöllo 16 skilling m å natli gen t ill lrnsh y ra . [ tredj e klassen 
fick varje p er son p e l" vecka 4 marker mjukt bröd samt 1 
kanna ä rter och en kanna Rumfordssoppa. Medlem av fj ärde 
klassen erhöll samma k vantitet ärter och soppa som förut
n ~i mncla samt därutöver en kappa potat is. 

I och för bespisningen inredde tvenne kokhus i staden och 
anställde. en kokerska p å vardera h ållet. D et ena kokhuset 
iordningställdes i Conowska ladu gården vid Själbod ga tan för 
de fattiga i rotarna I- TV samt p å Ostra Förstaden , det andra 
i stadens n y ligen i anspråk tagna fattighus för d e fattiga p å 
rotarna V- VIII samt p å ödra F örsta den . Till b åda sfällena 
anskaffad es en järng ry ta av fy rtio kannors rymd samt ett 
förtent kopparhalvstop. En yssloman, ti ll v ilken v i snart 
.-kola å terkomma, förde rullorna; han skulle jämte en m ed
lem av förplägnadsdivis ionen närvara vid utdelning·en . F ör 
att utfå matportionen hade vederbörande att p å förhand an
mäla sig hos någon direktionsmedlem för roten eller hos 
sysslomannen , varvid en i·öd eller svart matpollet erhölls, 
alltefter som vederbörande hörde t ill stadens östra eller västra 
fattigvård distrikt. 

För a tt erhå lla nödig t antal skilj em y nt för utdelningen av 
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kontanter, vilken då också skulle ske, fick handlanden S. C. 
Björkman i uppdrag att från Stockholm införskaffa 400 riks
daler banko i koppar. 

Sopporna, ja ·- innan man gav sig in på några äventyr, 
hade direktionen med borgmästaren i spetsen avsmakat "så
väl ärterna som soppan och funnit båda ganska smakliga". 
Skulle möjlig·en någon av våra husmödrar vilja försöka sig 
på dem, så lyder recepten såhär : 

Ä rtsoppan: 24 skålpund eller 3 kappar ärter, 3 skålpund 
fläsk, 1 skålpund salt och 1 bunt timjan. 

Rumfordssoppan: 3 skå lpund fläsk , 6 skålpund havregryn, 
1 skålpund salt, 1 kappa potatis, 11/2 lod peppar, 20 stycken 
morötter, 10 stycken palsternackor och 6 stycken purjo. 

Observeras bör emellertid att satserna ovan äro beräknade 
för 75 personer. Kostnaderna för varje portion om 1/2 stop 
belöpte sig endast till 4 5/8 runst. han.ko. - Rumfordssoppan 
har erhållit sitt namn efter den kände statsmannen och fysi
kern, greve Ben,jamin Thompson von Rumford, vilken i sin 
tur hämtat sitt tillnamn från en nordamerikansk stad, där 
han någon tid verkat. Fastän född amerikan, fick Rumford 
sitt egentliga verksamhetsfält förlagt till Bajern, där han 
·tyrde nästan som diktator i 15 år. Hans intressen omfattade 
även folkförsörjningens områden, där han sökte förbättra de 
fattig·as livsvillkor, bl. a. g·enom införande av potatisplantan. 
Ryktet om hans sociala reformer spred sig runt om i Europa; 
även i länder och städer under våra breddgrader tog man 
fasta på hans ideer. Så t. ex. upprättades i vår grann.stad 
Helsingör redan år 1798 en "rumfordsk Suppeanstalt'', där de 
mindre bemedlade för intet eller för en ringa penning kunde 
få denna kraftiga och närande spis. 

För att återgå till fattigvården i Malmö så förekom jämte 
underhållet till de fattiga enligt förenämnda kla sindelning 
diverse andra former för direktionens välgörenhet. Så lät den 
till de behövande utdela kläder, eldbrand, sjukpenningar 
och medikamenter - särskilt apotekareräkningarna äro långa 
och dyra; begravningshjälp förekommer därjämte ofta i rä
kenskaperna. Utdelningen från större och mindre donationer, 
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skänkta av de bättre lottade i samhället, omhänderhades av 
direktionen, som vi i det följande skola se. Det var ju sär
skilt vid jularna eller vid firandet av någon annan fest, som 
extra dusörer av ett eller annat slag kommo ifråga. För att 
anföra ett exempel så tilldelades de fattiga ett belopp av 
48 2/3 rdr banko på förslag av borgmästare H . A. Falkman i 
samband med den glädjefest, som söndagen den 14 maj .1826 
hölls här i Malmö till firandet av H . K. H. Hertigens av Skåne 
- sedermera konung Carl XV :s - födelse, "på det att de 
behövande i någon mån måtte kunna deltaga i den allmänna 
glädjen". 

Det var även nödvändigt att tillsätta en del avlönade 
"tjänstemän", vid ett så pass vidlyftigt företag, som det här 
startade. Såsom sådana utsågs i första hand en syssloman, 
vars bekantskap vi redan gjort, med en årlig lön av 100 rdr 
banko jämte fri bostad, ljus och ved. Till denna post valdes 
en ga1nmal förutvarande kanslist vid universitetet i Lund, 
Daniel Ahlström, vilken för övrigt var fader till den herostra
tiskt ryktbare Arvid Wilhelm Ahlström, avrättad 1820 såsom 
delaktig i det s. k. Malmborgska mordet. - Vidare behövde 
man en skolmästare till den under direktionen sorterande 
"fattigskolan"; såsom å rlig lön anslogs åt denne 44 rdr 21 sk. 
4 rst . jämte samma förmåner i övrigt som sysslomannen. Här 
gjorde man tydligen ett mycket lyckligt val, då man utsåg 
Jonas Isberg. Antalet elever i denna stadens första egentliga 
folk.skola utgjorde vid dess första examen i juni 1807 fem
tiosju stycken. Därvid lämnade direktionen Isberg· det lov
ordet, att han använt berömlig flit vid barnens undervisning. 
Småningom fick han "Illis quorum" för sina förtjänster om 
barnundervisning·en; när han år 1826 avgick från denna sin 
syssla hade elevantalet nära tredubblats. - Slutligen val
des två fattigfogdar, vilka av magistraten utrustades med 
polismans myndighet, och därjämte - av direktionen - be
stodos med den svindlande lönen av vardera 33 rdr 16 sk. 
banko per år . Den ena sysslan tillföll Jakob Kistner, ett känt 
original i det dåtida Malmö. Han var även, enligt vad Halling 
berättar i sina Minnen, bekant som snabblöpare och hade av 
Carl Johan fått en eloge och en dukat för sina talanger i 
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Gårdsinteriör frå n fatti gvårdsinrättnin gen Yid Vki slc r- och U\ 11 ggå rd sgatorna ; i denna 
korsvirkesbygg nad, vi lken tidigare ~i gts av br ygga rc lag-et. nll' bl. a . fattig kolan 

inry md. - Riven 1900. 

nämnt avseende vid dennes besök här å r J 16. Fattigfogdarna 
skulle bl. a . h ålla efter tiggare och lösdrivare och hade att 
till direktionens ordförande rapportera och stundom ti 11 för
hör upptag·a sådana. D essa rapporter giva en ganska god 
inblick i de svå righeter, vilka direktionen hade för att komma 
t ill rätta med tiggeriet - att det icke p~t lå ngt n i:ir lyckades. 
framgår tydligen av uppropen till s tad ens invå.nare år 1831. 
d ~t det gällde att reorgani sera s tadens arbetshus. Ni:imncla 
rapporter utgöra chirti ll ett bel ~igg för påståendet om Kist
ners originali tet, varför ett utdrag av dem här skall göras; 
de äro avgivna år 1808 och 1809, nännast som r~ikenskaps

verifikationer, och som sag·t ställda t ill borgmästaren och då 
nyblivne tituliir kommerseråclet Norclli nclh: 

"elen 2 Mai_j 1808 Raporteracle jag för Herr Commercc 
R~1clett, att en arestant Ti gde, hvilkett arestanten Blef förd 
till lottet och Beteckningen fick Pryhl: 
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den 7 Julii tog jag en Bleserad Ry ttare som tigde, hvilkett 
Rådman Lohman Befalt mig kjöra ut; 

den 27 Dito tog jag· en Tysk Soldats hustru, och satt Henne 
på Koppar Cammaren , hvilket blev straffad vid Compagniett ; 

den 20 oktober hafde jag uppe en Paruquemakaregesell, 
hvilkett hafde tig·t ; · 

den 26 Dito haf de jag uppe en Småländsk gåsse som haf de 
t igt; 

den 29 Dito en Rysk oldat, och jag tog· en Tiggare sk rift 
frå han ; 

den 10 ovember Rapor teracle jag en Tysk Soldats l~ lick a, 
som hafcle ti gt, och Blef anmäld på H err Commerce Rådets 
Befalning t ill ma jot· Sjubert; 

den 14 D ecember Raporterade jag fö r Herr Co rnmcrcc 
Rådet. att Jeppe Nils D otters E lse hafclc t igt och Mod e ren 
blef t illsagd att dctt ej må ski e; 

elen 17 Febru ari 1809 En murgesäll fri'.tn Stockholm: 
hvilkett jag kj örd e från Staden." 

D et var ett stort och växlande klientel och ofta med inter
nationellt inslag. Som y nes är det en stri:ing behandling, vil
k en kommer "utbölingarna" till del. 

Vi skola ej alltför myck et fördjup a oss i siffror och dc tal:fer, 
men det k an vara av ett vi st int resse att studera. hu rn fat
t igvårclsinrättningen finansierades under de första decenni
erna av dess till aro. Man hade vid de p relimini:ira samm an
trädena ber i:iknat, a tt - oavsett lönerna till t jföi.stcm i:inncn -
k ostnaderna för hela apparaten skull e gå p å 2.400 rclr banco 
utöver den ordinarie fattigsk atten. vilken sena re u taxe racles 
p å tadens fasti ghetsägare efter s. k. skillings- och gårdetal. 
D et var en gammal pålaga , vilken vid den t id, varom h i:ir 
ä t· fo'.'1ga , belöpte sig till c :a 500 a 600 rdr banko p er år. D e 
2.400 ämnade man täck a genom frivilli g subskription från 
stadens invånare. D es a subskriptionsmedel skulle u tgå 
fr . o. m . oktober 1806 och sedan månatligen , "så länge ända
målet uppfylles och behovet erfordras samt egna förmögen
hetsom stänclighetcr det medgiva , detta dock under uttryck
li gt förbehåll, att allt t ig·geri på gator och i husen upphör" . 
Subskriptionen lämnade ett särdeles gott resultat ; under 
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första budgetåret inflöto över 2.600 rdr banko. D å emellertid 
snart nog vissa farhågor kornmo till uttryck inom direktionen 
över lämpligheten att bygg·a finansierandet av inrättningen 
huvudsakligen på frivilliga bidrag', beslöt magistraten den 10 
april 1809 efter gjord framställning, att det av direktionen år 
från år äskade beloppet genom taxering· skulle uttagas av 
stadens fastighetsägare alltefter deras förmögenhet, inkomst 
och rörelse. För dem som efter dessa grunder icke kunde till 
fatigskatt taxeras, "men lika litet hädanefter som hittills lära 
undandrag·a sig att understödja den välgörande fattiginrätt
ningen, kommer subskriptionslistor att av fattigförsörjning·s
direktionen ombesör,jas." D essa subskriptionsmedel kom i 
fortsättning·en huvudsakligen att tecknas av en del civila 
ämbetsmän och officerare och bestod av blygsamma belopp, 
jämfört med föregående årens frivilliga tillskott. "Fattig
skatten" blev emellertid efter detta den viktigaste och mest 
inbringande posten på debetsidan. 

En ganska betydande inkomstpo t blev även snart nog alla 
donationer, både större och mindre, vilka tillföllo inrätt
ningen. Härvidlag föregingo kunglig·heterna med lovvärt 
exempel. September 1806 t . o. m . maj 1807 hade ju varit en 
glansperiod i stadens historia, i så måtto att Gustav IV Adolf 
då höll hov här tädes. Kort efter sin resa anslog konungen 
4.000 rdr banko till ersättning åt stadens invånare för vissa 
deras utgifter för den kungliga svitens log·ering-. D å denna 
summa var så rikligt tilltagen - och då de förmögnare i 
staden icke ville uttaga, vad dem efter repartition tillfallit, -
lämnade konung·en sitt medgivande, att överskottet 1100 rdr 
skulle tillfalla stadens fattiginrättning så om ett "glädjofullt 
minne av den nåd staden ägt, då det kung·liga huset härstädes 
vistades." 

Vid det tidigare omnämnda besöket av dåvarande kron
prinsen Carl Johan och arvprinsen Oscar i augusti 1816, 
skänkte den förre till de fattiga 200 rdr banko med löfte om 
samma belopp årligen i å tta år. D enna utfästelse hade emel
lertid råkat falla i glömska. Först vid 1830 års riksdag vå
gade stadens dåvarande fullmäktige, borgmästare H. A. Falk
man, vilken även var fattigvårdsdirektionens dåvarande ord-
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förande, i underdånighet påminna om saken. Högst den
samme upptog verkligen suppliken onådigt, "icke påminnel
sen i och för sig'', för att citera Halling, "utan därför att den 
så länge uteblivit och hade g·anska strängt yttrande om slapp
heten hos lokalauktoriteterna, som därför borde plikta genom 
erläggande av ränta, emedan H . M:jt i anseende till mängden 
av senare dispositioner icke annorlunda än årligen ville av
börda sig den utlovade g·åvan, vilken ock därefter punktligt 
utgick på bestämd tid". 

En annan donation - nog så originell - kan man väl kalla 
elen, som med anledning av segern vid Leipzig 1813 enhälligt 
beviljades av magistraten och societeterna i Malmö. P å för
slag av fattigför örjningsclirektionen resolverades, att "istäl
let för segerns firande med gläcljefester, skulle åt 20 personer , 
vilka under dåvarande fälttåg blevo oförmögna att själva 
åstadkomma sin framtida bärgning och helst sådana, som 
genom tapperhet utmärkt sig, genom en särskild under fat
tigförsörjningclirektionen ställd inrättning i sin övriga livstid 
här på stället bliva försedde för sina behov av hus, kläder, 
föda, läkarevård på ett sätt, som lika svarar emot mänsklig
hetens och hederns fordringar." Till samma goda ändamål 
skänkte en del handelsbokh iHlare 76 rdr 32 sk. banka och 
skräddareämbetet utfä te sig att betala 8 rdr årligen jämte 
32 skilling för varje gesäll. Denna "Malmö stads invalid
inrättning·" torde emellertid, såvitt förf. har sig bekant. ha 
stannat på papperet. 

Många andra donationer från denna tid inbjuda till reflek
tioner. Det är emellertid ej möjligt att kommentera dem alla, 
utan skola vi här endast nämna ett par stycken. År 1808 över
sände t . ex. teolog·ie professo r Andreas H ylander i Lund 10 
rdr i riksgäldssedlar "för att komma någon av dem tillgodo, 
som vid eldsvådan i klädesfabriken kommit att sakna arbets
tillfälle" - det var alltså vid den olyckan, då Frans Suells 
och Hans Thomas J acobssons klädesfabrik Concordia i ja
nuari 1808 i grund neclbrann och ställde en mängd arbetare 
på bar backe. En annan donator från samma år, vilken ville 
vara ok~ind, anslog en summa om 33 rdr 16 sk. banka, varav 
halva beloppet skulle användas till underhåll å t avl idne pe-
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rukmakaren Reuterdahls barn - bland dem var sedermera 
Svea rikes ärkebiskop , H enrik Reuterdahl - elen andra hälf
ten antingen till bidrag för inrättande av en borg·arskola 
eller till utdelning bland de fattiga. Någon borgarskola blev 
det icke elen gången , utan kom hela beloppet de fattiga till 
godo. 

Såsom donation kan väl också räknas en fond, tillhö rig 
länets förra arbetsinrättning", belöpande sig på 2.400 rclr 
banko, vilken 1810 tillföll fattigvårclsinrättningen. 

Bland inkomstposterna tr~iff a vi snart nog· på å tskilliga 
inrättning·en tillfallancle anslag av allmänna medel; sådana 
voro fattigvårclstolag-, sjömanshusmeclel, kor tstämplingsbevill
ningsavgift, andel i saköresmedel, sterbhus- och sk å clespels
avgifter , vilka vi här skola gransk a litet närmare. 

Genom ett kungligt brev den 1? mars 1813 påbjöds en 
viss förhöjnin g· i avgifterna för någ ra till Malmö inkommande 
utländska överflödsvaror, vilka medel uppburos för fattig
vårdens räkning· och kallades fattigvårclsavgift eller fattig
vårclstolag. 

Varje t ill Malmö sjömanshus hörande sjöman i utrikes fart 
hade att till detta betala en viss fattigavgift. Bestämmelser 
om en sådan avgift kan spåras redan i reglementet om kof
f erclisk eppare och skeppsfolk av den 30 mars 1? 48; nu ut
gick den per å r räknat med 1 rdr för varje sk eppare, 24,12 
och 4 skilling resp . för styrman, matros och sk eppsgosse. 

Förenämnda två poster uppgingo för året 1815, vilket å r 
utrikeshandeln och sjöfarten ånyo hade börjat komma i nor
mala gäng·or efter kri gen , till 619 rdr 22 sk. 8 r st. resp . 91 rdr 
32 sk. banko eller knappt 4 O/o av budgetens debetsida, vil
k en nu, knappa tio å r efter fattigvårdsinrättningens start, 
hade kommit upp i 18.131 rdr banko. 

Kortstämplingsbevillningsavgiften började utg·å först ge
nom kungl. kung. 24 april 1816. Det var ett bly gsamt till
skott i budgeten , vilket t. ex. under de första åren uppg·ick 
till c :a 12 a 15 rdr per år. För de vid Klippans pappersbruk 
tillverkade kortlekarna - under 1820-talet ungefär 600 a ?00 
lekar per år - betalades en bevillningsavgift av 2 skilling 
per lek, varav halva beloppet tillkom "fattigvårdsinrätt-
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ningarna i Skånelänen"", och som tydligen Malmö då hade 
den enda inrättningen aY detta slag i provinsen, kom nämnda 
belopp utes lutande fatt igvå rden här till godo. 

De fattigas andel i böter var - dessbättre får man väl 
säga - en blygsam inkomstkä ll a och synes endast ha rört 
sig om några "tior"' pr å r. 

Att avgifter t ill de fatt iga u ttogos vid uppförande av tea
terförestä llning·ar i staden finnas exempel p å från tiden 
långt före fattigvi1 rdsinrättningens tillkomst. Genom ett brev 
den 10 augusti 1825 förklarade emellertid Kungl. Ma,j:t fat
t ig försörjning·sdirekiionen beri.ittigad uppbära en viss procent 
av alla entreavgifter m . m. till nö,jena i staden. Till ,jäm
förelse med vad som bjöds av nö:jen i Malmö år 1838, vilket 
ämne behandlas på annat håll i å rsskriften, sk all här åter 
givas spec ifikationen p å denna nöj esskatt 1826, det å r denna 
kungörelse trädde i kraft: 

Teaterd iTektören vViderberg för 28 komedier 
a 1 rdr 28 rdr 

D:o Foureaux för JO representationer a 1 rdr 
24 sk. 

Tambur-ma,jor Henry för 2 d :o a 1 rdr 
Josef Scharselli för visandet av u tlänclska 

d,jur 5 dagar a 32 sk. 
Fru Christina Hornberg, för d:o 6 dagar 

a 1 rdr 
Herr . {Pet' Erik) Sevelin från Stockholm för 

1 komedi 
Konstnären C. F . Bovet föt· 1 representation 
F urir Ohrngren för 1 karusellgunga, som han 

till begagnande överl åtit åt a llmänheten 4 
dagar a 4 rdr 

Professor D emmenie för visad kosmorama 
och konstfärdighet i glasblåsningskon ten 6 
dag·ar a 2 rclr • 

Famil,jen Feru zzi från Bergamo för 1 konsert 
Indianarn Mooty Madua Samme från Madras 

för visad konstfärdighet trenne gånger 
a 2 rdr 

15 
2 

" 

3 

3 

1 
1 

" 

16 
" 

12 

6 " 

16 sk. 

24 
" 

32 
" 
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(Klarinettisten Anders) Addner för 1 konsert 
Herr Schlottsbauer för 1 d :o 
Madame Cagliarini för 1 d:o 

32 " 
32 " 
32 " 

Summa 93 rdr 24 sk. 

För följande året tillåta vi oss att bland nöjena anteckna: 

"Landskapsmålaren Otto från Hannover för visandet av 
fyra särskilte sorter perspektivrundmålningar 6 rdr." 

Medan vi äro inne på de sköna konsterna, må här redogö
ras för en post bland "Diverse inkomster'', vilken allt från 
begynnelsen återkommer så gott som varje år under här av
handlade tidsperiod. Det är välgörenhetstillställningen för de 
fattiga, vilken vanligen förekommer i form av en "teater
representation'', men ibland endast är ett uppträdande av nå
gon konstberidare eller "mechanicus", ja ett år - 1828 -
bestod hela recetten i "italienaren Peras spelning på positiv 
2 rdr 32 sk. banka." 

Från recetten den 20 februari 1822 ha ett par särskilt upp
lysande verifikationer smugit sig med, varför några uppgif
ter om denna föreställning här skola lämnas, i förhoppning 
om att de kunna ha sitt lilla kulturhistoriska intresse. Vid 
elen tiden uppehöll sig här "teaterförestånderskan, enkefru 
Fred. G. Ståhlberg", änka efter elen mycket kände teater
ledaren F. W . Ståhlberg. Fru Ståhlberg uppförde med sin 
trupp icke mindre än 39 "comeclier" p å Malmö teater det 
året. Det är också Ståhlbergska sällskapet, som rider för rust
hållet vid förenämnda välg·örenhetstillställning. Två komedier 
skulle givas den kvällen; elen ena av Caron de Beaumarchais 
betitlad Barberaren i Sevilla eller Den fruktlösa vaksamhe
ten, vilken pjäs betecknas som en av samtidens yppersta 
lustspel och för övrigt utgör förbilclen till två operor med 
samma namn. Den andra var en av August Kotzebues clå så 
oerhört populära pjäser, en enaktare kallad Skräddaren 
Fips eller Det farliga grannskapet~ Det är förstås teatern 
vid Gustav Adolfs torg-, där evenemanget går av stapeln. 
Huru affischen-programmet ser ut få vi en ungefärlig före
ställning om genom avbildningen här bredvid, visserligen från 
en representation något mera än tio år dessförinnan, men åt-
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skilliga detaljer torde ha varit desamma, bl. a. biljettpriserna. 
Av subskriptionslistan till de olika platserna på teatern se 
vi, att en representativ publik mött upp. I premierlogerna 
sitta bl. a. landshövding·en, frih. Vilhelm af Klinteberg, 
överste Mauritz Clairfelt, stadens borgmästare H. A. Falk
man förstås - han var ju egentligen värd på stället för kväl
len - och för övrigt där och runt om i salongen åtskilliga av 
rådmännen, representanter för handeln och bryggarna, mili
tären, godsäg·arna från trakten runt om Malmö etc., naturligt
vis i stor utsträckning· med damer. Två musikdirektörer -
Waldow och Wippel - järn.te regementsmu iken ha tydligen 
sörjt för mellanakternas utfyllande, och det, må vi hoppas, 
på ett bättre sätt än vad brukligt var strax dessförinnan. 
En vredgad insändare i Malmötidningen för den 26 föregå 
ende januari klagar nämlig·en på följande sätt: "Om här
varande Theatersällskap önskar att bibehålla publiquens 
g·unst, lärer blifva nödigt, att Entre-Acterna märkcligen för
kortas. Äfven den störste ä lskare av Spectaclet, måste sista 
gången förlora allt tålamod, och den medelmåttiga Orches
tern kunde hos många icke förekomma jäspningar och sömn. 
Vare detta sag·dt - till nödig rättelse och ordning. X" . -
Resultatet av recettcn 112 rdr 12 sk. 8 runst. banko, netto, 
får väl betecknas såsom ganska gott. Överbetalningar hade 
förekommit och avbränningarna voro e_j så stora: för upp
värmning· av lokalen, några skilling till vaxljus, t ill peruk
makare och betjäning· summa summarum 1? rdr banko ; 
teatertruppen har tydligen gjort sin prestation helt gratis. 
Dessa två pjäser erfordrade tydligen ej så stor apparat, som 
en recett något år tidigare, då bl. a . räkning på följande 
presenterades: 

"4 karlar till hjälp. med Schangementerne 

a 12 skilling 1 rdr 

18 man husarer, 6 man oldater och 1 trum-

petare för förmiddagens repetition, 1 sup 

t ill mans, 3 halfstop brännvin 36 sk. 

8 so ldater, som biträtt vid baletten a 16 k. 2 
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Faitigvårdsinrä ttnin g·c ns fa s ti ghet (u rbctshu sc t) vid Västc r
och Långgå rdsga torna ; r iven 1900. 

P å tal om brännvin, så var det genom en kungl. förordning 
av år 1815 taden tillå tet att utöva brännvinsbränning med 
59 pannor av 50 kannors rymd vardera. För denna rättighet 
betalade den enskilde år]i gen till stadens fattigvårdsinrä ttniug 
värdet av en tunna råg efter markegångstax an; detta be
tydde en inkomst för fattigvård en p å ett par hundra rdr 
banko årligen . 

D etta var alltså de ung·efärliga år]i ga inkomsterna. Kontot 
"diverse inkomster" vari erade en h el del å r från år . Till säll
syntheterna måste följande post med tillhörnnde verifikation 
från år 1815 räknas : "Beh ållning· av fattighjonet Anna Ber
gendahls k varlå tenskap 43? rdr 1? sk. och 2 rst. banko." Här 
saknas varken guld, silver eller reda penningar. Vid auktio
nen efter henne såldes bland flera andra dyrbarheter "e tt 
par öron-klocker av fint guld, vägande 3 1/4 ducat' ' (1 clu
cat = 3,459 gr .); de inköptes av juvelerare Norlin för 15 rclr, 
4 sk. 9 r st. banko och en ha1sk edja av 20 karats guld, vä
gande 8 ducater , köptes av bag·are Murman för 34 rdr 8 r t. 

Såväl den år 182? öppnade " Josefinas slöjd kola för flic
kor", vilken visserligen hade egen direktion, men i viss mån 
sorterade under fattigvårdsinrättning·en , som arbetshuset och 
fattigskolan voro att börja med inhysta i fastigheten vid 
Väster- och Långgårdsg·atorna. I denna fastighet hade krono
barnhuset tidig·are varit inrymt ; sedan detta nedlagts å r 1803, 
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hlev staden å r 1806 ägare till hus och tomt. - Arbet huset 
eller arhetsinrättningen spelade en helt underordnad roll 
ända till år 1831, vilket år en fullständig nyorganisation av 
densamma genomfördes; därvid kom den att sortera under 
en egen direktion. Till nyhildandet av arhetsinrättningen bi
drogo stadens invånare frikostigt genom suhskription; flera 
förlustelser ägde rum under åren 1831- 32, varav hehåll
ning·en tillföll institutionen ifråga . Vid en välgörenhetskon
sert för detta ändamål i S :t P etri kyrka den 5 december 1832 
hade själve Esaias Teg·ner , efter framställning från prosten 
Gullander, professor Ahlm an och horgmästare Kiellander, 
strängat sin lyra. Verserna, vilka vid konserten sjöngos efter 
framförandet av Haydns Skapelsen , utdelades i tryck t ill 
konsertbesökarna ; dikten slutar med följande strofer: 

Men vill du gifva, så att Englm· glädas, 
så afhjelp ej, men förekom en nöd: 
Tänk uppå allas, men dock helst de spädas, 
och den som arbet ger, ger också hröd. 

Till ingen annan gåfva är du p liktig·, 
a ll annan är försp illd ; ju mer du ger, 
ju mer hegärs det : som en Vattusigtig, 
ju mer han drick er , törstar desto mer. 

Gif derför ej för dag· en , men för J i f vet; 
den Vises gåfva tusendubhlar sig. 
Tro, att med seder är det hästa gifvet, 
och tänk ännu, när du förbarmar dig!'°' 

V crscrna intog·os även i direktionens protokoll för den 26 
november 1832 "såsom ett minne av den store skaldens fort
farande välvilja för detta samhälle, vars vid flera t illfällen 
anställda högtidligheter fått en ökad livlighet och glans av 
hans härlig·a sånger" . D en 31 december 1832 avlät direktionen 
en tackskrivelse till vederbörande, vilken slutar med föl-

•:• Dikten i s in helhet finn es avtryckt i Esa ias Tcgners sa mlade 
skrifter, ulg-. av E. Wrangel och F. Böök, de l VII, sid 11 f. 
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jande: "Herr Biskop! Direktionen för arbetsinrättningen, 
glad att hava funnit ett nytt talande bevis på elen sköna 
föreningen av ett mäktigt snille och ett ädelt hjärta, har en
dast sin rörda tacksamhet att erbjuda såsom belöning·; och 
då den framförer denna tacksamhet på årets sista aftonstund, 
sker det med önskan, att den stund måtte sent komma, då 
Svea skall sakna den bard, som väldigast bland alla fram
kallade i dess söners bröst nationalkraften med varje annan 
skön och hög· känsla." 

På det första sammanträdet under år 1833 kunde ordföran
den föredraga följande brev från skalden, v ilket ordagrant 
intogs i protoko11et: "' 

"Till Direktionen för Malmö stads arbetsinrättning. 

Direktionen har hedrat mig med en skrivelse, som verkli
g;en sätter mig i förlägenJiet. Den ringa tjänst jag haft till
fälle att g·öra fört.jänte ingalunda så många tacksägelser. Den 
har skett på begäran av några bland mina äldsta och högt 
aktade v~inner; och om jag ser på ändamålet, så var elen en 
blott och bar mänsklighet plikt. Ing·enting är dessutom. mera 
tillfredsställande för vitterhetsidkaren än att se sitt yrke ad
lat genom någ·ot inflytande även på det yttre livet; och jag· 
skattar mig lycklig om jag, även med underordnade gåvor, 
någ·on g·ång sålunda kan medverka till ett ädelt ändamål. 

Ett sådant ändamål är otvivelaktigt det som förenat direk
tionen för Malmö arbetsinrättning. I vårt land tilltager be
klagligtvis fattigdomen med varje år . Orsakerna härtill äro 
visserligen mångahanda; men bland dessa kan även med skäl 
räknas en förvänd och illa organiserad fattigvård . Vad som 
gives utan villkor förslösas vanligtvis utan omtanke; och 
i stället för att fattigvården skulle rätta sig efter behovet, 
rättar sig· behovet efter fattigvården. Denna erfarenhet o·år 
över Europa: och själva det rika Eng·lancl dignar snart unäer 
bördan av sina fattigtaxor. 

Det g·ives ing·en annan grundlig och tillräcklig fatti o·för
sörjning än öppnad arbetsförtjänst; ty arbete är icke blott 
en hjälp, utan även ett korrektiv emot fattigdomen, både i 
yttre och inre, både i fysiskt och moraliskt avseende. På 

* Skri velsen åte rgives ordagrant efter avskriften i ovannämnda pro
tokoll; dock har stavn ingen modern iserats. D etta brev torde icke förut 
varit synligt i tryck. 
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landet äro berg och dal, skog och sjö de rätta arbetshusen, 
eller borde å tmistone vara det; men i staden fordras härtill 
en särskild inrättning. Den som grundlägger eller understöd
jer eller vårdar en sådan, han avhjälper i sin mån ett av da
g·ens trängande behov, han gagnar sitt land och förtjänar 
tacksamhet, icke blott av det närvarande, utan även av en 
framtid, som genom hans omtanke kommer att lida mindre. 
Det är till detta bemödande som jag lyckönskar Direktionen, 
icke blott för det nu ing·ångna året, utan även för de följande 
och så länge Försynen tillåter en var av dess ledamöter att 
verka till lindring för det närvarande s l~iktet och ge på han
den åt det kommande. 

Es. T egner." 
Ostrabo den ? Januari 1833. 

Esaias Teg·ner är här inne på samma tema, vilket Erik 
Gustaf Geijer sedan utformar i sina fattigvårdsartiklar av år 
1839 i följande ord : "det gäller fullkomligt i lika måtto för 
givaren som mottagaren: arbete är den bästa gåvan." 

K ä llo r: 

0 tryckta. 

Fattigvårdscl irektioncns i Mal mö protokoll och räkenskaper med tillhö
rande handlingar 1806- 1833, 

Fattigarbets inrättnin gcns i Mal mö protokoll och räke nskaper med till
hörande hand lingar 1832- 1833, 

Magistratens i Malmö protokoll 1809 20/2, 18 13 27/4 och andra dagar , 
m. fl. handlinga r i Stadsarkive t i Malmö. 

Tryckta. 

Malmö Tidning 1822, I 32, 

"Minnen af Carl Christian Ilalling" i Samlingar utg. för de skånska 
landskapens hi stori ska och arkeolog·iska förening, VII, 1878, 

J. Falkman , Anteckningar om staden Malmö, Sthlm 1861 , m. fl. arbeten. 
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ANTECKNINGAR TILL EN 

MALMÖBIBLIOGRAFI FÖR ÅR 1937 

Av 

INGEBORG HEI TZE 





Anderberg, Adolf, Se: Malmö museum. Månadsblad. 1. 

Andersson, Ingvar, Se : Registrum ville Malm0yghe. 

Bager, Einar, Ett bidrag ti ll bomärkenas historia. 
Malmö forminnesförening, Årsskrift 1937, s. ?- 16. 

- , En gripande bild från gångna tiders Malmö. Hur ett 
av de svåraste sociala problemen löstes på 16- och 
1700-talet. 
S. D. S. 12112. 

- , Malmö. 
Sverige i färg och bild. 

- , Malmö stadsvapen kostade 46 daler silvermynt. Ett 
apropos till 500-å rsjubileet. 
S. D. S. 2/5. 

Banker : 

[Kock, Karinl , Smålands bank 1837- 1937. Minnesskrift. 
Sthm. 240 s. ill . portr. litt. 

Barkman, Bertil C[arllson, Kungl. Svea livgardes historia. 
Bd 1. 1523- 1560. Sthm. 4:o. 401 s. ill. portr. kart. 

Beskrivning över Malmö med omnejd. [Med text av B. Wen
del.J Sthm. 628 s. iH. portr. kart. litt. 

Björkman, Gunvor, En skånsk ung·karlslya. Hos direktör 
Eric Benson. 
Svenska hem, s. 159- 162. 

Bogren, Yngve, Den kyrkliga försvenskningen av Skåneland
skapen och Bohuslän. Studier till den s. k. uniformitetens 
genomförande 1645 - omkring 1750. Sthlm. 328 s. litt. 

Bönnelycke, Emil , Bothwell på Mahnöhus. 
S. D. S. 12/9. 

[ Carstensen, Gunnar], Skånska donationer och donationssyf
ten. En revy med Malmö stads och läns allmännyttiga 
stiftelser. 
Sk. Dagbl. 25/2. 
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Cederström, Rudolf, Mazepas kalk i Malmö Caroll k yrka. 
Malmö fornminn esförening, Årsskrift 1937, s. 61- 67. 

Distriktslantbruksmötet, Andra allmänna svenska, i Malmö 
193?. Katalog. [Omsl.J Malmö. 480 s. kart. 

Edlund, Gustaf, Sk ånes hamn- och s.iöfartsförhållanden. 
En bok om Skåne. 2. Malmö. s. 182- 206. 

Ekström, Gunhild, Ett medeltida skrin tillhörande S :t Petri 
k yrka i Malmö. 
Malmö fornminnesförening, Årsskrift 1937, s. 68- 78. 

Ekström, Y ngve, Hä thag·en och Malmöutställningar. 
Sk. D agbl. 21/5, 22/5. 

E[milso]n, H[ älge ], Kring· en Cecilia Vasaepisod i Malmö. 
S. D. S. 28/3. 

- - , Det östra Malmö. 
ö stra förstaden, s. 6, 10, 18, 20- 21. 

Engström, Bengt, Carl XV hos folk och fä i 1860-talets Malmö. 
S. D. S. 6/6. 

-, D et gamla Malmö som går. 
S. D. S. 9/12. 

-, Majgr evarnas fest i Malmö. 
S. D. S. 1/5. 

-, Malmö stad rikare p å fornminnen ~in man tror. 
S. D. S. 7/12. 

-, När 201 malmöbor valde 40 " tyranner" . 
S. D. S. 5/12. 

-, Skeppen på torra land. Malmö stora torrdocka . .. 
tjugofem år . 
S. D. S. 28/11. 

-, Storhamnsbygg·et vid Limhamn som aldrig blev verk
lighet. 
S. D. S. 17/4. 

-, Vem har gjort "gubbarna" på Malmö rådhus ? 
S. D. S. 24/10. 

[Finn, Frances], Restaurang·kassörskornas arbetsförhållanden 
i Göteborg, Malmö m. fl . platser. 
Sv. hotell-re~ry, nr 8. 
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Fischer, Ernst, Den nymanska linnedamasten och familjen 
Nymans kunder bland Skånes adel och ofrälse. 
Svenska kulturbilder. . F. Bd 4, Stbm. s. 211- 236. 

F [ ors] b [er] g, Dl ea J, Skiftande öden kring Rönneholm. 
Sk. Dagbl. 28/1. 

Föreningar och ordenssällskap: 

Handfoerkarnes gille i Malmö. Stadgar. Malmö. 4 s. 

[Odd Felloro Orden], Logen n :o 1 Scania. I. 0. 0 . F. Malmö. 
Matrikel. Supplement 1932- 1937. Malmö. 15 s. portr. 

- -, Logen n:o 72 Humanitas. I. 0. 0. F . Supplement 
[till stadgar]. Malmö. 3 s. 

Paltgillet i Malmö. Urkunder och matrikel för år 1937. 
Malmö. 42 s. 

Ostgöta gille i Malmö. Medlemsförteckning. Malmö. 3 s. 

Försäkringssällskapet i Malmö . Stadg·ar. Malmö. 8 s. 

Gore-Brorone, Robert, Lord Bothwell. A study of the life, 
charader and times of James Hepburn, 4th Earl of 
Bothwell. London. s. 428- 448. 

Grandjean, Poul Breda, Danske K0bstreders Segl indtil 1660. 
Avec Ull resume en frarn;ais. Kbh. s. 52-54. pl. 27- 29. 

Hammar, Hugo , Minnen. 1. Från Olands Alvar till livets. 
Sthm. s. 81- 152. 

Handel och industri: 

[Bager, Einar], J. H. Dieden j :or. Ett hundraårsminne. 
Malmö. 63 s. ill. portr. 

[Bjurling, Oscar], Malmö handelsförening inom speceribran
schen. 1887- 1937. Minne skrift. Malmö. 4:o. 55 s. ill. 
portr. 

Carlsson, Josef, Skånes industri. 
En bok om Skåne. 2. Malmö. s. 100- 143. 
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[Hellström, Carl], Aktiebolaget Skånska cementgjuteriet 
188?- 193?. En återblick på femtio års verksamhet. 
Sthlm. 4 :o. 224 s. ill. portr. kart. 

Kockums mekaniska verkstads aktiebolag Malmö. Malmö. 
4 :o. 110 s. ill. 

[Ljungberg, Leif j , A.-B. Malmö förenade bryggerier. En min
nesskrift över bolagets verksamhet 1912-193? jämte in
ledande översikt över bryggerihanteringen i Malmö i 
äldre tider. Malmö. 4 :o. 123 s. ill. portr. litt. 

Lundgren, Axel, Ett halvt sekel av industriell utveckling. 
Arbetet 6/8. J ubileumsnummer. 

Lördagsstängning kl. 5 i Malmö ? 
1-Iandelsarbetaren , s. 66, 118- 119. 

Malmö reklamförening. Stadgar. Malmö. 8 s. 

Modern Sroeden. Published by The General Export Associa
tion of Sweden. Chief ed.: Erik Nylander. Sthm. 4?0 s. 
ill. kart. 
Upptager Malmöindustrier. 

Fredrik Nyström, Malmö. 1862- 193?. Gtb. 4:o. 31 s. ill. portr. 

W ehtje, Ernst, Cementindustrien. 
En bok om Skåne. 2. Malmö. s. 159- 168. 

I-lom, Carl von, Ljusblå minnen. Sthm. s. 1?5-1?9. 

I-Iuss, Ragnar, Om bostadsinspektionen och dess utveckling 
i Malmö. 
Sönnerdahl, A., Bo. Malmö. . 43- 50. 

Hyresgästernas sparkasse- och byggnadsförening. Sthm. tv. 
4:o. s. 38-41. 

I d r o t t , g y m n a s t i k , /5 p o r t , 1 e k o c h s p e 1 : 

Malmö yacht klubb. Stadgar för Malmö yacht klubbs volon
täravdelning. Malmö. 4 s. 

Simklubben Ran. Jubileumsskr:ift. [1922- 193?.j Malmö. ?2 s. 
ill. portr. 
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J erden, Alfred, Två nya pumpstationer för avloppsvatten i 
Malmö. 
Kommunalteknisk tid krift. s. 68- ? l. 

-, Die Wasserversorgung cler schweclischen Gemeinclen. 
Da Gas- und Wasserfach, s. 6?3- 67?. 

Johansson, J ohn, Svenska målareförbunclet. Minnesskrift 
1887 2/10 1937. Sthm. 4:o. 264 s. ill. portr. 

K. F. U. M. Malmö. 1912- 1937. Malmö. 11 s. 
K. F. U. M. Månad blad. 10. 

Kyrkliga förbundets i Malmö bibliotek. [Katalog·] hösten 
1934 - hösten 1937. Malmö. 12 s. 

Lindberg, N. Edv., Stadens ansikte genom 50 år. 
Arbetet 6/8. J ubileumsnummer. 

Ljungberg, Leif, Släkten Krutmeijer. 
Malmö fornminnesförening, Årsskrift 193?, s. 1?-60. 

- -, Se : Registrurn ville Malm0yghe. 

Ljungdahl, J[ohanJ, I Claus Mortensens stad. 
Sam. Stadener. Mannen och gärningen. Lund. s. 44- 52. 

Loven, Sven A ., Parkerna i Malmö - pärlor i stadens krona. 
Allm. svensk trädgårclstidning, s. 4?- 50. 

Lönekommiite, 19'36 års, Betänkande med förslag till civilt 
avlöningsreglemente. Sthm. 614 s. 
(Statens offent liga utredningar 48.) 

Malmö blindförening. Stadgar. Malmö. 4 s. 

Malmö fotoklubb. Stadgar för Malmö fotoklubb stiftad elen 
4 febr . 1936. Malmö. 7 s. 

[Malmö hamnförvaltningl, Kajbyggnacler i Malmö hamn 
1937. Malmö. 15 s. kart. 

Malmö husmodersförenings hemutställning å g·amla museet 
24 nov. - 5 clec. 1937. Malmö. 48 s. ill. 

Malmö museum: 

[Ekström, Gunhild!, Malmö museum. Katalog över målnings
samlingen 1937. Malmö. 86 s. 
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Ekström, Yngve, Mynt och numismatik på Malmö museum. 
Sk. Dagbl. 11/8. 

- -, Numismatiskt på Malmö museum. 
Sk. Dagbl. 26/8, 6/10. 

Henschen, lngegerd, Malmö museum. 
Ord och bi ld, s. 305- 314. 

Månads b 1 a cl 1- 5. (Juni- december.) Malmö. 
1. Utställning· av A lexander Roslin. Katalog av Ad. 

Anderberg. 10 . 
2. Utställning av Esther Gehlin. Katalog· 6 s. 
3. Minnesutställning· över Agnes Wies lander. Katalog 

[av Nils Gösta Sandbladl . 8 s. 
4. Ut fä.Ilning av Johan Johansson. Katalog. 8 s. 
5. [Sandblad, . G .I , Renässansens boktryck. 3 s. 

Norlind, Ernst, Festclikt vid museiinvigningen . 
S. D. S. m. fl. tidn. 19/6. 

[Sandblad, N ils Gösta.], Malmö museum. Vägledning· genom 
samlingarna av konst och konsthantverk. Malmö. 1 ?6 s. 

-, Malmöhus och Malmö museum. 
Reseliv 5. 

-, Skånska målare på Malmöhus. 
Svenska journalens julnummer. 

- , Se: Malmö museum. Månadsblad. 3, 5. 

Malmö rödakorskår. Matrikel m. m. Årg. ? (193?) . Malmö. 

Myllenberg, Birger, Planteringarna och den moderna bebyg
gelsen. 
Sönnerdah l, A., Bo. Malmö. s. 74- 80. 

ielsen, Laurilz, Danmarks middelalderlige haandskrifter. 
En sammenfattende boghistorisk oversigt. Kbh. s. ?8, 
120, 125, 126. 

Nilson, A lfred B. , En hustomte i gamla Malmö. [Stadstjänare 
Nils Petter son.] 
S. D. . 2/5. 

-, Malmöbon i helg och söcken. 
S. D. S. 23/5. 

110 



-, En samhällsförbättrerska i gamla Malmö. Sophie 
Sager. 
S. D. S. 1114. 

Regisirum ville Malmeyghe (Malmö stads medeltida minnes
bok). Utg. i faksimilreproduktion med historik och inne
hållsredog·örelse av lng·var Andersson och Leif Ljung
berg·. Malmö. 32, 106 s. 
Faksimilexempla r i 4:o. Reproduktion exemplar i folio. 

Reglemenle för slaclsbuclen i Malmö. Malmö. 24 s. 

Rosencrantz, Carl, Malmö landstorm. jubilerar. Föreningen 
och dess frivillig·a verksamhet under ett kvartssekel. 
S. D. S. 18/4. 

Rosencrantz, Holger, Minnesblad ur Kronprinsens husarrege
mentes historia tillägnade dess Kamratförening 1937. 
Malmö. 287 s. ill. portr. kart. litt. 

[Samorga.nisa.lionen] Malmö. 
Handel arbetaren, s. 14 - 151. 

Sanclb lacl, Ni ls Gösla, Malmö. 
Lore nzen , V., Ch r.istjan IV:s Byan lreg og Bygningsarbejder. Kbh. 
s. 181.- 186. 

- , Månstorps gavlar. Sthm. 67 s. ill. litt. 
(Svenska fornminnesplatser. 27.) 

-, Skånsk höstkrönika. 
Konstrevy, H. 1. 

- , Skånsk krönika. 
Konstrevy, I-I. 3. 

Scha.lling, Erik, Efterskrift till "Kyrkogodset i Skåne, Hal
land och Blekinge under dansk tid". Sthm. 66 s. 
(Statens offentliga utredn. 1937: 22.) 

Schiller, Harald, Solevrå. Direktör och fru Ivar Dorns hem 
i Malmö. 
Svenska hem, s. 249- 254. 

Seltermall, Krislian, Svensk historisk bibliografi 1771-1874. 
Systematisk förteckning över skrifter och uppsatser, som 
röra Sveriges historia utkomna fr. o. m. 1771 t. o. m. 
1874. Rev. och till trycket befordrade av Sven Ågren. 
Upps. 911 s. 
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Skolor : 

Kommunala flickskolan i M.almö. Katalog·. 1937-1938. Malmö. 

Malmö musikkonservatorium 1907-1937. Eslöv. 16 s. portr. 

Tekla Åbergs gymnasium och förberedande klasser. Katalog 
h. t. 1937. Malmö. 

Skånes disfriktsförening av Vita bandet. 1912-:--1937. [Min
nesskrift.] Malmö. s. 24-28. 

Stadshistoriska institutet. Katalog över Stadshistoriska insti
tutets registersamling. Sthm. 110 s. 

Statens arbetslöshetskommissions berättelse 1925- 1934. Sthm. 
s. 231- 232. 

Sundkler, Bengt, Svenska missionssällskapet 1835-1876. Mis
sionstankens genombrott och tidigare historia i Sverige. 
Sthm. s. 393- 400. 

Svenska journalistföreningen. Kretsen för södra Sverige 
1902- 1937. Malmö. 68 s. ill. portr. 

Svenska medeltidsregester. Förteckning över urkunder till 
Sveriges historia 1434- 1441. Utg. av Sven Tunberg genom 
Bo Enander, K_jell Kumlien, Ragnar Svanström. Sthm. 
s. 4- 5, 7, 12, 21, 45, 47, 59, 69, 91, 118, 158, 171, 180, 
262, 284, 303, 321, 389, 403, 408, 473, 480. 

S[verges] s[ocialdemokratiska] u[ngdomsförbundj Malmö 20 
år. Jubileumsskrift och sommarfestprogram. Malmö. 4 :o. 
14 s. ill. portr. 

Sveriges kommunaltjänstemannaf örbund avd. 50 (Malmö 
stads tjänstemäns förening). Stadg·ar. Malmö. 14 s. 

S[ydsvenska] D[agbladet[ S[nällposten]s register över motor
fordon i Skåne. [Årg·. 1j (1937). Malmö. 

Södra Sveriges byggnadstekniska samfund. Medlemsmatrikel 
arbetsåret 1937- 1938. Malmö. 24 s. 

[Sönnerdahl, Amoldj, Bo. [Utarb. för Malmö hyresgästföre
ning.] Malmö. 80 s. ill. portr. kart. 
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Tidningar och tidskrifter: 

[Uhlen, Axel], Arbetet 1887-1937. Minnesskrift. Malmö. 
224 s. ill. portr. 

Ostra förstaden. Årg·. 1: N:r 1 (1937). Malmö. 4:o. 

Turisttrafikföreningen för södra Sverige 1912-1927. Skånes 
turisttrafikförening 1927-1937. Redogörelse till årsmötet 
1937. Malmö. 14 s. kart. 
(Bokars och . borg-ars bördiga bygd.) 

Tunberg, Sven, Se : Svenska medeltidsregester. 

Vallgå.rden. Malmö nations biblioteks- och samling·slokaler i 
Malmö. Lund . 19 s. ill. 

Yvonne, [pseud.], Ett kulturhem i Malmö. [H. Schiller]. 
Husmodern, I-I. 18. 

JVessel, Nils, Svenska typografförbundet 1887-1936. Ett 
svenskt fackförbunds historia. Sthm. 815 s. ill. portr. 

Tillägg till 1936: 

Druidorden. Matrikel över ämbetsmän och medlemmar i 
Druidorden i Sverige och Danmark tillhörande loger 
1936. Malmö. 50 s. 
Innehåller logerna Ad Astra, Mimer och Vasa i Malmö. 

Malmö segelsällskap 18?6-19'36. Malmö. 116 s. ill. portr. kart. 

Malmö nation vid Kungl. universitetet i Lund. Stadgar. 
Malmö. 27 s. 

Skånes skomakeriidkares och skohandlares distriktsförenings 
minnesskrift. [1891-1936.] Malmö. 4:o. 63 s. ill. portr. 

Svenska gods och gå.rdar. D. 4. Skåne. 1. Sydvästra delen. 
Uddevalla. s. 362-377. 

Svenska textilindustriföretag. [1. ] Malmö Yllefabriks aktiebo
lag - några uppgifter till belysande av företagets ut
veckling· etc. 
Textilarbetaren, s. 15- LS. 
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STADGAR 
FÖR 

MALMÖ FORNMINNESFÖRENING. 
Gällande fr. o. m. den 29 november 1933; 

med däri t. o. m. den 17 november 1937 antagna lindringar. 

§ 1. 

Fornminnesföreningens uppgift. 

Föreningen har till uppgift: 
att sprida kännedom om Malmö historia, 
att väcka intresse för bevarande av stadens ur historisk, topografisk, 

konstnärlig eller kulturell synpunkt värdefulla minnesmärken och egen
domligheter, samt 

att verka för tillgodoseende av historiska och konstnärliga krav vid 
stadens omdaning och utveckling. 

I detta syfte vill föreningen samla bidrag till Malmö historia i vid
sträcktaste mening samt i skrift och bild återgiva desamma, uppliva 
minnet av märkligare till dragelser och person ligheter, anordna föredrag 
och utställningar o. s. v. 

Föreningen kommer årligen, om så är möjligt, att utgiva en skrift 
i ovannämnda anda, vilken kostnadsfritt utdelas till samtliga föreningens 
medlemmar. 

§ 2. 

Medlemskap i föreningen; val av hedersledamot. 

Medlemskap i föreningen kan förvärvas av varje välfrejdad man 
eller kvinna, som gillar föreningens syften, så ock av juridiska personer 
och andra sammanslutningar. Styrelsen äger avgöra frågor om med
lemskap. 

Till hedersledamot kan den kallas, som på ett utomordentligt sätt 
främjat föreningens syften. Hedersledamot utses av föreningen på för
slag av styrelsen. 

§ 3. 

Medlemsavgifter. 

Medlem erlägger en avgift av 5 kronor årligen; med lem under 25 år 
endast 3: - kr. 

Medlem, vars inkomster härtill giva anledning, kan på förslag av 
styrelsen befrias från erläggande av årsavgift. 

Hedersledamot erlägger ingen avgift. 
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§ 4. 

Sammanträden. 

Föreningen kall as ti ll ord inarie sammanträde två gånger om året, 
en gång i februari och en gång i oktober ell er november. 

Vid ordinarie sa mmanträdet i februari föredrages års- och revisions
berät telser, varefter föreningen beslutar angående a n vars frihet för före
gående å rs styrelse och därmed sammanhängande frågor. 

Vid detta sammanträde vä lj as styrelse, två revisorer och en revisors
suppleant för gra nskn ing a1· t1rets riikenskaper och styrelsens förvaltning. 

Ordförand en leder tyrelsen och föreningens angelägenheter, före
drager förekommande ~iren d en samt håll er hand däröver a tt besl uten 
bliva verkstäl lda. 

Till ex tra sammanträde k al las föreningens ledamöter så ofta styrelsen 
därt ill finn er an ledni ng, ell er, om 10 medlemmar därom skriftligen an
håll a, för avgöra nde av v isst uppgivet ä rende. 

§ 5. 

Beslut. 

Beslut fa ttas och val verkställ es, då omröstning begäres, med slutna 
sedlar. 

Val och besl ut avgöras med enkel plura litet och skall vid lika röste
tal ordföranden äga ut lagsrös t. 

§ 6. 

Styrelse. 

Föreningens angelägenheter handhavas av en styrelse, bes tående av 
fem ledamöter och två suppleanter, vilka samtliga utses på ordin arie 
sammanträdet i februari för tiden intill nästa ordinarie februarisam
manträde. Den utsedda styrelsen väljer inom sig ordförande, vice ord
förande och skattmästare. 

Styrelsen väljer inom eller 11 tom sig en sekreterare och en redaktör 
för föreningens skrifter. 

Bokslutet över föreningens räkenskaper och berättelsen om det 
gångna årets arbeten skola före utgången av januari månad av styrelsen 
tillhandahållas de enligt § 4 valda revisorerna. 

Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse vid behov. Vid 
dessa sammanträden föres protokoll och skola minst tre ledamöter vara 
närvarande för att fattade beslut skola äga giltighet. 

Styrelsen ~iger rätt att till sätta utskott för behandling av särskilda 
frågor. 
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§ 7. 

Revisorer. 

De enligt § 4 valda revisorerna skola senast den 15 februari följande 
år till s tyrelsen inkomma med revision sberättelse, i vilken ansvarsfrihet 
fö r s tyrelsen t ill- ell er avstyrkes. 

§ 8. 

)fodrin g av stadgarna. 

Ändringar av ell er tillägg till dessa stadgar måste först av sty relsen 
behandlas. Är fö rslaget av sty relsen antaget, varder det gällande sedan 
det vid ordinarie sammanträdet med 2/3 av de avgivna rösterna a ntagits. 

§ 9. 

Föreningens upplösning. 

Upplöses föreningen skola eventuell a fonder , samlingar och övriga 
t illhörigheter överl ämnas till Malmö s tad, hörande dock i sådant fall 
föreniu gens kontanta till gångar , om sådana finnas, bibehåll as som sär
skild fond för främjande av sådana strävanden, för vilka föreningen 
arbetat. 
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FöRTECKNING 
öVER 

MALMÖ FORNMINNESFöRENINGS MEDLEMMAR 
FEBRUARI 1938. 

Hedersledamöter 
Djurklou, Nils, f. d. Ryttmästare, Friherre1 Lundgren, Edv., Boktryckare 

Flensburg, Eva, Fröken 

Ständiga 

Bergman, Helge, Museiintendent 
Billberg, Wilhelm, Byggmästare 

Cronquist, Martha, Fru, Stockholm 

l edamöter: 

Larsson, Alf, Redaktör 
Liljenquist, A. K., Lektor 
Ljungdahl, Johan, Kyrkoherde, 

Träll eborg 
Lundberg, Erik, Arkitekt, Stockholm 

Fischer, Ernst, Museiintendent 
Frostensson, Carl, Redaktör Myllenberg, Birger, Stadsträdgårdsm. 

Isberg, A. U., f. d. Stadsarkivarie, Persson, J . A. Byggmästare 
Lomma 

Isberg, Signe, Fru, Lomma. Rosenqvist, A., Vaktmästare 

Johansson, J ohn, f. d. Hamnkapten Smith, Elias, Direktör 

Kalling, Sten, Amanuens, Greve Wåhlin, Hans, Fil. doktor, Stockholm 

Karlin, G. J :son, f. cl. Museiintendent. 
Lund 

År li ge n betalande l edamöter: 

Ahlström, Sven, Postmästare 
Alfelt, Martin, Läkare 
Anderberg, Adolf, Fil. doktor 
Andersen, Annette, Fru 
Andersson, Torsten, Amanuens 
Appelberg, Erik, e. Länsnotarie 
Aschan, Gerda, Fru, Stockholm 

Asp, Hjalmar, Konstnär 
Aspegren, Gottfrid, Apotekare 

Bager, Einar, Konstnär 
Bager, Ellen, Fru 
Bager, Joh. Peter, Direktör 
Bager, Marianne, Fru 

t Där intet annat angives är hemorten Malmö. 
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Bagger-Jörgensen, Holger, Major 
Bagger-Jörgensen, Maria, Fru 
Beng· tsson, Sture, Direktör 
Berggren, Edith, Doktorinna 
Berggren, Sture, OverHikare 
Bergh, Brita, Konsulinna 
Bergh, C. J ., Disponent 
Bergh, E lsa , F ru 
Bergh, Lenn art, Direktör 
Bergh, Thorsten, Konsul 
Bergman, Anna-Stina, Fil. kand. 
Bergqui st, J ohn , f. d. Riksbankskassör 
Bergström, D., Polissekr. 
Berg·1vall, Knut, Assessor 
Berling, J ohn , f. d. Rik banksdi rek tör 
Bernton, A ll a n, Fil. D :r, toekholm 
Berntson, John , Fo tograf 
B.irch-J ensen, Ch., Overin geniör 
Bl a nck, N. A., Länsarkitekt 
Bod man, Erik, Redaktör 
Bönn elyche, Kjell, Konsul 

Callmer, Paula, Doktorinna 
Call mer, Stina, Stacl sbibliotekarie, 

Hälsingborg 
Callmer , Wern a, Fröken 
Cavalli, Hans, F il. D :r 
Centerwall , Senta, Fröken, Stockholm 
Chri s tense n, C., Läkare 
Coyet, Henriette, F riherrinna, To rup 
Cronberg, P . A., Läkare 
Cronquist, Axel, lngeniör 
Cronquist, C retha, Fru 
Cronquist, Mari a, Fröken 
Cronquist, far ia, Uiroverksaclju n kt 
Cronquist, Stig, Med. Kanel . 
Cronsioe, S. E., Rådman 

Dahlberg, E lin , Biblioteksassistent 
D ahlberg, E ll en, F röken 
Dahlberg, Knu t, Bankdirektör, 

Stockholm 
Dahl gren, Thorilcl , Fö rsäkr. -direktör 
Dahlquis t, ils, Bygg mäs tare 
Dhejne, Hans, Redaktör 
Diecl en, Berthold , Direkt ör 
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Diecl en, Gu staf, Direktör 
Dieden, Maria, Fröken 
Drake, Axel, Lotskapten 
Duner, J. Vaktmästare 
Duva nder, Algot , Grosshandlare 

Edstrand, 0 ., Trafikdirektör 
Edstrand, Tekla , Fröken 
Ekegren, Edit, F ru 
Ekelin, A., I-förad sskrivare 
Ekström, Gunhild, Fil. kand. 
Ekström , Rag nar , Köpman 
Enges tröm, Marga rete, Konsulinna 
Envall , N il s, Bokhandlare 
Ern berg, ven, e. Lä nsnotarie 
Essen, Mar ia, F ru 
Ewe, A ugust, Arkitekt 

Falck, Hans, Assessor 
Falkman, Lud vig, Generalmajor , 

1-Iä lsingborg 
Faxe, G. C., Konsul 
Faxe, Lorens, Ingeniör 
Fischer, Axel, Tandl äkare 
Fischer , Gärda, Tandl äkare 
Flensburg, F. W., Rådman, Karlskrona 
Fl odmark, Erik , Apotekare 
F orn ander, Gertrud , F ru 
Frick, Ernst, Kamrer 
Friek, Ingrid, Frn 
Fri sell , Erik, Direktör 
Förl agsaktiebolaget i Malmö 

Gehlin , Osca r, Direktör 
Grrebe, E., Arkitekt 
Groothoff, Johan , t:e stadsfogde 
Gröne, Otto, överläkare 

Hagerma n, Gustaf, Konsul 
Hain, Erskine, Konsul 
Hallberg, Es ter , Direktör 
Hallherg, Ingeborg, Fröken 
Hallen, John , Disponent 
Hall lrörn, Sven, Iotarie 
Hanes, Oliver, Grossha ndl. 
Hansell , G unn a r, Läkare 



Hansell, Siri, Doktorinna 
Hansson, Frithiof, Direktör 
Hansson, Joel, Direktör 
Hansson, Kjell, Fil. mag. 
Hartz, Frida, Fru 
Hattendorff, Armin, Fabrikör 
Hattendorff, Karl-Erik, Assistent 
I-Iedren, Elias, Civilingeniör 
Heintze, Ingeborg, Bibliotekarie 
Heister, J., Brandmästare 
Helgesson, John, Byggmästare 
Hellner, Hans, Direktör 
Hjorth, Daniel, Grosshandlare 
Holmberg, ils, Kyrkokamrer 
Holmström, Johan, Med. doktor 
Hultman, Johan, Envoye 
Hiibe, Erik Biilow, 1 :ste stadsingeniör 
Håkansson , Ernst J., Byggmästare 
Hårde, G. A., Redaktör 
Höckert, Oscar, Direktör 

lsander, Lars, Distriktssekreterare 
Isberg, Hagbard, Kyrkoherde 

Jansson, Per, Försäljningschef 
J arving, Karl, Ingeniör 
J erden, A., Civilingei;ijör 
J oha nsen, Hans, Assessor 
Johan sson, Margit, Underbibliotekarie 
Johnson, Gunnar F., Advokat 
J ohnsson, Neil, Fil. mag. 
J ung beck, Åke, Bankdirektör 

Karlström, Ellen, Lärarinna 
Kiellander, Ludvig, Hovrättsråd, 

Stockholm 
Kihlbom, . E., Försäkringsdirektör 
Kjäll, Hj., Laudssekreterare 
Kleimer, Axel B., Artist 
Kleimer, Thelma, Fru 
Knutson, Carl, Direktör 
Kock, Ebbe, J ur. doktor 
Kock, J. Edw., Direktör 
Kockum, Hilda, Fröken 
Kollind, Hans, J ur. kand. 
Kommunala Mellanskolan i Malmö 

Kramer, Gö ta, Direktör 
Kramer, Olga, Fru 
Kropp, Berta, Fröken 
Kruse, Ernst, Fabrikör 
Krutmeijer, Arvid, Korresp., Gävle 
Krutmeijer, Claes, 1 :e stat. skriv., 

Falun. 
Krutmeijer, Sig·frid, Gjutmästare, 

Karlstad 
Krutmeijer, Siri, Fröken, Stockholm 
K vistberg, Evald, Länsnotarie 
Köhler, Gustav, Tandläkare 

Larsson, K. G., Försäkringsdirektör 
Laurell , Agnes, Fru 
Laurell, Sven, lngeniör 
Lengertz, William, Skriftställare 
Lengquist, I-Iortense, Fru, Virserum 
Li ljeclahl, Hilding, 1 :e Postkontrollör 
Liljedahl, Thorsten, e. o. Hovrättsnot. 
Liljegren, J . E., lngeniör 
Lindahl Albert, Bankdirektör 
Linclahl, Britta, Fröken 
Linclahl, C. H., Apotekare 
Lindell, Wilh., Kyrkoherde, Kvarnby 
Lindelöf, Carl , Distriktsläkare 
Lindelöf, Marta, Doktorinua 
Lincler, William, Borgmästare 
Lind ner, Johan , Grosshandl. 
Linclner, P. L., Grosshandlare 
Lindqvist, Axel, Professor, Göteborg 
Lindqvist, Erik, Med. doktor 
Ljungbeck, T., Ingeniör 
Ljungberg, Leif, Stadsarkivarie 
Ljungdahl, Malte, Professor 
Ljungfors, Wilh., Läroverksadjunkt 
Ljungman, J . C., Direktör 
Lundgren, Anna-Lisa, Fröken 
Lundgren, Sven Erik, Boktryckare 
Lysander, Albert, Kontraktsprost 
Långström, Erland, Tullbevakn.-chef 

Malmquist, L. W., Direktör 
Malmström, Gustaf, Försäkr.-direktör 
Mattisson, Carl, Med. Doktor 
Mazetti-Nissen, Gunnar, Direktör 
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Jvielander, N. G., Magistratsekreterare 
Mortens, Gottfrid, Redaktör 
Munck af Rosenschöld , Th., Hovrätts-

assessor, Stockholm 
Miill er, Sigrid , Fru 
Månsson, Gunnar, Direktör, Åsbro 
Mörner, Marianne, Rektor 

Nevsten, Anders, Byggmästare 
Nihleen, Frithiof, Ingenjör 
Nil sson, Alfred B., Hovfotograf 
Nil sson, Erik, Tandläkare 
Nil sson, Sigrun , Fröken 
Nilsson, Åke, Byggmästare 
Nordmark, Arvid, Boktryckare 
Nordsiröm, Johan, Grosshandlare 
Nosslin, Folke, Stadsbibliotekarie 

Odell, Edvin, Direktör 
Ohm, Otto, Fotograf 
Ohlson J :or, Axel, Handlande 
Olofsson, Bror W., Direktör 
Olsson, Alfred, Direktör 
Olsson, Anders, Målaremästare 
Olsson, Bernhard, Stadsveterinär 
Olsson, C. W., Handla nde 
Olsso n, Gustaf, J ur. stud. 
Olsson, Kätty, Fru 

Paulson, Ingegerd, Bibl.-assistent 
Peil, Ell a, Fru 
Peil, Hugo, Bankkamrer 
Person, Erik, Redaktö~, Göteborg 
Petren, Siri, Doktorinna 
von Platen, Elisabeth, Fröken 
Påhlsson, Albert, Disponent 
Påhlsson, Frans, Direktör 
Påhlsson, Herluw, Direktör 
Påhlsson, Olof, Antikv.-bokhandlare 

Rahden, Sonja, Fil. kand. 
Renee, Henrik, Kamrer 
Rosen, Anders, Lektor, Lund 
Rosenlind, W., Köpman, Karlskrona 
Rosenlund, A., Lokomotivförare 
Roth, Adolf, Tandläkare 
Rydberg, Anna, Fröken 
Rydberg, Chr., Direktör 
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Salinder, C. J., Grosshandlare 
Salmonson, Nils, Läkare 
Sandblad, Nils Gösta, Amanuens 
Santesson, Karl, Kamrer 
Schaar, Yngve, Polismästare 
Schartau, Sigurd , Lektor 
Scharta u, Tyra, Fru 
Schartau, Yngve, Advokat, Stockholm 
Schell, Otto, Hovrättsassessor 
Schoug, Thea, Frn 
v. Sch werin, H. H., Fil. d :r, Friherre, 

Lund 
Sederholm, Bertil, Generalkonsul 
Segge, Åke, Kamrer, Stockholm 
de Sharengrad, W., Konsul, Lomma 
Sjöberg, Hugo, Direktör 
Skogh, Nil s, Direktör 
Smedberg, Eva, Läkare 
Sonesson, Karl, Fabrikör 
Stadsarkivet i Malmö 
Stadsarkivet i Stockholm 
Stadsbiblioteket i Halmstad 
Stadsbiblioteket i Landskrona 
Stadsbiblioteket i Malmö 
Stadsbiblioteket i Stockholm 
Stangenberg, Knut, Kontorschef 
Stenberg, Anna, Fru 
Stenberg, Axel, Arkitekt 
Stenmarck, Gustav, Rådman 
Stenmarck, N. J. , Byggmästare 
Stenström, J. A., Boktryckare 
Stibe, Torsten, Direktör 
Stickler, Henrik, Herr, Göteborg 
Stickler, H. Douglas, Direktör, 

Stockholm 
Stoltz, A ugust, Stadsarkitekt 
Stoltz, Carl Axel, Arkitekt 
Stoltz, Gösta, Direktör 
Strand, A., Järnhandlande, Arlöv 
Strandberg, Georg, Advokat 
Strutz, Wilhelm, 1 :e stat.-skriv. 
Sundberg, Erik, Läkare 
Sundgren, Thora, Fröken 
Svenby, Tore, Advokat 
Sydow, W. von, Direktör, Lidingö 
Sölve, Wilhelm, D irektör 



Thomee, Edvin, Konsul Werner, C. L., Hovrättsråd 
Wickman, Olof, Rådman Thulin, Emil, f. d. Magistratsekreterare 

Thunander, G., Folkskoleinsp. 
Thuröe, Anna, Fru 

Winberg, Inez, Overstinna, Hälsing
borg 

Thuröe, Einar, lngeniör 
Tranchell, C. F., Direktör 

Wixell, And. 0., Grosshandlare 
Wåhlin, Anna, Fröken 

Tuneld , John, Bibl. aman uens, Lund 
Tuvesson, Edvin, Exekutionsnotarie 

Valley, Gusta f, Ingeniör 

Wahlström, F. 0., Kamrer 
W allin, A. W., Herr 
Weibull, Julius, Kapten 
Wennerth, Hjalmar, Direktör 

Zadig, Viggo, Direktör 

Åberg, Mimmi, Fröken 

öhman, Ivar , Hovrättsassessor 
Östberg, Oscar, Direktör 
österlund, Alfred, Direktör 

Styrelse: 

Ordförande: Yngve Schaar, 

v. Ordförande: Ernst Fischer, 

Ka.ssa.förva.lta.re: Armin Hattendorff, 

Leda.möter: Maria Cronquist och Einar Bager. 

Suppleanter: Vilh. Ljungfors och Th. Bergh. 

Sekreterare och redaktör för å.rsskriften: Leif Ljungberg. 
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Jl.rsskriftens Jl.nnonsörer ! 

Skånska Brand försäkringsinrättningen 
- för fastigheter -

Skånska Städernas Brandstodsförening 
- för liisegemlom -

Försäkringsaktiebolaget FIN N 
- för ansvarighets-, glas-, inbt·otts-, valtenled

ningsskacle- 111 . Il . försiikringar -

Ex11eclition i Malmö 

Stortorget 25, kl. 10- 14. Tel. 20364, 28348 



ROSENGRENS 
Kassaskåp 

Vertikalskåp 

Förvaringsskåp 

Hyllställningar 

INGENIORSFIRMA SVEN HELLSTEN 
Stortorget 3, Malmö - Tel. 71515 växel 

CARL GLEERUPS 
P A PPERSHANDELS A.-B. 

M est sorterade inköpskä.lla i allt som till

hör pappers- och kontorsmaterialbranschen. 

Adelgatan 21 . 

Tel. 157 32, 236 61, 27186. 
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A. B. Hjal1nar Wennerth 
Trävaror Byggnadsvaror 

Fredrihsbergsgatan 7 

Tel. 71525 Växel 

Östra Förstadsgatan 2 Malmö Rönneholmsvå'gen 5 3 
11685 Linjeväljare: 22264, 10258, 15350 

Limhamn 
50660 

T AJPJE.TJE.JR. 

FÄJR.fiJEJR. 

FJE.JR.NJC@@OJR. 

JPJE.N@JLAJR. 

JBONVA::X. 

JR. lUJLJLfi AJR.DJCNJE.JR 
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OXIE HÄRADS SPARBANK 
STORTORGET 11 , MALMÖ 

STIFTAD 1847 

Omslutning över Kr. 67.000.000: --

Egna fonder ,, 5.500.000: --

Expeditionstid 10--2 

125 



SKÅNSKA 
INTECKNINGSAKTIEBOLAGET 

i M A LMÖ , S ödergatan 10. Tel. 20152, 

215 2 b lämnar inom S kånes städer : 

BYGGNA DSKREDITIV 

INTECKNINGSLÅN 

såväl bottenlån som sekundärlån utan amor-

tering intill 7 0 °lo av fastighets taxeringsvärde 

På h lssons 
Bergsgatan 12 - Malmö 
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Bröd 

Mjölk 

Specerier 

tel. 212 9 6 

" 24032 

18396 " 



Bank-
Jörvar 

R ådgör med vårt .kontor, 

vilken förv ar ingsf orm -

.kassafac.k, sluten deposition 

eller öppen deposition -

som lämpar sig bäst för 

Eder. 

SKANDINAVISKA BANKEN 

Wingårds Färghandel 
Stadens äldsta Färghandel 

Södergatan 30 

S. F örstadsgat. 41 

Mö llevångstorget 6 

S :t K nuts T org 7 

T rälleborgsvägen 

Virentofta 

H åkanstorp 

Telefon: N amnaurop Eugen Wingård 
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Skånes Stadshypoteksj örening 
utlämna r bundna l å n mot säkerl1et av 

inteckningar i fa stigheter i Skå nes s tä der. 

E xpedition: V äs tergatan 38, Malmö. 

T el. 20457. 

Sparbanken Bikupan i Malmö 
Grundad år 18 7 3. 

Huvudkontor: Ö sterga tan 26 

A vdelningslwntor A : B ergsgatan 40 

B : Ö stra Förstadsgatan 58 

Expeditionstid : 10 f. m.-1,30 e. m. 

samt (dock ej lördagar) 5-6,30 e. m. 
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D ET ÄR INGEN TILLFÄ LLIGHET 
att ÅTVI D ABERGS na mn kom

mit att jä mställ as med rationell a kon

torsmöbler. Ty ÅTVIDABERGS 

modell er ha pro va ts och prövats i 

det praktiska arbetet och övera ll t 

v isal sig fy lla de höga fordringar 

ma n ställ t på dem . 

Gör Ert kontor - Ert a rbetshem 

- modern t och elTe kti vt, st ilful lt 

men ä ndå praktiskt. 

ATVIDAB E RGS/l1ÖBLERA 

ERT KONT OR. 

A.-B . Åtvidabergs Industcier, Östergatan 1, Malmö 
Telefon : 2 2 3 6 ~ 

Läs SKÅNSKA 
DAGBLADET 
alla skåningars tidning 
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För varj e s lag av reproduktion iiro vå ra lirmm· 

inriittade, fiir kons tn iirliga , vetenska11liga och 

komm ers iella ändantc'\ I. Siirskilt vilj a vi frnn1 -

hi1lla foks imilre11ro1luktin11 såväl i f'iirgtryck som 

i s varttryck av ga mla handteckningar, ha ndskrif

te r och kar tor som gjort våra lirmor kända lå ngt 

utom la nde ts griinser. Av siirskilt intresse iir ele n 

fak s imiledition av Malmii medeltida minnes bok , 

l\ egis trum Vill e Ma lmoyghe, som vi utförde före

giie ncle å r, och del nytryck a v fh1 s la v V as as 

llihe l a v 1540 - 1541, som vi s lutfört clella i1r. 

l\i1dgiir med oss om allt ifråga om re11roduktion. 

RH AN D PBJ X 

A It Malmö Grafiska Anstalt & 

AB. Malmö Ljustrycksanstalt 
Malmö. 

å ffonstindustriutstä //ningen Pa ris 1925. 
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Bliv ineclle1n 

i Malmö F orn1ninnesf örening ! 

Angående medlemsskap m. m. se 

Stadgar och Föreningsmeddelanden. 
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Föreviga fädernas mi1rnesmärken 

och viktiga händelser å forn

/ orskningens område på film. 

Anlita vid filmupptagningar 

M ALMO BIOGRAF A.-B. Malmö 

eller 

A .-B.SVENSK FILMINDUSTRl,Stockholm 

Malmö 1938. Lundgrens Söners boktr. 



Den 
som låter priset vara bestämmande 

vid beställningar av trycksaker 

begår ett misstag 

De pengar som utgivas för minder

värdigt utförda trycksaker äro 

bortkastade 

Utförandet spelar mycket stor roll 

Modernt och omsorgsfullt utförda 

trycksaker erhållas hos 

Lundgrens Söners 
Boktryckeri, Malmö 

Baltzarsgatan 24 

Tel. 190 81, 201 06 



FÖRSÄKRI N GS-A K TIEBOLAGEN 
0 •• 

"SKANE" OCH "MALMO" 
B r a n d· o c h L i V• 

försäkringar 

Olycksfalls-, Sjuk-, Barnolycksfalls-, 

Ansvarighets-, Automobil-, Trafik-, 

Motor c y k e 1-, Inbrotts-, Resgods-, 

Glas-, Garanti-, Vattenledningsskade-

s~mt Värdepost-

t ö r s ä kr Inga r 

HUVUDKONTOR : MALMÖ 

Telefoner: Namnanrop "S K Å N E" 

Telegramadress: S K Å N E 

Huvudagent I Malmö: H. G. A. Schmidt 

Rt 205 92 och 207 55 

0 m b u d å a l l a s t ö r r e p l a t s e r i riket 

Malmö 1938. Lund11ten1 Sönen boktr. 
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