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JÖRGEN KOCKS PORTRÄTT. 

Det här i färg återgivna porträttet av Jörgen Kock målades 
år 1531 vid en tidpunkt då den store borgmästarens stjärna 
stod i zenit. Genom klokhet och målmedvetenhet, men också 
genom hänsynslöshet, hade han lyckats förvärva ej endast 

en betydande maktställning åt Malmö stad utan även adel
skap och rikedom åt sig själv . Hans värdighet krävde emel
lertid representativ ståt och en lämplig bakgrund. År 1522 
förvärvade han äganderätt till den tomt, där 1525 ett palats 
står färdigt, vilket mången av rikets högst uppsatte hade 
anledning avundas honom. Byggnaden med sin ädelt formade 
renässansgavel ligger ännu kvar p å Västergatan och bär i 

dagligt tal fortfarande sin förste ägares namn. 
Ett annat medel att visa sin makt och myndighet var då 

borgmästaren lät sig framställas i bild, något om den tiden 
endast var förbehållet ett fåtal. Bilden ifråga, målad på 
pannå, har fortfarande sin plats i Jörgen Kocks hus. Den är 
inramad i en enkel guldram, vilken dock torde vara av se
nare datum än själva porträttet. Tidens tand hade emeller
tid gått illa åt det gamla konterfejet och än värre de "bön
hasar", som tid efter annan "restaurerat" dyrgripen. Vid så

dana restaureringsarbeten har bl. a. tjocka färglager sme
tats på litet här och var och porträttet hade rent "vuxit igen". 
För att hålla samma pannån, vilken spruckit på längden, 

hade en slana skruvats fast på baksidan. 
Den nuvarande ägaren av Jörgen Kocks fastighet såväl 

som av porträttet, direktör Bror W. Olofson, hade länge närt 

en ön kan att låta detta dyrbara unicum komma under 
verkligt sakkunnig vård. Det är med största glädje och tack-
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samhet Malmö Fornminnesförenings medlemmar såväl som 
andra för stadens historiska minnen intresserade nu kunna 
konstatera, att direktör Olofson g·enomfört sina p laner. Natio
nalmuseums skicklige konservator Gustaf Jaensson, har en 
längTe tid haft porträttet under behandling-, varvid han bl. a. 
g·enom ett mödosamt mosaik- och puzzelarbete åstadkom
mit ett verkligt storverk. 

Det fula skäg·g·et har till hälften försvunnit och ett välvår
dat rött sådant har kommit i stället; mun, ögon och näsa ha 
återfått sin ursprungliga förnäma teckning; halskrås, pi,i] s
bräm på manteln och guldstickade stjärnor på den lilla ·am
metsmössan äro detaljer, som nu återställts efter att en hingre 
tid varit dolda; handskarna, vilka under tidernas lopp fått 

både kragsnibbar och öglor, ha återfått sitt för ta utseende. 
Färgerna ha ånyo fått liv. I stället för den bU1grå fonden 
har kon. ervatorn fått fram den ursprunglig·a Cranachgrönn 
1.500-talsfärgen. Färg·skalan är för övrigt just den, som hör 
1500-talet till : gt·önt, rött, svart, vitt och gult. 

Ur personhistorisk synpunkt har restaureringen även gi

vit märkliga resultat. " J0rgen Kock Anno 1531 Aetatis su a? 
44" (Jörgen Kock . r 1531 Hans ålder 44 år) står det i stället 
för tidigare årtalet 1551 och åldersuppgiften 2? år. Genom 
renoveringen har alltså Jörgen Kocks födelsetid kunnat fast
sfo.llas till tiden omkring 148? - härom svi:ivade man tidigare 
i ovisshet. Artalet 1551 och ålderssiffran 2? passade ej alls in 
i det historiska ammanhanget; den avmålades utseende var 
just ej heller en tjugosjuårings. 

Tyvärr finnes ingen signatur å konstverket - de flesta h~ir 

i Norden bevarade porträtt från denna tid bära en str~i ng 

konstnärlig anonymitet - konstnären betydde så litet i för
hållande till den avkonterfejade. Konung Kristian Ill:s hov
målare, Jakob Binck, har tidigare av antikvarien, fi l. d:r 
William Karlson nämnts som möjhg auktor. I och med å r-
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talet 1531 synes dock en av förutsättningarna för, att han 

skulle kunna vara mästare ha bortfallit. Den framstående 

danske museimannen Francis Becket förmodar nämligen i 

sin avhandling Renaissancen og· Kunstens Historie i Dan

mark, att Bincks verksamhet i Norden daterar sig först från 

å r 1535. Denne Binck "utlånades" förresten till svenska ho

Yct år 1542, då han målade det kända Gustav Vasaporträttet, 

som bl. a . finnes återgivet på våra riksbankssedlar. 

Den tidigast kända reproduktionen av Jörg·en Kocks por

tr~itt utg·öres av en litografi, förekommande i J. 0. Friberg·s 

"Malmö stads historia och beskrivning", tryckt h os Joh. 

Cronquist i Malmö år 1842. Den "konsfolskarinna" , om i 

företalet t ill detta arbete uppgives såsom auktor, var mamsell 

Anna Catharina (Nanny) falmros, (född 1816 och död 1894, 

dotter av kommendantssekreteraren och handlanden Olof 

Eli as Malmros och hans hustru, född Wollmar) , vilken snart 

nog skaffade sig· ett namn som konstnärinna i hemstaden. 

Porträttets h öjd , utan ram. i:ir 60 cm. beedcl en 45 cm. 

L i t t. o c h k ä 11 o r. 

: \. Y ko11scna tor G. Jaensson ben~i get lämnade mcdcl elanclen an gi\e ncle 
resta urc ri ngsa rbelct. 

1\"i ll.i am Karlson: Mal möborgm~ista rcn Jörgen Kocks porträtt och dess 
mii s lare. S. D. S. 7. 6. l93l. 

William Karl son: Jakob Binck och ett par kåne-porträtt (i Tidskrift 
för konslYctcn kap 1933, h : :l - 2) . 

Leif Ljungberg: Jörg·en Kocksporträttet. S. D. S. 9. 3. J943. 
E inar Ba g·c r: Jörgen Kocks fundal s och hans gra ,·stcn (i clcuJJ a ~n·s

skrift J939, cl ~i r Na nn y Malrn ro li tografi anvii nl som illu tration). 
Kers tin Ljungfors: J örg·en Kock Malmö och grevefejde n (i denna (1rs

skrift J941 , rHir porträttet före res taurer inge n finn es å terg ivet). 
Karl Er ik S teneherg·: Vasarenä san ens porlrättkonst, Sthlm 1935. 

L. Lj. 
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MALMÖ FORNMINNESFÖRENINGS 
VERKSAMHET 1942. 

Under året ha de stadgeenliga sammantri:i.dena äg·t rum å 

Hotell Tunneln den 24 februari resp. 30 oktob~r. Vid det 

förra höll intendenten vid k ånes Hembygdsförbund, fil. 
lie. Harald Olsson, Lund, föredrag över ämnet: "Vad Kors

betningsfynden berätta om Valdemar Atterdags härtåg mot 
Visby"; vid det senare svarade museiintendenten, fil. kand. 

Torsten Andersson, Kri tianstad, för föredraget, vilket var 
betitlat: "Lillöhus, dess historia och de senaste årens ut

gTävningar" . Båda föredragen beledsagades av bilder, vilka 

till övervägande delen fotograferats av resp. föredragshållare 

under deras fältarbeten. 
Vid februarisammanträdet förevisades även konstnär 

Einar Bagers skickligt utförda modeller av de byggnader, 

vilka enligt museistyrelsens förslag kola ingå i "det gamla 
Malmö". Fotografier av ett antal av dessa byggnader jämte 

beskrivande text ha även intag·its i årsskriften under rubri
ken "Bilder från det gamla Malmö". 

Skånska Dagbladet och Folkminnesarkivet i Lund ha till 

föreningens sekreterare välvillig·t utlånat bidragen till inven
teringen av folkminnen i Malmö (jfr. årsberättelsen 1941). 

De i Skånska Dagbladet publicerade artiklarna hava registre
rats och klippts; dessa hava samtliga förtecknats i "Bidrag 

till en MalmöbiogTafi för år 1942". 

Föreningens årsskrift utkom i juni månad. Boktryckaren 
Edvin Lundgren har även denna gång välvilligt beviljat ra
batt å tryckningskostnaderna. 

Genom styrelsen beslut den 24 februari har föreningens 

bibliotek deponerats i stadsarkivet, där det flitigt anlitats 
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såväl av föreningsmedlemmar som forskare i stadsarkivet. 

Bytesförbindelserna ha under året än ytterligare utökats. 

Medlemsantalet utgjorde under året 3 hedersledamöter, 
15 ständiga och 313 betalande eller tillhopa 331 medlemmar, 

vilket utgör en ökning av 30 stycken. 
Styrelsen har med tacksamhet från direktör Bror W. Olofs

son emottagit en gåva av 1000: - kronor, vilket belopp är 

avsett att användas för föreningens verksamhet. 

Av kassaförvaltarens redogörelse för föreningens inkom
ster och utgifter framg,år att behållningen elen 31 ·december 

utgjorde: 

Konungariket Sveriges Stadshypoteks

kassaobligation 3-! 0/o av år 1936, litt. 
B. 16?? 5.000: -

Svenska Statens 4 °/o försvarslån av 
år 1940. 

1 st. litt. D. n:r 41743 500: -

5 " " E. " 88226-88230 
a. 100: - 500: - 1.000: -

Premieobligation av år 1933, ser . 470, 

n:r 489 

Berghska fonden: 

Innestående i Mamö Sparbank 

Svenska Statens 4 °/o försvarslån av å r 
1941. 

5 st. litt. E n:r 65368- 65372 

a. 100: -

Innestående i Sparbanken Bikupan 

,, ,, postgiro 

Kontant i kassan 

50: - 6.050: -

421 : 60 

500 : -

2.622: 43 

21: 44 

921 : 60 

4: 33 2.648 : 20 

Summa Kronor 9.619 : 80 
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FOSIE KYRKA OCH PRÄSTGÅRD. 

NÅGRA MINNEN FRÅN EN GÅNGEN TID. 

Av GEORG SYLVAN. 

I sammanhang med necllägganclet av grundstenen till Fosie 

församlingshus i Malmö elen 2 september 1938 lämnades i 

clag·spressen en redogörelse för Fosie k y rkas historia. I 

gångna tider var i lantförsamlingarna k yrkoherden högste 

representanten för k y rkan och församlingen ick e blott i k y rk

liga angelägenheter , utan även i världsliga dels på g rund av 

sitt ~imbete, dels så om självskriven ordförande i "sockne

stämman' ', där samtliga frågor, som rörde socknen, handla

des. F ör elen , som på nära håll haft förbindelse med präst

gårdens invånare under en längre eller kortare tid, är därför 

en historik som den nämnda av stort intre se. D en framma

nar tankar och minnen , såväl glada som sorg·lig·a , reflektioner 

över orsak och verkningar och mera sådant. 

Under tiden 1809- 1890 ha medlemmar av släkten Sylvan 

och den med denna genom gifte förbundna släkten Löfven

gren innehaft k y rkoherdebefattningen i F osie i nära nog oav 

bruten följd, och det är såsom medlem av den förstnämnda, 

som jag skall försöka att utlägga några minnen från nämnda 

t iclsp eriocl. 

Namnet Fosie skulle enligt nämnda historik hava bildats 

under tidernas lopp med utgångspunkt från Fosöghe. Jag 

har även hört uppg·ivas följande serie : F ossöghe, F osöghe, 

F oshöie, Fosijhe, Fossie, Fusie, Fosie. Om slufändelsen " ie" 

anses vara beteckningen för en höjd , li gger väl n~i ra till hands 
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att förmoda, att första delen av namnet utgör genitivformen 

för ett egennamn. Vare härmed huru som helst ; kyrkan, som 

utgör huvudpunkten i bysamhället, ligger jämte prästgården 

på en skarpt markerad höjd, den högsta punkten inom Malmö 

stads nuvarande område. Den storartade utsikten har länge 

varit känd och beundrad. Så t. ex. skriver kyrkoherden i 

Vellinge och Fuglie S. Cavallin uti "Föredrag till minne af 

de efter prästmötet å r 1858 aflidne präster inom_ Lunds stift' ', 

h ållet vid prästmötet i Lund 1864: "Ick e långt från Malmö 

på en höjd, där den vidsträckta utsikten omfattar sex städer 

- Köpenhamn, Malmö, Lund, Landskrona, Skanör och Fal

sterbo - bodde den andre af de under den tidrymd, vi här 

af se, bortgångne k yrkoherdarna i Oxie härad, nernligen k yr

koherden i Fosie och Lockarp, ledamoten af Kongl. Vasaorden, 

jubelmagistem Christopher Sylvan". 

Själv har jag otaliga gång·er under min uppväxttid varit 

med, då familjen en klar söndagseftermidclag vandrat upp 

till kyrkogårdsmuren för att därifrån med hjälp av elen stora 

långkikaren uppsöka "Luncla pågar" och de olika städerna 

med deras torn, tornspiror, fabriksskorstenar m. m. liksom 
ock göra en orientering beträffande orter på kortare håll, som 

med obeväpnat öga kunde iakttagas därifrån . 

Toppen av elen ås, p å vilken k yrkan och prästgårdens ka

rakfärsbyggnad äro uppförda, bar en bredd av omkring 50 m ., 

sträck er sig i riktningen sydväst-nordost och har en längd 

av omkring 200 m . Nedanför och norr om åsen , men i rikt

ningen väster-öster och tangerancle åsens nordöstra hörn, g<"tr 

Fosie k yrkoväg. D å nu jämv~il både k yrkan och prästgården 

lig·ga med längdriktningen rätt i väderstrecket väster-öster, 

kommer k y rkan att ligga omkring 50 m . från vägen , men 

prästgården endast ett 10-tal meter. Detta synes å elen vy, 

som konstnären P. A. Persson f ångat vid målningen av tavlan 

bild 1. D enna, ett av konstnärens första arbeten efter studier 
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Bild I. Fosic k yrka med prästgå rd ens karaktärsb yg·g nad. 

E nlig t olj cm!l lning av konstn örcn P. A. Persson, sommaren 1891. 

i Paris, är visserlig·en målad så sent som 1891, men ingen för

~indring, här synlig, hade vidtagits, sedan prästgårdens karak
färsbyggnad år 1827 nyuppfördes å denna plats, om man un
dantager, att den då nyanlagda trädgården omkring prästgår

den under åren vuxit i höjden. 
Under Christopher Sylvans tid uppkom frågan angående 

anhiggning av trädgård till den p å sluttningen väster om kyr
kan och i linje med kyrkogårdens dåvarande norra gräns be

läg na skolhusbyggnaden. Kyrkan ägde marken fram till 
vägen, men , då det ansågs olämpligt att använda detta område 
för ändamålet, gjordes ett ägobyte med prästgården, och träd

gården förlades till området väster om skolhuset, vilket om
råde man nu införlivar med beg'l'avningsplatsen. Under år 
1882 hemsöktes emellertid Malmö och trakten däl'Omkring 

av en häftig rödsotsepidemi. Dödligheten var särskilt stor 
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Bild 2. Samma vy so m bild 1. E nligt foto i IÖ\' pri ckningen 1942. 

Foto A leli er J re rke. 

inom den del av Fosie, som låg intill Malmö stads område, 
och k yrkogården beräknades bliva fullbelag·cl. Man måste 
utvidga elen, och frågan brådskade. Mening·arna voi·o delade 

om lämplig·aste platsen härför. Frågan gällde, huruvida om
rådet mellan kyrkan och vägen, alltså norr om. kyrkan, vi lket 

genom by tet enligt ovan numera tillhörde prästgården, eller 
ett lika stort område söder om kyrkogården skulle härför 
tag·as i anspråk. Man tvistade därom i tio år. Den utlades 
då åt norr. Bild 2 visar, vilken förändring detta åstadkom

mit i den tidigare vyen. I sommargrönskan äro varken kyr
kan eller prästgården synliga. I detta sammanhang kommer 

jag att tänka p å en mening, som, enligt dagspressen, kyrko

herden Hagbard Isberg· nylig·en skall hava uttalat beträffande 
p latsen för en föreslagen k y rka för Caroli församling· och som 

~; ick ut på, att kyrkan bör ligga "på en höjd, som ger fri 
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syn och dominans". Hur skulle det vara, om man vid nu 

pågående omläggning av Fosie kyrkogård fällde de stora 

träd, som i väster och norr clölia kyrkan, så att denna kunde 

ses från de stadsdelar på 2 a 3 km. avstånd därifrån, i vilka 

den stora mängden av församlingsborna är bosatt? Dessa 

skulle då påminna sig· kyrkan, lära sig älska elen som sin och 

- besöka den. Kunde man anordna omnibussturer elit för 

kyrkbesökare åtminstone vid de större helgerna, vore detta 

kanske till fördel och skulle uppskattas av många. I-lit kunde 

dessutom i framtiden leda breda raka vägar såväl från Stat
tena som från Hinclby n:o 3 (förr benämnt Lovisefricl, nu 

Gullvik) med kyrkan i fonden. Under rnång·a år har en nu_ 

ig·enlagcl sådan g·ångstig förbundit Hinclby med kyrkan och 

prästgården, gående tvärsöver den senares ägor. 

Prästgårdens "Garactershus" uppbyggdes 182? av kyrko

herden Christopher Sylvan, som elen 1 maj 1826 efterträtt 

sin fader i befattningen. Den 1 november 1830 förrättades 

'"ekonomisk besiktning" för byggnadens godkännande. En

ligt det därvid förela protokollet befanns huset vara uppfört 

å elen plats, som av "Härads Syne Rätten" därtill blivit ut

sedd och bestämd, "är 44 alnar 5 tum långt, 1? alnar 16 tum 

breclt och 5 alnar högt från foten till taklisten, på H aln hög 

gråstensfot, grunclnrnraclt med v~iggar af tegel utvändigt och 

invändigt af Råsten, de yttre 1 aln och skiljev~iggarna 6 tum 

tjocka, med tak af tegel och tvenne skorstenar af bränd 

murtegel till nödig hö,jcl, varande byggnaden, i enlighet med 

fastställda ritningar inredd till tvenne förstugor , 1 clagligt

rnm, 1 Sängkammare, 1 Barnkammare, 1 Stuclerkammarc, 

1 rum för adjunkten, 1 sal, Gästrum, 1 Folkstuga, 1 Kök, 
1 Skafferi, 1 handkammare, 4 Contor, 1 Skänkskåp, 1 upp

gång t ill Vinden och en nedgång till Källaren, som är till 
hälften hv~i lf d , med tvenne af delningar. I trenne af Rum

men finnas dubbla bräclJoft och i alla de öfriga Tak af Gips, 
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~ifvensom samtlig·a rummen äro försedda med Ug·nar af Ka

kel med undantag af ett, hvari finnes järnugn" . 

Även får man veta, att k ostnaden redovisats med 3355 : 26 

R-r Banco, hv ilket belopp förrättning·sm~innen "efter öfver

v~i gancle och jem [örelse af Kostnaclsförslaget med priserna 

å de anv~ind a bygg naclsämnen och med afseencle å dessas 

godhet och beskaffenhet, ick e kunnat annat än antaga och 

gill a såsom det nybyggda Caractershusets, mera fö r låg·t än 

fö r hög t beräknad e värde." Byggnad ko t naclen lär hava 

varit bety dligt större. Innehavaren synes själv hava till

släppt minst 1200 R-r Banco, men h iiri ing ick möjlig·en med 

någon mindre del kostnaden för anskaffning och k omplet

tering av inventarier för den s tora byggnaden . 

Karakförsbyggna clen är ~innu till det yttre i oföräncl rnt 

ski ck. Jnv~incl i gt ~ir den iinclracl hu v ud sak ligen clii rutinnan, 

att den sto ra sa len, som på elen t iden ansågs nöclv~incli g i 

varj e större borgarhem, nu uppdela ts i flera r um. Bostaden 

h ar dessu tom fö rset ts med moderna bekv~imligheter . Tack 

vare byggnadens fr ia Jiige utan fö r den gam la kringbyggda 

prästgården, har elen undgått att antändas eller skadas v id 

de båda eldsvådor, som sedan dess övergå tt p rästgtuclens 

övriga byg·gnacler. 

Den storslagna trä dgården p å h öjdens sy clslu ltn ing och 

elen nedanfö r beHigna p ark en h a samt idigt med nybyggna

den anlagts av kyrkoherdens mak a fr u Anna Sylvan , född 

Tegman. Träd gård en var p å längden delad i två dela r. D en 

int ill och söder om byggnaden varande delen var tämli gen 

h orisontal och utlagd med sirliga gångar med bux bomsh iic

k ar , gräsmattor med enstaka pryclnadsträn av hag torn o. cl., 

vartill även kunna räknas några vackra bigarråträd i elen 

lting·st bort från byggnaden belägna delen . D en åt laclu 

gårclsbyggnaclen gr iinsancle östrn sidan var begriinsacl med 

en tät häck av vi ta syrener och närmast denna ett band 
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Bild:;. 
Prosten Christopher ylvan . 
Enlig t oljemålning av okänd 
konstnär. (Sign. " vellc".) 

av peydnadsbuskar och innanför dessa perenna växter. 
Gräsmattorna pryddes av blomsterrabatter. En bred gång, 
mitt för huvudingången , i rakt sydlig riktning ledde till elen 

på höjdens sydsluttning· liggande fruktträdgårclen. Denna 
var delad uti fyra lika stora kvarter, två på vardera sidan 
av huvudgången och sinsemellan åtskiljcla och begräns'ade 

med raka gångar, insådda med g·räsmatta. De fyra landen 
voro inplanterade med krusbär, vinbär, hallon och sparris. 
Äpple-, päron-, plommon- och valnötsträd voro planterade 
huvudsakligen i k anten av gångarna, men även kring·ströclcla 
inuti bärlanden. Nedanför detta intill bysamhället ligger 
parken med sin obligatoriska damm. 

Även området närmast norr om k yrkan blev i detta sam
manhang slutligt ordnat. Vid k yrkans uppförande y nes 

bortschaktning· av en del jord hava varit nödvändig för er
hållande av en horisontal byggnaclsplats. Denna jord hade 

upplagts i en vall norr om kyrkan, som sannolikt utgjorde 
begravningsplatsens norra begränsning. D et hela var säker-
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Bild 4. 
Fru Anna Sylvan, född Tegman. 
Enligt oljemålning av Cordelie 
Cederschöld , f. von Boije, 18 17. 

li gen g·anska provisoriskt och vanprydande, ty man hade 
flera gånger på socknestämma avhandlat och beslutat bort

förandet av vallen, men arbetet skulle utföras in natura av 

bönderna. Nu äntligen sattes det i verket. 

Kyrkoherden ils Sylvan, Christophers fader, kom till 

Fosie den 1 maj 1809 genom transport från :t Ibb (ön Ven). 
Han var då 58 år gammal. Han synes hava varit typen av 
en lantförsamlingspastor vid denna tid, som fog fader] ig 

hand om sina församling bor. Ett socknestämmoprotokoll av 
den 31 augusti 1817, skrivet av honom själv, är av ganska 

stort intresse och lyder, som följer. 
"S. D . Efter i dag åttaclagar å Predikostolen utlyst allmän 
Sockne-Stämma samlades efter sista Gudst,jenstens slut För

samlingarnas flesta Invånare af bäg·g·e Könen uti Fosie 

Kyrka för att åhöra sig föreläsas Konungens Nådiga För
ordning af elen 30 sistlidne April rörande nödvändigheten 
af inskränkning· uti införsel och förbrukning af utlänska 

15 



yppighetsvaror samt derefter Konungens Höga Befallnings

hafvandes Kungörel e af den 26 Junii och slutligen Max. 

Ven. Consistorii Circulair af den 9. Julii, alt innevarande år. 

Pastor tillikamed Församlingarnas närvarande ledamöter, 

lifvade af Konungens Lands Faderliga Omhet och Wälvilja 

för Dess trogna undersåtars framt ida väl och vår oförlikne

li ge högst Wärdade Kron Princes ädla tänkesätt at lämna 
fritt wal för at åter uppliva en wärd ig· efterföljd af Förfä

ders tarflighet och okonstlade seder, beslöto fö ljande öfver

enskommelse : 

t :o at hädanefter ick e kläda o s, vå ra hustrur och barn med 

andra än inom Riket tillw~irkade Kläden, Wallmar och 

tyger, hälst i wåra eg·1rn hus spundna och "\väf da, och 

efter ortens vanliga bruk tillskurna, samt, så mycket 

möjligt är, besparas den kostbara blå färgen, utan häldre 

nyttias grått, svart eller melleradt med mindre kost
samma färger . - Sidentygskliider, bancl, schawlar, sil

kesnäsdukar utom svarta, a ll a utrikes Linoner, gaz, etc. 

afhiggas, och det redan förskaffade förbrukas och ut

slites tidefterannan, at senast inom fyra eller högst fem_ 

år all sådan fåfänga kan afskaffas. 

2 :o at i wåra hus aldrig bruka andra främmande drycker 

än de, som af Konungen äro t illåtne, at i Riket införas 

och förbrukas, och, ehuru Caff e ännu icke är förbudet, 

förbinda wi oss at a ldrig i folcksamli ngar eller efter

middagarna bruka det; icke häldre så kallad Gök eller 

Uddevalla, af Rhum e ller brenvin och Caffe samman

blandat, tillika med punsch och toddy; alt vid tre 

Riksd:r 16 se. banco vite, h varaf hälften ti llfa ller sockne

scholorna och andra hälften de husarma, hva röfver 

ordnings- och tillsyningsmän böra hålla nog·a uppsikt. 
3 :o at vid wåra samqväm eller· g·~istabud, Bröllop, Barnsöl 

eller Begrafning·ar och K yrkogångsg·illen, som icke 
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längTe få påstå än högst två dagar, icke nyttia andra 
än p å orten af ålder vanliga rätter såsom soppa med 

kött, fisk, sylta, gröt, stek och kakor med äggost, samt 
under måltiden en högst två gånger bjuda brennevin. 
Skulle någon öfverlasta sig med öl och brenvin, den bör 
från samlingen afwisas och plickta enligt Konungens 

Nådiga Förordning emot Svalg och dL'yckenskap. 
4:o De så kallade sommarlag och julstugor, såsom i Kongl. 

Förordningen den 18. januarii 1743 förbudne, wilja ·wi 
helt och hållet afskaffa. D eremot vid mid ommarti.den 

lämnas ungdomen tillstånd at en a två gånger rog·a sig, 
samt vid jultiden må ungdomen tvenne aftnar, annan

dagjul efter Gudstjensterna, dagen efter nyår eller den 
andre januarii samt vid trettondagstiden anställa dans 

dock utan kostsamma dryck esanstalter. Fastelag·smån
dagssamling såsom hednisk och widskepplig· förbiudes 

helt och hållit ·wid tre riksdr 16 se. vite. De drängar, 
som ick e hava 50 riksdr banco å dig lön. för-bi udas vid 
samma vite bära byxsäck s-ur. 

5 :o Förbinda wi oss, att p å det sparsammaste nyttia brenne
vin, icke supa mera än en sup , utan tillökning flera efter 
hvarandra. - Barn och ungdom, som icke fy llt 20 år , 

böra icke vänja sig vid denna hettande dryck ; och de, 

som öfverflöda dermed, anses som liderlige och ick e 
uppfostrade, sina föräldrar till skam och vanära. 

6 :o Andra husgeråd och meubler än de, som äro tillwärkade 

af Svenska arbetare inom Riket, vilja wi h~idanefter ick e 
förskaffa oss, dock tillåtit, at det gamla, wi redan deraf 
äga, förbrukas . 

? :o 

2 

Den, som häremot handlar, skal såsom uprorisk och mot 

Ofverheten olydig anses med skam och vanära samt för
klaras ovärdig att vara i hederlig·t Folcks Sällskap, och. 

på det denna wår fria Of verenskommelse må bibehållas 
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uti minne samt lända til efterl efnad, hör den hvarj e å r 

i Januarii månad å Prredicostolarna uppläsas, jämte de t 

den nu i Underdånigs te följd af Konungens Nådiga för

fattning om Socknesfämma s hållande nästa Söndag be

hörigen kungöres. Ar och da g· som förut ." 

Under de senare åren av sin levnad var Nils Sylvan sjuklig 

och hade som ämbetsbiträde dels studenten, sedermera v. pas

torn och nådårspredikanten Johannes Friberg, dels sin son 

Chl'istopher , som under år 1820- 1821 var tjänstledig· från 

sin collegatjänst i Landskrona för att bistå fadern. D å 

Christopher den 1 maj 1826 ef ter enh~illig· k allelse av försam

lingen tillträdde pastoratet , var han således väl skickad att 

omedelbar t taga itu med de frågor , som fått vila under fa
derns sista tid och nådåren , och vilka nu snarast måste lösas. 

S~i rskilt skolfrågorna trädde i fö rgrnnden . F örsamlingens läge 

i en stor båge kring Malmö stad från Oresund till Ystadvägen 

föranledde de s ick e jordägande befolkning att söka sin ut

komst genom arbete i staden , så snart tillfälle därtill gavs, 

och därför v~i lja sina bo fäder i stadens närhet. P å så sätt 

hade uppstått två bysamhällen utöver k yrkbyn , nämligen 

Hindby vid Ystadvägen och Stattena vid Trelleborgsvägen. 

D essa krävde egna skolor. P å dagordningen stod också upp

delningen i folkskola och småskola och lärarnas ersättande 

med lärarinnor i den senare, klockaren. undervisningssk yldig

het m . m. Christopher var en förståndig man, som lotsade 

sig· fram. genom svårigheterna. Hans efterträdare i ämbetet 

k yrkoherde 0 . Teno·w, som transpor terats till Lunds stift från 

Kadstads stift, men ej synes hava trivts rätt väl härstädes, 

vann efter tre års tjänst återtransport och efterträddes här av 

k yrkoherden Georg· Carl Löfvengren , som jämte sin hustru 

Jeanette Flensburg· den 1 mars 1866 inryckte i prästgården. 

Han var en viljekraftig· man, som trot. en stark opposition sy-

18 



nes hava löst skolfrågan inom kommunen efter de grunder, 

enligt vilka den nu är ordnad. 

Christopher Sylvans son P er Gustaf Sylvan (min fader) 
kunde väl icke bistå sin fader med predikohjälp och dylikt, 
utan sk edde detta inom ett annat område, nämligen lantbru
ket, i det han efter tidigt avslutad studiebana som Fil. Doktor 

tog an fällning som lantbrukselev hos Frans O skar Kruse å 
Fredriksberg i Norra Mellby sock en och därefter övertog Fosie 

prästgård p å arrende. Vid faderns död 1860 upphörde detta, 
men genom sin hustru i andra g·iftet Tina Löfvengren erhöll 
han åter kontakt med prästgården och kunde efter avlagd 
pastorale amen vid de tillfällen bistå sin svärfader med pre
dikohjälp och skötsel av pastoratet, då denne var i behov av 
ledi g·het och vila. D etta underlättades avsevärt d~irigenom, att 
han med familj under skolferierna sommartid var bosatt i 
Lockarp, annex församling till Fosie, där han fortfarande be
drev lantbruk som hobby . Familjen var här ännu närmare 

Fosie ~in under vistelse vintertid i Malmö, och, då morföräld
rarna sutto ensamma i prästgården och ick e hade andra barn
barn, var det dem en stor glädj e att hava oss omk•:ing· sig. 
Förutom strödda besök av den ene eller andre samlades 

alla inom famil.jen dit varje söndag· efter slutad förmiddags

g udstjänst för att där intaga middag·en, som i regel var ord
nad med hänsyn till barnens smak, vilken kansk e också rätt 

väl överensstämde med prostens vanor. Efteråt följde lek i 

den stora trädgården och parken. Där fortlevde sedan min 
faders barndom använda namn på olika platser åsom 
"Lug·net" i farlig närhet av plommonträden, "Bord och bän

kar'', där man lekte "sista paret ut" osv. Man botaniserade 

i trädgården och parken, ty farmor hade även intresserat sig 

för vilda blommor. I parken frodades snödroppar, vårlökar, 
v ilda tulpaner och mycket annat - även det svåra ogräset 
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skogsk ålen. Gräsgångarna i fruktträdgården prunkade med 

tusenskönor i oändliga mängder, smörblommor o. d., och gräs
mattorna i blomsterträdgården hade på .vårarna en blåaktig· 
färg·ton av marsviolen, som spred sin vällukt vitt omkring. På 

hösten voro naturligtvis bärlanden föremål för täta besök och 
fallfrukt fanns naturligtvis också och förtärdes, även omogen 

- en barnmage fördrager mycket. Man lade emellan med 
kaffe och dopp . Vid dåligt väder hade man den stora salen 
att tillgå för lekar. 
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Bild 6. Sara Catharin a Tegma 11 s minncsd\ rd , inmura d i vape nhuse t. 

Så småningom började småherrskapet att längta efter hem
resan, icke alls för att få lägg·a sig i sina bäddar, utan för 
att få åka - detta har alltid varit och blir säkerligen alltid 

ett stort nöje för alla småbarn, som vistas på landet, fordonet 
må vara av vilken beskaffenhet som helst. Vi stuvades in i 
den stora " familjelådan", som rymde 18 fullvuxna personer, 

och oaktat en stor del barn blev den i regeln fullsatt, då fa
miljen sommartiden hade talrika äldre och y ngre gäster. E f
ter en lätt aftonmåltid anträddes färden vid ?-tiden och u t

sträcktes ofta någon omväg till stor förnöjelse. 
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Mycket är nu förändrat. Det gamla familjegravstället in

vid k yrkans mur, som rymde 12 avlidna släktmedlemmar, 

raserades vid kyrkans ombyg·gnad 1895, men genom kyrko

rådets tillmötesgående äro därvarande gravstenar av vit mar

mor uppsatta inuti k yrkan på korsk y rkans nordöstra v~igg . 

där g-ravplatsen var belägen. Stenarna bilda ett kors (bild 5) . 

En större gravsten (bild 6) till mjnne av Christopher Sylvans 

·värmoder professor kan Sara Teg·man, som avled vid ett be-

sök i prästgården och begrovs i Fosie under ovanligt högtid

liga former och stor anslutning av släkt och vänner från n~ir 

och fjärran, är uppställd i vapenhuset. Vid detta tillfälle skrcY 

Esaias Teg·ner, som stod familjen nära, sitt myck et uppmiirk

sammade sorgekväde: 

Hvarför stod jag· icke nära 

Stranden af den mörka sjö 

Vid Din sotsäng för att lära 

Lifvets högsta konst att dö. 

osv. 

Dyra arbetskostnader ha framtving·at omläggning av tr~i.d

g·ården och parken, vilken senare nu funnit användning för 
idrott och idrottslekar. De gamla pilalleerna äro borta likaså 

pilvallarna i ägog-rän erna, gårdarna äro ombyggda, men k var 

står den gamla k y rkan - "förskönad genom ombyg·gnaclcn", 

säga somliga, andra motsatsen - och den gamla prästgården. 

Jag· passerar där g·ärna och ofta under mjna prom enader och 

får därvid alltid för en stund tankarna riktade tillbaka till 

g·ångna tider. 

Till minnet av de fäder, som levt och verkat i Fosie, och 

då alla nu levande medlemmar av vår släkt härstamma från 

kyrkoherden l ils Sylvan därstädes, har elen släktförening-. 
som bildades 1928, erhållit namnet "Fosie-Sylvan" med .·iitc 

i Malmö. 
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------- -- -

GAMLA BARNASYLEN I MALMÖ. 

Några anteckningar till ett hundraårsjubileum. 

Av LEIF LJUNGBERG. 

J Malmö · ya Allehanda för den 20 maj 1843 stod fö ljande 

annons att läsa: 

"Dive rse. 

Alla de, vilka genom gåvor bidrng it till eller el_jes t intres

sera sig för öppnandet här i taden av en Småbarnsskola, 

kallas att sammanträda uti övra våningen av landshövdinge

residenset m åndagen den 29 dennes klockan 3 e. m. för att 

erhålla kännedom och besluta i anledning av det v id ett 
föi-egående sammanträde valde deputerades numera avläm

nade förslag till 

Vignctt bild cn föres tä ll e r Stortorge t på 1840-tal et. Efte r litogra fi aY 
C. C. D ahlberg. 
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Landsbönlingen, 
gre Yc Fredrik Posse. 

1 :o stadgar för sällskapet till bildande av en småbarnsskola, 

2 :o instruktion för lärarinnan, 

3 :o regler för undervisningen, 

4:o ordning och tidsindelning i skolan, 

5 :o underrättelse för föräldrar, vars barn intagas i sko] an, 

samt att slutligen välja direktion och revisorer. Malmö elen 
_o maj 1843. 

Fr. Posse A. P. Gu llancler C. C. Halling." 

A utsatt klockslag elen 29 maj förenämnda år finna vi för

samlade hos lanclshövclingeparet Posse, förutom värclfolket 

samt uppropets båda andra undertecknare, prosten Gullan

clcr och borgmästare Ha1ling, åtskiJliga andra kända Malrnö

bor. I endräkt stiftades här det sällskap - förening· skulle 
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Grevinnan Lov i a Ulrika Posse, 
född Bcnnrt. 

vi med modern terminologi kalla det - vilket omedelbart 

satte igång med inrättandet av den planerade "Srnåbarns

skolan"; och eftersom "Småbarnsskolan" med tiden döptes om 

till "Gamla Barnasylen", vilket namn mera ansåg·s ÖYercns

sfämma med institutionens verksamhet, så har allt å denna 

inrättning i år under jämt 100 år utövat sin vä lsignelsebring

ande verksamhet i vår stad. 

Med det industriella genombrottet under 1800-talet hade 

över hela Europa skapats en ny samhällsklass, industriarbe

tarens, vars levnadsvillkor voro särdeles torftiga. Det blev 

snart en bjudande nödvändighet, att genom sociala reformer, 

löneförbättringar, folkupplysning etc. skapa en drägligare 

tillvaro för denna befolkningskateg·ori. Den nu startade asy

len eller småbarnsskolan får ses som ett led i dessa strävan
den här i fa]mö. 
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Iden tlll denna har tydli gen hämtats från England, även om 

ba rnasylerna i Köpenhamn stå tt såsom den direkta förebild en . 

H~ir i Malmö var de t i första hand hospitalssysslomannen och 

föulärhäraclshövclingen Olof Chrysander och hans maka 

Ulrika Beata K iellancler , v ilka med osparad möda beredde 

jorclmunen och sedan ömt vårdade sig om företage t. så länge 

deras krafter tilläto. Ett ov~irclerlig t stöd hade de i länets 

första dam, landshövdin gskan, g·t·evinnan Lovisa U lrika 

P osse, född Bennet. Om. hennes insatser vid s tiftanclet skri

ver en samtida följande ödmjuka rader: "Vi kunna ick e un

derlå ta, att här frambära en gärd av erkänsla å t en värdig 

efterföljare av en hög förebild (cl. v . s. drottning Josefina. 

som bidragit till "Slöjdskolans" tillkomst) , vi våga t . o. m. ut

tala, att ~i nnu i dag ingen småbarnsskola i Malmö hade fun

nits. h ade icke lanclshövdingskan, fru grevinnan Posse, vaeit. 

F röna t i Il detta träd, vilket , som vi förmoda , skall g·iva skugga 

å t tusenden, har hon u tsått. Med ömhet har hon omh~i gnat 

det. Måtte det även förunnas h enne att se glädjande frukter! 

Vad vi kunna försäkra är , att mången i sina omsorger lindrad 

fader och moder och mången här besk y ddad och omhuldad 

varelse skall uttala öve r hennes namn tack samma välsignel

ser , och vad vi hoppas är , att Malmö Småbarnsskola a lltid 

skall - en levande och talande minnesvård - erinra om den 

t id, clå detta samhälle hade lyck an att räkna som sina upp

höjdaste medlemmar herr greven och fru gTevinnan Posse." 

Att s~itta igång· ett sådant företag tarvar emellertid ett 

s tort förarbete. Redan flera å r före starten hade man bör

jat samla peng·ar därtill. Att beskatta nöjet har alltid varit 

ett gott medel i välgörenhetens tjänst och detta användes 

även nu. Studera vi stadens tidningar från slutet av 1830-

och början av 1840-talen , finna vi, hur tid efter annan gåvos 

societetsspektakler och offentliga danstillställningar på 
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Knutssalen, varav behållningen gick till grundplåt åt små

barnsskolan. - Den 5 februari 1843 firades över hela landet 

tjugofemårsminnet av Karl XIV Johans tronbestigning. I stäl

let för en braskande fest satte vevinnan Pos e i g·ång en in-

amling· i Malmö, varav den ingalunda föraktliga behåll

ningen gick tiJl samma grunclplåt. En särskild kollekt upp

togs i stadens kyrkor för ändamålet. - Redan före skolans 

tillkomst fick elen emottaga sin första donation i det avlidne 

bokbindaremästaren Erik Gustaf Söderman g·enom testamen

tarisk disposition strax före sin den 22 april 1842 timade död 

skänkte 628 riksdaler 36 skilling och 8 runstycke banko till 

nämnda ändamål. Förutom denna donation hade de p å fr i

villig·hetens väg insamlade medlen nått upp till 3.000 rdr 

banko, vilket kapital ansågs t illräckligt för igångs~ittande av 

företaget. 

Men vi återvända tiJl sammanträdet på residenset nämnda 

vårdag· 1843. Först på föredragningslistan stod antagandet 

av stadgar för sällskapet. Såsom ändamål med detta angive 

beclri vande av en skola, vari medellösa föräldrars barn häri

från staden från två till sju års ålder, vilka sakna nödig 

tillsyn, eller vilkas föräldrar i följd av sådan tillsyn äro hind

rade att bereda sig arbetsfört:[änst till eget och barns uppe

hälle, under söckenclagar skulle erhålla omvårdnad och un

dervisning· och detta alldeles gratis . "Såsom första länken i 

uppfostran'', heter det vidare, "bör skolan fri:imst befordra 

utvecklingen av barnets fysiska, moraliska och intellektuella 

anlag, samt med synnerlig omsorg söka att i deras hjärtan 

framkalla goda böjelser." 

Sällskapets och skolans - vi kalla inrättning·en tillsvidare 

så - angeläg·enheter skulle ombesörjas av en direktion, vald 

av och inom sällskapet och bestående av tre ledamöter, ni:im-

1igen styresmannen, kassaförvaltaren och sekreteraren, vilka 
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visserligen enligt stadgarna skulle utse ordförande inom sig; 

i realiteten blev styresmannen och ordföranden samma person. 

Vidare skulle finnas två tyrelsesuppleanter och två reviso

rer. Jämte elen förutnämnda direktionen skulle det finnas 

ett av tolv damer bestående utskott, kallat fruntimmersdirek

tionen eller fruntimmersföreningen. Dessa damer skulle efter 

överenskommelse turvis, en varje dag, besöka skolan "till va

kande däröver, att där intagna barn åtnjuta den moderliga 

omvårdnad, som med skolan åsyftas." 

Det är många kända Malmönamn, som möta oss i den första 

uppsättningen aY skolans styrande. Ordförande och styres

man blev häradshövding Chrysander, vilken genom sina in

satser för skolans tillkomst väl kvalificerat sig· för posten. -

Till kassaförvaltare valde elen förmögne ryttmästaren Jöns 

Mattias Ljung, vilken under hela sin återstående levnad vi

sade skolan sin omtanke. - Säkert gjorde man också ett gott 

val, när man till sekreterare utsåg· stadskomministern P. Axel 

Hultman; en särdeles uppslagsrik man, utrustad med ett gott 

huvud och rika kunskapsförråd. Han hade åtskillig erfaren

het som pedagog; dels var han lärare vid stadens läroverk, 
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<lels hade han några år tidigare startat den . k. ya Skolan 

i Malmö, vilken dock snart upphörde. Mest känd är han väl 

om initiativtagare till Malmö Museum. - Som suppleanter 

finna vi två representanter för kända Malmösläkter: hand

landena Christian Bergh och Per August Flensburg· - båda 

kommo senare att i många år bekläda ordinarie platser i 

direktionen. - Till revisorer korades tvenne krigare: översten 

och tullclistriktschefen Adolf Prytz, död som landshövding· 

i Gävleborgs län, och överstelöjtnanten vid Kronprinsens 

husarregemente Gustaf Ferdinand von der Lancken. 

Först bland de tolv fruntimmerna står förstås grevinnan 

Posse, som desslikes blev damernas ordförande; därnäst äro 

antecknade, måhända i ordning efter "Kungl. Majts. Tour

och Rangrulla" överstinnorna Jeanette Sofie Ström och Betty 

Prytz, maka till sällskapets förenämncle revisor; vidare prost

innan Hedvig Catharina Angelin, fru Chrysander - om

nämnd i det föregående - Fredrique Louise Bellancler, tull

förvaltare B:s hustru ; handlanden Peter Ståhles fru , Maria 

Catharina; Bengta Sofia Ruhe, färgare R: s hustru; Anna 

Catharina Falkman, elen sedermera så namnkunnige general

direktören Ludvig· B. F :s maka; Anna Maria Sjöström, sadel

makare S:s hustru; samt "clemoisellerna" Freclrique Wollmar, 

elen framstående brottmå lsrådmannens dotter ; och Maria 

Helena Möller, bag·are Henrik M:r dotter.1 

Såsom ett första åliggande gällde det för de tyrande att 

åt skolan anskaffa pa sande lokal. I kjut inrättningens 

bygg·nacl vid Djäknegatan hade Navigationsskolan provi o

riskt varit inrymd från dess start år 1842, men skulle på hös

ten 1843 avflytta till andra lokaler. För en hyra av 100 rdr 

banko pr år lyckades man nu förvärva dessa utrymmen, be-

1 Förteckning å s tyrelsemedl emmar - manliga så väl om kvinnliga 
- återfinnes i slutet av denna framstä llning. 
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stående av fyra rum, varjämte man ägde disponera ett litet 

jordsty cke vid husets södra gavel. Efter nödiga reparationer 

och sedan de nödvändigaste inventarierna anskaffats, kunde 

man anställa personal, vilken kom att bestå av förestånda

rinnan, vilken jämväl skulle vara lärarinna, ett kvinnlig·t bi

träde samt en vaktmästare. Till föreståndarinna utsågs änke

fru Louise ·Schultz, född Tegman, professorsdotter och sjö

kaptensänka, bördig från Lund. D et k vinnliga biträdet skulle 

egent ligen vara en underlärarinna, men till avlönande av en 

sådan förslog ej p engarna, u tan man fick nöja sig med en piga. 

Den 12 oktober 1843 hade en representativ församling in

funnit sig· i skolans lokaler för att bevista öppningsceremo

m en. Prosten Gullander tolkade "med sin vanliga och rö

rande vältalighet festens betydelse och invigde de spädas fri

stad' ', säger en närvarande skribent. Visserligen hade tryck ta 

upprop med anvisningar för barnens emottagande i skolan 

blivit utdelade runt om i staden, men endast 14 barn hade till 
öppningsdag·en blivit anmälda, varav man kansk e kan utlä a 

en viss tvekan inför en här oprövad form av välgörenhet. 

D essa tvivelsmål skulle . dock snart hävas. Redan under 

första verksamhetsåret intogos 121 barn, varav dock 37 under 

årets lopp av olika orsaker avgingo. De kvarstående 84 ele

verna var emellertid nästan mera än man kunde rymma och 

ta hand om. 

Om vi närmre skulle t a del av skolans verksamhet under 

dess tidigare tillvaro? Under de av dagens timmar, som uppe

hå llet i skolan omfattade, . kull e småttingarna sysselsättas 

p å olika sätt. Undervisningen bestod i innanläsning· för de 

äldre barnen , medan de som ännu ick e kunde läsa, fingo 

stava p å tabeller och lära sig igenkänna bokstäver och siffror. 

Fram p å femtiotalet anskaffades en bänk med sand, i vilken 

skrivövn1ngar bedrevos. T ill h .jälp vid räkningen användes 
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på trådar uppträdda kulor, vilket synes ha varit en g·ocl räk

nemetod . Så undervisades i kristendom, företrädesvis bibli sk 

historia, levandegjord genom skolan t illhöriga teckningar och 

gTavyrer. Katekes, böner och psalmversar hörde även till 
dagordningen. Med ]äsämnena alternerade sång och hand

arbete. Beträffande sången säges, att "även om v~illjuclet och 

cle tekniska lagarna icke så noggrant kunnat iakttagas, så 

måste man dock alltid värdera elen minnesövning, varigenom 

ofta ganska lång·a sångstycken i minnet fasthållas." 

Resultatet av undervisningen blev också på det hela tag·et 

gott, vilket omvittnas vid cle ofta å terkommande förhören 

och vid terminsavslutningarna. Direktionen utverkar t. o. m., 
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att de från skolan avg·ående eleverna fingo företrädesrätt vid 

intagandet i stadens allmänna skolor. 

Även om stor vikt lades vid den allvarligare delen av dag

ordningen, så försummades dock icke lekar och kroppsrörel

ser, vilka vintertid försiggingo inomhus och under den blidare 

årstiden på den lilla gårdsplatsen, vilken redan under första 

verksamhetsåret planterades med blommor och träd, och där 

"en ändamålsenlig gymnastikinrättning" anbragtes. 

Barnens uppförande var i regel gott; då och då erfordras 

förstås litet aga, men någ·ot avvisande från skolan på grund 

av oarter behövde icke komma ifråga. Ett nog så allvarligt 

förhållande, vilket dock återfaller p å föräldrarna, påpekas i 

årsberättelsen 1853. Under detta verksamhetsår hade det ofta 

hänt, att barnantalet under lördagarna endast uppgått till 

c:a 1/4 av det normala, till stor del beroende på att många 

barn sådana dagar av sina föräldrar utskickades att tigg·a. 

S~irsk ilcla glanspunkter för barnen voro julexamina, mot 

vilka de såg·o framåt med den största spänning· och glädje. 

D å fingo de inför direktionen och andra intresserade visa vad 

de kunde och hade uträttat under terminen. Skolans ord

förande talade vackra och manande ord till småttingarna 

och julpsalmerna ljödo i korus. Och så vankades extra trak

tering och dessutom julklappar, vanligen i form av någ·ot 

nyttigt klädesplag·g. ·- Dessa julex amina leva väl kvar ännu, 

även om ordet julfest nog· är mera adekvat. Dansen kring 
granen hör numera också till festen viktigare inslag, liksom 

ock att leksaker i rikligare mått omväxla med de nyt tigare 
julklapparna. 

I många decennier hölls även examen vid vårterminens 

slut, i vilket sammanhang även gåvor och belöningar utdela

des till barnen. Mera sällan hände det väl, att direktionen 

belönades, vilket dock inträffade vid ä.rsexamen elen 21 JUill 
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1864, då "en fattig moder, E . A." överraskade med en hyll

ningsclikt. Upphovet till verserna är för övrigt Margarethe 

Sofie Cullberg, född Piculell, elen första "blåstrumpan" i 

Malmö av någon betydelse. Hon har för övrig·t givit ut ett 

par vittra tryckalster, dels under detta sitt namn, dels som 

Margarethe Sofie Larsson, hennes namn i ett tidigare gifte. 

De välmenande stroferna lyda p å tidens bild- och blomster

prydda maner så här: 

"W aren helsade med tacksamhetens rö t 

I alla ädle, som de späda plantor vårdar! 

I barnens unga, oskuldsfulla bröst 

I hafven Edra skönsta blomstergårdar. 

De blomma här så friska runtomkring. 

Ert arbet' uti Herrans Wingård är välsignadt; 

Och Englar skåda ned i barnens ring; 

De hafva dem från verldens stormar hägnadt. 

En förgård jorden visst för himlen är 

för den som kärlek bär för Gud och för sin like. 

Hvad godt I hafven gjordt de frukter bär 

som växa upp till skörd i Wingård Herrens rike. 

I lyckligt lottade, som dock ej slöt 

Ert hjerta till för barn ur nödens hydda 

Åt Er jag tacksamhetens blommor bröt 

Och ville vördsamt Edra lockar pryda." 

Skolans första föreståndarinna, fru Schultz, erhöll avsked 

på våren 1845, varvid direktionen uttalade sin erkänsla för 

den godhet och den outtröttlighet, varmed hon handlett bar

nen. Hennes efterträdare blev Beat-Marie Ahlgren, född 
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Hallquist - hustru till underlöjtnanten i armen J. Ahlgren 

- som "med lika varmt nit för saken och lika bildning med 

fru Schultz förenar mera livlighet och ungdomlig kraft, 

varav direktionen tillförser sig för skolan de bästa fö ljder" . 

Innan fru Ahlgren tillträdde befattningen, å lades hon emel

lertid praktisera vid någon av Köpenhamns asyler. Som re

dan tidigare nämnts, stodo dessa som mönster för inrättningen 

i Malmö. Redan under första verksamhetsåret var en av 

ledamöterna i fruntimmersdirektionen, Maria Möller, "der

over" och studerade verksamheten. Med sina där gjorda rön 

riktade hon sedan under dagliga besök vår småbarnsskola. 

Under juli månad 1844 vistades härstädes en av lärarinnorna 

vid den berömda "Dronningens Asyl" i Köpenhamn, " Jomfru 

Andersen", vilket verkade mycket gott p å utveck lingen. -

Med fru Ahlgren gjorde kolan tydligen ett fynd; då hon 

efter 11 års tjän t drog sig tillbaka, säges hon "utan gensi_i

gelse ha gagnat denna inrättning genom sina goda anlag· att 

handleda barn, och hon har givit skolan en lyftning genom 

sin musikaliska skicklighet och sitt mot barnen vänliga och 

livliga väsen." 

Så gingo åren, det ena efter det andra. När tiden flyter 

normalt är den ena dagen tämligen lik den andra i barnens 

värld, en enformighet, som i hög gTad gynnar anlagens ut

veckling och utbildningen av desamma. - Antalet inskrivna 

barn befann sig under de första decennierna i ständigt sti

gande; snart nog fick man t. o. m . avvisa inträdessökande, 

då det icke var möjligt emottaga stort mera än 100-talet barn. 

Emellertid varierar antalet n ä r v a r a n d e barn högst 

väsentligt. Under vintrarna nedgick detta kraftigt för att 

åter stig·a med blidare väderlek. D å och då härja epidemier, 

då barnantalet starkt decimeras. Så omtalas t. ex. vid års

examen 1846, att av skolans c:a 100 elever endast 40 kunde 
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närvara med hänsyn till den häftigt grasserande mässlingen. 

Hela höstterminen 1850 hölls skolan stängd på grund av den 

i staden härjande koleran, då skolrummen togos i anspråk 

som sjukhus. 

Från verksamhetsåren 1856-185? anteckna vi i samband 

med föreståndarinnebyte, vartill vi strax skola återkomma, 

hJ. a. en genomgripande reparation av skolans fyra rum. 

Samtliga dessa målades, vitmenades och tapetserades, en ny 

kakelugn uppsattes, nya möbler för lärarinnan anskaffades 

etc. I ett av rummen, som användes som matsal, uppställdes 

6 låga, målade hord med bänkar, vilka skulle användas dels 

vid måltiderna, dels vid barnens lektioner. En välbehövlig 

utökning av lokalerna skedde 1861, då skjutsinrättningen upp

lä t ännu ett rum i huset till skolan. i ågot senare utvidgades 

lokalerna ytterligare genom att det största rummet och kö

ket sammanslogos. Då "löjtnantskan Ahlgren" på våren 1856 

trädde tillbaka antogs i hennes ställe "demoiselle" Hedvig 

Engstedt, prästdotter med senaste hemvist Lund och nyss 

fyllda 23 år. På hennes förslag antog direktionen den 30 no

vember 1858 ett lässchema, det första i sitt slag för skolan. 

Då det bör ha ett visst intresse, följer det här i sin helhet: 

"1 :o Barnen samlas om vintern kl. 8 a 9 f. m., den ljusare 

årstiden tidigare, då det efterses, om de äro rena, kammade 

och snygga. De som det behöva tvättas, dock böra föräld

rarna tillhållas, att de ej sända sina barn i skolan förr än de 

äro rena och snygga. 

2:o kl. 9,15 läses en kort bön, varjämte sjunges en psalm

vers. Denna andaktsstund bör ej räcka längre än 10 minuter. 

3:o kJ. i 10 läses berättelser ur bibliska historien enligt hand

boken, för de större barnen - de mindre se på stycken eller 

tavlor, detta under 15 minuter. 
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4 :o kl. 10 frukost och lek, vilket bör slutas inom en halv 

timma. 

5 :o kl. t 11 sammanläsning·, stavning, räkning. 

6:0 kl. 11 ringes barnen tillsamman, Fader vår läse.· och 

psalmvers sjunges, varefter marsch, helst under någon liYlig 

sång i marschtakt och barnen gå hem. 

7 :o de barn, som stanna kvar för att äta böra före må ltidens 

början läsa fö ljande lilla bön: I Jesu namn gå vi till bords 

o. s. v. och efter densamma: Gud ske lof för mat och dryck 

O. S . V . 

8 :o då barnen komma igen kl. 2 efterses nyggheten liksom 

på morgonen och en kort bön uppläses. 

9:o kl. J 3 sysselsättas barnen med räkning, geografi, na

tmalh istoria. De små plocka lappar, de äldre skriva i sand

bänken. 

10:o kl. 3 sanunanläsning och stavning·. 

11 :o kl. t 4 marsch och sång, kroppsövning·ar. 

12 :o kl. 4 berättas historier antingen ur svenska histo rien 

eller ock sedolärande berättelser med tillämpning på barnens 

liv. 

13 :o kl. t 5 marsch under sång, uppräkning - sedan ätes. 

Efter maten lekes till det är tid att gå hem, då aftonbön hål

les bestående af en psalmvers, Fader vår och Herrans väl

signelse. En aftonbön som alla borde läsa är följande: Gud 

som hafver barnen kär o. s. v. 

14:o varje lördag läses evangeliet för följande söndag." 

Det framhålles dock , att lärarinnan icke slaviskt skulle bin

das vid denna ordning, utan hon fick självständigt lägga 

programmet så som omshindigheterna bjödo. 
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Ba rn e n 11 tspisa s i Gamla Barnas ,·lc n Yid Djiikncgala11 . 191.J.. 

Redan fo0m skolans begynnelse hade myck en v ikt lagts vid 

sången. 185? hade förs lag väckts, att skolläraren J. A. Rosen, 

den allmi:i nt kände "gubben Rosen ", skull e ansfä ll as som 

. ·trnghirare. m ed en halv timmas dagli g t_jänstgöring. Har han 

verkli gen fungerat i skolan, va r det helt kort, ty från 1858 

f inna v i C. M. Hansson där, "en yng ling, som i:iger m usika

lisk a anlag och ej så litet skickli gh et i violinspe lni ng och 

su ng"'. Yng lingen hann gråna i tjänsten under s in nära fyrtio

å riga verksamhet i skolan. 

Som synes av schemat å to a lla barnen frukost gemensamt, 

föm1od ligen bestående av medhavda smörgåsar och av skolan 

a nskaffad mjölk. Middagsmålet erhöllo endast de mest be-
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hövande; så omtalas från år 1853, att ett 20 a 30-tal barn kvar

stannade t ill middag och i årsberättelsen 1859 ang·ivas mid

dagsgästerna t ill ungefär 80. Till täckandet av kostnaderna 

för mathållningen bidrog stadens fattigvård, såväl som en

skilda och matportionerna hämtades till en del från stadens 

arbetsinrättning. P å 1860-talet finna vi drätselkammaren å r

ligen bidraga med 350 kr. till barnens bespisning» 

Med det växande barnantalet såg sig direktionen nödsakad 

att fr. o. m. hösten 1856 anställa en underlärarinna. Resul

tatet av undervisningen synes vara gott, vilket dels tillskrives 

lärarinnornas förtjänster, dels den använda Rudenschöldska 

läsmetoden. Av de inskrivna 130 barnen - åldern 2-7 år 

må här ånyo betonas - ha 11 gossar och 1 flickor lärt sig 

läsa rent innantill samt 27 gossar och 18 flickor att stava med 

färdighet eller sammanlagt 7 4 barn ha lärt sig de första grun -

derna av bokvett ; "detta vackra resultat överträffar alla före

gående årens", säger sekreteraren med en viss t illfredsställelse 

i berättelsen för år 1856. 

År 1864 överlämnades ett belopp p å 300 rdr riksmynt av 

herr Henry Christy i London genom Storbrittaniens härva

rande vice konsul, Theodor F lensburg-, att använda antingen 

till den redan befintliga småbarnsskolan eller till grnndfond 

för en ny sådan.1 Direktionen beslöt att använda summan 

för det senare ändamålet, då behovet av ytterligare en små

barnsskola hade visat sig hög·st påkallat. Några å r senare 

eller den 15 november 1871 hade planerna förverkligats och 

"östra Småbarnsskolan" fullbordats. Det var ett verk av 

ledningen för "Gamla Småbarnsskolan" - så blev namnet på 
1843 års stiftelse nu en tid framåt - vartill dock både sta-

1 Om Henr y Chri s ty, hattrabrikant och miljonär, kväkare och a matö r
a rkeolog, se bl. a. Ben gt Hi lcl ebrancl : Hans Hi lclebrancl. Ti ll h1111clra å rs
m innet, Sca nclia 1943, h . J , s id. 100 ff. 
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dens kommunala myndigheter och enskilda lämnat vackra 

bidrag. Från starten blev emellertid Ostra Småbarnsskolan 

ett helt fristående företag-, då det skulle blivit för stor apparat 

att driva båda skolorna gemensamt. 

D å "Småbarnsskolan i Malmö" startade, befann sig skolvä-

endet i Malmö ännu i sin linda. Det var därför en värdefull 

ti llgång· för staden, när med inrättningens egentliga syfte -

att vara en fristad, där fattiga barn skulle erhålla moderlig 

vård och tillsyn - förbands ett andra ändamål, nämligen at't 

meddela ådan undervisning, som ungefär motsvarar den, vil

ken nu lämnas i småskolan. På slutet av 1800-talet hade detta 

senare ändamål med hänsyn till undervisningsväsendets ut

veckling· blivit alltmera en bisak. För att poäng·tera inrätt

ningens egentliga uppgift beslöts på ett sammanträde den 

16 ma.j 1893, att den hädanefter skulle benämnas "Gamla 

Barnasylen i Malmö", det namn, som därefter blir det be

ståndande. 

Halvsekelåret 1893 är även i ett par andra avseenden ett 

anmärkningsvärt år i Gamla Barnasylens historia. Fröken 

Engstedt, skolans föreståndarinna under 3? år , beviljades av

sked med tacksamt erkännande av elen prisvärda trohet och 

skicklighet, varmed hon bestritt sin befattning. Direktionen 

ingick i detta sammanhang till stadsfullmäktige med en fram

ställning om årl ig pension för henne på 500: - kronor, under 

bl. a. den motivering, att skolan vore att anse som en stadens 

skyddsling, dels emedan staden upplåtit fri lokal å t den

samma dels ock understött elen med å rlig·a bidrag ; ansökan 

blev också av staclsfullmäktige bifallen. Fröken Engstedts 

efterträdare blev änkepastorskan Amalia Brandt, född Ohls

son, även hon från Lund. Samtidigt med ansfälJandet av 

henne antog direktionen en instruktion för föreståndarinnan 

- den första i sitt slag. 
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Några punkter ur denna skall här återgivas. Förestånda

rinnan erinras om, hur hon ibland barnen företräder en mo

der och därför äger en moders plikter. Hon bör vinnlägga 

sig om att så behandla dem, att det måtte lyckas henne att 

förvärva deras förtroende, så att de gärna och med glädje 

infinna sig i asylen. - Asylen skall öppnas kl. 7 f. m., dock 

med tillåtelse för föräldrar, som så önska, att få sända dit 

sina barn redan kl. 6 på morgonen; barnen ha rättig·het att 

kvarstanna till kl. 8 e. m. 

Efter en del föreskrifter om ordning· i och renlig·het av 

lokalerna följer ett stadgande, att inga barn få i asylen emot

tagas, som ej hos styre mannen blivit till intagning anmälde 

och erhållit hans tillstånd att där intagas. Föreståndarinnan 

skall tillse, att barnen vid ankomsten till asylen varje dag 

äro tvättade och kammade, och att barnen under sin vistelse 

i asylen hållas rena och snygga. Barnen skola i medförd korg 

ha tillräcklig mat för dagens mellanmål samt bröd för mid

dagen. Det åligg·er föreståndarinnan att avh~imta övrig· mid

dagsmat fyra dagar i veckan samt mjölk de två. " är barnen 

äro törstiga, gives dem friskt vatten att dricka." Önska för

äldrarna, att barnen skola gå hem för att spisa middag, må 

detta tillåtas dem. Det stadgas också, att asylen skall hållas 

stängd under tiden 24/12- 9/1 årligen, vilken bestämmelse 

två år senare kompletteras med augusti månad. Några år 

senare inskränkes öppethållandet om lördagarna t ill kl. 2 e. m. 

År 1893 gjordes även några mindre ändringar i sällskapets 

stadgar, vilka dittills i oförändrat skick varit gällande. Xnd

ring·arna gällde del tjänstgöringen för medlemmarna i frun

timmersföreningen eller som den mestadels numera kallas -

damföreningen; de 12 damerna skulle numera tjänstgöra en 

månad i sänder, i stället för att alternera dag för dag. Dels 

fastställdes barnens maximiålder till fyllda sex år, i stället 
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In tcri ör frun Ga 111 la Ba rna s d c 11 Yid Djä kncga Ian. 19 1.i. 

för förut sju. Två år senare gjordes ytterligare ett till ägg till 

den senare punkten :" av barn under tre å r, m t1 ej intagas 

flera , än att deras hela antal icke överstiger tio; och hela 

barnantalet i asylen m å utgöra högst etthundra." De nu gäl

lande stadgarna av 19 november 1931 b ygga p å dessa efter 

hand fattade beslut. 

Malmö Yllefabrik hade å r 1911 av staden inköpt den gamla 

fastighet, vari asylen under hela sin t illvaro varit inrymd. 

Barnasylens utry mmen började bliva a lltmera otidsenliga för 

att icke begagna starkare uttryck. Visserligen upphitos rum

men gratis, liksom under m ånga tir förut varit fallet, men det 

var i alla fall endast en tidsfråga, när man måste flytta . En 

länge närd önskan dök nu å ter upp, nfönligen att få ett eget 

hem. Först 1916 togo planerna mera fast form, i det arkitekt 

0. E. Ifogg då framlade ritningar till en nybyggnad. De höga 

byggnadskostnaderna - 60.000 kronor - ansågos elen gången 
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Fabr ikör Ernst Kl'llsc. 
Kas aförva ltare 190.J.- 19.J.2. 

omöjliggöra utförandet. Först 11 år senare tar man åter upp 

frågan, som nu går mot en lycklig lösning. Barnasylen då

varande ka aförvaltare, fabrikören Ernst Kru e, kan i maj 

1927 meddela direktionen, att han ligger i underhandlingar 

om inköp av fastigheten n:r IV och V i kvarteret 16 Renen i 

Södra förstaden, vilken han som gåva ämnar överlåta till 

direk tionen. Han förekommes emellertid av gTosshandlaren 

och fru B. P. Gullbergh, som överraskade direktionen med 

g·åvobrev å förenämnda fastig·het. I stället skänk te Ern t 

Kruse då en summa ungefärligen motsvarande köpeskillingen, 

vilket belopp även finge användas t ill en nyhyg·gnad för 

Gamla Barnasylen, om så skulle erfordras. Och det behöv

des, ty de två små husen, som då funnos på tomten, voro 

icke möjliga att ändra om. Pengar funnos därtill; särskilt 

kall därvid också nämnas grosshandlaren Sewerin Axel ons 

stora donation för ändamålet. vilken stått och förräntat sig 
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sedan 1918. - En byggnadskommitte tillsattes och före

nämnde arkitekt Hägg fick ånyo göra ett förslag, vi lket an

togs. 

När byggnaden stod där fullt färdig· på våren 1929, hade 

·den dragit en kostnad av 85.000 kronor, i vilket belopp dock 

ing·a inventarier imäknats. Sådana fingo i stor utsträckning 

nyanskaffas, varvid Gamla Barnasylen liksom så många 

g·ång·er tidigare fick röna uppskattning och förståel e i form 

av nyttiga gåvor från företag och enskilda. 

Den 7 september 1929 invigdes de nya lokalerna i närvaro 

av skolans direktion, representanter för stadsfullmäktige och 

pressen, donatorer och i övrigt personer, som medverkat till 

byg·gnadens tillkomst och inredning, såväl som ett antal öv

riga inbjudna. I övrigt förmäler protokollet, huru högtidlig

heten inleddes med Hannikainens vackra sång "Det g·äller 

att så en ädel säd", utförd av folkskolläraren Assar Friberg 

med ackompanjemang å orgel av kantor N. G . Zettergren; 

de närvarande hälsades så välkomna av direktionens ordfö

rande, kyrkoherden Hallenberg-, varefter sekreteraren i direk

iionen, kyrkokamrer Nils Holmberg· lämnade en historik över 

Gamla Barnasylen och nybyggnadens tillkomst. Efter ytter

ligare ett sångnummer höll kyrkoherden Hallenberg invig

ningstalet. Akten avslöts med avsjung·andet av psalm 500, 

vers ?, varefter lokalerna besågos och kaffe intogs. 

Om även vi skulle bese lokalerna; vi välja dock icke invig·

ningsdagen, då trängseln kanske är väl stor, utan vi söka oss 

dit en dag, sedan barnen börjat befolka de nya utrymmena. 

Efter att ha beundrat den pampiga byggnaden vid Södra 

Långg·atan 12-14 och efter att ha blivit mönstrade och god

kända från ett litet fönster ovanför porten, går denna upp, 

och vi hälsas av ett vänligt "Välkommen" i stora bokstäver 

-Over ingång·sdörren, vilket för övrigt korresponderar med ett 
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Cu 111 la 
Ma lm ö. 

Barnasylen i 
Ex teriö r l"rån 

S. Li\ ng·ga (an . 

foto Otto O hm . 

" Kom igen" mitt emot. A ömse sidor i entrcn har avmålats 

dels det hus, d~i r Gamla Barnasylen tidigare varit inrymd vid 

Djiiknegatan , dels de små byggnader, som ticlig·are legat på 

elen tomt, d~i c· vi nu befinna oss . Uppkomna i första våningen 

ha vi ti ll h öger "Stora lek salen'', med fönster åt b~cle norr 

och söder: h ~iL' utgöres möblemanget egentligen endast av en 

terrassform ig estrad. Vi lägga emelJerticl särskilt märke t ill 

de trevli gt dekorerade väggarna och taket. Hundar och kat

tor leka h i:ir, hjortar träda fram ur skogen och en mångfald 

fåg lar g iva liv åt tavlan. I rummets fond se vi en serie bil

der ur sagan om Per Svinaherde. En passande omgivning 

för småttingarna vare sig· det gäller lekar eller de skola 

förströs med sagor. Till vänster ha vi "Lilla leksalen" med 
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Inte riör frå n "Stora lek salen". 1942. 

Fö res tl\ ndari rrn a n, frök en Ida Jön sso n lä ngst t. Y. 

diverse bord, b~inkar och åsk ådningsmaterial, som icke så li
tet p åminner om skola. Trots namnet gå dagordningens mera 

allvarliga delar av stapeln här inne i denna modärna "barn

trädgård" . Ja t. o. m . d ir ektionsmedlemmarna bänka sig här, 

då de hå lla sina sammanträden ett par gånger om å re t. -

Andra våningens stör sta del upptages av en sovsa l; en s lum

meraria på c:a två timmar ingå r nämligen i det dag·liga pro

grammet. Andra våningen upptages i övrigt av iso lerings

rum, badrum samt personalrum. 

I källarvåningen ha vi matsal, kök, serveringsrum och toi

letter. I matsalen äta barnen vid i 9-tiden sin frukost , b estå

ende av mjölk och m edhavda smörgåsar samt middag kl. 12, 

då en lagad rätt serveras; en del av barnen få kansk e ytter

lig·are ett m ål v id i 5 tiden, ~iven detta bestående av mjölk 

och smörgåsar. 
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Gam la Barnasy len i Malmö. Exteriör frå n g1h cl ss iclan. Foto Otto Ohm. 

En inh~ignad g·å rd möjliggör lekar i det fria under tjänlig 

väderlek. Gården är tyvärr inte stor, men vä l utnyttjad med 

gungor, sandhögar och annat, som kan glädja ett barnahjärta. 

Sommart id göra både grönska och blommo~· den till en riktig 

liten oas i stenöknen. 
Den nuvarande föreståndarinnan, fröken Ida Jönsson, har 

under jubileumsåret varit knuten till Gamla Barnasylen i 

39 år , därav i 23 som föreståndarinna. Hittills har företaget 

haft tur att få dugande krafter på föreståndarinneplatserna. 

Till sitt bistånd har hon numera 4 a 5 kvinnliga medhjälpare, 

vilket också är av behovet p åkallat. Visserligen kan barn

antalet variera tid efter annan, men ett dagligt klientel på ett 

80-tal små ttingar vilket ofta förekommer, har respekt med sig. 

* 

46 



Skolans ekonomi var under den första tiden brydsam. I 

den första årsberättelsen heter det bl. a.: "De årliga utg·iftema 

för skolan kunna näppeligen antagas till mindre än 6 a 700 rdr 

banko årligen, varför utsikterna för inrättningens fortfarande 

bestånd från blotta beräkningens ståndpunkt icke synas vara 

de allra bästa." Vi ha i det föregående sett, huru ett kapital 

p å över 3.000 rdr banko sammanbragtes vid skolans start. 

Det gällde emellertid sedan att hålla företaget flytande och 

skaffa peng·ar till de löpande utgifterna av varjehanda slag. 

Och på denna punkt har man under företagets hela tillvaro 

rönt så stor förståelse från Malmöbornas sida, att Gamla 

Barnasylens fonder vid årsskiftet 1942- 43 vuxit till i det 

närmaste 200.000 kronor. Hur har då detta varit möjligt? 

I första hand har man under asylens äldre tillvaro haft beta

lande medlemmar - enligt stadgarna skulle avgiften vara 

1 rdr pr år eller 16 rdr 32 skilling banko en gång för a lla; 

naturligtvis tog man med glädje emot större fasta bidrag, då 

sådana inflöto. Bland dylika kan antecknas från Malmö 

sparbank, vilket alltjämt utgår, numera i form av en årlig 
gåva. 

Liksom vid skolans tillkomst anordnades då och då någon 

bal eller annan välgörenhetstillsfällning, varav behållningen 

tillföll skolan. I detta sammanhang må ihåg·kommas källar

mästaren å gamla Mon Bijou, Anders Rosvall, vilken vid ett 

par tillfällen under 1850-talet överlämnade behållningen av 

hos honom hållna dansi.illställningar. Vidare kan nämnas 

behållningen av en konsert, som den 6 mars 1864 gavs å 

Knutssalen av föreningen "Sångens vänner". Och för att 

taga ett språng framåt i tiden - år 1892 gavs på Hippodro

men en storstilad cirkusföresfälJning för "Gamla Småbarns

skolan'', där direktören var dåv. löjtnanten vid Kronprinsens 

husarregemente, friherre Nils Djurklou, och åtskilliga av 
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stjärnorna bura kända namn ur Malmösocieteten. - Att 

Gamla Barnasylen blir delaktig av Barnens Dags-intäkterna 

skall här även tacksamt noteras. 
Det var dock donations- och g·åvomedel, om i främsta rum

met tryggade asylens ekonomi och möjliggjorde dess utveck

ling. Mycket ofta har den ihågkommits vid familjehögtider, 

t. ex. födelsedagar och andra bemärkelsedagar. Månget tes

tamente har under dessa hundra år gjorts upp i Malmö, 

vari företaget insatts som förmånstagare. Det är icke möjligt 

att genorng·å elen långa listan från 1.000-lapparnas mång·falcl 

ner till de mera blygsamma, men minst lika välmenade belop

pen, även om en och annan av g ivarna framskymtar på andra 

håll i redogörelsen. 

Av gåvor in natura ha vä l kläclespersecllar till barnen va

rit de flesta och bästa. Ytterligare några stycken av de mera 

anmärkningsvärda gåvorna kunna väl här framdragas u L' 

glömskan. Så t. ex. en penninginsamling bland den sommaren 

1848 i Malmö med hänsyn till de utrikespolitiska händelserna 

förlagda militären. Eller kanske överstinnan Prytz gåva av 

20 sparbössor med inneligg·ande 24 skilling, vilken sorts spar

propaganda bland barnen allt från år 1848 då och då uppre

pa ; samma dam_ skänkte år 1852 den första vävstolen till 

skolan jämte diverse g·arn för handvävning. 

Den originelle chartre sigill atc.c ombudsmannen Åke Jonas 

Igelström_ Kull anmälde sig på 1840-talet vara sinnad utgiva 

en samling uppsatser i ekonomiska och juridiska ärenden att 

säl_jas till förmån för småbarnsskolan. Såsom titel på en så 

dan uppsats nämner Malmö ya Allehanda "Xenophons be

vis för nyttan och nöclvänclig·heten av gode Jandshövclingar 

och gode militärhövdingar." Att någon behållning av för

sålda skrifter kommit skolan till del är knappast troligi. 

Tre snälla malmöbagare, A. Svedberg, Fritz Hansen och 

48 



0. Pettersson, vilka på 1890-talet gång· på gång sk änka vete

bröd och kakor t ill barnens julfester, äro väl ock så värda ett 

hedersomnämnande. - I februari 1889 h ade några p åhittiga 

människor rest en snögubbe p å gårdsplanen t ill Södergatan l1 ; 

under sin korta tillvaro, lyckades den samla ihopa över 200 

kronor, vilka medel anv~indes till inköp av skodon å t ett antal 

barn i asylen. - En nästan rörande anteckning· finna v i bla nd 

inkomstposterna frå n 1903 : "en välbestä lld m ålal'Jnästare av 

tacksamhet för å tnjuten vård kostnadsfritt lackerat det a ls

golv , som h ans barnafötter varit m ed om att sli ta" . 

Ett ovärderligt stöd fick asylen snart från de styrande i 

s taden; så snart de erlagda h yresmedl en uppgingo till det 

belopp, vilket utbetalts för reparationerna i samband m ed 

småbarnsskolans inflyt tning, efterskänktes a ll v idare hyra. 

Deras ekonomiska stöd , då det g·ällde bespisning av barnen, 

har även berörts i det föregående. rliga kontantunderstöd 

beviljades från stadens s ida först p å ett rätt sent stadium ; 

p å 1890-talet utgingo de med 300 kr. å rlig·en, vilket b elopp 

sedan tid efter annan höjts. 

Trots fondernas kraftiga t illväxt, är det ick e utan, att asy

lens ekonomi även under· de senare å ren va rit bry dsam. .Den 

rådande dyr tiden, minskade ränte inkomster m. m. har h årt 

ansträng·t budg·eten, så att t. o. m. mindre delar av kap ital

t illgångarna fått tillgTipas. Med hänsyn h iirt ill begä rclc di

rektionen å r 1941 en förhöjn ing hos stad sfullm~ikt ige av det 

~irliga anslaget från 2.000: - till 5.000: - kron or, v ilket ock så 

beviljades . - Asylens räkenskaper gransk as sedan över tre 

decennier av rev isorer, som stadsf nllm ~ik t i ge u tse. 

Under det t idigare sk edet av Gamla Barnasylens tillvaro 

erlades ingen avg ift för barnen. 1912 borttogs "utan r ingaste 

avg ift" ur stadgarna, men någon avg ift u ttaxerades ännu 

ick e. Under rådande d yr tid 1919 di skuterades avgiftsfrågan 
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livligt inom direktionen, men fick elen gång·en falla. Med in

flyttningen i den nya byggnaden ökades kostnaderna för 

driften och direktionen ansåg sig nödsakad p ålägga en avgift 

av 1: - krona per barn och vecka, varifrån befrielse dock 

kunde lämnas i ömmande fall. F . n. utg·år samma avgift med 

35 öre om dagen eller 2: - kr. i veckan, v ilket betyder en 

inkomst på över 2.600 kronor årligen åt företag·et. 

* 
Det är icke möjligt att inom ramen för denna redogörelse 

I detalj gå in p å de enskilda individernas insatser för före

tagets bästa. Om initiativtagarna till sällskapet och elen 

första direktionen har tidigare talats. Likaså om förestånda

rinnornas uppoffrande arbete. I slutet av denna uppsats upp

räknas en massa namn och årtal på män och kvinnor bakom 

verket, kanske icke utan intresse för elen, som äg·er förmåga 

att läsa mellan raderna. Utmärkande för så gott som alla de 

styrande är den hängivenhet och kärlek, som de ägnat insti

tutionen, elen må ha kallats Småbarnsskolan eller Gamla 

Barnasylen. Må emellertid en ganska enastående tradition 

här påpekas. Med elen senast invalda ledamoten i damkom

mitten, fru Daisy Ekman, född Schoug, uppehålles en obru

ten släktledning sedan 1865, vilket år fru Ekmans farfar , 

handlanden Johan Schoug, blev kassaförvaltare, vilken syssla 

han bibehöll i 24 år. Hans hustru, Ulla Schoug-, invaldes i 

"fruntimmersföreningen" 1867 och kvarstod t ill sin död 1909, 

de senare åren som Gamla Barnasylens heclersleclamot. Ma

karnas dotter, fröken Ebba Schoug, tillhörde clamkommitten 

i 39 år och efterträddes vid sitt frånfälle av sin brorclotter, 

ovannämnda fru Ekman. I detta fall skulle traditionen t. o. m. 

kunna föras ända t illbaka till sällskapets tillkomst, enär fru 

Ekmans morfar, konsul Theoclor F lensburg, var sällskapets 
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Handlanden Christian Bergh. 
Ordf. 1848- 66. 

revisor i många år och hans styvmoder, Annette Flenshurg, 

såväl som svärmoder, Maria C. Ståhle, tillhörde fruntimmers

föreningen, den sistnämnda från hegynnelseåret 1843. F lera 

liknande paralleller kunna dragas, dock troligen ingen om

sp~innande lika många år. 

Om handlanden Christian Bergh, föreningens ordförande 

under åren 1848- 1866 skriver en hans minnestecknare föl

jande: 

"Bland Christian Berghs offentliga uppdrag· låg honom 

. måharnsskolan särskilt om hjärtat. Han hyste ett levande 

intresse för denna. Hans verksamhet för och omtanke om 

småbarnen harmonierade väl med det blida och goda väsen, 

som var ett i ögonenfallande karakfärsdrag hos honom. Detta 

hans intresse slocknade icke. P å gamla dagar var det ett kärt 

nöje för honom att syssla med småbarnsskolans ärenden. En-
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Kyrkoherden Henrik Hallcnbcrg-. 
Ordf. fr. o. rn . .190-. 

dast några dagar före s in död var han närvarande i skolan 

vid den sedvanl ig·a julexamen." 

Här må det också t illåtas att ermra om fabrikör Ernst 

Kruse, sällskapets n y ligen bortg·~mg·ne kassaförvaltare under 

åren 1904- 1942 - han e fterträdde för övrigt sin fader hand

landen Lorens Kru e i sysslan. Bland alla sina många upp

drag· räknade Ernst Kru se sitt arbete för Gamla Barnasylen 

som det allra käraste, enli gt hans egen utsago, och han p lä

gade icke använda några överord. Som tidigare nämnts var 

det i hög· grad hans förtj ~i nst , att Gamla Barnasylen fick ett 

eget hem. Även i itt testamente had e han den i minne. 

Ingen enda har varit verksam för Gamla Barnasylen så 

länge som dess nuvarande ordförande, k y rkoherden Henrik 

Hallenberg-. Som ung stadskomminister blev han sekreterare 

1893, och utsåg·s 10 år därefter till ordförande. Sarntidig·t med 

Gamla Barnasylens 100-årsjubileum kan alltså k yrkoherden 
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Kyrkokamrer Ni ls 1-Iolmberg-. 
Sekreterare fr. o. m. 1927. 

Hallenberg fira 50-årsjubileum med denna av honom så högt 

älsk ade och varmt omhuldade institution. Säkert är det med 

g·läd_je han konstaterar allt vad Gamla Barnasylen uträttat 

till gagn , lyck a och välsignelse under det sekel, som den 
bestått. 

PERSONALIER. 

Heders l edamöter: 

Sofia Looisa oon Troil , född El erma.nsson, född 1820, död 1896; heders
ledamot 1852. G. m. landshövding Samuel G. von Troi l. 

Ulla Schoug, född Cronsioe, född J827, död J909 ; hedersledamot 1902. 
G. m. hand landen Johan Chris tian Schou g. 

Anna Ahlström, född Forssman, född 1853 ; hederslcclamot 1925. 
G. m. borgmästaren Olof Ahlström . 
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Direktionen: 

Konsul Hans E kman. 
Kassafö rvaltare fr. o. rn. 1942. 

En lig t de ii Id s ta s tad ga rna skul le av de tre ma nliga cl i rckti onsmccl 
lcmmarna ena <°irc t avgå en, a nd ra å ret tvenne ledamöter. Dock kunde 
omva l äga rum. De 11tsågo ordföra nde inom sig. I Frunl immcrsl'ör
cn in gen va ldes medl emm arna på I i vst id. - Häri gj ordes iindring 1912; 
en ligt då fattat bes lut, v ilket fortfarand e gä ll er, skall direktion en bestå 
av tre manliga och tolv kvinnli ga medl emmar. Bland de man liga ut cs 
ordföra nden, ka ssafönaltaren och sekreteraren. De kvinnliga bilda till 
samman s en damkommittc (= den forna Fruntimmersförcnin ge n). AY 
direkti onen skall ena åre t uvgå en manlig och sex kvinnliga, andra <°uet 
h å man liga oc lt sex k v innliga. Avgåe nde ledamöter kunna åte l"l' ii lj as. 

Ordförande o c h styresmä n: 

IIospitalssyss loma nn cn, hiira dshöl"Clin g Olof Chrysander, född 1786, död 
1848; 1843- 1848. 

Handlanden Ch ri stian Bergh , född 1793, död 1866 ; 1848- 1866 (s uppl eant 
från 1843). 

Hand la nden N ils Å berg, född 1805, död J 82; 1867- 1870. 
Konsuln /J ans Friis, född 18 19, död 1887; J870- J886. 
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Lektorn Ma.lte Eurenins, född 1821, död 1901; 1887- 1 89. 
Kyrkoherden J öns Nilsson Gerlz, född 1845, död 1907 ; 1889- 1894 (ek

reterare 1 73- 77 och 1889) . 
Ryttmä staren, greve Pontus de la Garclie, född 1844, död 1926 ; 1 94- 1903. 
S tadskommin istern, sederm. kyrkohe1·deu Henrik llallenberg, född 1865 ; 

fr. o. m. 1903 (sekreterare 1893- 1903}. 

Kas aförva l tare : 

Ryttmästaren Jöns Mattias Ljung, född 1783, död 1850; 1843- 1848. 
Handla nden Per A ugust Flensburg, född 1811, död 1861 ; 1848- 1853 ( upp-

leant frå n 1843). 
Ha ndlanden Ca.rl W eslrell , född 1 12, död J 882; 1853- 1865. 
Handlanden J olrnn Schoug, född 1825, död 1889; 1865- 1889. 
Handlanden Lorens Kruse, född 1830, död 1904; 1889- 1904. 
Fabrikören Ernst Kru se, född 1867, död 1942 ; 1904- 1942. 
Konsul n Hans Ekman, född 1887; fr. o. rn. 1942. 

Sekreterare : 

Stadskom ministern , sedermera ky rkohe rden P. Axel Hultman, född 1807, 
död 1872; 1843- 1854. 

v. Pastorn, seder mera kyrkoherden Ef raim Bager, född 1824, död 1890 ; 
1854- 1860. 

v. Pastorn , sedermera kyrkoherden Nils Petter Nilsson Nordborg, född 
1825, död 1870; 1860- 1870. 

v. Pastorn , sedermera k yrkoherd en Ak e A ugust Löfoall , född 1833, död 
1912 ; 1870- 1873. 

utn. Kyrkoherd en Carl Christian Möller, född 182 1, död 1874; 1873- 18741• 

Y. Pastorn , sedermera kyrko herden J öns Nilsson Gertz, jfr ovan bla nd 
ordf., (1873} 1874- 1877, 1889. 

Kyrkoherden Johan Henrik Hägglund, född 1833, död 1902; 1877- 1889. 
Stadsko mm inistcrn , seder mera kyrkoherden J öns Olsson Engfeldt, född 

1853, död 1927; 1890- 1893. 
S tadskomministern , sedermera ky rkoh erd en llenrik Hallenberg, jfr ornn 

b land ordf. , 1893- 1903. 
v. Konsuln Ernst Friis, född J854, död 19 18; l903- 19 l5. 
1916- 20 va kant. 
Stadskomrninistern, sedermera k yrkoherd en Johan Ljungdahl , född 1883; 

192 l- 1927. 
Kyrkokamrera ren Nils Holmberg, född 1882; fr. o. m. 1927. 

1 ha nn p å grun d av sju k lighet a ldr ig til lträda syss la n. 
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Darnkommittc n å r 1.943. S itt a nd e fr. Y. O lfrida G ullbc rg h, Bcrtha Dicd e n, 
E li sa bet h chmit z, G reta Kock11rn och Ca lla C ron s ioe. Ståe nd e fr . Y. 
Dais , · E km a n. Ge rd C' ronbcrg, Karin E hrnbe rg, E li sa be th W eibull , Ebba 

lla in , E ll a Faxe och Ma ri a Baggcr-Jörgc 11 se 11 . Foto Otto Ohm. 

F r u n t i mm e r s f ö r e n in g c n , se cl e r m e ra 

D a m k o m m i t t c n. 

Med l1 ii11 s y11 till lu ck or och andra b ri ster i protokoll oc h å rsberiit
tc lsc r förcko111ma Yi s a oji:imnhctcr i för tcckn in g·en; b l. a. har det i fl era 
fall ic ke nu it möjli gt alt exakt angiva begyn nelse- e ll er s lu tår u tvisande 
d en tid ved e rböra nd e Yarit Ycrk am i förcning·en. - T. o. m . å r 1880 ut
sågs e n siirs kild o rdföra nd e in om fruntimmcrsf"örcnin g·e n. 

Lovisn Ulrika Posse, född Benn el. född 1799, d i)d J876; 1843- 185 [ (ordf. 
1843- 185 1). G. m. la nd sbönlin ge n, g· rcYc F. S. Possc . 

.Jeanette So fi e S tröm , född Damm , född 1784, död 1864; J843- 18-!4. G. m. 
ÖYC rstc n Karl J oha n Ström. 

FredriJ..:a Elis<Jbelh Prytz, född Rosenberg, född 1800, död J876; J843- 1854 ? 
G. m. Ö\'Crs tcn A d olf P r vtz. 

ll eduig C11lharina A nge/in , född llindbeck , född 1797. död 1855; 1843-
1855. G. m. pro ten Eri k A nge lin . 
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Ulrika. Beata Chrysander, född Kiellander, född 1787, död 1868 ; 1843-
1857 (ordf. 1851- 1857) . G. m. häradshövding 0 . Chrysander. 

Fredriqu e Louise Bellander, född Wallerius, född 1793, död 1849 ; 1843-
1849. G. m. tullförva ltaren M. U. Bellander. 

Ma.ria Catharina Ståhle, född Mandorff, född 1796, död 185 1; 1843- 1850. 
G. m. hand landen Peter tåhl e. 

Bengta Sofia Ruhe, född Kockum, född 1797, död 1 79; 1843- 1858? 
(ordf. 1857- 1858} . G. m. färgaren Johan Daniel Ruhe. 

Anna Catharina Falkman, född Ståhle, född 1815, död 1895 ; 1843- 1849. 
G. ro. r ådmannen, sedermera generaldirektören Ludvig B. Falkman. 

A nna Maria S jöström, född Malmgren , född 1802, död 1850; 1843- 1850. 
G. m. sadelmakaremästaren N. Sjöström. 

Clara Fredrique Wo llmar, född 1794, död 1858; 1843- 1844. 
Maria. Helena Möller, född 1804, död 1850; 1843- 1845. 
Helena Halling, född Limdberg, född 1805, död 1877 ; 1844- ?. G. m. 

borgmästaren C. C. Ha lling. 
A nna Margaretha Knutsson, född Beijer, född 1799, död 185 1; 18.U- 185 1. 

G. rn. rådmannen Johan Knutsson. 
A ugusta Beata Bergh, född Rabe, född 18 15, död 1857; 1844- 1852? G. m. 

stadsläkaren G. F. Bergh. 
Johanna Christina Eberstein, född 1795 , död 1867; 1844- 1845.1 

Maria Wilhelmina Didon, född Svahn, född 1797, död 1866 ; 1845- 1852? 
G. m. handlanden Anders Didon. 

A nnette Brita Flensburg, född Thomson, född 1?99, död 1877; 1845- 1849. 
G. m . handlanden Mathias F lensburg. 

Sophie Lundegren, född Lundsten, född 1780, död 1846. 1845- 1846. G. m. 
länsveterinären A. Lundegren. 

Mathilda Flensburg, född Ståhle, född 182 1, död 1896 ; 1849- 1872. G. m. 
handlanden P . A. F lensb urg. 

Christina Bager, född Berg, född 1801 , död 1889 ; 1849- 1867. G. rn. hand
landen Emanuel Bager. 

Sofie Thomee, född Chrysander, född 1826, död 1888; 1849- 1857. G. m. 
grosshandlaren Alexander Thomee. 

A malia Bager, född Quensel, född 1827, död 1904 ; 1849- 1857. G. m. 
handlanden Johan Peter Bager. 

A nna Sofia Dahlberg, född Pettersson, född 18 11, död 1903 ; 1850- 1852?. 
G. rn . sockerbagaren L. W. Dahlberg. 

Agneta Beijer, född 1812, död 1893 ; 1850- 1893. 
Marie T engvall , född 1819, död 1868; 1850- 1868?. 
A nna Christina. Bager, född 1816, död 1881; 1850- 1881. 
Octavia. Stackelberg, född 1822, död 1880 ; 1851- 1880 (ordf. 1858- 1880). 

1 I å rsberä ttelsen 1844 angives en frök en Lydia Ebe rstein si\som le
damot och 1845 säges "fröken Eberstein" avgå ur fruntimmersföreningen. 
Härmed torde säkerlige n ovannämnda av es, s11 mycket mera som bon 
vid s in död testamenterade pengar t ill S må barn sskolan. 
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Carolina Ryberg, född A dria.n , född 1814, död 189 1; 1851- ?. G. m. fabr i
kören M. G. Ry berg. 

Guslaoa Bager, född Kallenberg, född 1827, död 1913 ; J852- 1863. G. m. 
ky rkoherden E fraim Bager. 

Maria Greta Malm quisl, född Pettersson, född 1806, död 1881; (1850) 1855 
- 1873?. G. m. bryggaren Jöns Malmqui t. 

A ugusta Ruhe, född 1827, död J908; 1855- J89.1. 
Henrika Elsner, född Thomson, född 1815, död 1880; 1857- J858. G. m. 

handlanden Per Mathias E lsner. 
A nnette Runnerslröm, född Sy/oan, född 1813, död 1872; 1857- 1867. G. m. 

ha ndla nden H. R u n nerström. 
Emelie Björkman, född Osberg, född J823, död 1911 ; 1858- 189 .1. G. m. 

ha ndlanden Samuel Björkman . 
Louise Malmborg, född Centermall , född 1812, död 1894 ; 1858- 188 1?. 

G. m . borg mästaren Jakob Malmborg. 
A urorn af Wetterstedl, född 1829, död 1871; omnäm nes 1864. 
Octaoia Quensel, född 183 1, död 1900 ; 1863- 1900. 
Gusla.oa Bager, född W red, född 1822, död 1905; 1864- 1900. G. m. pos

se sion a ten Lo rens Isak Bager. 
Ulla Sc/1011 g, född C ronsioe (jfr. orn n bland hedersl ed.) 1867- 1902. 
Na l/1 alia Dieden, född Flensburg, född 1841 , död 1884 ; 1867- 1884. G. m. 

konsuln Johan D ieden. 
Maria Frick , född Fr ick , född 1842, död 1886; 1872- 1886. G. rn . hand lan

den 0. F. F ri ck. 
Christina Ståhle, född A ndersson, född 1829, död 1912 ; 1875- 1900. G. m. 

grosshandlaren Anders Theodor Stå hle. 
Clara Dieden, född Bager, född l 22, död 1885; omniimncs 18??. G. m. 

hand landen J ohan Henrik D.i eden. 
A nna Maria A hlström, född Forssm an (jfr. ornn b land heder led .). J880 

- 1925. 
Laurn Cecilia Friis, född Barknum, född 1831, död 1883; J880- 1883. 

G. m. konsuln Hans Fr ii s. 
A nna Hägglund, född Reulerdahl, född 1841, död J883; .1881- 18 3. G. m. 

k yrkol1erden Johan Henrik Hägg! 11n d. 
Ida Cronsioe, född Lembke, född 1854, död 1923 ; 1883- 1.916. G. m. råd

mannen Lorens Cronsioe. 
Ebba Reulerdahl , född Wå.hlin, född 1843, död 1924 ; 1883- 1913. G. rn. 

drätselkamreren Lars Peter Reuterda hl. 
Ingeborg Friis, född Stephens, född 1839, död 1911 ; 1885- J888. G. 111. 

konsuln Hans Fri is. 
Brita li iigglund, född Been, född 1836, död 1923; 1886- 1888. G. m. kyr

koh erd en Johan Henr ik Hägg] und. 
Louise Flensburg, född Pihl , född 1847 ,död 1922; 1888- 19 10. G. 111. kon

suln E mil F lensburg. 
Elly Faxe, född Flensburg, född 1853, död 1934; 1888- 1934.. G. m. gross

ha ndla ren Lorens Faxe. 
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Maria Gertz, född Lundahl, född 1855, död 1929 ; 189l - 1894. G. m. ky r· 
koherclen Jöns N il sson Gertz. 

Louise Kockton, född Pluten, född 185 1, död 1920 ; 1891- 1920. G. m. 
bruk äga ren Frans Henrik Kockum. 

Maria Skytte, född Stå.h/e, född 1859, död 1920 ; 1893- l920. C. m. borg
mästaren G. W. Skytte. 

Helena Hagerman, född Lindstedt, född 1 56, död 1932 ; .1894- 1931. G. 111 . 

gTosshand laren A. L. Hagerman. 
Agnes Beijer, född Sahlslröm, född J.851, död 1916 ; 1900- 1915. G. m. 

grosshand laren Lorens Beijer . 
Sofie Friis, född Thomee, född 1860, död 1930; 1900- 1922. G. m. v. kon

suln Ernst Friis. 
Hulda Axelson, född Malmström, född 1 54, död 1931 ; 1900- 193 1. G. m. 

grosshand laren Sewerin Axelson. 
Ebba Schoug, född 185?, död 1941 ; 1902- 194J. 
Elisabeth Schmitz, född Buerbank, född 1863; fr. o. m. 191l. G. rn. kon 

sul n August Schmitz. 
Bertha Dieden, född Flensburg, född 185?; fr. o. m. J9 13. G. rn. gross

hand laren Berthold Dieden . 
A nna Hain, född Beijer, född 1878; 1916--1938. G. m. kon s1il n E rsk ine Hain. 
Thyra Lauritzen, född Munnan, född J8?9 ; 1916- 1919. C. rn . bankdi

rektören Holger Lauritzen. 
Augusta Buerbank, född Bussman, född J 875; 1919- J928. G. m. cl irck

tören Heinrich Buerbank. 
Marga reta Kockum, född 1883; fr. o. m. 192 l. 
Ca.Ila Cronsie, född Pettersson, född 1888, fr . o. m. 192 1. C. m. rådman

nen SeYerin Cronsioe. 
Lydia lfollenberg, född Maurilzson, född 1866, död 1935 ; 1922- 1935. 

G. m. k yrkoherden 1-1. Hallenberg. 
Elin Cronberg, född Ohlson, född 1872; 1925- 1939. G. m. doktorn P er 

Cronberg. 
A nna Olfrida Gullbergh, född Pelersson, född 187-i ; fr. o. m. 192 . G. m. 

gro shancl laren B. P. Gull bergh. 
Elisabeth Weibull , född Faxe, född 1889 ; fr. o. m. 1931. G. m. kapt enen 

J ul ius W eibul I. 
Karin Ehrnberg, född Hagerman, född 1889; fr. o. m. 1932. G. rn. bank

direktören Ah·ar Ehrnberg. 
Ella Faxe, född 1881; fr. o. m. 1935. 
Maria Bagger-J örgensen, född Ba.ger, född 1892 ; fr. o. 111. 1936. G. rn. 

majoren Holger Bagger-Jörgensen. 
Ebba Hain, född Sahlin , född 1892 ; fr . o. m. 1939. G. m. direktören 

Richard Hain. 
Gerd Cronberg, född Carlander, född 1908 ; fr. o. m. 1940. G. 111. över

läkaren N. E. Cronberg. 
Daisy Ekma.n, född Schoug, född J893 ; fr. o. m. 1942. C. m. kassören 

Douglas Ekman. 
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F ö r e s t å 11 d a r i n n o r. 

Lovisa Sclwltz, född Tegman, född 1794, död 1866; 1843- 1845. 
Beat-Marie Ahlgren, född Hallquist, född 1809, död 1889; 1845- 1856. 
Hedvig Maria Engstedt, född 1833, död 192~; 1856- 1893. 
A malia Brandt, född Ohlsson, född 1849, död 1925; 1893- 1920 (l923). 
Ida J önsson, född 1882; fr. o. m. (1920} 1923 (sköte rska från 1904). 

KÄLLOR: 

G a m 1 a B a r n a s y 1 e 11 s a r k i v. 

Protokoll sböcker 1843 4/8- 1894 20/11 (i Stad arkivet i Malmö} samt 1895 
t ill n~irvarand e tid. 
Årberättelser för spridda å r 1843- 1903, samlade och samman förda i den 
senare protokoll sboken av dåvarande sekreteraren J. 0. Engfeldt (ut
göras del vis av avskrirter frå n i Malmöt idningar tryckta årsberättelser). 
Räkenskaper och diverse hand lingar. 
Tidningsartik lar i d iverse Malmötidningar fr. o. m. 1842. 
Bouppteckningar, kyrkoböcker m. fl. hand lingar i Malmö stadsarkiv. 
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EN SAMLING MÖBELTECKNINGAR. 

UR MALMO SNICKAREAMBETES HISTORIA. 

AV ERi 1 T I· lSCHER. 

är en snickare icke med namn eller initialer signerat sina 
alster, har man ingen möjlighet att kunna identifera de arbe
ten, som utg·ått från hans verkstad. För huvudstaden existe

rar icke dessa svårigheter, då de mera framstående mästarna 
i allmänhet p å ett eller annat sätt försett sina verk med mär
ken - antingen deras egna eller snickareämbetets. Vad 
landsorten beträffar har man svårt att ens kunna med sä
kerhet fastslå annat än de för alla gemensamma stilclragen. 
D en lokala färgen är och förblir ofta obefintlig. Man kan 

visserligen av olika skäl sluta sig till vissa möblers ursprung, 
såsom då jag· velat tillskriva en malmösnickare från 1700-
talets slut två gustavianska byråar med inläggningar av pär
lemor och några skrivbyråar av ek med en list av kulpteracl 
banclflätning eller när Sigurd vVallin skriver om "Sengus
tavianska möbler från Sydsverige eller Danmark" . 

Eljest har man endast att gå till snickareämbetets kortfat

tade beskrivningar p å mästerstyckena, t . ex. "e tt utdragit 
bord" (1735), "ett så kallat kontorssk åp , som kommer att be
stå av åtskilliga bågningar och fasoner efter nyaste sättet 
och jämväl bliver panelat" (1766). Det sistnämnda ci.tatet 
g·er ju en viss beskrivning på möbeln ifråga, så man kan få 
en helhet bild av elen, men detaljer som profileringarna, 
benens form, lådornas storlek och förhållande till sk åpclör
rarna äro vi okunniga om. Några mästareteckningar från 

Malmö har heller icke bevarats, varför vi varit i total avsak
nad av absoluta bevis för, hur de möbler sågo ut, som till
kommo i Nf"almö snickareverkstäder. 
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Nils Hal lberg: Skåp. 

N o visar det sig· emellertid att i Övedsklosters arkiv förva
ras dels en bok med möbelteckningar dels en samling lösa 
blad med handteckningar framställande möbler. Dessa blad 
ha bevarats inom en familj Hallberg, som i tre generationer 
varit snickare på g·odset och vars traditioner senare fortsatts 
av en annan släkt, Lindquist, vid vars siste medlems bort
gång 1930 dessa teckningar överfördes till slottsarkivet. P å 
Övedskloster berättades, att dessa tre snickare av släkten 
Hallberg samtliga varit mä tare inom Malmö snickareämbete. 

Vid en genomgång av ämbetets handlingar visades sig också 
detta vara med verkliga förhållandet överensstämmande. 
Men det visade också att på Övedsk1oster levat en snickar
tradition även före Hallbergarnas tid. År 1747 anmälde sig 
nämligen inför snickaremästarna i Malmö en g·esäll vid namn 
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Ni ls Hallberg: Skåp och golvur. 

Peter Stenberg med anhållan att bli antagen som mästare, 

Han hade gått i lära i Landskrona under åren 1735-38 och 

därefter fullgjort sina gesällår och vandringar, Han företedde 

intyg från höggrevliga herrskapet på Övedskloster som bevis 

för sitt välförhållande och med tilJstånd att få slå sig ned på 

godset som snickare, Som följd härav förklarades Stenberg 

för mästare, P å Övedskloster verkade han till sin död 1767, 

varefter änkan fortsatte verkstaden en kortare tid, Sonen 

Engelbert, som var född 1749, var tyvärr vid denna tid i:innu 

för ung att övertaga faderns verkstad, :Han kom emellertid 

i lära hos elen tidens skickligaste snickare i Malmö, å lder

mannen Olof I wersson - inom parentes fader till den kungl. 

slottssnickaren och stadsmajoren, åldermannen i Stockholms 
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N.il s Hallbe rg- : Toalet tbord . 

snickareämbete Gottlieb Iwersson - och blev gesä ll 1770. 

Samticlig·t avsade sig modern sina mästarerättighetel' . Sonen 

blev mästare tre år senare och slog sig ned i As1Jm. 
En annan hade emellertid vid denna t id efterträtt ele n ~i ld re 

Stenberg på Ovedskloster , nämlig·en Nils And ersson Hallbel'g. 
D enne, som var född 1727 i I-:larlösa, var son till Anders Nils

son och hans hust rn Kristina Lar dotter i S tenmanshuset. Han 
gick i lära i Landskrona liksom Stenberg, blev m~istal'e 1756 
och uppgav då att han fått anställning på Viclarp hos friherre 
I-:lans Ramel, Oveclskloster senare byggherre. Någ rn år där

efter antecknas han vara bosatt i Lund och efter Stenbergs 
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Fredr ik Ha ll berg: Sä ng. 

död flyttade han till Plantholmen, en gård under Ovedskloster. 
Att hans verkstad måste ha varit betydande framgår därav, 
att han under hela sin långa verksamhet tid nästan varje år 
hade två lärgossar och tre g·esäller i sin tjänst. Härigenom 
jämställes han med de största verkstäderna i Malmö. Hans 
ekonomiska ställning· måste också ha varit god, ty han beta
lar reg·elbundet sina kvartalsavgifter till ämbetskassan i 

Malmö och har aldrig· blivit uppsatt på restlängden, vi lket 
ofta var fallet med andra s. k. lantmästare. 

År 1798 framträder sonen Fredrik Hallberg inför Malmö 
snickarämbete och begär att få bli mästare "eftersom han 
framdeles - som det heter i protokollet - kommer att över

taga sin faders mäster I ils Hallbergs vid Ovedskloster verk
stad samt under förbindelse att ej hit till staden vilja in
flytta." Som ämbetsbröderna väl kände den unge gesällens 

verksamhet i olika verkstäder och därvid kunde konstatera 
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Fredrik Hallberg: Skåp. 

att han "i hantverket äger den skicklig·het och övning som av 
en mästare kan erfordras", förklarades Hallberg· för mästare, 
varefter fader och son sida vid ida arbetade vid Oveds

kloster. Det vill dock synas som om sonen alltmera övertog 
ledningen i verkstaden även till namnet, ty fadern inskriver 
i läran under den tid, som ännu återstod, innan han för alltid 
lade hyveln åt sidan, fyra lärlingar, medan sonen under 
samma tid inskriver tio. Den första av dessa är hans egen 
son, som nu som den tredje generationen fortsätter på sina 
fäders bana. Sonen hette Nils Fredrik. Han blev 1802 ge

säll och mästare 1825. För att möjliggöra detta överlämnade 
fadern verkstaden till sonen och satte sig själv på undantag. 

Det första den nye mästaren gjorde, sedan han nu nått må
let för varje lärpojkes dröm, mästerskapet och verkstaden, 
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Fredr ik Hallberg: Golvur. 

var att i läran inskriva sin son med samma namn Nils Fred
rik. Denne som 1831 fick sitt gesällbrev förekommer däref

ter icke i Malmö snickarämbetes handlingar. 
Snickarverkstaden på Plantholmen övergick sedan till en 

annan snickarsläkt, Lindquist, vars medlemmar blivit ut
lärda i de Hallbergska verkstäderna. Dess siste medlem Axel 
Lindquist avled 1930. Bland hans kvarlåtenskap fanns ett 
antal möbelteckningar, vilka utgöra anledningen till denna 

uppsats. 
Den äldsta av dessa handlingar är en mönsterbok, inbunden 

i pergament med målning i marmorering. I denna har san
nolikt elen äldste av Hallbergarna sammanställt och infört 

en hel del profiler och möbler, som han varit angelägen att 
teckna sig till minnes från sitt arbete i olika verkstäder. D e 
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1 ils Fredrik Hallberg. 
Toalettbord. 

möbler det här gäller ha alla en senbarock karaktär. Det är 
stora skåp med svällande underrede, där rokokons linjespel 
dock börjar göra sig gällande. Men vi finna också mängder 
av profiler, som säkerligen varit förlagor för dörrar, fönster 
och foder på Ovedskloster, men vilka aldrig blivit utförda. 
Profilernas form ha också en senbarock karaktär. Det är 
möjligt att de återgå på förslag av Hårleman, som icke blivit 
bevarade. Namnet på denne Ovedsklosters arkitekt förekom

mer också skrivet med snickarens stil på ett av bladen. I de · 
något valhänta teckningarna av rokokomöbler med rika or
nament kan man också se en svag avglans av den Hårle
manska elegansen. 

Trots att den äldste Hallberg var verksam ända in på 1800-

talet, har han endast med en viss motvilja gått över till den 
klassicism, som Ovedsklosters inredning är ett så lysande 
prov på. Detta framgår med full tydlighet av de lösa teck

ningar, som man kan tillskriva hans hand. I dessa möbler 
dröjer ännu kvar den stil som härskade i hans ungdoms- och 
vandringsår. Alla slags möbler äro representerade i dessa 
teckningar: stolar i ren barock, soffor . i rokoko, skåp och 
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byråar i varierande stilarter samt slädar, vagnar och karos
serier i en förenklad rokoko. Veterligen är intet arbete känt, 
som man med säkerhet kan hänföra till Nils Hallherg. På 
Ovedskloster har icke någon ådan möbel bevarats. 

Sonen Fredrik, som blev gesäll 1773, hade sin utbildnings

tid, när de nya klassi istiska formerna började slå igenom 
och hans produktion är helt präglad av gustavianska stildrag» 
Teckningarna, som signerats eller kunnat tillskrivas denne 
mästare, röja en långt säkrare hand än faderns , en betydligt 

större stilsäkerhet och en viss självständighet i utformandet 
av möblerna. Han har tillverkat möbler med faner av olika 
slag, men det mesta han gjort är utfört i enklare material , 
som sedermera oljemålats i pärlgrått eller andra grå toner. 
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Av de bevarade teckningarna framgår att han tillverkat 
g·olvur, skänkar, skåp och sängar, försedda med nedtill av
smalnande, refflade ben samt skurna lister av bandflätning·ar 
och pärlstavar. Några av dessa teckningar ha en påskrift av 
exc. greve Jacob De la Gardie p å Löberöd, som visar att 
F redrik Hallberg även arbetat för denne fine samlare, som 

med så nära band var förenad med herrskapet på Öveds
kloster. 

Den siste av Hallbergarna, Tils Fredrik, som är represen

terad . i detta teckningsarkiv, har signerat ett antal ritningar 
och flera kan 1nan med stöd av dessa tillskriva honom. Han 
har också gjort tre färglagda skisser till möbler av dyrbarare 
slag. Dessa äro i mahogny med någ·ot tunga och grova for

mer. Det är den napoleonska kejsartidens pompösa möbler 
av glänsande polerad mahogny och förgyllda beslag, som 
ger en återglans i verkstaden i öved. 

Vid en genomgång av det ståtliga material, som sålunda 
sainlats av en hantverkarfamilj, som varit knuten till Öveds
kloster, får man ett tarkt intryck av hantverkskunnigheten 
sådan den uppammades i de gamla skrånas hägn. Skillna
den mellan de produkter, som framkommo genom dessa enkla 

lantmästares kunnighet och flit, och de som tillverkades i 
städernas verkstäder , är icke stor. De bevarade teckningarna 
stå icke på mycket lägre nivå än de mästareteckningar, som 
bevarats från ämbetet i Stockholm. Det har tydligen icke 
varit de mindre dugliga mästarna, som slogo sig ned på 
landsbygden, i varje fall icke när de knötos till något av de 
större slotten, ty slottsherrarna ha säkerlig·en gärna sett, att 

d et var skickliga män, åt vilka de uppläto bostäder och be
redde arbetsmöjligheter och vilkas arbeten de med heder 
kunde visa i sina egna bostäder för resande ur släkt- eller 
vänkretsen. Ofta göra dessa lantmästare skäl för titeln konst
hantverkare och det råder heller icke något tvivel om att 
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ils Fredrik Hallberg: 
Utdragssoffa av allmugelyp. 

de i sin tur kommit att få ett utomordentligt inflytande på 
hela traktens hantverk och hemslöjd. En närmare under
sökning· av de möbler, som bevarats från Färs och Frosta 

härader skulle säkerligen ge vid handen, att Hallbergarna 
haft en betydelse för möbelformerna inom detta skånska kul
turområde. Man finner bland ritningarna förslag· till möb
ler som icke kunna vara avsedda för slottssalarna på Oveds
kloster eller Löberöd utan för traktens bondgårdar. Detta 
visar att icke endast en högreståndsbetonad snickarkonst 
blomstrade i Hallbergarnas verkstäder. Det är därföe som 
dessa möbelteckningar på samma gång som de ge en bild av 

hur möbler sågo ut, som tillverkades inom Malmö snickare
ämbete, även kasta en viss belysning över hemslöjden och 
dess möbelformers utveckling. 
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ETT RESANDE TEATERSÄLLSKAP PÅ 1790-TALET. 

Av EINAR BAGER. 

Under fjolåret överlämnade fru Maria Flensburg såsom 

gåva till Malmö Museum ett par gamla, handskrivna häften, 
vars första sidor bura titlarna "Bobis bröllop, Lyrisk Comedie 
uti 3 acter" och "Grefven af Walltron eller Subordinationen, 
Skådespel i fem Acter" . Det är en ung teaterbiten Malmö

flicka, Maria Helena Bager, en av handelsmannen Petter 
Bagers många döttrar, som en gång för snart hundrafemtio 
år sedan gjort sig mödan att skriva av de båda pjäserna. 

Av särskilt intresse är emellertid, att hon antecknat, att "Mor 
Bobis bröllop" uppfördes i Malmö första gången den 20 juni 
och andra gången den 30 juli 1798 samt "Grefven af Wall
tron" första gången den 23 augusti och andra gången den 
22 nov. 1800. Därjämte finns det förteckningar på rollinne
havarna för båda pjäserna. 

"Bobis bröllop" hör ingalunda till de större mästerverken 

inom dramatiken, utan fogar sig som en anspråkslös länk i 
den långa kedjan av folkliga sångspel. Dess författare var 
C. Envallsson, upphovsman till en rad skådespel under 1700-

talets slut, bland vilka "Kronofogdarna eller Slåtter-ölet" 
vunnit en icke ringa berömmelse. Han hade år 1788 skrivit 

samman en lyrisk komedi med titeln "Sorgen för glädjen går 
eller Skolmästaren och Mor Bobi", vilken emellertid efter ett 

par uppförande måste läggas ner. Han omarbetade nu pjä
sen och med tydlig framgång, ty "Bobis bröllop'', som det 
lilla lustspelet nu döpts om till, kunde hålla sig kvar på 
scenen under åtskilliga decennier. 
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Scenbild 11r Enrn ll sso11 s pjä ··Kronofogdarna e ll er S lå tter-ö let", 
so rn 11ppfiirdes i Ma lm ö ele n 7 fehr . 1802. 

Då det kan vara av intre e att se, vad som roade en då

t id a Malmöbo, bänka vi oss bland borgare och hantverkare 

med hustrur och barn i elen åtminstone t ill utry mmet an

språkslösa teaterlokalen vid Kyrkogränden (nuv. Berghska 

fastigheten) och låta ridån gå upp. 

Mor Bohi, "numera Rusthållare~i nka efter Thomas", pre-

senterar sig själv i sångspelets första rader: 

Jag snart ser Femti å r , 

Men ännu kan jag blänka. 

Och alldrig som en änka 

Jag till grafven går. -
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I en lång aria röjer hon nu, att hennes hjärta inte är helt 

okänsligt för den trägna uppvaktning, som skolmästarn äg
nat henne. Dottern Babet har emellertid osedd åhört mo

derns ömma bekännelse, och när hon nu träder fram och 
visar sin förundran över moderns förälskelse, kommer det 
till ett häftigt uppträde. Babets man, Colin, söker förg·äves 
lugna sin förgrymmade svärmor. "Bittert och fort" förklarar 

denna : 
Jag går bort, jag därpå svär 

Och py tt 

Skall nå nsin i få återse mig här 
P å nytt. 

I en liten scen låter nu det äkta paret sina varma känslor 
komma till synes, men idyllen avbrytes av kronofogde 
Bry ngel och hans maka Petronella, Bobis syster, vilka söka 

den senare. Bobi kommer, alltjämt vresig, tillbaka och paret 
Colin-Babet avlägsnar sig. Herrskapet Bryngel framför nu 
under många omsvep sitt ärende, som består i en rekom
mendation av länsman Malcus såsom lämpligt parti för Bobi: 

Han är hurtig, ung· och fager , 

Lång och frodig, rask och qvick, 
Han är vacker som en dager, 
Nöjet strålar i hans blick. 

Bobi avvisar emellertid med harm tanken p å, att hon skulle 
kunna bli otrog·en mot sin hädansovne Thomas minne, men 
när i detsamma magistern mycket kruserligt gör sin enhe, 
"tar hon en blidkad uppsy n" och döljer på intet sätt sin upp

skattning· av dennes uppvaktning. Till slut slår hon på stort 
och bjuder hela sällskapet på frukost : 
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Lite husmanskost få sätta fram. 
Här är kalf dans, som jag· sjelf har pyntat till, 
Och här är gås-smör med persilja, lök och dill, 
Och här är sötost, om i vill. 

Bryngel och Petronella föra emellertid samtalet å ter på läns
mannen och locka den något tankspridde magistern att även 
skänka denne sitt förord. Han väckes dock ur sina drömmar 

av den manhaftiga Bobi och slår hastigt till reträtt. Nu in
finner sig länsman Malcus i egen person och framför sitt 

frieri, men avvisas av Bobi. Ännu en friare dyker emellertid 
i det samma upp på scenen, nämligen den något beskänkte 
klockaren, "som var med i Slåtter-ölet", och hans böneman 

Gunnar, som på brett landsmål för hans talan: 

Vass knös! ja bjer om permassion 

Ja klöf så clristugt hit 
Men sakjen är på den kamsion 

Att den ej tål respit. 
Fast Herr Krunfallning·sman ja ser 

Mitt ärende ja för an, 
Dä är åf gammalt mitt maner 
Te vara böneman. 

Bobi är dock ståndaktig och när alla de andra till slut av

lägsnat sig', ger hon i en aria till melodien "Uppå vattnet 
lugna våg" uttryck åt sina fram tidsdrömmar: 

Blott vi nart till bröllop hint 
Snipp, snapp, snorum, 
Kan det hända rätt geschvint 

Hej, cac - helomm! 
Att man inom nästa år 
Uti skolan höra får , 
Hur en liten vagga g·år. 
Colleri cmn colorum. 
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I andra akten låter klockaren i en lång· monolog oss veta, 

att han ingalunda skrinlagt sina förhoppningar, även om det 

inte precis är för Bobis kvinnliga behag, som hans hjärta 

klappar: 
Gumman äger vackra fyrkar 

Och för dem jag henne dyrkar. 

Han har nu uttänkt en plan, hur han skall kunna spela ut 

den ene rivalen mot den andre och själv skörda segerns fruk

ter. Av magistern har han visserligen låtit sig muta "med 

hundra daler och en ko" att gå dennes ärenden, men det hind

rar honom inte från att för sin godtrogne uppdragsgivare nu 

berätta en uppdiktad historia om ett avtalat möte mellan läns

mannen och Bobi. Detta har till följd , att när Mor Bobi upp

träder på scenen, få r hon ett högst kyligt mottagande av sin 

hjärtans kär. Knappt har magistern avlägsnat sig, förrän klo

karn är färdig· att gjuta svartsjukans gift även i Bobis öra. 

Han inbillar henne, att magistern i hemlighet uppvaktar in

spektorens unga dotter och övertalar henne att söka över

raska paret vid deras möte samma kväll. Colin har emellertid 

osedd avlyssnat båda dessa sam.tal. 

Bryngel och Petronella komma nu in och söka å ter intres

sera Bobi för sin kandidat, länsmannen, men Bobi är endast 
fylld av hämndkänsla. Sedan hon och Petronella g·ått, röjer 

Bryngel den verkliga orsaken till sitt intresse, för att partiet 

skall komma till stånd : 

Jag är uti decadence, 

Men om han får sin gumma, 

Får jag ock till min balance 

En mig utlovad summa. 

Skulle denna plan misslyckas, återstår honom dock ännu 

en utväg. För att dölja underskottet i sin kassa, kan han i 
värsta fall "på sin heder skrika" : 

76 



"Inbrott sker i min pulpet, 
All min uppbörd röfvas!" 
Det är knep, som ing·en vet 

Och af ingen öfvas. 

Akten avslutas med en herdeidyll mellan Colin och Babet 
och några av byg·dens ungdom prisa dem såsom föremål för 
hela traktens kärlek. 

Tredje akten utspelas på en vacker plats i kyrkbyn vid 
klockstapeln, där en hop av byns ungdom i solnedg·ången sit
ter och binder kransar. Man roar sig med att sjunga visan om 
Lilla Karin, som var så stolt, att hon svurit att dö ogift, men 
som förlorade sitt hjärta till unge Mats, så kvick och grann. 
Babet sällar sig till de unga, men nu inträder Bobi "i sitt 
brummande lynne" och låter sitt onda humör gå ut över byns 
flickor, som hon beskyller för att vara särskilt svaga för ma

gistrars förförelsekonster. Så köras emellertid alla ut från 
scenen av CoJin, som vill ha fritt spelrum för att överraska 
det brottsliga paret. 

Klockaren, förklädd som inspektorens dotter, kommer nu 
till mötesplatsen och snart infinner sig även länsmannen, ma

skerad som skolmästare. Medan paret spelar sina respektive 
roller, har Mor Bobi klivit upp i klockstapeln, från vilken 
hon "med en svartsjuk uppsyn" bespejar dem. Till slut ka
pitulerar den sköna för beundrarens eldig·a anlopp: 

Klockaren : 

Svär, Ni g·lömmer då Er gumma! 

Länsmannen: 

Henne ger jag Hin i våld! 
Gammalt skräp, en g·isten trumma ... 

Klockaren: 

Ja, ett argt och otäckt troll! 
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Länsmannen: 
Nej, med Er min lilla sköna 
Kan jag blott min sällhet nå . 

Klockaren: 
Goclt, jag vill Er ömhet löna, 
Kom, min Herre, låt oss gå! 

Just som paret ämnar försvinna, drar Co.lin upp ett för
dolt nät, i vilket han insnärjer dem. Scenen fylles nu av 
folk och den förmente skolmästarn med hans sköna bli före
mål för allas förakt. Just då kommer den riktige skolmäs

taru till platsen, elitlockad av oväsendet: 
Hvem är målet för all deras spe och begabb? 

Per Jovem! hvad buller och gnabb! 

Stor förvirring, men snart redes härvan ut och klockaren 
och länsmannen stå där avslöjade. Men klockaren tappar inte 
modet. När länsmannen, nedslagen, undrar: 

Menar du, att denna skammen 
Kan utplånas, kära Bror? 

svarar han frejdigt: 
Å ja, med ett enda : amen! 
Nästa söndag i vårt chor. 

Och så slutar det lilla stycket i största harmoni, skolmäs
tarn och Mor Bohi få varandra och hyllas och bekransas av 
folket. 

"Bohis bröllop" är såsom nämnt ett sångspel, men på ett 

par undantag· när är det ingalunda några originalmelodier, 
som ledsaga texten. "Ny ton" eller "ny vaudeville", som det 

några gånger heter, betecknar väl för stycket komponerade 
melodier, men i övrigi har musiken hoplånats från de mest 
skilda källor. "Hönsgummans visa" omväxlar med "Andante 
af I-laydn i G-dur", franska chansonetter med operaarior, 
allt i brokig blandning. 
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Carl Magnus Envall sson . 

"Grefwen af Walltron eller Subordinationen" är ett tyskt 

drama i 5 akter, fritt översatt av C. Envallsson. Medan mo
tivval och motivbehandling i "Bobis bröllop" inte helt saknar 
beröringspunkter med nutida lustspel, har "Greven av Wall
tron" blivit ohjälpligt föråldrad och elen högdramatiska ef
fekt , som åsyftats, har nu förbytts till en uteslutande skratt

retande. 
Miljön är krigisk. Vi befinna oss i ett fältläger, och den 

utomordentligt ädle och tappre greven Walltron har ny smed 
sitt kompani tillfångatagit en överlägsen fientlig· styrka och 
därvid befriat den fångne prinsen och några högTe office
rare. Nu ha emellertid ett par man ur hans kompani deser
terat, och när han med anledning· härav kallas till förhör av 

sin svåger, den ädle översten, greven av Bembrock, förgår 
han sig mot denne och drar i upphetsning sin värja mot 
in förman. Denne har intet annat val än att under många 

tårar och suckar rapportera sin svåger. Ståndrätt anbefalles 
och Walltron dömes att arkebuseras. En stor del av dramat 

upptages av hans därpå följande tårdränkta avsked med of
ficerare och menige av alla grader samt även med hans 
grevinna, som då och då faller "känslolös" till marken. I 
sista ögonblicket, just som exekutionstruppen lägger an, kom
mer som väntat prinsen störtande, befriar Walltron och ut

nämner honom på fläcken till överste vid sitt kyras ierrege
mente samt till sin förste generaladjutant. 
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Typisk för tonen i hela stycket är en not, som Envallsson 
fogat till en scen i början av första akten: I denna och föl
jande Scener isynnerhet, har jag vågat ändra Originalet; 
Lieutenant Krona t ilviter der Lieutenant W astworth at ha 
vunnit pengarne genom falska volter i kort; denne apostro
pherar Krona för sin härkomst, sin slägt, at han är född 

Grefve, har at vänta hastiga befordringar m. m., kort sagdt : 
hädelser, ordväxlingar och ifrig·a utlå telser, som om de än 
finnas möjliga i någon utländsk armee, likväl äro af så låg 
ton i vårt Land, at jag icke trodt dem böra existera bland 
Officerare, som nu tala Svenska, och föreställas för en 

Svensk Allmänhet" . 

Det Lindqvistska teatersällskapet, som uppförde dessa 
båda skådespel, kan nog betecknas som det förnämsta, som 
dittills besökt Malmö, 1700-talet hade också ända fram till 
det sista decenniet varit skäligen vanlottat, vad sceniska före
ställningar beträffar. I början av 1740-talet hade staden be

sökts av Johan Friedrich Darmstädter, en tyskfödd kome
diant och "tandbrytare' ', som i kraft av kungligt tillstånd i 

landsorten utövade dessa båda efter vå r uppfattning så vä
sensskilda yrken. Först år 1778 gästades så staden av ett 
göteborgskt teatersällskap under C. G. Seuerlings ledning· 
och därefter följde år 1784 en fransk komedianttrupp, under 
vars härvaro domböckernas blad på sitt sätt bära vittne om 
det sydländska temperamentets livlighet. Till slut kan an
tecknas ännu ett besök av ett göteborg·ssällskap å r 1786, med 
Anders Widerberg som chef. I övrigt hade stadens invånare 

få tt hålla till godo med de enklare nöjen, som någon lin
dansare, "opticus" eller "mechanicus" kunnat bjuda dem. 

P å 1790-talet börjar så en livligare period i stadens teater
historia. D e båda göteborgsdirektörerna Seuerling och Pet
tersson komma hit med g·oda trupper och år 1798 inleder så 
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det Lindqvistska sällskapet ett i Malmö teaterannaler särskilt 
glansfullt tidsavsnitt. Med tanke på stadens dåvarande in
vånareantal är det e tt imponerande antal föreställningar , 

som uppföras. Under 1802, det sista år sällskapet besökte 
Malmö, hinner man sålunda fram till den 6 juni med ej mindre 
än 66 föreställning·ar. 

Johan Anton Lindqvist var sk åning· t ill börden, född i 

Ystad år 1 ?59, men kom att under större delen av sin skå
despelarbana vara knuten vid Göteborg teatern. I William 
Bergs "Göteborg äldre theatrar" tilldelas Lindqvist ett av 
de främsta rummen i stadens teaterhistoria : - "Lindqvist 

var den, som skulle ly fta scenen i Göteborg ur dess djupa 
förfall och som skulle våga försöket att här ännu en gång 
upprätta en stående teater. - Själv var han en verklig he

dersman och ansågs av sin samtid för en utmärkt sk ådespe
lare" . - Lindqvist lyckad es samla ett verklig·t gott sällskap 
omkring sig och reportoiren hölls i allmänhet på ett ganska 
hög·t plan. Under växande svårigheter lyckades han lotsa 
sin egen teaterskuta fram under åren 1?94- 9?, men sedan 
hans förlust på verksamheten sistnämnda året stigit till ej 
mindre än 4.000 daler, måste han överlämna elen ekonomiska 
ledningen till ett teateraktiebolag·, medan han själv alltjämt 

kvarstod som teaterföreståndare. 
Det är under detta skede av sin verksamhet, som Lindqvist 

första gången g~istar Malmö. Den 6 juni 1 ?98 innehöll Lunds 
Weckoblad ett avertissement av följande ly delse: 

Man får äran härmed tilkännagifwa, at den uti Cötheborg 
etabl. Theater-Troupe är i desse dagar ankommen til Malmö. 

samt ärnar at därstädes förblifwa til slutet af Julii månad. 
under hwilken tid 3ne Spectacler gifwas hw·arje wecka, neml. 
måndag, onsdag och fredag, då ej helgeclag infaller, och up
föres i morgon torsdagen cl. ? junii, Den okände sonen, drama 
i 5 acter, af A. von Kotzebue ; om månclag·en cl. 11 dito, Michel 
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Wingler eller bättre wara brödlös än rådlös, lustspel i 3 acter 
af framledne Herr 0 . Kexell; därefter gifwes De twå Jägare 
och Mjölkflickan, opera comique i en act med bibehållande 
af franska musiquen; om onsdagen den 13, upföres Nunnorna 
eller besökelseklostret, opera comique i 2 acter, med bibe
hållande af franska musiquen, därefter gifwes Den unga 

Brukspatron, comedie i en act. Ytterligare skall i dessa tid
ningar tilkännagifwas hwilka piecer blif wa representerade, 
och kommer ej någon at gihvas 2ne gång·er, utan blifwer 
hwarje dag ny, och här ej förut upförcl piece; theatern är 

inrättad uti Grosshandlaren Norcllindts hus wid stora torget. 
Priserna äro Premier 16 sk, Second 12 sk, och börjar Spectac
let altid klockan 6 eftermidclagen.1 

Utrymmet tillåter icke att uppräkna de många pjäser, som 

uppföras denna och följande spelsäsonger. Bland sk ådespels

författarna är vid denna tid A. von Kutzebue det stora nam
net. Här skall endast anmärkas, att när Azemia eller Wil

darne, sångspel av Riddaren d ' Aleyrac, uppföres, sker det 

"med Herrar Amateurers benägna biträde" . Även under se

nare år har Lindqvist på detta sätt tagit det privata teater
intresset i sin tjänst. 

Spelåret avslutas med följande tillkännag·ivande: Månda
gen cl . 30 juli öpnas Theatern härsfädes för sista gången, och 
upföres då Bobis bröllop, ly risk Comedie i 3 acter, därefter 
Nina eller elen af kärlek swagsinta, skådespel med sång. In
komsten häraf tilfaller Hr Sundman (denne spelade Mor 
Bobis roll) , som recommenderar sig uti allmänhetens ynnest 
och bewågenhet. 

1 A. U. Isberg j :rs uppg ift i Handbok ö1·cr Mal mö stad att sällska
pet detta år använt el en s. k. Ba 11 ertska teatem vid Grynbodgatan, ä r 
så lunda oriktig. Nor lincls gå rd vid torge t är el en nuvarande Berghska 
fastig·heteu. Som teaterloka l användes enligt uppgift el en stora hörn
butiken. Först 1802 uppträder sä ll skapet på el en Bauertska scenen (gårrl 
gl. nr 741). 
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Stortorget med Nordlin dhska (n umera Bcrghska) fastigheten fonden . 

Det är anmärkningsvärt, att till den 20 juni, då Bobis bröl

lop efter Maria Bagers uppgift första gången uppfördes, 

hade i stället annonserats "Konung·en af Preussen och Kam

marpagen samt Casper och Lona eller betalt som quitteras" . 

I samma avertissement ber man emellertid om ursäkt för att 

man föregående vecka omkastat dagarna för ett par annon
serade styckens uppförande, vilket berott på sjukdomsfall ; 

"man skall hädanefter i högsta måtta wara mån om, at pie

cerna upföras i elen ordning, de i detta blad tilkännagifwas'', 

ett löfte, som tydligtvis varit svårt att hålla . 

År 1799 börjar Kongl. Privilegierade Theatern, såsom säll

skapet benämnes i annonserna, sin Malmösäsong den 30 

aug·usti med Minna von Barnhelm eller Soldatlyckan, Les

sings bekanta drama, och därefter Efter bokstaf ven eller den 

enleverade älskaren, lustspel i en akt. Det var vid denna tid 
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regel, att ett drama skulle efterföljas av ett lustspel för att 
lätta upp stämningen. "Gref wen af Wall tron" hade premii:ir 

i Malmö detta år elen 21 oktober, såsom recettafton för Maclc
moiselle Funclin, "som smickrar sig af allmänhetens wanliga 
hewågenhet". Den 1 november uppfördes med anledning av 
konungens höga födelsedag "en til dagen lämpad Pro log-, 
hwartil Musiquen är componerad af flere Mästare" . Följande 
dag· uppfördes La Belle Arsene, feeri-opera av Gretry, "och 
får man äran t ilki:innag·ifwa, at dessa båda dagar börjar 

Spectaclet kJ. Precis 4 e. m . och sluta sist kl. ?, äfwensom 
försäkras, at ej flere Biletter skola försäljas, än hwartill 
beq·wämliga platsar äro at tilgå" . Anledningen till den fram
fly ttade tiden framgår av följande tilläg·g : "Den 1 nov. blir 
Bal på S :t Knuts Salen i Malmö, kl. ? om aftonen emot 32 sk 
för entreen. - Efter slutad Comedie den 2. fåss mat på Knuts 
Salen emot 12 sk :s af gift". Sällskapet synes ha hålli t sig· 
med egen restauration, i varje fall titu lera sk ådespelaren 
Appelqvist v id f lera tillfällen för "tracteur" . 

D en 15 nov. var det recettafton för aktören Brooman och 
man puffade för föreställningen på följande kraftiga sätt: 
Til förmån för Herr Brooman upföres för första gång·en Det 
Besynnerliga Spectaclet, Lustspel i en Act, blandat med sång, 
af Herr Björn ; därefter gifwes Skottländskan eller Caffe
huset i London, Drame i 5 acter, af Herr D e Voltaire. Carac
tererne i första Piecen äro utdragne ur flere sär kilte Theater
stycken, hwaribland förekommer äfwen såclane, som härå or

ten icke förut blifwit representerade, såsom: Mäster Sock i 
Skomakaren, H yrkusken i Engelsman uti Paris, Gumman 
Gertrud i Njug·g spar och Fan tar, Trädgårclsfhckan i Sophie, 
och en Amphibie til hälften Käring och til andra hälften 

Fransk Dansmästare. I 1?de Svenen förändras Theatern til 
en Park, hwarest alla spelande per oner föreställas såsom 
Bilder, utom en Theater-Scribent, hwilken med en Magisk 
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Krans uplifwar dem. Piecen slutas med Divertissement af 

Coupletter och Ohor. Man har trodt sig böra lämna Allmän
heten del häraf, för at g·öra Handlingen begripligare, och på 
det åskådarne lättare må kunna förstå utwecklingen. -

Teatersäsong·en slöt den 20 nov. med "Wåraftonen eller 

Tacksamheten, Divertissement med sång, swenskt Origina:l, 
Musiquen af Herr Knölke (truppens musikaliske ledare och 
orkesteranförare). De som hafwit Abonnementer, behagade 

återlämna sina Billetter wid ingången". 
Under sällskapets sista säsong å r 1802 hade före fällning

arna flyttats till tisdagar, fredag·ar och söndagar. Lindqvist 
hade börjat sin Malmösejour redan i slutet av föreg·ående år, 
då ett par föreställningar givits, och stannade här ända till 
den 6 juni, då "för första och sista gång·en upföres Don 
Ranudo de Collibrados eller Fattigdom och Högfärd, Come
die i 5 Acter af Baron Holberg". 

Vår kännedom om ett kringresande teatersällskaps liv och 
leverne under ett Malmöbesök vid denna tid kan tyvärr inte 
byggas på memoarer eller liknande personliga anteckningar, 
utan vi äro så gott som helt hänvisade till de sparsamma 
glimtar, som domböckerna kunna förmedla. Att det nästan 

uteslutande blir de tråkigheter, en teatertrupp kunde råka 
ut för, som vi på denna väg· få stifta bekantskap med, är 

rätt naturligt. 
Den 30 juli 1 ?98, samma dag som Bobis bröllop uppför

des, inlämnade en mycket förgrymmad sadelmakare till 
kämnersrätten en skrivelse, i vilken han krävde ersättning 
av Lindqvist för en kalesch, vilken denne inköpt för ett 

överenskommet pris av 125 riksdaler specie, men efter ett 
dygns begag·nande återlämnat i sönderkört skick. Sadelma
karen på talade Lindqvists "oanständiga förhållande" och 
fordrade ett skadestånd av 5 rdl för skadan på vagnen, 
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"hvarmecl han ett helt dygn gjort sig både rogacl och hög
aktad". 

Lindqvist medgav, att han behövt en stark resvagn för sin 
förestående resa till Göteborg "i anseende till sin permissions 
slut" och därför unclerhancllat om köp med sadelmakaren, 
men "för att inte, som ordspråket lyder: köpa g·risen i säc

ken", hade han betingat sig att först få provköra densamma. 
Han hade sålunda söndagen elen 29 p å förmiddagen företa
git en tur ut t ill Alnarp - det var väl parken, som redan 
på elen tiden lockade en vacker sommardag - , men när vag
nen, som var nymålad och tjockt påstruken med oljefärg, 
nästa morgon reng·jordes, visade det sig, att den givit sig i 

alla fogar och var obrukbar för en längre resa. 
Stadsfiskalen I ·ac Malmborg· intygade riktig·heten av dessa 

uppg·ifter och kunde så mycket bättre styrka, att Lindqvist 
endast använt vagnen för denna körtur, som han varit i säll
skap med denne "över midclag·en och edan beständigt till 
kl. mellan 10 och 11 om aftonen" . Verkan av detta intyg för

ringades emellertid inte så litet av ett tillägg, att elen ärlige 
Lindqvist nästa dag· meddelat honom, att han fått veta, att 

aktriserna Funclin och Eklund p å eftermiddagen på eget be
våg lånat vagnen och med Lindqvists dräng som kusk kört 
omkring p å stadens gator. Lindqvist frånsade sig al lt ansvar 
för de unga damernas t illtag och sadelmakaren synes till 
slut ha tröttnat på försöket att få någ·ot skadestånd. 

Under s ~i llskapets första Malmösäsong hade tyd ligtvis tra
fikförhållandena utanför komedihuset varit allt annat än 
t illfredsställande, ty i g·ocl tid, innan teatern åter slog upp 

sina portar, utfärdade magistraten elen 24 aug·. 1 ?99 följande 
kungörelse angående vagnars kör el från och med till Spec
taclet, elen första förordning·en i staden angående enkelriktad 
trafik : 

Med eftersinnande af the olägenheter som wicl up- och 
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nedfarten från Spectaclet genom flere wagnars sammanstö

tande uti Kyrkogränden i anseende till therwarancle trängsel 

inträffa kunna, har Magistraten nödigt aktaclt h~i rig·enom 

förordna, at så snart uppfarten till Spectaclet tager sin bör

jan och under warancle Action therstädes, tills alt slutadt är, 

må ingen wagn, öppen eller täkt, passera Kyrkogt>~inden ifrån 

öster nedan å t stora Torget, utan endast ifrån stora torget 

upp å t samma gränd; I föllje hwaraf ing·en af the på så sätt 

till Spectaclets ingång ankomne wagnar måg·e wäncla om åt 

torget, utan genast taga wägen upp åt kyrkjogränden, Hwar

cfter och så snart Spectaclet är slutadt, alla the till afhämt

ning ämnade wagnar, som så ·wida thet mörkt är, böra enligt 

Mag istratens förra Beslut, med lysande lyktor wara försedde, 

samla sig p å stora torget, hwarifrån the, på kallelse, fram

köra endast en i sänder ganska ]ångsamt fram till porten, 

och därefter på lika sätt upp å t k y rkjogTänden, utan at 

wända tillbaka samma gränd ned å t torg·et eller länge qwar

stanna, och detta alt wid ·wite af 40 sk för elen, som i någon 
mån häremot bryter. 

Under sällskapets besök år 1799 stämde ·tadsfiskalen ett 

antal borgare, emedan de i sina hus upplåtit rum för aktö

rer och aktriser , utan att anmäla dem. Efter ing·ående för

hör avkunnade rådhusrätten följande utslag: Tå Theater 

Directeuren Lindqvist vid sin ankomst med Trouppe till sta

den, innan han kunnat f å tillstånd öppna sin Theater t ill 

representation af Comedie, up·wisat pass för sig· med Acteurer 

och Actricer, hwarigenom theras ankomst till staden blifvit 

anmäld - och tå thesse Acteurer och Actricer äro at anse som 

Directeur Lindqvists enskildte tjenare, hwilka således af 

husbonden äro anmälte, befriar Magistraten swarandena från 

Stadsfiscalens åtal. - Under rättegången upplyste stadsno

tarien Appelg-ren, som upplåtit rum åt aktören Brooman och 

hans hustru i sin gård vid Stortorget (nuv. Skånska Brand-
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försäkringsinrättningen), att den månatliga hushyran upp
gick till 21/ 2 rdl samt lika mycket för upppassning, sängklä

der och möbler. 
När Lindqvist i slutet av år 1801 återvände till Malmö på 

sin sista turne till staden, hade han fått dela så många andra 
resande teaterdirektörers öde. Hans ekonomi var undergrävd 
och han ansattes av fordringsägare från alla håll. Exeku

tionsmyndigheterna i Malmö fingo fullt upp att g·öra med 
att expediera bysättningsutslag med anledning av krav från 
magistraterna i Göteborg-, Helsingborg och Ystad. Till att 
börja med lyckades dock Lindqvist hålla skeppet flytande, 
men när en fordran på hela truppen från magistraten i Hel
sing·borg för resterande kronoutskylder på 172 rcll elen 5 febr. 
skulle utmätas, måste förrättaren anteckna ett dystert: utan 

tillgång-. Det upplystes också om, att Lindqvist gjort avdrag 
på skådespelarnas löner för dessa utskylder, ett förfarande 
som inte synes ha medfört någon påföljd. På ett eller annat 
sätt lyckades han emellertid trassla sig fram de fyra måna
der, som truppen ännu stannade i Malmö. En av de större 
fordringsägarna gav honom gång på g·ång· anstånd med be
talningen och dagskassorna ha tydligen räckt till att klara 
upp småskulder. 

Att den tryckta ekonomiska ställningen även skulle för
dystra förhållandet mellan teaterdirektör och skådespelare, 
därom vittnar en stämning, som aktören Hjelmstedt i mitten 
av januari uttog p å sin chef. Han krävde denne på 14 rdl, 

som resterade på hans och hans hustrus veckolön vid förra 
årets slut, samt begärde att bli "entledigad från sitt contract''. 

Där.jämte yrkade han ansvar på Lindqvist, för att denne 
överfallit dem med hugg· och slag samt sönderrivit deras klä
der. Aktören Appelqvist, som tilläts vittna, ehuru han "så
som Herr Directeurens unclerhafvande och enskildte tjenare" 
var jävig, återförde saken till sina rätta proportioner. Han 
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hade av Hjehnstedts hustru kallats in i rummet, där de båda 
herrarna höllo p å att träta om sina ekonomiska mellanha

vanden, "hvarunder Hr Directeuren uplyft sin arm och med 
knuten hand befalt Hjelmstedt att tig·a, utan att dock på nå 
got sätt ofreda Hjelm tedt. I anseende till Directeurens tru
gande gingo Directeurens Fru och Hjelmstedts hustru emel
lan, förmodeligen af frugtan att något obehagligare Parterna 
emellan skulle passera''. Fru Lindqvist berättade, att hon 

kommit att riva ett litet stycke av hustru Hjelrnstedts yttre 
kjol, när hon ville draga denna från fönstret, som hon var i 
begrepp att öppna, för att utifrån torg·et inropa folk. - Sa

ken uppgjordes till slut i godo och Hjelmstedt nöjde sig med 
en gottgörelse av 7 rdl riksgäldssedlar i ett för allt. 

I februari samma år anmälde stadsfiskalen, att frälsein

spektören Christian Kallenberg-, som hade hand om biljett
försäljningen, avlämnat några pengar till Lindqvist, bland 
vilka fanns en riksgäldssedel, som genom förfalskning kom
mit att lyda på två i stället för en riksdaler. Kallenberg er

inrade sig, att han på denna sedel lämnat tillbaka 1 rdl 2 sk 
och en Comedie Billet för 16 sk, "men som stället vid in
gången, där han sitter är mörkt och mycket tillopp vid in
gången", hade han inte haft tid att granska sedeln. Han 

upplyste om, "att han sitter vid en lucka, hvarigenom han 
emottager betalningen och utlämnar Billetter, samt att han 
icke har annan lysning-, än det sken, som kommer från en 
lykta, hvilken står ett par alnar ifrån stället, där han sitter, 

och att oftast flera händer på en gång instickas g·enorn luc
kan, så att han icke nog· kan skynda sig att utlämna Billet

terna". Han hoppas dock att genom vederbörande domstols 
prövning kunna återfå den riksdaler, som sedeln ostridigt 
ursprungligen lydt på. 

För stadens många lärpojkar var komedihuset med allt, 
vad det rymde av fest och nöje, ett stängt paradis. Men liksom 
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f järiln drages till ljuset, så flockades de varje kväll framför 
ingång·en för att titta på de lyckliga, som hade råd att er

lägg·a de 16 skilling, om öppnade vägen dit. Att de efter 

föresfällning·ens slut g·ärna passade på att i det rådande 

mörkret - ty någon gatubelysning fanns ännu icke - ge 
någon av de lyckligare lottade ett tjuvnyp, kan nog betrak

tas som ett naturlig·t utslag av det nationella arvslytet avund

sjukan. På sitt ätt vittnar den mångfald rättsfall, där ko

medihuset av en eller annan anledning skymtar fram, om 

elen roll teatern vid denna tid pelade som mittpunkt för 
Malmöbornas intresse. 

pellis ta den 7/6- 30/? 179 i L 11nds Week oblad. 

?/6 Den okände sonen, drama i 5 a ., af A. v. Kotzebue. 
1J/6 Michel Wingler, eller Bättre roara brödlös än rådlös, lustspel i ;, a. 

af framl edne Herr 0. Kexell , därefter De troå ] iigare och Mjölk
flickan, opera eomique i 1 a., med bibehå ll ande av franska 
mu iquen. 

13/6 Nunnorna eller besökelsekloslret, opera eomique i 2 a ., med bibe
h åll ande af franska musiquen, därefter Den unga Brnkspalron, 
comedie i 1 a . 

15/6 A zemia e ll er Wildarne, sk å despel med s~111g i 3 a. , fra nska rnu si
quen af Riddare dAleyrac bibehå llen. 

18/6 Den landtförroiste el ler falligclomen och den iidla ståltheten, drame 
i 5 a. ; därefter Don Micco och Lesbina eller tidens sed , opera 
comique i 1 a., rnusiquen af C. Stenborg-. 

20/6 Nina eller elen af kärlek sroagsinta, skådespel med sång i 1 a. , 
franska mus iquen af Riddaren dAleyrac bibehållen ; däre rter T es
tamentet eller de löjliga Cousinerna, comedie i 2 a . a f 1-Ir En
vall son. 

22 6 Kon.ungen af Preussen och Kammarpagerne, drame i 2 a. ; där
e fter Casper och Lana eller betalt som qroitteras, ope ra comiqu r. 
i 1 a . 

25/6 lnlriguerne e ll er här iiro rum al hyra, lust pe l i 3 a .; däre fter 
Clas och Lotta eller kärleken öfroenvinner alt, opera comique .i l. a. 

2?/6 Julie ell er kärle/...-ens seger öfroer egennyttan, sk ådespel med sång 
i 3 a. ; därefter den enleverade A lskaren ell er efter boksla.f1v en., 
comed ie i 1 a. 

29/6 Ofroerlöparen. eller dygdens och iidelmodets seger, dra me i 5 a. ; 
cHirefter Annette och Lubin, opera comique i 1 a. 
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3/? Med Herrar Amateurers benägna biträde, til förmi'.\n för Hr Hjelm
stedt, för 2 g. Azemia eller Wildarne. 

6/? Det unga paret från Landsorten, comedie i 4 a.; därefter Det 
dubbla Profroet, comedie i 1 a. 

91? Carolina, eller den Wackra A rrendatorskan, skådespel med sång 
i 3 a.; därefter Cassander Oculist eller den bedragna ålderdommen, 
opera comique i 1 a. 

12/? Masqueraden, opera Swenskt original; därefter Pasquillanten, 
drame i 2 a. 

13/? Landprästen i Wakefield, drame i 5 a. 
16/? Den okände slägtingen, clrame i 3 a.; dii refter Oraclet eller Guda

sroaret, comedie i 1 a . 
J?/? lndianem e i England, clrame i 3 a., öfwersättning af Herr Brooman, 

hwilken denna representation tilfa ll er, som smickrar sig af allmän
hetens ynnest och upmuntran. 

18/? De ädelmodige bönderne eller dygden lilhör alla stund, skådespel 
med sång i 2 a .; därefter den blinde 1:llskc1ren, co rn cd.ie i I a. 

20/? Den förtrollade aftonmåltiden eller den ädelmodige mannen , drame 
i 2 a .; därefter det lyckliga tilfället eller sil blefmo alla nögde, 
opera comique i 2 a . 

26/? Den Enleverade Fiistmön, el ler de tjenslaglige Rivalerne, I u tspel 
i 3 a.; därefter Qroinnorna och förtroendet, opera comique i 1 a. 
Inkomsten af denna Repre entation tilfaller Maclemoiselle Fundin . 

2?/? Ofroerlöparen eller dygdens och ädelmodets seger, drame i 5 a.; 
därefter T unbindaren, opera comique i 1 a. 

28/? Susanna i Babylon, dra rne i 5 a.; därefter Borgmästaren och Borg
m iislarinnan, comedie i 1 a . Inkomsten af detta spectacel ti lfaller 
· fa l mö stad fatti ge. 

30/? Bobis bröllop, ly risk comeclie i 3 a .; dii refler Nina el ler den af 
kiirlek smagsinta, skådespel med sång. Inkom ten häraf tilfaller 
Hr Sundman. 

pellista elen 30/8- 20/ 11 1 ?99. 

30/8 Mina von Barnhelm eller Soldatlyckan, drame i 5 a . af Lessing· ; 
däre fter Efter bokstafroen ell er den enleverade älskaren, lustspel 
i 1 a. 

2/9 Capitaine Puff eller storpralaren, comedie i 1 a.; därefter Nina 
eller den af kärlek sroagsinta, skådespel med å ng i 1 a. 

6/9 Fendricken eller den Falska Misslankan, af Schröder; därefter 
Misstaget eller den gamla Fröken, comed ie i l a. 

9/9 Den Blinde A lskaren eller den gode Fadren, skådespel i 2 a .; där
efter Comedien in Promptu, lustspel i 1 a. 

11/9 Nunnorna eller Besökelse Klostret, comedie i 2 a. med så ng; Solen 
lyser för hela W erlden, lustspel i 1 a. 
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13/9 Den Lai:dförwiste ell er Fattigdomen och den Adla Stoltheten, 
drame i 3 a . af v. Kotzebue. 

16/9 Förlikningen ell er Brodertroisten, dra me i 5 a. af Y. Kotzebue. 
18/9 Den Sroartsjuke A lskaren eller De Falska A parancerne, opera -

comique i 3 a ., musiquen af Cretry. 
20/9 List öfroer List ell er uppenbar Fägd, lustspel J ,, a. 
23/9 Grefroen af W alltron eller Subordinationen, chame i 5 a. 
25/9 P å begäran W estindief ara.ren ell er Dygdens belöning, drame 

3 a., öfwersiittning från Franskan af lu Björn. 
3/10 Redlighetens Seger öfroer Förtalet, dramc i 5 a . af v. Kotzebue. 
?/10 Konstmakaren den Förste, comedie i 3 a . 

11/10 Pasquilanten, drame .i 2 a. ; dä refter Te tamentet eller de löj liga 
Cou inerne, comedie i 2 a. 

14/10 Den wart juke Älskaren eller de fal ska Apparancerne, opera
comique i 3 a .; därefter Misstaget eller elen gamla F röken, comeclie 
i 1 a. 

18/10 Den roiirdige Medborgaren ell er Rätl1Visan är för alla, clrame i 5 a. 
21/10 Grefwen af Walltron eller Subord inationen, dramc i 5 a. Inkomsten 

af denna Representation tilfaller Macle moi elle Funclin. 
23/10 D en enleverade Fästmön eller elen tjenstaktiga Rivalen, comedie

i 3 a. ; därefter Oraclet eller G udaswaret; Feerie Comedie i 1 a. 
25/10 General Schlenzheim och dess Famille, skådespel i 4 a. 
28/10 Til förm ån för Hr undman Acteuren eller den besynnerliga dröm 

men, dioerl.issem ent blanclaclt med sång; därefter Collin och Babet , 
lyrisk comedie i 2 a.; til slut Qwinnorne och F örtroendet, opera 
comique i 1 a. 

30/10 De okända eller Werldsförak·t och Ånger, clrame i 5 a. 
1/11 Prolog se sid. 4. Grefroen af Oldsbach eller den bepröfroade 

Dygden, drame i 5 a. 
2/11 La Belle A rsene, Fcerie-opera i 4 a., musiquen af Gretry. 
4/11 Schach Machinen eller Konstmak a.ren den andre, lustspel i 4 a. 

15/ 11 Til förmån för Hr Brooman Det Besynnerliga S pectaclet, lus tspel 
i 1 a . blandad! med å ng af Hr Björn ; dä refter Skotlländskan eller 
caffelw set i London, clrame i 5 a. af herr De Voltaire. Se s id. 84. 

1 111 Schach Machinen eller Konstmakaren elen andre, lustspel i 4 a. 
fri öfwersä ttning af Hr Alten. 

19/11 Eremiten eller Fadershjertat, sk ådespel med sång i 3 a. al' "· 
Kotzebue. Mu iqucn a f fl ere Swcn ka Herrar Ama teurer. 

20/11 Wåraftonen eller T ack samheten , :liYertissement med sång, swcnsk t 
original, musiquen a f Herr Knölcke. 

Spellis ta 29/1-- 6/6 1802. 

29/1 F örlikningen el ler Brodertwisten, dramc i 5 a. af v. Kotzebue. 
öfwersättning af E urcn. 

31/1 Grefwen af Walltron eller S 11 borclinatio11en. 
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2/2 Skrif- BireaLLen ell er Ungdomens farl iga försåt, dra me 4 a . af 
Kotzebue, öfwersättn in g· af Broo ma n. 

5/2 General Eldhjelm e lle r den iUerfLLndne Sonen, drame i 3 a.; däref
ter Oracle t e ller Gudasware t, kå clc pc l m ed i'1ng och dan . U ti 
e fter-Piescn daD sa r famsell Lindq1·i t en o lo. 

7/2 Kron-Fogdarne eller Slå.tler-Olet, ly ri k com edie i 3 a. : d ä re fter 
Tu nbindaren, opera co miqu c i 1 a., fran sk a mus iquen bibeh å llen. 

9/2 Tom Jones i London, drame i 5 a., öfwersättning; därefter Q11·iD
norne och Förtroend et, opera co m iqu e i 1. a . Mus iqu cn a [ Concert
mästar Zande r. 

12/2 De olycklige, lus tspe l i 1 a.; di.irefte1· Kopparslagi:lren , op era 
comique i 2 a ., musiquen ctf Conce rtmä tar Za nd cr. 

14/2 Finkel el ler det underjordiska Briinroins Bränneriet, comed ie i 3 a . 
bla nda d m ed så ng; cHireftc r Oraclc t e ll er G ud uswarct. I denna 
piece dansa r Mile ifar.ie L indqYist en Solo. 

16/2 Sanningens belöning, drarnc i 5 a ., a [ 1-. Kotzcbuc, öfl,·cr ält ning· 
af Brooma n. 

I /2 Til för må n för Ilen S undma n S krif-B11reaucn e lle r U ngdomen5 
farliga för å t , d ra me i 4 a . a f Y. Kotzcbue. 

25/2 Med h enar Amate urer benägna b itriid e, Zemire och Azor, Fccrie 
opera i 4 a., ö fwer ätt ning af F ru Lcngren, mu ique n af G re try. 

26/2 De Sroartsju.ke e ller A lt t il det roärsta, lu !s pe l i -l a ., ö fwcrsätt
n ing frå n fran sk an ; cl ii re ft e r Den narrade Abben, co mcd ie i J a ., 
öfwcrsiittning frå n fra nskan. 

28/2 D en Landtförwis tc ell er fat t igd omen och d e n ädl a stolthete n, 
dramc i 3 a . af Kotzcbue. 

2/3 Sanningens b elö nin g·, d ra me i 5 a . a f Kotzcbue. Ma n h op pa at å 
wiil d enn a P iece, o m d e dä ri förekomma nde Dccorationc r sk ola 
winna ele n upl ys te åsk ådarens ll OJC. 

4/3 Ti l förmå n för Fru d e Lc mos, Neger-Slafroarne, dramatiserad His
torie-Målning i 3 a. af'"· Ko tzeb ue, öfwc rsältning· a f E u ren. 

7/3 Fjäsken e ller den beslä/lsmnm.e, comedie i - a ., ö [wersättnin g· af 
framl edne Herr Stads- ccrcteraren Sch rödcrh c i m ; dii re f ter T und
bindar-Balletten , pantomimc af Herr D ela n. 

9/3 Sa nningen b elö ni ng·, dramc i 5 a . 
11/3 Till förm å n för Herr Lewin , S u a n 11 a i Babylo n, drame i 5 a. af 

Pastor Walle nberg; däre ft e r Solen lyser för hela. iver/den , Proucrb
Dramatique, b la ndad m ed sång . 

t2/3 På begäran A rscne Fecries opera i J a. , ö[wcr ii ttnin g, 1i111 iquen 
af Mousigny bibeh å lle n. 

14/3 D e S wartsjuke eller a lt ti l de t wä rs ta, lu s tspel i 4 u. w c n k t 
orig in a l ; d ä re fter p å fl ercs begäran, A rleqLLin och Tundbindaren, 
pantomime, m usiquen a f Dupuy, co mpositionen al' Her r D e la n . 

16/3 Den Misslyck·ade Uträk ningen, comed ie i 4 a. af Junger, ö[we r
sättn in g af Brooman. 
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19/3 Redlighetens Seger öfmer Förtalet, drame i 5 a. af v. Kotzebue. 
2 l/3 Konstmakaren den Förste, comedie i 3 a. af v. Kotzebue ; därefter 

De twå Jägarne och Mjölkflickan. 
23/3 Azemia eller Wi ldarne, k ådespel med sång i 3 a., musiquen af 

Riddaren dAllejrac. 
1/4 Til förm å n för Fru Hjelrnstedt, A dolph och Sophie, drama i 3 a . 

Swenskt orig'inal ; därefter Skärgårds-Flickan, opera-comique i 1 a. 
4/4 Eoelina eller man blandar sig i alt, comedie i 5 a. 
6 4 Med stor Orchester, Den unga A rrestanten, opera comique a f Herr 

Duwal, musiquen a f D ella Maria. 
6/5 Wåraftonen, diverti sement med sång, m usiquen af fl ere Compo

siteurer ; därefter Den Mjeltsjuke och Poeten, comedie i 2 a., öfwer
ättning af herr Björn; därefter sjunges en Italiensk Aria af 

D emoiselle Bissi, och si uteligen exequeras fl era equilibrier. 
9/5 Cora eller Solens Prästinna, drame i 5 a . af v. Kotzebue. 

14/5 Spanjorerne i Peru el ler Rollas död, sorgespel i 5 a. af Kotzebue. 
16/5 Skrif-Burcauen eller Ungdomens farli ga förså t, drame i 5 a. af 

Kotzebue. 
23/5 Ofwer löparen eller D ygdens och Aclelmodets Seger , drame i 5 a. 

af forcicr, öfwersättning af Herr Björn ; därefter Afresan eller 
Den Belönte Tapperheten, comedie i 1 a. 

26/5 Inclianerne i England, comedie i 3 a ., öfwersättning af Herr Broo
man, Inkomsten af denna Repre entation tilfaller D emoiselle 
Marie Lindqvist. H on hafwer ej någon förtjenst ! och ändå hoppas 
h on, at ej sakna en iiclelmoclig och uplyst Allmänhets ynnes t 
och bewågenhet. 

28/5 Jnclianerne i England, comedie i 5 a. a f Kotzebue. 
30/5 Juden, comedie i 5 a . af Cu mherland. 

4/6 P å fl eres begäran til förmån för hel a Trouppen, J uclen, comeclie 
i 5 a. af Cumberlan. 

6/6 Don Ranudo de Collibrados eller Fattigdom och Högfärd, comedie 
i 5 a. af Baron Holberg. 
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ANTECKNINGAR TILL EN MALMÖBIBLIOGRAFI 
FÖR ÅR 1942. 

Av INGEBORG HEINTZE. 

A llhems typografers personalklubb. Minnesskrift vid All
hems typografers personalklubbs 15-årsjubileum. Malmö. 
16 s. ill. portr. 

Anderberg, Adolf, Se Malmö museum 1841- 1941. 

A rbetarrörelsens kulturhistoriska förening i Skåne. Stadgar. 
Malmö. [4 s.] 

Bager, Einar, Johan Henrik Dieden. 
Svenskt biografiskt lexikon. H. 52, s. 230- 232. 

Banker : 

Oxie härads sparbank. Reglemente. Malmö. 16 s. 

Bergman, Gösta, Sydlig·a provinsialismer i det bildade svenska 
talspråket. 
Arkiv för nordisk filologi. Bd 56 (1942) , s. 125- 250. 

Bergman, Helge, Se Malmö museum 1841- 1941. 
Bernsfröm, Peter, Om stenknäckens uppträdande i Skåne 

vintern 1942. 
Fauna och flora . Årg. 3? (1942) , s. 244- 24?. 

Bilder från det gamla Malmö. Med text av Einar Bager. 
Malmö fornminnesförening. Årsskrift. Årg. 10 (1942), s. 11?- 132. 

[Bodman, Erik], Hundarna bekostade bänkarna i Mon Bijou
skolan. 80 år sedan hundskatten infördes. Av Calen 
[pseud] . 
Sk. A. 4/2. 

- , Några drag ur Malmötryckeriernas historia 1528-
1813. 
Typen 1942, s. 2, 15. 

- , När Carl Wilhelm Scheele var "betjent" i Malmö. 
Sk. A. 28/11. 
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B [ osfröm], C [ arl], Skåneminnen kring Carl Wilhelm Scheele. 
Arbetet 8/ J 2. 

Börjeson, Olga, Fortsatta erfarenheter vid Malmö ö stra sjuk
hus med den Riebelingska alt yre-collargolreaktionen. 
Malmö. 8 s. 
Särtryck ur Malmö 0 tra sjukhu år berättelse för år .19.il. 

D ahlberg, G., D er Alkoholismus in Malmö. 
Forschung-eu zur Alkoholfrag·e nr 1. 

Danmarks Riges Breve. Udg. af D et danske Sprog- og· Littera
turselskab under Ledelse af Franz Blatt. R rekke 2: Bd 4. 
1291- 1298, udarb. af C. A. Christensen. Kbh. 4:o, s. 38-
39, 99- 100. 

Dhe[jne], l:l[ans], Gamla Malmö i miniatyr. E inaL" Bager gör 
modeller av korsvirkeskvarter från 1600-talet. 
S. D. . 1/2. 

Diplomafarium danicum. Udg. af Det danske Sprog- og 
Litteraturselskab. Rrekke 2: Bd 4. 1291- 1298 ved Franz 
Blatt og C. A. Christensen. Kbh. 4:o, s. 42- 43, 10?. 

[Emilson, Hiilge], Fasaderna förtälja. Av 
[pseud.] 
S. D. S. 6 art iklar 10/L - 17/ 12. 

- . Promenader och parker. 
S. D. S. 11 artiklar 29/9- 9/11. 

-, Urbana sommarfärder . 
. D. . 17 artiklar 29/7- 25/9. 

rainquebille 

Engström , Bengt, General Kockum och hans trofeer . 
. D. S. 28/6. 

- , Kronetorp - ett 150-årsminne. 
S. D. . 20/9. 

- . Malmö borgargarde . 
. D. S. 7/6. 

- -, Malmö hamns störs ta fartyg·sbrand. 
S. D. S. 17/5. 

- - , Ett märkligt levnadsöde. Janne Damm . 
. D. S. 12/J . 

- -, ~ir S :t Petri k yrktorn störtade. 
S. D. S. 18/ J. 
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- -, Trekungamötet i Malmö-hissen . . . En rundvandring· 
bland inskriptioner och dekorativa inslag· på byggnader 
i Malmö. 
S. D. S. 12/7. 

- , Ty kar och fransmän som Malmö för varare. 
S. D. S. 4110. 

Föreningar och ord e n ss ällskap: 

[Druidorden.] Protokoll vid Svenska riksstorlog·ens F . G. D. 0. 
årsmöten i Malmö 1939 o. 1941. Malmö. 53 s. 

Margaretaminnet 1922 20/5 1942. Malmö. 4:o. 15 s. ill. portr. 
Orden Sällsk apet 1920. Medlemsmatrikel 1/1 1942. Malmö. 7 s. 

Scheffer, C[arl] G [unnar] U [lrik ], tora Amaranterordens 
historia. Sthm. 4:o. 203 s. ill. portr. litt. 

Siriusorden. Medlemsmatrikel 1942- 1943. Malmö. 91 s. 
Svensk-norska föreningen i Malmö. Stadgar. Malmö. 3 s. 

Försva.rsidredning, 1941 år . Betänkande med förslag till plan 
för organisationsarbetet inom försvarsväsendet. Sthm. 
733 s. 
(Statens offentlig·a utredningar. J 942: 1.} 

Genell, Sune, Mödravårdscentralernas uppgifter och verksam
hetsområde. 

ocial-meclicin k tidskrift. Årg. 19 (1942}, . 6l- 6 . 

Gn-:ebe, Eiler, Kv. Väveriet, Stora Nygatan- E ngelbrektsgatan. 
Byggmästaren. Årg. 21 ( l9-!2) , s. 125. 

Gruvenian, Ca.rl, Kooperativa restauranger i Malmö och Lund. 
Kooperatörcn. Årg. 29 (1942), s. 36- 38. 

Gårdlund, Torsten, Industrialismens amhälle. Sthm. 508 s. 
litt. 

Handel och industri: 

A B A ndersson & Sjöberg i Malmö. En frävarufirma som fyl
ler 50 år. 
Handelsbladet. Årg". 7 ( l942} , nr 23. 
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G. & L. Beijer, Aktiebolag, Malmö . . . 1866 ?5 Jahre 1941. 
Malmö. 4 :o. 43 s. ill. portr. 

- -, En krönika över Beijers jubileumsfest å Hotell Savoy, 
Malmö den 29 november 1941. Malmö. 4:o. 21 s. ill. portr. 

[Berger, Margarela], En million par strumpor om året. Malmö 
mekaniska tricotfabriks AB firar femtioårsjubileum. Av 
Marque (pseud.] 
S. D. S. 22/4. 

Nya AB Otto Bergström fyller femtio år . 
S. D. S. 30/5. 

[Bodman, Erik], Fyra generationer Malmö-köpmän. l ågra 
glimtar ur den traditionsrika Faxeska firmans verksamhet. 
Sk. A. 24/10. 

Dahlgren, Å ke, Säkerhetstjänsten vid Skånska cementaktie
bolagets fabrik i Limhamn. 
Arbetarskyddet. Årg. 30 (1942), s. 37- 41. 

Engström, Per, Ett gammalt malmöhus 100-årigt affärshus. 
Ett dubbeljubileum i det Faxeska huset vid Larochegatan. 
S. D. S. 26/10. 

Gleerups pappershandel firar 75-årsjubileum. 
Sk. D. 16/11. 

Aktiebolaget Kolkompaniet, Malmö. Styrelse- och revisionsbe
rättelser. Malmö. 

Jacobson, Gotifrid, Malmö blomsterhandlareförening· 1917-
1942. Återblick på en tjugofemårig verk amhet. Malmö. 
(? s.] 

Jönsson, Harry, Nya sky ddsföreskrifter för Kockums meka
niska verkstadsaktiebolag. 
Arbetarsk yddet. Årg. 30 (1942) , s. 73- ?6. 

Malmö kolonia.lvaruengrossisters förening. Förteckning över 
medlemmar. Malmö. [3 s.] 

Nfolmö mekaniska iricntf abriks A B. MMT:s trikåbok utg. av 
Malmö mekaniska tricotf abriks AB i samband med före
tagets 50-årsj ubileum. [Sthm J. 64 s. ill. 

Manufaktur aktiebolaget i Malmö. Några ord om vårt arbete. 
Malmö. 34 s. ill. 

98 



Aktiebolaget Moresco, Malmö 1892- 1942. Sthm. 4:o. 36 s. ill. 
portr. 

(AB Wilh. Sonesson & Co). Inför ett 50-årsjubileum. Malmö. 
32 s. ill. portr. 

Hansen, Einar, Se Malmö museum 1841- 1941. 

Heintze, Ingeborg, Se Malmö stadsbiblioteks vänner. Publ. 
nr 2. 

Hellqvist, Anders, Jag minns ... 
Byahornet. [Årg. 1) (1942), nr 2- 6. 

Henfz, Georg, Några synpunkter angående gators, vägars och 
allmänna platsers anordnande för tillgodoseende av olika 
trafikbehov amt angående gatumarks disponerande för 
andra ändamål än trafik. . 
Föredrag och diskussioner vid Sv. kommunal -tekniska föreningens 
stadsbyggnadsvecka Il i Stockholm den 20- 24 april 1942, s. 193- 225. 

Hyrenius, Hannes, Den framtida folkmängdsutvecklingen i 

Malmö och Hälsingborg. 
Svenska stadsförbundets tidskrift. Årg. 34 (1942), s. 175- 181. 

I cl r o tt, g ymna s tik, s port, 1 e k oc h s pe 1 : 

Cykelkedjan. Färder och vandringar 1943 jämte stadgar. 
Malmö. 23 s. 

Cykelfrafiken i Malmö. Sammanfattning av gällande bestäm
melser rörande cykeltrafiken i Malmö, samlade genom po
lisverket och utg. av Kommitten för trafikdagars hållande 
i Malmö 1942. Malmö. 16 s. ill. 

50-årsjubilerande Enighet, landets äldsta specialklubb inom 
brottning. 
S. D. S. 31/3. 

Gymnastikföreningen M A S . Stadgar. Malmö. [4 s.] 

Gymnasti kföreningen Motionsgänget. Stadgar. Malmö. [4 s.] 

Gymnastik- & idrottsföreningen Ornarna. Stadgar. Malmö. 7 s. 

J ägersrobladet. Organ för trav- och kapplöpningssport. Årg. 
16 (1942). Malmö. 4:o. ill. 

99 



Kanotföreningen Oresund. Medlemsblad. Arg. 1 (1942). Malmö. 

Malmö allmänna idrottsförenings månadsblad. Arg. 27 (1942). 
Malmö. 4 :o. ill. portr. 

Malmö badminlonklubb firar 10-årsjubileum. 
S. D. S. 1.19. 

Malmö gymnastik- och fäktklubb sextiofem år . 
Gymnastikbladet. Årg. 21 (1942) , s. 162- 163, 178- 1?9. 

Malmö roddklubb. Stadgar och roddreglemente. Malmö. 14 s. 

Ny ström, Edv [ard] Th[orbjörn], Travsportens u tveckling i 
Sverige intill 1925. Sthm. 4:o, s. 166- 167 m . fl. 

Sandell, Gunnar & Thömquist, Nils, [red.] H åkanstorps boll
klubb. Jubileumsskrift. 1932 28/8 1942. Malmö. 56 s. portr. 

Simklubben Ran. Styrelsens- och sek tionernas berättelser för 
år 1942 samt 20 å rs arbete i sammandrag. Malmö. 28 s. 

[Sjöö, Manthe], I sbjörnar i Malmö vederkvickas med ett dopp. 
[Femårsjubileum.] 
Sk. D . 2/2. 

Spartanen. Idrottsklubben Sparta's Malmö medlemsblad. Årg·. 
19 (1942) . Malmö. 4:o. 

Svenska trav- och galoppfidningen. Arg·. 13 (1942). Malmö. 
4:o. ill. 

Svensson, Erik, Gymnastikföreningen Tigrarna fyller 25 å r. 
Gymnastikbladet. Årg. 2 1 (1942), s. 46- 49. 

[l sbrytningsv erksamhet], Betänkande med förslag till ord
nande av statens isbrytningsverksamhet. Sthm. 343 s. ill. 
(S tatens offentliga utredningar. 1942: 53.) 

] erclen, A lfred, Grundvattentäkter och grundvattnets rening. 
Föredrag· och di kuss ioncr vid SY. kommu na l-tekn iska fören ingen<; 
stadsbyggnadsvecka II i Stockholm den 20- 24 april 1942, s. 15- 32. 

- , Vattenförsörjningen i sydvästra Sk åne. 
Teknisk tidskrift. Väg- och vattenbyggnadskonst. Årg. ?2 (1942) , 
s. 52- 58. 

Kock, Ebbe, En borgerli g· sk ånsk släk tkrets med anknytning 
till Malmö. 
Mal mö forn rn innesfören ing. Årsskrift. Arg. 10 {1942) , s. 59- 62. 
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Konst (med musik, teater och nöjes 1 i v): 

A lander, Bo, Stadsmusiken i Malmö under 1600- och 1700-
talen. 
Malmö fornminnesförenin g-. År krift. Årg. 10 (l942), . 7- 47. 

Broman, Sten, Teaterkavalkad med Oscar Winge. 
S. D. S. 22/11. 

Cronquist, Axel, Minnen från gamla Kramer. 
S. D. S. 31/5. 

Englind, Arvid, Malmö stadsteater. 
S. D. S. 1/9. 

Engström, Bengt, Malmö kattkung korades p å Mon Bijou. 
S. D. S. 15/2. 

[Lindskoug, Lennart] , Concordiaträdgården försvinner och 
lämnar plats för industri . Av Ted [pseud.] 
Sk. D. 31/3. 

JV!almö körsällskap. Medlemsmatrikel. Malmö. [3 s.] 

[Palmqvist, Carl Erik], Boston - clanspalats, idrottshall och 
ridhus. Några erinringar då hallen nu skall rivas. Av -z-. 
Sk. A. 10/12. 

Sklinska konstnärsklubben. Stadgar. Malmö. [4 s.] 

Typografkören Malmö. Minnesskrift 1927- 1942. Malmö. 24 s. 
ill. portr. 

Thomams, Gustave, Skånsk konstparad. 
Bvahornet. [Årg. 1] (1942) , s. 12- 16. 

- - , Skånska målarskolan. 
Byahornet. [Årg. 1] (1942), . 61- 62. 

(1/linge, Oscar) , O scar Wing·es jubileum 27/H 1942. [Omsl.] 
Malmö. 6 s. 14 pl. portr. 

K y r k o- o c h r e 1 i g i o n s v ä s e n : 

Bag er, Einar, Undersökning· rörande kapellbeteckning i S :t 
Petri kyrka. 
Malmö fornminn es förening. Årsskrift. Årg. 10 (1942), . 48- 58. 

(Betlehemsförsamlingen). Betlehemsförsamhngen Malmö 1902 
- 1942. Malmö. 4:o. ill. portr. 

Emilson, Hälge, Ur Caroli k yrkas historia. 
S. D. S. 7/12. 
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Engström, Bengt, Dringenbergska kapellet. 
S. D. S. 22/4. 

Föreskrifter ang. den kyrklig·a indelningen i Malmö. Malmö. 
5 s. 

Goda kamrater. Månadsblad för Malmö S :t P etri kyrkliga 
ungdomskrets Goda kamrater. Årg. 22 (1942). Malmö. 4:o. 

Hartler, Josef , Ephraim Bager. 
Lunds stifts julbok. Arg. 34 (1942), s. 4- .l01. 

Hellström, C[ arl] G [unnar] , Augustinusbanden i Dringelberg
ska . libreriet, Malmö. 

ord. tidskrift för bok- och biblioteksvä en. Ärg. 39 (1942) s. 115-
122. 

-, Några fynd bland S :t P etri k yrkas gamla böck er. 
Malmö S :t P etri för amlingsblad nr 72. 

Kristliga föreningen av unga kvinnor. Malmö K. F . . K. 
1892- 1942. Malmö. 18 s. ill. porfr. 

Kyrkofullmäktiges i Malmö protokoll med bilagor 1941. 
Malmö. 

Lingby, Henry, Malmö krematorium tio å r. 
l gnis. Årg. 14 (1942), . 124- J26. 

[Meldal, Elsa], När frälsningsarmen "öppnade eld" i Malmö. 
Ett av de stormigaste kapitlen i armen historia. Av Ergo 
[pseud.] 
Sk. A. 19/12. 

S :t Pauli kyrka jubilerar. 60 å r sedan invigning·en. 
Sk. D . 20/11. 

TV [ihlbor]g, A[lfrecl], Pastoraten i Malmö. 
S. D . S. 2/12. 

Lallerstedt, Erik, K v. Karl Gustaf, Gustaf Adolfs torg-. 
Byggmii taren. rg. 21 (1942) , s. J 26. 

- -, Leroerentz, Sigurd & Heden, David , Malmö stadsteater. 
Byggruä taren. rg. 21 (l942), s. 130- 134. 

[ Leissner, Torsten N ilsson], Malmö jagtsk yddsförening· har 
verkat i fyrtio år. Av Leison [pseud.] 
S. D. S. 14/2. 

[Lindskoug, 0 sian], Hit och elit i Malmö. 
Gjuteriet. Årg. 32 (1942) , . 95- lOO. 
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Ljungbeck, Axel, P å pilgrimsfärd till minnesmärken över 
stora män. Tankar om Branting, Danielsson, Strindberg 
och Ola Hansson. 
Arbetet. Söndagsbil. 19/9. 

Ljungberg, L eif, Från "Ärkebiskopsgården" till "Vallg·ården". 
Några anteckningar om "Vallgårdstomten" och "Vallgår
den" genom tiderna. 
Malmö nation skriftserie. 2 (l942), s. 7- 21. 
-, Johan Henrik Emanuel Di eden. 

venskt biografiskt lexikon. H. 52, s. 232- 234. 

- , Svenska medeltida kungasigill. Rec. av H. Fleetwoods 
arbete med samma namn, del Il, Sthm 1942, med · särskild 
hänsyn till kungasigill i Malmö tads arkiv. 
S. D . S. 11 /9. 

-, Utdrag av Abraham Ekerholms dagboksanteckningar 
för år 1792. Med inledning, anmärkning·ar och noter. 
Malmö fornminnesförening. Års krift. rg. 10 (1942), s. 63- 116. 

Ljungdahl, Malte, Poliklinikfrågan. Med särskild hänsyn t ill 
förhållandena i Malmö och vid Malmö allmänna sjukhus. 
SYenska läkartidningen. Årg. 39 (1942), nr 13. 

Malmö barnsjukhus. Årsberättel ·e för 1941. Malmö. 
Malmöfack liga centralorganisation. Stadgar gällande fr. den 

1 april 1942. Malmö. 7 . 

Malmö fastighetsägareförening 1882- 1942. Malmö. 39 s. ill. 
portr. 

Malmö fastighetsägares ekonomiska förening u. p. a. Verk
samhetsåret 1941. [Jämte medlemsförteckning.] Malmö. 
72 s . 

Malmö fiskarförening. Stadgar för Malmö fiskarförening 
u. p. a. Malmö. 6 s. 

Malmö hantverksförening. Stadgar. Malmö. 22 s. 
Malmö hyresgästförening. Berättelse över dess verksamhet 

under år 1941. Malmö. ill. 
- -, MHF 1932- 1942. [Omsl.] Malmö. 144 s. ill. portr. 
Malmö i beredskap. Utg-. av Malmö lokalkommitte för det 

frivilliga försvarsarbetet. Malmö. 67 s. ill. 
Malmö landstormsförenings officerskc'ir 1941- 1942. Malmö. 

56 s. portr. 
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Malmö museum: 

Kalling, Mårten Ulfsson, Jaktutställningen på Malmö museum. 
Svenska jtigarförbundets tidskrift. Svensk jakt. Årg'. 80 (l942) , s. 
517-519. 

Malmö museum 1841- 1941. En skildring· av den naturhisto
riska avdelningens utveckling och en vandring genom dess 
samlingar. Redaktionskommitte: Ad. Anderberg-, He1ge 
Bergman, Einar Hansen. Malmö. 4:o. 399 s. ill. portr. 

M å n a cl s b 1 a cl 40- 54. Malmö. 

40. Jan. Utställning av Gerhard Karlmark. 
41. Febr. Utstäl1ning av Ellen Trotzig. 
42. Febr. Vid invigning·en av ... medeltidsorge1n. Program. 
43. Mars. Utställning av Tora Vega Holmström. 
44. Mars. Utställning av mynt och medaljer tillhöriga 

medlemmar av kånes numismatiska förening. 
45. April. Utställning av kartonger och skis er tiJl monu

mentalmåleri av Pär Siegård och oljemålningar av 
Gerhard Wihlborg. 

46. Maj. Utstäl1ning av teckningar och grafik av Gunnar 
Norrman. 

47. Juni- aug·. Sandblad, N. G ., Minnesutsfällning över 
Aug. J ohnsson. 

48. Juni. Utställning· av Malmö folkskolor 1842- 1942. 
49. Sept. Utställning av Anders Olson. 
50. Okt. Utställning av Carl Gunne. 
51. Okt. Jaktutställning-. 
52. l ov. Utstä1lning av Anna Berg-, Christian Berg. 
53. Dec. Konsert. Program. 
54. Dec. Utställning· av norsk konst i skånsk ägo samt 

konst och litteratur skänkt till Norgehjä lpen. 

Sanclblad, Nils Gösta, F olksko]orna och Malmö museum. 
Malmö folk skolors minne krift. Ma lmö, s. 60- 6.J.. 

Jlalmö natt-vakts garantiaktiebolag. Tjänsteinstruktioner för 
vakter. Malmö. 7 s. 

j\ifalmö privatpraktiserande Uikares förening. (M. P. L. F.). 
tadgar. Ma]mö. [4 s.] 
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Malmö sjömansmissionsförening. Årsberättelse 1942. Malmö. 

iVlalmö socialdemokratiska ungclomskrets 191?-1942. Minnes
skrift. Red .: R. Andersson, S. Linclskog. Malmö. 4:o. 24 s. 
ill. portr. 

Malmö staclsbiblioleks vänner. Publikation nr 1- 2. Malmö. 
ill. 
1. Nosslin, F ., E tt tidsenligt stadsbibliotek. Boktryckerier i det ä ldre 

Malmö. Aldre tiders bibliotek i fahnö. Malmö stadsbibliotek från 
år 1905. Närm are om föreninge n progTam. Stadgar. 

2. U t tä ll ningen Min bästa bok 2l- 29 november J942. [Kata log-. ) 
Heintze, Ingeborg, Malmö s tadsbibliotek. Nugot om des uppgifter 
och arbete. 

Malmö sfacls renhlillningsverk. Avgifter för gatu- och gårcls
r enhållning· gällande från 1 jan. 1942, av staclsfullmäktige 
fastställda elen 22 clec. 1941. Malmö. [3 s.] 

Malmö teknolog förbuncl cl. ä. Medlemsförteckning 1942. 
Malmö. 100 s. 

Malmö typografiska förening . Verk samhet berättelse 1942. 
Malmö. 

Malmö ungclomsrlicl. Stadgar. Malmö. [4 s.] 

Malmö varu-utkörare fackförening 1902- 1942. Malmö varu
utkörare fackförening under fyra å rtionden. Svenska 
hanclelsarbetareförbunclets avdelning n:r 1 i Malmö. [Ut
arb. av J. A. Lundgren.] Malmö. 48 s. ill. 

Malmö är tattarnas stad nr 1. 
S. D. S. 12/7. 

Mejer, J ohannes, Kort over det dansk e Rige. Uclg. med St0tte 
af Carlsbergfonclet af . E. N0rlund. Bel 1. Sjrelland, 
Bornholm, Skaane, Halland, Bleking, Gotland og· Frernerne. 
[Med karta över Skåne 126 x 150.J Kbh. Fol. 
(Geoclretisk Institut Publikationer. 1.) 

Nilson, A lf red B., En märkesman i förra seklets Malmö. 
[N. H. Tbomson.J 
S. D. S. 6/12. 

orclstranclh, Ove, Malmö afdelning inom Sk ånska nationen 
1833- 1889. ågTa anteckningar . 
Malmö nations skrift serie. 2 (l942), s. 23- J2. 
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Nosslin, Folke, Se Malmö stadsbiblioteks vänner. Publ. nr 
1-2. 

(N ylen, Paul), Duona jarcento de esperanto kune kun Paul 
ylen. [Red. av Jan Strömme.] Sthm 1942, s. 22, 2 , 46- 48. 

N0rlund, N[iels] E [rik], Danmarks Kortlregning. En historisk 
Fremstilling. Udg. med St0tte af Carlsbergfondet. Bd 1. 
Tiden til Afslutningen af Videnskabernes Selskabs Op
maaling. Kbh. Fol. 
(Geodretisk In tituts Publikationer. 4.) 

O ssiannilsson, Sölve, Gatunamn i Malmö. 
k. A. 7/ U. 

[Palmqvist, Carl Erik], "Av gott utsäde ädel skörd vi få". 
Fröken på Rosengård - en stor lantbrukare, som fick 
Illis quorum för g·agnande lanthushållning. [Hilda Koc
kum.] Av Bonzo [pseud.] 
ldun. rg. 55 (1942) , nr 10, s. 8- 9, 21. 

Petren, Viktor, k åne för hundra år sedan. 
Skånegi ll et i Stockholm. Årsskrift 1942, s. 13- 24. 

[Polisra.dio], Betänkande med för lag· till samordning av po
li radioväsendet i riket. thm. 45 s. 
( tatens offentlig·a utredningar. 1942: 51.) 

R egler och säkerhetsföreskrifter vid arbeten inom Malmö el
verks starkströmsanläggningar ( distributionsavdelningen) . 
Malmö. 14 s. 

Schiller, Harald, Hemma hos en Skånekonstnär, Henning 
Malmström, K varnby. 
Svenska hem. Årg'. 30 (l942) , s. 65- 68. 

Sjövall, Birger, Jacob D e la Gardie p å Löberöcl och på Mal
möbesök. 
S. D. . 6/6. 

Skolor: 

Ahlman, G[eorg] R [ichard], Rektor Jakob Quensel, Malmö. 
Årsböcker i svensk undervisningshistoria. 63, s. 75- 76. 

Andersson, O lga, Klasser för lomhörda barn. 
Malmö folkskolor. Minnesskrift. Malmö. 4:o, s. 73- 74. 
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Aquilonius, Klas, Det svenska folkundervisning·sväsendet 
1809-1860. Sthm, s. 74-75 m. fl. 
(Svenska folkskolans hist. Under red. av V. Fredriksson. 2.) 

Berggren, Karl, Skolkonserter. 
Malmö folkskolor. Minnesskrift. Malmö. 4:o, s. 65- 67. 

Bjerre, Asger, Fysisk fostran i folkskolan. 
Malmö folkskolor. Minnesskrift. Malmö. 4:o, s. 77- 82. 

Björkman, Gottfrid, Värner Ryden. 
Sven ka folkskolans märkesmän. Lund, . 203- 220. 

Engvall, John, Skolbiblioteken. 
Malmö folkskolor. Minnesskrift. Ma !mö. 4 :o, s. 52- 55. 

Evers, A riur Den geografi ka institutionen vid Malmö högre 
allmänna läroverk för gossar. 
Svensk geografisk årsbok. Årg. 18 (1942), s. 507- 51.t 

Från min skoltid. Av Per A lbin Hansson, L . F. Bäckström, 
Anders Hellqvist, Hagb. Isberg, N . A. Kemner, J ohan Lars
son, Harald Lindvall, Malte Ljungdahl, Emil Olsson, K. G. 
Ossiannilsson, August Stoltz och Heria W iren. 
Malmö folkskolor. Min ne skrift. Malmö. 4:o, . 123- 152. 

Från min tid som lärare. Av Beizy Johansson, Emma Larsson, 
Betty Lars on-Båth, Lina Gren- ilsson och Anton Svan
lund. 
Malmö folkskolor. Minnesskrift. Malmö. 4:o, s. 155- 161. 

Gren-Nilsson, Lina, Från färdevägen. Malmö. 174 s. 

Kinberg, Eric, Navigationsskolan i Malmö 1 42- 1942. Min
nesskrift. Malmö. 124 s. ill. portr. 

Linder, Ruth, Karola P ålsson. 
Svenska folkskolans märkesmän. Lund, s. 187-202. 

Lorve, J ohan, Folkskolan och de svag·t begåvade barnen. 
Malmö folkskolor. Minnesskrift. Malmö. 4:o, s. 68- 72. 

Lundström, Frilhiof, Talfelsklasser. 
Malmö folkskolor. Minnes krift. Malmö. 4:o, s. 75- 76. 

Malmö folkskolor. Minnesskrift. Under red. av Otto Friberg. 
I anledning av folkskolans hundraårsjubileum. Malmö. 
4:o. 166 s. 7 pl. ill. portr. 

Norgren, Hedvig, Skollokaler i Malmö förr och nu. 
Malmö fo lkskolor. Minne krift. Malmö. 4:o, . 87- 94. 
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Reulerdahl, H [enrik], Rektorn professor G . R. Ahlman, Malmö. 
Årsböcker i svensk undervisn ingshistoria. 63, s. 76- 84. 

Svensson, Gunnar, Skolträdgårdarna. 
Malmö folkskolor. Minnesskrift. Ma lmö. 4:o, s. 56- 59. 

Sörensen, A nna, Det svenska folkundervisningsväsenclet 1860 
- 1900. Sthm, s. 376- 377 m. fl. 
(SvensKa folkskolans hist. Under red. av V. Fredriksson. 3.) 

Thunander, Gunnar, Folkundervisningen i Malmö g·enom sek
lerna. 
Malmö folkskolor. Minnesskrift. Malmö . ..l:o, s. 11- 4 1. 

Skline, Brand- och lifförsäkrings AB. Bolagsordning. Av 
Kungl. Maj:t fastställd den 29 maj 1942. Malmö. 4 :o. 2 s. 

[Skånska Dagbladets folkminnestävling 1941- 1942.]"' 

A ndersson, Carl Olof, H ågkomster från hamnen. 
31/ J2 1941. 

Bengtsson, G. L., Om "backatroll" och Bagers "killvatten" .. 
11/2 1942. 

"Ljusinbrinning" . 
11/ 12 1941. 

Monbi jougadepåg berättar. 
8/12 1941. 

JVlöllan vid Södra Förstadsgatan. 
22/12 1941. 

Persson, Emma, Jöns Filsgatans dubbelnummer. 
18/2 1942. 

Spöket på Stora Nygatan o. a. 
6/2 1942. 

[Swensson, .J. S.] , Skepparen berättar. 
15/12 1941. 

Thelander, Frithiof, D å siste väktaren "tog studenten". 
8/1 1942. 

"Trilla påsk c'igg" och annat. 
20/1 1942. 

* Ett par av de mes t betyda nde b id rag·en ha förtecknats i bibliog-ra
fi n för 1941. 
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Smahn, W aldemar, Per Albin Hansson. Springpo_jken som 
blev statsminiSter. Sthm, s. 7-57. 

Svenska bokbindareförbundets Malmöavdelning. Verksam
hets- och revisionsberättelse 1942. Malmö. 

Svensson, Josef , Skånes järnvägsnät, splittrat och enat. 
Svensk geog-rafisk å rsbok. Ärg. 18 (1942), s. 425- 446. 

Smensson, Sven, l[almöhänken i andra kammaren under 75 år. 
Arbetet 31/ J. 

Sveriges filalelistförening. Malniöavdelningen. Matrikel över 
medlemmarna år 1942. Malmö. 23 s. 

Tarstad, H [enning], Westenius contra Palm. 
Arbetet 21/8, 22/8, 24/8. 

[Thulin, Sonja], Första Elisabethsystern i Malmö lag·ade ma
ten i kakelugnen. [100-årsjuhileum.] Av -ika [pseud.] 
S. D. S. 29/9. 

Thörnquist, N ils, Se: Sandell, G. & Thörnquist, 

Tidningar och tidskrifter : 

Byahornef. Skånsk revy. [Årg. 1] (1942). Malmö. 4:o. ill. portr. 

Kamraten. Medlemsblad för Malmö soc.-dem . u ngdomskrets. 
Malmö. 4 :o. ill. portr. 

S DS - försäljaren. Tidning för Sydsvenska Dagbladet Snäll
postens söndagsförsäljare. Årg. 5 (1942) . Malmö. 4 :o. ill. 
portr. 

S kånska Dagbladets personalklubb 1917- 1942. Malmö. 16 s. 
portr. 

Uhlen, Axel, Sk ånes fackliga arhetaredistrikt 1917- 1942. 
Minnesskrif t. Malmö. 55 s. ill. portr. 

Utredning angående värmekostnaden i h yreshus. Betänkande 
avgivet av värmekostnadssakkunnige. Sthm. 187 s. 
(Statens offen tl iga utred ningar. 1942: 20.) 
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Tillägg till 193 8- 1941: 

Brolzen, Fritz, Flintrännans och Trindelrännans geologi (Öre
sund). Sthm 1940. 33 s. 1 pl. litt. 
(Sveriges geologiska undersökning. Årsbok 34 (1940) , nr 5.) 

[Frimurarorden] Minnesskrif t till S :t J ohanneslogen Acacians 
?5-årsdag. 1913-1938. Örebro 1938. 

Föreningen Malmö stadsbiblioteks vänner. Stadgar. Malmö 
1941. [4 s.] 

HasseJ, A rtur G[ erhard], Bispernes Frengsling og Herredagen i 
K0benhavn 1536. 
Kirkehistoriske Samlinger. R. 6: Bel 3, s. 484, 497- 49 . Kbh. 1941. 

Kommunal författningssamling för Malmö. 5 uppl. utg .... av 
A. Benjamin Johnsson. Malmö 1941. ?58 s. 

Lindgren, John, [utg.], Tolv brev från Axel Danielsson till 
Hjalmar Branting. 
(Brusewitz, Axel) , Festskrift till Axel Brusewitz. Upp . 1941, s. 
1- 104. 

Manufaklurakiiebolaget i Malmö. En rundvandring genom 
fabrikerna. Malmö 1941. 53 s. ill. 

Svenska röda korsets malmökrets 1916- 1941. Malmö 1941. 
4? s. portr. 

Svensk-danska föreningen. Stadgar. Malmö 1941. ? s. 
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FOR TECKNING 
OVER 

MALMÖ FORNMINNESFöRENINGS MEDLEMMAR 
FEBRUARI 1943. 

Heders ledamöter: 
Djurklou, Nils, f. d. Ryttmästare, Friherre1 Lundgren, Edv., Boktryckare 

F lensburg, Eva, Fröken 

Ständiga ledamöter: 

Bergman, Helge, Museiintendent 
Billberg, Wilhelm, Byggmästare 

Ljungdahl, Johan, Kyrkoherde, 
Trelleborg 

Lundberg, Erik, Arkitekt, Stockholm 
Cronquist, Martha, Fru, Stockholm 

Fischer, Ernst, Museiintendent 
Frostensson, Carl, Redaktör 

Myllenberg, Birger, Stadsträdgårdsm. 

Persson, J. A. Byggmästare 

Isberg, Signe, Fru Rosenqvist, A., Vaktmästare 

Kalling, Sten, Amanuens, Greve Smith, Elias, Direktör 

Liljenquist, A. K., Lektor Wåhlin, Hans, Fil. doktor, Stockholm 

Årligen betalande ledamöter: 

Adlers, Åke, Ombudsman, Stockholm 
Alander, Bo, Fil. lie., Stockholm 
Anderbcrg, Adolf, Fil. doktor 
Andersen, Annette, Fru 
Andersson, Ingvar, Fil. doktor, 

Stockholm 
Andersson, Torsten, Museiintendent, 

Kristianstad 
Appelberg, Erik, Länsnotarie 
Aschan, Henning, Korrespondent 
Aspegren, Gottfrid, Apotekare 

Bachmann, H.-E., Advokat 
Bager, Einar, Konstnär 
Bager, Ellen, Fru 
Bager, Joh. Peter, Direktör 
Bagger-J örgensen, Holger, Major 
Bagger-J örgensen, Maria, Fru 
Bengtsson, Sture, Direktör 
Berggren, Edith, Doktorinna 
Berggren, Sture, Överläkare 
Bergh, Brita, Konsulinna 
Bergh, C. J., Disponent 

1 Där intet annat angives är hemorten Malmö. 
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Bergh, Elsa, Fru 
Bergh, Lennart, Direktör 
Bergh, Thorsten, Konsul 
Bergquist, John, f. d. Riksbankskcssör 
Bergström, D., Polissekr. 
Bergwall, Knut, Assessor 
Ber I ing, John, f. d. Riksbanksdirektör 
Bernton, Alla n, Fil. D:r, Stockholm 
Bjerre, Asger, Överl ärare 
Blanck, N. A., Länsarkitekt 
Bodman, Erik, Redaktör 
Borgström, Carl , Grosshandlare 
Bä ckström, Einar, Fabrikör 
Bönnelyche, Kjell, Konsul 

Callmer, Stina, Stadsbibliotekarie, 
Hälsingborg 

Callmer, Werna, Fröken 
Carlheim, Asta, Fru 
Cavalli , Hans, J . o. fi l. doktor 
Centerwall , Senta, Fröken, Stockholm 
Chri stensen, C., Läkare 
Claesson, Tor, Avdelningschef 
Clareus, Bengt, Fil. Kand. 
Cronquist, Axel, Civilingenjör 
Cronquist, Gretha , Fru 
Cronquist, Maria, Fröken 
Cronquist, Maria, Läroverksadjunkt 
Cronquist, Stig, Läkare 
C ronsioe, S. E., Rådman 

Dahlberg, Elin , Biblioteksassistent 
Dahlberg, E ll en, Fröken 
Dahlberg, Evabritte, Fru, Stockholm 
Dahlberg, Karl, Folkskollärare, 

Törringe 
lJahlberg, Knut, Bankdirektör, 

Stockholm 
Dahl gren, Thorild, Försäkr.-direktör 
Dahlquist, Nils, Bygg miista re 
Dhejne, Hans, Redaktör 
Dieden, Gusta f, Direktör 
Dieden, Herbert, Konsu I 
Dieden, Maria, Fröken 
Dufwa, Signe, Fru 
Dun er, J. Vaktmästare 
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Edquist, Torgny, Läroverksadjunkt 
Edstrand, Tekla, Fröken 
Ehrnberg, Alvar, Bankdirektör 
Ekberg, Ivan, Läkare 
Ekegren, Edit, Fru 
Ekman, Hans, Konsul 
Ekström, Gunnar, Hovrättsråd 
Ekström, Ragnar, Köpma n 
Elmquist, Kerstin , Fil. mag., 

Kristin eha mn 
Elmquist, Oscar, Tullkontrollör 
Engeström, Marga rete, Konsulinna 
E nvall, Nils, Bokhand lare 
Erikson, Elisabet, Fröken 
E rikson, Per, Ingenjör 
E riksson , Folke, Major 
E we, August, Arkitekt 

Falck, Hans, Assesso r 
Falkman, Ludvig, Generalmajor, 

S tockholm 
Faxe, G. C., Konsul 
Faxe, Gun vor, Fru 
Faxe, Jörgen, Direktör 
Faxe, Lorens, ln geniör 
F ischer, Axel, Ta ndl äkare 
Fischer, Gärda, Tandläkare 
F lensburg, F. W., Rådman, Karl skrona 
F lodmark, Erik, Apotekare 
Fornancler, Gertrnd, Fru 
F ri ck, E rnst, Direktör, Göteborg 
F rick, Ingrid, Fru 
Frisell , Erik, Direktör 

Gagner, Hj., Spa rban kscl irektör 
Grrebe, E., Arkitekt 
Groothoff, Joha n, 1 :e stadsfogde 
Gröne, Otto, överliika re 

Hagerma n, Gustaf, Konsul 
Hain, Erskine, Konsul 
Hain, Ricka rd, Direktör 
Ha llberg, Ester, Direktör 
Hallherg, In geborg, Fröken 
Halld au, Nils, Bankka mrer 
Hallen, John, Disponent 



Hanes, Oliver, Grosshandl. 
Ha nsell, Gunna r, Läka re 
Hansell, Siri, Dok to rinna 
Hansen, Einar A, Direktör 
Hansson, Frithiof, Direktör 
Ha nsson , Joel , Direktör 
Hartz, F rida, F ru 
[-Ia ttencl orff, Armin , Fabrikör 
Ha ttencl orff, Karl-Erik , Disponent 
Heclren, E lias, Civilingeniör 
Heintze, Ingeborg, Bibliotekarie 
Heister, J ., Bra ndmäs ta re 
Helgesso n, John , Byggmästare 
Hellner, Hans, Direktör 
Hell sten, Sven, Inge njör 
Hell ström, C. G., F il. mag. 
Hjorth, Nil s-Da niel, Direk tö r 
llolmberg, Nils, Kyrkokamrer 
Holmström, Joha n, Med. doktor 
Hultma n, J ohan, Envoye 
Hiibe, E rik ,Biilow, l :ste stadsingeniör 
Håkansso n, E rns t J ., Bygg mästare 
Hå rde, G. A., Redaktör 
Höckert, Osca r, Direktör 
Höegh, Ed w. J ., Direk tör 
Hö rs tedt, Sig rid , Konsulinna, 

Kvarn by 

Isberg, Hagba rd , Ky rkoherde 

J anhagen, Iva r, Ka mrer 
Ja nsson, Per, Försäljningschef 
Ja rving, Ka rl , Ingeniör 
Jerden, A., Ci vilingenjör 
Joha nsson, Ma rgit, Biblioteka rie 
J ohnson, Gunna r F., Advoka t 
Johnsson, Neil, Fil. mag. 

Ka rlinder, H. 0 ., Disponent 
Ka rl ström, Ell en, Lä ra rinna 
Kiell a nder, Lud vig, Hovrä ttsråd, 

S tockh olm 
Kihlbom, N. E., Försäkringsdirektör 
Kjä ll, Hj., Landssekreterare 
Kl eimer, Axel B., Artist 
Kleimer, Thelma, Fru 
Klintman, Konrad, Direktör 
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Knutson , Ca rl , Direktör 
Kock, Ebbe, J u r. doktor 
Kock, J . Ed w., Direktör 
Kockum, Hilda, F röken 
Kollind, Ha ns, J ur. ka nel. 
Kommunala Mellanskola n i Malmö 
K vistberg, EYa lcl, Länsassessor 
Köbl er, Gustav, Ta ndl äkare 

Lanclergren, Ka rin , Fil. ka nd. 
La rsson, K. G., Försäkrin gsdirektör 
La urell , Sven, Ingeniör 
Lengertz, Willi am, Skriftställa re 
Liedbol m, Göte, Assessor 
Lilj ecl a hl , H ilding, Pos tmästare, 

Lun d 
Liljeda hl, Thorsten, e. o. Hovrä ttsnot. 
Liljeg rcn, J . E., In geniör 
L indahl , Britta , F röken 
Lindell , Wilh., Kyrkoherde, Kvarnby 
Lindelöf, Carl , Distriktsl äka re 
Lind elöf, Mart a, Doktorinna 
Lindensta m, A., Disponent 
Lind er, Willi a m, f. d. Borg mäs ta re 
Lindner, Johan, Grossha ndl are 
Lindner, P . L., Grossha ndla re 
Lindqvist, Axel, Professor, Göteborg 
Linclskoug, Le nn art , Redak tör 
L incl ström, Alfr., Bankdirek tör 
Ljun gberg, Leif, S tadsarkivarie 
Ljungdahl , Ma lte, Professor 
Ljung fors, Åke, F il. li e. , Göteborg 
Ljungma n, J . C. , Direktör 
Ljungs tra nd , Gösta , Aktua rie 
Lundberg, Gös ta, Ama nuens 
Lundgren, Anna -Lisa, Fröken 
Lund gren, Sven Erik, Boktrycka re 
Lysancler, Albert, Kontraktsprost 
Lå ngström, E rl a nd, Tullclir.-ass., Gö-

teborg 
Löfgren, Olof, Fil. mag. 

Malmquist, Erik, Direktör 
Malmquist, L. W., Direktör 
Malmquist, Svante, Advokat 
Malmros, Nils, Ingenjör 
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Malmström, Gustaf, Försäkr.-direktör 
Malmö högre allm. läroverk för gos-

sar, biblioteket 
Mattisson, Carl, Med. Doktor 
Mazetti-Nissen, Gunnar, Direktör 
Melander, N. G., Magistrats-

sekreterare 
Mortens, Gottfrid, Redaktör 
Munck af Rosenschöld, Th., Borg-

mästare 
Miiller, Sigrid, Fru 
Månsson, Gunnar, Direktör, Holmfors 
Mörner, Marianne, Rektor 

anne, C. G., Rådman 
Nesselquist, Axel, Faktor 
Nevsten, Anders, Byggmästare 
Nihleen, Frithiof, In genjör 
Ni lsson, Alfred B., Hovfotograf 
Nilsson, E. L., Herr 
Nilsson, Erik, Tand läkare 
Nilsson, Sigrun, Fröken 
Nilsson, Åke, Bygg mästare 
Nordin, Gunnar, Fi l. Kand. 
Nordström, Johan, Grosshandlare 
Nosslin, Folke, Stadsbibliotekarie 

Ohm, Otto, Fotograf 
Ohlsson, Ell en, Fru 
Olof on, Bror W., Direktör 
O lsson, Alfred, Direktör 
Olsson, Anders, Målaremästare 
Olsson, Arvid, Läroverksadjunkt 
Olsson, Bernhard, Stadsveterinär 
Olsson, C. W., Handlande 
Olsson, O lof, Poliskonstapel 
Osberg, E., Veterinärdirektör 
Otterstedt, Uno, Fil. D:r 
Owald , 0., Konservator 

Paulson, lngegerd, Bibl.-assistent 
Pei l, E ll a, Fru 
Peil, H ugo, Bankkamrer 
Persson, Eric Sigfr. , Byggmästare 
Persson, Per, Grosshand lare 
Petron, Ida, Fröken 
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von Platen, Elisabeth, Fröken 
Påhlsson, Alber t, Disponent 
Påhl sson, Frans, Direktör 
Påhl sson, Herlu w, Direktör 
På hlsson, Olof, Antikv.-bokhandlare 

Rahden, Son ja, Fi l. ka nd. 
Rame l, Eva, Friherrinna 
Rame l, Gustaf, Friherre 
Rence, Henr ik, Kamrer 
Rosen lin d, W., Köpma n, Karlskrona 
Rosen lund , A., Lokomotivförare 
Roth, Adolf, Tand läkare 
Rubow, Daisy, Fru 
Rydberg, Anna, Fröken 
Rydberg, Chr., Direktör 

Sandblad, Nils Gösta, Amanuens 
Schaar, Claes, Fil. kand. 
Schaar, Yngve, Poli smästare 
Schartau, Tyra, Fru 
Schartau, Yngve, Advokat, Stockholm 
Schlyter, K., Hovr.-president 
Schoug, Th ea, Fru 
Sederholm, Bertil, Generalkonsul, 

Falsterbo 
Serwe, J. Banktjänsteman 
de Sharengrad, W., Konsu l, Lomma 
Sjöberg, Hugo, Direktör 
Sjöström, G., Förste Mantalsskrivarc 
Sjövall , Björn Y:son, Fil. kand. 
Smedberg, Eva, Läkare 
Smith, Ivar , Direktör 
Sonesson, Kar l, Fabrikör 
Stadsarkivet i Malmö 
Stadsarkivet i Stockholm 
Stadsbiblioteket i Ha lmstad 
Stadsbib lioteket i Landskrona 
Stadsbib li oteket i Ma lmö 
Stadsbiblioteket i Stockholm 
Stangenberg, Knut, Kontorschef 
Sten, Robert, Grosshand la re 
Stenmarck, Gu stav, Råd man 
Stenram, Nils, Läkare 
Stenström, J. A., Bokt ryckare 
St ibe, Torsten, Direktör 



Troein, Ida, Fru Stickler, Henrik, Herr, Göteborg 
Stickler, H. Douglas, Direktör, 

Stockholm 
Tullgren, Carl, Grosshandlare 
Tuneld, John, Andre bibliotekarie, 

Stoltz, August, Stadsarkitekt 
Stoltz, Carl Axel, utn. Stadsarkitekt 
Stoltz, Gösta, Direktör 
Strand, A., Järnhandlande, Arlöv 
Sundberg, Erik, Läkare 
Svenby, Tore, Advokat 

Lund 
T uvcsson , Edvin , As e sor 

Wahlström, F. 0., Kamrer 
Wall in, A. W., Herr 
Weibull, Julius, Kapten 
Welander, Viktor, Fil. li e. 
Wennerth, Hjalmar, Direk tör 
Werner, C. L., Hovrä ttsråd 
Wickman, Olof, Rådman 

Swenson, Hugo A., Grosshandlare 
Svensson, S. Artur, Redaktör 
Sydow, W. von, Direktör, Lidingö 
Sydsvenska Dagbladets Aktiebolag 
Sylvan, Georg, överste 
Sörensson , H., Kamrer 

Wihlborg, Alfred, Kyrkoherde 
Winberg, lnez, överstinna, Kristian-

Tarstad, Henning, Ingenjör, Urshult 
Thomee, Edvin, Konsul 
Thulin , Arvid, Direktör 
Thulin , E mil, f. cl. Magistrats-

sekreterare 
Thunander, G., Folkskoleinsp. 
Thuröe, Anna, Fru 
Thuröe, Einar, Ingeniör 
Tranchell, C. F., Direktör 
Trelleborgs Museum 

stad 
Winderup, Nils, Yrkeslärare 
Wingård, Sven, Direktör 
Wixell, And. 0., Grosshandlare 

Zadig, Viggo, Direktör 

Åberg, Mimmi, Fröken 

Osterlind, Rafael, Disponent 
Östberg, Oscar, Direktör 
österlund, Alfred, Direktör 

Styrelse 

Ordförande: Yngve Schaar, 

v. Ordförande: Ernst Fischer, 

Kassaförvaltare: Armin Hattendorff, 

Ledamöter: Maria Cronquist och Einar Bager. 

Suppleanter: Th. C. Bergh och Leif Ljungberg. 

Sekreterare och redaktör för årsskriften: Leif Ljungberg. 
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Annonser 



G y nna års s krift e n s annon s or e r 

D e stödja Maln1ö Fornminnesförenings 

verksainhet 

, 
• 

Till verklig affärsekonomi hör användandet 
av Viscard Kortsystem, ty Viscard sparar ar
betskraft och tid, koncentrerar arbetsmateria 
let, skapar öve rskådlighet och kontroll, ko rt 
sagt: nedbringar kostnaderna . Låt oss, utan 
köptvång, demonstrera det mångsidigt använd 
bara, till ide och tillverkning svenska 

VISCAR() 
IDUNS TRYCKERI A.-B., STOCKHOLM 
Tel . "lduns Tryckeri". Göteborg: Tel. 13 42 34. Malmö: Tel. 26960 

I 



När det gäller böcker och 
inbindning 

för 

biblioteket, 
för 

kontoret ... 

IVAR IVERSON & C:o MALMÖ 
BOKBINDERI & KONTORSBOKFABRIK 
GRABRÖDERSGATAN 8 TELEFON 71835 

AKTIEBOLAGET 

ARMERAD BETONG 

MALMO 

I 

STOCKHOLM - GOTEBORG - NORRKOPING - OREBRO 

Il 



M A L M 0 

BIOGRAF A-B:s 

S C A N I A 

SODERGATAN 28 

METROPOL 

S. T ULL GATAN 5 

VICTORIA 

S. FORSTADSGAT. 18 

TEATRAR 

AMIRALEN 

AMIRALSGA T AN 35 

ALCAZAR 

STORTORGET 27 - 29 

PICCADILLY 

GUST. AD. TORG 45 

CENTRUM 

LIM HAMN 

Föreviga traktens fornminnen på film 

Filmupptagningar förmedlas av 

MALMO BIOGRAF A-B., MALMO 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
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SI'i A NSI'iA BR A ND 
meddelar försäkringar mot brand, 
ansvarighet, cykelstöld, inbrott, glas
och vattenledningsskada. Hög rabatt 
vid samtidig försäkring i flera branscher. 

SKÅNSl'lA BRANDFÖl\SÄIHUNGSINRÄ TTNINGEN 

Sl'lÅNSl'lA STÄDEI\NAS Bl\ANDSTODSFÖRENING 

FÖRSÄIHUNGSAJ'lTIEBULAGET FINN 

Huvudkontor: LUND, Tegnersplatsen 4 

Tel. namnanrop: "SKÅNSKA BRAND" 

Expedition i MALMÖ 
Stortorget 25, kl. 10 - 14 Tel. 20364, 28348 

KLIPPAN-KONCERNEN 
levererar från sina anläggningar i Böksholm 

och Lessebo indunstad sulfitlut av olika kon-

centrationer för bindande av damm på gator 

och vägar samt för vägförbättringar m. m. 

Begär anbud. Huvudkontoret, KLIPPAN 

IV 



Anlita 
hemortens 
sparbanher! 

.Vlalmö Sparbank 

Sparbanken Bikupan i Malmö 

Oxie Härads Sparbank 

V 



VI 

Ni behöver 

~CRIVAE 

Den snabba 
rese skriv
maskinen 

Begii r broschyr! 

ÅTVIDABERGS 
Ös!erga!an l MALMÖ Tel. 22661 

ROSENGRENS 
K SSASKAP, 
ISOLERADE & OISOLERADE 
DOKUMENTSKAP, VERTIKAL
S KAP & KORTKRUBBOR, 
HYLLSTALLNINGAR FOR 
ARKIV, BIBLIOTEK M. M. 
KASSAS KR IN 

IHGENlöR SF IRM A 

SVEN HELLSTEN 
Vintergatan 45-51 MA LMö 
TEL , NAMNANROP Uts tällning S. P<0menade n 63 



CAIRIL {JILl[ l[ IRVIPS 
PAPPERSHANDELS A.-8. 

Mest sorterade inköpskälla i allt som till-

hör pappers- och kontorsmaterialbranschen 

Adelgatan 21 

Tel. 15752, 25661, 27186 

AB. HJALMAR WENNERTH 
Trävaror Bygg nadsva ror 

Fredriksbergsgatan 7 

Tel. 71325 Växel 

VII 



TAPETER 
FÄRGER 

WIXELL 
MALMO 

Skånes Stadshypoteksf örening 

utlämnar bundna lån mot säkerhet av 

inteckningar i fastigheter i Skimes städer 

Expedition: Västergatan 38, Malmö 

Tel. 2 0 4 5 7 

VIII 



Aktiebolaget 

M. Flensburgs Söner 
Södergatan 9 Malmö 

Tel. 21261 

Specialaffär för hemgifter och 

bosättning 

Affären grundlagd 1805 

IX 



Wingårds Färghandel 

X 

Stadens äldsta Färghandel 

Södergatan 30 

Triangeln 

Möllevångstorget 6 

S:t Knuts Torg 7 

Trälleborgsvägen 

Virentofta 

Hå kanstorp 

Telefon: Namnanrop Eugen Wingård 

.Allt iotoutaiiskt 

STÖLTENS 
MALMÖ LUND 



För varje slag av reproduktion äro våra 

firmor inrättade, för konstnärliga, veten

skapliga och kommersiella ändamål. Sär

skilt vilja vi framhålla faksimilreproduk

tion såväl i färgtryck som i svarttryck av 

gamla handteckningar, handskrifter och 

kartor, som gjort våra firmor kända långt 

utom landets gränser. Av särskilt intresse 

är faksimileditionen av Malmö medeltida 

minnesbok, Registrum Ville Malm0yghe, 

samt nytrycken av Gustav Vasas Bibel 

av 1540 - 1541, Linnes Skånska Resa av 

år 1751 och det stundande nytrycket av 

Erik Dahlbergs Suecia Antiqua et Hodierna. 

Rådgör med oss om allt ifråga om repro

duktion . 

AB. Malmö Grafiska Anstalt & 

AB. Malmö Ljustrycksanstalt 
Malmö 

Grand Prix 
å Konstindustriutställningen i Paris 19 2 5 

XI 



0 

SKANSKA 

INTECKNINGSAKTIEBOLAGET 

i MALMO, Södergatan 10 - Tel. 20152, 21526 

lämnar inom Skånes städer: 

B YGGNADSKRE Dl TIV 
(lån under byggnadstiden ) 

INTECKNINGSLÅN 

såväl bottenlån som sekundärlån utan amortering in

till 70 Ofu av fast ighets taxeringsvä rde 

Bliv med l e m i 

MALM Ö F OR NMINNESFÖRENING! 

Ä ld,.e å ,.gå 11ga,. av å1·ss fc,.i/ten frn1111a erl1å flas f10s se fc,.elera,.en, 

ad,.ess S tadsa ,. fc iv e t, Råd f1 u se t, Malm ö 
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Eder affärs goda anseende 

fordrar det 

Endast det verkligt goda reklamtrycket 

väcker uppmärksamhet och kan fram

kalla intresse för den vara, som rekla

men avser att framhålla. Det som be

talas ut för "goda nog" trycksaker är 

oftast bortkastade pengar. Vänd Eder 

till vårt tryckeri. Vi kunna tillfredsställa 

de högst ställda anspråk. 

LUNDGRENS SöNERS 
BOKTRYCKERI MALMÖ 

Baltzarsgatan 24 Telefon 19081, 20106 



FÖRSÄKRINGS-AKTIEBOLAGEN 

0 •• 

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

försäkringar 

Olycksfalls-, Sjuk-, Barnolycksfalls-, 

Ansvarighets-, Automobil-, Trafik-, 

M o t o r c y k e 1-, Inbrotts-, Resgods-, 

Glas-, Garanti-, Vattenledningsskade-

samt Värdepost-

f ö r säkringar 

HUVUDKONTOR: MALMÖ 

Telefoner: Namnanrop : "SKÅNE" 

Telegramadress : S K Å N E 

Huvudagent i Malmö: H. G. A. Schmidt 

R t 205 92 och 207 55 

Ombud å alla st-Orre platser i riket 

Malmö 1943 . Lundgrens Söners boktr. 
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