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MALMÖ FORNMINNESFÖRENINGS 

VERKSAMHET 1948. 

Föreningen har hållit två ordinarie sammanträden, båda 
på Hotell Tunneln. Vid sammanträdet den 5 mars höll do-
centen Sten Carlsson, Lund, föredrag om Gustav IV Adolf 
och Malmö. Föredraget har sedan publicerats i föreningens 
den 21 juni utkomna årsskrift. Höstsammanträdet ägde rum 
den 27 oktober, då stadsträdgårdsmästaren B. Myllenberg 
berättade om Malmöparkerna och visade vackra färgbilder 
därifrån. 

Den 9 maj voro ett 70-tal föreningsmedlemmar på en trev-
lig utfärd till Ven, där patron Gösta Alm visade utgrävning-
arna av Uranienborg och Stjärneborg samt Tycho Brahe 
museet. S:t Ibbs gamla 1100-talskyrka demonstrerades av 
assistenten Lars Johansson Thor. 

Den 26 oktober genomgingos Malmö Yllefabriks A.B. an-
läggningar i Malmö under ledning av överingenjör J. Th. 
Reinholds och andra företagets ledare, varjämte konstnär 
Einar Bager gav en sammanfattande och levande historisk 
återblick på traktens historia. Dagen därpå eller samma dag 
som höstsammanträdet gästade föreningen tullkontrollör och 
fru Oscar Elmquist, vilka visade sin förnäma konstsamling. 

Föreningen har lidit en kännbar förlust genom dess he-
dersledamots, boktryckaren Edvin Lundgren, frånfälle den 
22 september. I Edvin Lundgren hade föreningen en verklig 
vän, vilken vänskap ofta omsattes i goda gärningar. Här skall 
blott erinras om de stora årliga rabatter, vilka han beviljade 
på tryckningskostnaderna för årsskriften. 

Framlidne adjunkten vid tekniska läroverket i Stock-
holm, fil. d:r Allan Bernton (född 1886 och död 1947) 
har genom testamentariskt förordnande till föreningen do-
nerat 5.000: — kr. D:r Bernton, som var varmt intresserad 
för sin släkts historia, hade sedan en längre tid årligen be- 
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drivit genealogiska forskningar i Skånearkiven. Föreningen 
har såsom en gärd av tacksamhet den 14 augusti, d:r Bern-
tons födelsedag, låtit nedlägga en krans på hans grav i Ystad. 

Medlemsantalet utgjorde under året 3 hedersledamöter, 15 
ständiga och från årsavgift befriade och 464 betalande eller 
tillhopa 482, vilket utgör en ökning av 12. 

Av kassaförvaltarens redogörelse för föreningens inkomster 
och utgifter framgår, att behållningen den 31 december ut-
gjorde: 

Svenska Statens 3 0/0 obligationslån av 
den 1/2 1946 litt B n:r 8992 5.000: — 

Premieobligation av år 1943, ser. 1298, 
n:r 667 50: — 5.050: — 

10 aktier i ASEA å 194: — 1.940: — 
35 	„ 	„ Sv. Sockerfabr. A.B. å 

78: — 2.730: — 4.670: — 
Berghska fonden: 

Innestående i Malmö Sparbank 394: 13 
Svenska Statens 4 0/o försvarslån av 
år 1941, 5 st. 500: — 894: 13 
Innestående i Sparbanken Bikupan 3.647: 

å Postgiro 30: 36 
Kontant i kassan 9: 21 3.686: 57 

Summa Kronor 14.300: 70 
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KNUT DAHLBERG. 
In memoriam. 

Ao Albert Lysander. 

En ovanlig levnadsbana avslutades och en rikt utrustad per-
sonlighet lämnade oss, när Knut Dahlberg gick ur tiden i 
Februari 1949. Bosatt i Stockholm sedan mer än trettio år, 
bevarade han alltjämt förbindelsen med sin födelsestad Mal-
mö, knuten till oss med många traditionens och släktskapens 
band. Fornminnesföreningen har särskilda skäl att tacksamt 
hugfästa hans minne. I årsskrifterna av 1934, 1945 och 1946 
finnas värdefulla bidrag av honom, vittnande om mångsidig-
heten av hans begåvning och intressen. 

Knut Dahlberg föddes i Malmö 1877 och härstammade på 
både fäderne och möderne från gamla ansedda borgerliga 
Malmösläkter. Fadern var jurist, tjänstgörande vid Malmö 
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Villa Hedebo på Knut Dahlbergs tid. 

Rådhusrätt från 1868, och under många år magistratssekrete-
rare. Farfadern var den mångsidige konstnären Carl Conrad 
Dahlberg, varom mera här nedan. Modern Caroline var dot-
ter till smedmästare C. J. Möllander i Malmö. Jag kom ofta 
genom min ungdomsvänskap med Knut i hemmet vid Vester-
gatan — kvarteret Gråbröder — och minns det med tacksam-
het som en borgerlig idyll med mycken trevnad omkring foto-
genlampan i förmaket. 

Hit återvände Knut efter de akademiska åren i Lund och 
tingstjänstgöringen, började sin bana i rådhusrätten som po-
lis- och stadsnotarie och blev rådman 1913. Under tiden hade 
han flitigt använts i stadens drätsel och kommunala kommit-
t&r, där hans stora duglighet snart blev bemärkt. Många sågo 
redan då i honom en framtidsman inom magistrat och rådhus-
rätt och själv önskade han intet annat än att få stanna här för 
livet. Han hade 1908 grundat sitt eget hem med Ester Aurell, 
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dotter till domaren i Oxie och Skytts härads domsaga, och 
flyttat in i det idylliska Hedebo, en staden tillhörig villa vid 
Rönneholmsvägen. 

Hans bana blev emellertid en helt annan än han och hans 
vänner tänkt sig. De ständigt växande städerna hade gjort 
inkorporerings- och stadsplanefrågorna aktuella och i den 
kungliga kommitt6 som tillsattes för en ny lagstiftning på 
dessa områden, bereddes plats för den skicklige rådmannen 
från Malmö. Detta medförde kontakter åt andra håll inom 
den högre statliga administrationen, som fick en oanad ut-
veckling under det första världskriget. Dahlberg kom med i 
folkhushållnings-kommissionen 1916 och blev året därefter 
jordbruksminister, en föga avundsvärd post i dessa ransone-
rings- och kommissionsväsendets genombrottstider. Hans stora 
användbarhet var emellertid nu upptäckt och uppskattades 
allt mera. Han blev konsultativt statsråd 1920-1921 och an-
vändes sedan ständigt i de högsta administrativa värv under 
olika regeringar. 

Under någon tid fullföljde han sin ämbetsmannabana som 
häradshövding i Sollentuna domsaga med säte i Stockholm, 
blev därefter direktör i Svenska Handelsbanken och slutligen 
verkställande direktör i Svenska Bankföreningen under 14 år. 
Alltid lika eftersökt för olika juridiska och administrativa 
uppgifter, utövade han en konsultativ verksamhet långt efter 
sin statsrådstid och många Kungliga Förordningar ha formu-
lerats av honom. Storindustriella företag tävlade om att få 
honom i sina styrelser. Ett av dessa uppdrag satte han särskilt 
värde på, det i Svenska Sockerfabriks A.-B:s styrelse, emedan 
det medförde talrika besök i Malmö: 

Hos Knut Dahlberg fanns en ovanlig förening av receptiv 
och produktiv begåvning. Hans klara intellekt uppfattade 
snabbt det väsentliga i en invecklad fråga, samtidigt som det 
behärskade alla detaljerna däri. Och han hade därtill en sti-
listisk gåva att snabbt och koncist formulera en sammanfatt-
ning av saken i ett beslut eller en författning. Det är beteck-
nande att när någon tog sig för att utgiva de bästa svenska 
studentskrivningarna i Sverige, var hans uppsats om ett nu 
förgätet ämne en av dem. Detta roade honom, som annars 
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Interiör från hemmet på Djurgården. Akvarell av Knut Dahlberg. 
(Porträttet på väggen, fru Charlotte Dahlberg, född Frick, är av Curt 
P. Lehmann). 

sällan talade om sina litterära produkter i Svensk Författ-
ningssamling eller annorstädes. 

Hans uddiga formuleringsskicklighet kom också fram i den 
muntliga umgängelsen och gjorde samtalen med honom, sär-
skilt på tumanhand eller i en liten krets av vänner, till ett 
stort nöje. Han hade en stilla humor, som kunde ta sig kost-
liga uttryck. Den var inte utan inslag av ironi eller satir. 
Han kunde vara "spydig" även i högst allvarliga försam-
lingar. När presidenten i ett högre ämbetsverk fram på dagen 
anlände för att intaga sin plats i sessionen, där han plägade 
vara en tyst åhörare, kunde man höra en ung adjungerad 
ledamot säga "Här kommer den gamla arbetsmyran", — och 
ledamöterna hade svårt att åter lägga ansiktena i de rätta, 
vördnadsfulla vecken. Sådant kunde ibland bringa samarbe-
tet med honom i fara. Det är inte alltid klokt att visa sin 
överlägsenhet. 
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Från Knut Dahlbergs hem vid segelleden i Stockholm: 

En sida av Knut Dahlbergs begåvning, ej gå allmänt känd, 
var det konstnärliga arvet från farfadern Carl Conrad Dahl-
berg. Om denne är skrivet i årgång 1945 av denna årsskrift, 
en sammanfattning av det högst intressanta föredrag, som son-
sonen höll på Malmö Museum den 1 November 1944. Han 
nämnde inte då, att han själv med framgång försökt sig på 
akvarellmålning. I det vackra hem, som han och hans maka 
rett åt sig på Djurgården i Stockholm invid segelleden, finnas 
några — såvitt jag förstår — utmärkta rumsinteriörer av hans 
hand. Han var en säker tecknare och efter ett längre samman-
träde i någon styrelse kunde man ofta på hans plats finna 
små lustiga karrikatyrer av de närvarande. För Nordiska 
Museet och Skansen, som han hade till nära grannar på Djur-
gården, var det en värdefull ackvisition att få honom som 
ledamot i styrelsen, som han tillhörde 1935-1947. Att hans 
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tjänster där voro högt uppskattade visar den sällsynta ut-
märkelse han erhöll med Hazelius-medaljen i guld. Han 
värderade den, tror jag, högre än alla sina förnäma ordens-
dekorationer. 

Men sist och bäst är för en gammal vän att nämna och min-
nas hans goda hjärtelag, hans kärlek till hemmet och sina när-
maste och hans trofasthet mot vänner av äldre och yngre år-
gångar. Även han blev prövad av livet, en gång mycket hårt 
genom den ende, lovande sonens bortgång. Det kom han aldrig 
riktigt över. Men hans sista "declining years" präglades allt 
mer av stilla tacksamhet mot alla. Han var en ovanlig män-
niska, en heder för sin födelsestad, som han var knuten till 
med starka band, och en sådan vän, som det är en vinning att 
ha känt och kunna med tacksamhet minnas. 
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NYKTERHETSSTR ÄVANDEN I 
1800-TALETS MALMÖ. 

av Henning Tarstad. 

Svensk nykterhetshistoria har icke mycket att berätta om 
Malmö under 1800-talet. Det är först under seklets sista 

decennier, då godtemplarorden med imponerande kraft bry-
ter fram ur folkdjupet, som nykterhetsfrågan lyfts ur sin 
obemärkthet. Den växer då fram som ett nederklassernas 
behov att lösa ett brännande problem, som varken lagstift-
ning eller välmenande upplysning förmått lösa, och jämsides 
med en ännu starkare folkrörelse, arbetarrörelsen, börjar 
nykterhetsrörelsen att genomföra en omdaningsprocess av 
samhällslivet, som stegras i kraft under 1900-talet och som 
måhända ännu icke nått sin kulmen. Nykterhetsrörelsen har 
i denna omvandlingsprocess, åtminstone under dess första 
tid, större del, än man efter ytlig bedömning är beredd att 
ge den. 

Det är dock ofattbart, att Malmö under nära ett sekel skulle 
ha stått utanför och oberört av de strömningar i landet, som 
ledde till husbehovsbränningens avskaffande vid riksdagen 
1855 och som åstadkom en moralisk uppryckning av folket 
över hela landet. Och dock är det i viss mån' så. Här ha vid 
några tillfällen gjorts ansatser för ett aktivt nykterhetsar-
bete, men det har alltid stannat vid detta. Den väckelse, 
som Peter Wieselgren blev det samlade namnet för, hade 
ingen jordmån i Malmö. Det finns en enkel och naturlig 
förklaring till både denna omständighet och det svala nyk-
terhetsintresse, som visats i staden, och denna torde framgå 
av det senare här sagda. 

Säkerligen har det i Malmö som annorstädes funnits männi-
skor, som inom sin lilla krets ha verkat för nykterhet. Det 
finns flera bevis för både måttlighet och personlig absolutism 
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Peter Wieselgren 
Efter blyertsteckning av Johan Ber-
ger 1847. 

bland borgare och präster i Malmö, men hur långt räcker 
detta, när det gäller samhällsproblem av den storleksordning, 
som ingen förnekar att dryckenskapsproblemet verkligen hade 
under 1800-talet. Det behövdes väckelsetro, hänförelse och 
kompromisslös radikalism för att strömmen skulle vändas 
och nya seder skapas. 

Denna skildring kommer att sträcka sig från 1800-talets 
början framtill år 1888. Med godtemplarordens storlogemöte 
i Malmö detta år, då orden splittrades i två grenar, avslutades 
den första epoken i godtemplarordens Malmö-historia. Fort-
sättningen hör helt samman med 1900-talet. 

År 1800 hade Malmö 3442 innevånare och var en småstad i 
periferin, som strävade efter att växa förbi de andra skånska 
städerna. Tiden kring och efter sekelskiftet var politiskt 
orolig och förödande krigsföretag bekymrade landet, men 
handeln hade goda dagar. Sedan den under slutet av 1700-

talet anlagda hamnen hade öppnat handelsvägarna, kunde 
framsynta män ur stadens köpmanskår börja lägga grunden 
till stadens kommande utveckling. Till denna medverkade 
även enskiftesreformen, som ökade mängden saluförda lant-
mannaprodukter och därigenom städernas betydelse som han-
delsplatser. 
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Genom Gustaf IV Adolfs långvariga vistelse i Malmö 
1806-1807 kom staden i händelsernas centrum och ett hov-
liv blommade upp omkring konungens eget tillbakadragna 
liv, som gav de goda malmöborna smak för dyrbart levnads-
sätt. Den energiske borgmästaren Nordlind, som under nära 
två decennier var "själen uti alla kommunala angelägenhe-
ter" gav ett av sina bidrag till utvecklingen som grundläggare 
av ett nöjesliv, som tävlade med eller sökte överträffa huvud-
stadens. Reaktionen kom genöm en allmän ekonomisk de-
pression och den kulminerade i Malmö diskonts fall år 1817, 
som utlöste många olyckor. 

Även om ingen ännu formulerat begreppet nykterhetsfrå-
gan fanns givetvis nykterhetsproblem även vid denna tid. 
Man har kanske rättighet att antaga, att det i hovlivets och 
vällevnadens Malmö fanns ganska tillspetsade problem av 
denna art. Säkerligen har från predikstolen i S:t Petri många 
gånger riktats allvarsord mot dryckenskap och frosseri, åt-
minstone har detta skett vid de upprepade tillfällen, då 
riksmyndigheterna sökt ingripa möt överdådigt levnadssätt. 
Detta ingripande, som i första hand riktade sig mot bruket 
av utländska yppighetsvaror, hade närmast statsfinansiella 
grunder och ledde i allmänhet icke till något resultat men 
väckte stort missnöje. På sina håll kunde de kungl. förord-
ningarna komma till synes i sockenstämmoprotokollen, som 
t. ex. i Fosie församling den 31 augusti 1817. Vid stämman 
här överenskom man vid 3 riksdaler 16 skilling bancos vite 
att icke dricka "så kallad Gök eller Uddevallare av Rhum 
eller brenwin och Caffe sammanblandat", "att under mål-
tiden en högst två gånger bjuda brennewin" och att "icke 
wänja barn och ungdom under 20 år vid denna hettande 
dryck". 

Om inte nykterhetsfrågan som sådan var aktuell, så var 
brännvinsfrågan detta i hög grad. Sedan de olyckliga kro-
nobrännerierna år 1787 ersatts med en form av arrendebrän-
ning, som snart utvecklades till en fri husbehovsbränning, 
"hade brännvinsbränningen i Malmö uppnått sin högsta grad 
av begärlighet. Idkandet av denna hantering ansågs innebära 
ett säkert medel till bärgning". Enligt den kungl. f örf att- 
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ringen av år 1815 hade staden tillåtelse att utöva brännvins-
bränning med 59 pannor om vardera 50 kannors rymd. Om 
fördelningen av dessa ägde stadens röstägande medborgare 
att besluta och varje societet erhöll därför pannor i samma 
förhållande, som de ägde utse elektorer vid val. Handels-
societeten erhöll 24, hantverks- 16, bryggare- 8 och civilso-
cieteten 8 pannor, medan övriga 3 skulle överlåtas till de hus-
ägare, som erlade högst avgift till fattigvårdsinrättningen. 
Inom varje societet anställdes så auktion å pannorna och an-
buden kunde springa upp till ansenliga summor, i handels-
societeten vid ett tillfälle till 1300 riksdaler. Som kompen-
sation för de förlorade inkomsterna, som tillförts staten genom 
kronobrännerierna, belastades varje panna med en avgift, 
som varierade efter pannstorleken men dock var ganska ringa. 
Trots detta ökade man samvetslöst ut rymden på pannorna 
och tillskansade sig därigenom ökade förtjänstmöjligheter. 
Vid ett tillfälle år 1815 underrättades justitiekanslern om 
förhållandet och beordrade landsfiskal Sylvan till inspektion. 
Ryktet kom dock före denne och allting hade ställts till rätta 
i god tid. 

Inom hantverkssocieteten bestämde man, att alla inkomster 
från brännvinsauktionen skulle tillföras en nybildad välgö-
renhetsinrättning "Hantverkssocietetens enskilde välgörenhets-
inrättning", söm senare förvandlades till en livränteanstalt 
och som ännu äger bestånd i hantverksföreningens fonder. 
Till år 1830 tillfördes denna inrättning brännvinsmedel ehuru 
mindre med åren, då brännvinsbränningen i denna form till 
sist icke gav någon vinst. Rättigheterna inropades å auktio-
nerna de sista åren av sådana societetens ledande män, som 
voro måna om inrättningens medeltillförsel. En god sak var 
den bestämmelsen, att varje panna skulle till fattigvårds-
inrättningen i staden erlägga en tunna råg. Denna extra be-
skattning av bränningen, som avgiften till fattigvården inne-
bar, en uppgift som hittats i Ulla Bellanders malmöskild-
ringar, vittnar. om  myndigheternas förståelse för brännvinets 
skadeverkningar. Kanske har man rätt att i den relativt om-
fattande fattigvården i Malmö under 1800-talets första de-
cennier spåra ett inflytande från den herrnhutiska väckelse, 
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som under mitten av 1700-talet hade sin huvudort i Malmö 
och som i 1800-talets början levde kvar i den för den kristna 
kärlekstanken säkerligen impulsgivande traditionen bland de 
förmögnare malmöborgarna att låta uppfostra sina pojkar 
i brödraförsamlingens skola i Christianfeld i Danmark. Den 
herrnhutiska väckelsen fick, trots att den vid sekelskiftet i 
stort sett ebbat ut, tillfälle att påtagligt påverka den andliga 
frigörelse, som i slutet av 1800-talet utlöste frikyrkorörelsen 
även i Malmö, och utvecklingslinjen till nykterhetsrörelsen 
är därmed klarlagd. Den sista utposten herrnhutarna hade 
i Malmö var den originelle handelsmannen Emanuel Bager 
(1788-1866), som delade sin tid mellan sitt handelshus vid 
Östergatan och sin outtröttliga, bespottade verksamhet som 
traktatspridare och bibelutdelare i stadens fattigkvarter. 

Den som reaktion mot bl. a. herrnhutismen riktade, starkt 
framträdande schartauismen, om denna kan sammanfattas 
som en rörelse, kom däremot att motverka både nykterhets-
rörelsen och den senare framträdande frikyrkorörelsen och 
detta trots att Peter Wieselgren själv räknas som en av 
Schartaus första lärjungar. Detta motstånd, som dock be-
tydde oerhört mycket, berodde icke på schartauismens bris-
tande nykterhetsintresse som sådant utan på dess motvilja 
mot verksamhet utanför den erkända, allena saliggörande 
kyrkan. 

Sedan gammalt producerade Skåne spannmål i överskott 
och handelshusen i de skånska städerna drevo omfattande 
affärer med denna vara, priviligierade som de voro som 
handelns enda utövare. Enskiftet och de genom detta möj-
liggjorda bättre brukningsmetoderna för jorden medförde 
alltmera ökade skördar, som i sin tur kommo att förstora 
städernas betydelse. Husbehovsbränningens frigivande gav 
också bönderna en möjlighet att omvandla överskottsskördar 
i en vara, som var hållbar och lätt att sälja. Potatisodlingen, 
som först hade svårt att vinna insteg som odlingsform, ut-
vecklade sig snabbt, då dess produkter visade sig vara bra 
användbara som råvara vid bränning. Brännvinsbrän-
ningen tog därför rask fart och brännvinet blev jämte spann-
mål den mest betydelsefulla skånska handelsvaran. Fluk- 
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tuationerna i prisfrågan på spannmålsmarknaden kunde 
också medföra att mer än överskottet av spannmål omvand-' 
lades i brännvin och då uppkom brist å brödsäd, medan 
brännvinet överflödade. Förbrukningen av brännvin ökade 
i hastigt tempo och det är nu som nykterhetsproblemet bör-
jar utkristallisera sig till en nykterhetsfråga, som i högsta 
grad angår de styrande i landet. Mycket tidigt ha olika 
myndigheter sin uppmärksamhet riktad på frågan och redan 
som tronföljare visade Karl XIV Johan sin "bedrövelse över 
ett bruk och tillverkning av brännvin, som förstörde natio-
nens moralitet"., 

Eftersom Malmö mer och mer hade utvecklat sig till den 
största skånska handelsstaden, Bingo också de största mäng-
derna av de skånska lantmannaprodukterna via denna stad 
till Mellansverige och Norrland samt till utlandet. Följande 
statistiska uppgifter om utskeppningen från Malmö av spann-
mål och brännvin äro belysande för omfattningen. Siffrorna 
beteckna medeltal av utförseln under resp. femårsperiod. 

Utrikes 
tunnor 

Spannmål 
Inrikes 
tunnor 

Summa 
tunnor 

Brännvin 
Inrikes 
kannor 

1831-1835 23,166 96,210 119,376 333,915 
1836-1840 26,191 101,982 128,173 706,145 
1841-1845 47,947 83,764 131,711 719,038 
1846-1850 84,751 94,360 179,111 644,470 
1851-1855 89,713 80,053 169,766 526,086 
1856-1860 211,561 358,960 

De välkända malmösläkterna, som med sina handelshus 
ökade stadens betydelse, hade också ledningen av stadens 
både politiska och kulturella angelägenheter. Då de helt 
behärskade brännvinshandeln är det lättförståeligt, att in-
ställningen till nykterhetsfrågan blev ganska sval i Malmö. 
Personligen kunde dessa handlare ha mycket bestämda upp-
fattningar om nykterhet och dryckenskap, men de kunde 
svårligen frigöra sig från det ekonomiska beroende de hade 
av brännvinshandeln. De voro säkert också övertygade om, 
att den skånska landsbygdens och de skånska städernas re- 
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Emanuel Bager. 
Efter fotografi. 

lativa välstånd till stor del berodde på den omfattande bränn-
vinstillverkningen och de oroades för de konsekvenser varje 
inskränkning härav skulle medföra. Den tidigare nämnde 
Emanuel Bager kunde troligen med gott samvete förena en 
omfattande brännvinshandel med sin inre missionsverksam-
het, ehuru han är den ende som deltog i nykterhetsverksamhet. 
Eftersom många av prästerskapet i staden oro befryndade 
med de stora handelshusen, påverkades de givetvis i sin upp-
fattning i nykterhetsfrågan av de ekonomiska skäl, som 
sammanhängde• med hanteringen ifråga. Denna omständig-
het, möjligen i förening med den ortodoxa kyrkliga inställ-
ningen till fri verksamhet utanför kyrkan, förklarade det 
faktum, att hela den wieselgrenska nykterhetsrörelsen gick 
förbi Malmö och detta trots att Wieselgren själv verkade så 
nära som i Västerstad och Lund. 

Helt utan påverkan av den väckelse i nykterhetsfrågan, 
som under 1830- och 1840-talet gick över landet, var dock 
icke Malmö. Man kunde knappast undgå, att i kyrkorna 
läsa upp de kungliga brev och domkapitelcirkulär, som från 
år 1828 utgingo till alla församlingar med uppmaningar att 

2 	 17 



stävja dryckenskapen och bilda nykterhetsföreningar. Biskop 
Faxe i Lund sökte med omvittnad flit förmå sitt präster-
skap att stifta' nykterhetsföreningar "med fastställande lik-
wähl af sådana wilkor att icke genom strängheten af dessa, 
ändamålet förfelas". Trots detta dröjde det i Malmö till 
år 1832, innan man ens tog saken under övervägande. Den 
30 juli detta år kallades till sockenstämma i S:t Petri Kyrka 
och protokollet för denna ger en klar bild av hur man be-
dömde frågan hos stadens ledande män. 

Efter att ha uppläst det kungl. brev av den 3 mars s. å., 
som föranlett sammankallandet av stämman, och domkapit-
lets cirkulär i anledning härav, höll doktor Gullander i 
S:t Petri ett anförande. Han konstaterade, "att grövre brott 
lyckligtvis varit sällsynta inom detta Samhälle", "att brott 
i allmänhet under senare. åren varit i aftagande" och "att 
de högst sällan föröfvats under rusigt tillstånd". Det kungliga 
brevet hade tecknat tillståndet i landet i de mörkaste färger, 
varför den ljusa tavla Gullander tecknade på ett häpnads-
väckande sätt skilde sig från vad andra omdömesgilla perso-
ner hade omvittnat. Kyrkoherden hade dock "med bekymmer 
erfarit de olyckliga följder begifvenhet på dryckenskap med-; 
fört äfven inom denna Stads arbetsklass och huruledes denna 
last på en gång stört husliga sämjan, borttagit håg och krafter 
till arbete, samt hastigt förvandlat kraftfulla och välmående 
arbetare till underhålls tagande fattighjon". Då så få för-
samlingsbor kommit tillstädes synes intresse saknas för en 
nykterhetsförening, men var doktorn övertygad om, att sam-
hällets medlemmar likväl "vore benägne till •vidtagande af 
kraftige medel till undanröjande af dryckenskapslasten och 
dess skadlige följder och sålunda;  om ock på annan väg än 
den föreslagne, gå en Nådig konungs önskningar till möte". 

Den efterföljande överläggningen var ett ackompanjemang 
åt doktor Gullanders anförande. Inte en enda röst höjdes 
för det kungliga brevets syfte, som i all sin svaghet dock 
representerade ett steg i rätt riktning för nationens tillfrisk-
nande. I stället talade man om starka dryckers oumbärlighet 
"genom Nationens vana dervid och i följd af klimatet". 
Positiva synpunkter i frågans syfte kunde dock skönjas i 
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A. P. Gullander. 
Efter målning av Kilian Zoll i 
S:t Petri kyrka. 

önskemålet, att den uppväxande generationen "i möjligaste 
måtto" avhölles från bruket av starka drycker, att bruket 
att med brännvin vedergälla mindre tjänster och obetydli-
gare arbete avskaffas och att olaga brännvinsutminutering 
med allvar skulle beivras. 

Överallt i landet hade tidningar börjat spegla de problem, 
som upprörde opinionen, och även i Malmö skymtade de 
stora samhällsfrågorna i Malmö Tidning (från år 1813) och 
Malmö Allehanda (från år 1827). Denna senare tidning om-
talar i december månad 1831 i anledning av en uppmaning 
från Central-Nykterhetsföreningen i huvudstaden att rappor-
tera filialföreningarnas tillstånd, att den "i början af året 
hört omtalas, att åtskilliga måttlighetsförsök gjordes i enskildt 
wäg i afseende på aptitsupens bortläggande". Men så bör-
jade koleran att härja och alla goda föresatser på detta om-
råde försvunno, då "en besk om morgonen" sades vara av 
största nytta som förebyggande medel mot den hemska far-
soten. På samma gång raljerade tidningen om ett rättsmål, 
där en hemmansägare fått konfiskerat ett stort parti vin men 
försvarat sig med, att detta avsetts för ett nykterhetsför-
bund, som ville ersätta det fördärvliga brännvinet med ett 
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gott glas vin. Tidningen anmärker spetsigt, att det förundrar 
den, att detta måttlighetssällskap så väl dolt sitt ädla före-
havande, att detta endast kunde upptäckas genom kon-
fiskation. 

Ett positivt intresse för nykterhetssaken visar Malmö Tid-
ning den 3 mars 1832 i en tvåspaltig artikel om bildandet av 
Gusums nykterhetsförening, stiftad av den framstående nyk-
terhetsvännen major Carl af Ekenstam på Gusums bruk. 
Som en illustration till svagheten hos dessa föreningar kan 
ur artikeln nämnas, att "wid Majorns bord, dit Presterskapet 
och öfrige ståndspersoner woro inbudne, undfägnades gäs-
terna ... med ett gott inhemskt bärwin". Skildringen är 
gjord avtt ögonvittne och är mycket sympatiskt inställd 
till nyk 	tsföreningen. 

Allt s r 

10:  

are framträdde inom nykterhetsvännernas led 
behovet av strängare krav på radikalare avhållsamhet i före-
ningarna. Måttlighetsföreningarnas självmotsägelse häm-
made deras möjlighet att göra en insats i den alltmera 
brännande sociala frågan. Det är nu som Peter Wieselgren 
börjar framträda som det eggande och samlande namnet för 
nykterhetsrörelsen, som med förnyad kraft går till angrepp 
mot brännvinsintressena. 

Hårdast framträdde kampen i de jordbruksområden, där'  
brännvinsbränningen utvecklat sig till en huvudnäring och 
där man befarade vittgående ekonomiska skador, om nykter-
hetsrörelsen vunne alltför stor framgång. Det år 1837 bildade 
Svenska Nykterhetssällskapet utgav år 1839 en av major 
af Ekenstam författad skrift "Några ord om brännvins-
bränningens samband med ladugårdsskötsel och åkerbruk".. 
1 denna skrift, som hade företal av den berömde vetenskaps-
mannen Berzelius, visades enkelt och lättfattligt, att dranken 
var ett dåligt näringsmedel och t. o. m. skadligt för djuren 
genom sitt överskott av sura beståndsdelar. Skriften utgavs 
i 50,000 exemplar och utdelades gratis. Wieselgren erhöll 509 
exemplar och W. E. Berger i Malmö 2,000 exemplar. (Om denne 
Berger har tyvärr inga personliga data hittats). Denna skrift 
bidrog i mycket hög grad att omstämma folkmeningen vad 
husbehovsbränningens ekonomiska sida beträffar. En bemärkt 
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N. H. Quiding. 
Efter fotografi. 

skånsk jordbrukare, C. A. von Nolcken på Jordberga, se-
nare på 1850-talet ordförande i Malmöhus läns hushållnings-
sällskap, bidrog att stärka denna opinion genom sin uppsats 
"Om brännvinsbränningens skada för allmogen" i Den lille 
bondevännen år 1839, som i 8 exemplar utdelades till varje 
pastorat i Skåne. 

Malmö Tidning, som från år 1838 i rådmannen Nils H. 
Quiding fått en redaktör, som gav tidningen ett mot de stora 
samhällsfrågorna vänt ansikte, ingrep år 1839 i den allmänna 
debatt, som just då satte känslorna i svallning med en lång-
varig insändardiskussion om brännvinsbränningens ekono-
miska fördelar. Här framträdde flera skribenter och fram-
lade i mer eller mindre hätska ordalag de hittills gängse 
uppfattningarna i brännvinsfrågan. Dessa gingo ut på att 
visa, att mera spannmål kunde odlas genom att en del avsågs 
för bränning. En insändare bevisade dock genom en kal-
kyl, att det måste vara förlustbringande att odla säd för 
brännvinsbränning och införde därmed de nyare åsikterna 
i debatten. 
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Det märkligaste inlägget gjordes emellertid av en präst-
man, som i en artikel den 6 och 13 juli gav en skildring av 
"Nykterhetsfrågan ur ideel synpunkt". Denna uppsats för-
anledde i sin tur en lumpen insändare, som ifrågasatte präst-
mannens vandel, men en träffande replik tystade munnen 
på dennas upphovsman. Den utomordentliga formulerings-
konsten (i tidens stil) i artikeln och repliken ger vid handen 
en van skribent och Quiding kommenterar artikeln mycket 
förekommande. "En diversion från tvistefrågan, sådan Red. 
framkastat den, war wäl artikeln i föregående twenne num-
mer under rubriken Brännvinsbränningen ur ideel synpunkt. 
men. den war icke dessmindre mycket wälkommen såsom 
allt från denna penna skall wara hos Red. för Malmö Tidning". 
Författaren vänder sig främst mot den uppfattningen, att 
endast ekonomiska synpunkter skola vara avgörande för 
denna frågas lösning och ger exempel på hur människan 
under tidernas lopp övergett ekonomiskt lönande hanteringar, 
som t. ex. vikingarnas rövartåg och avlatshandeln, därför att 
kristendomen och reformationen vände människornas håg 
till något annat och viktigare. Artikeln är undertecknad Au 
revoir, men vem skribenten var har icke kunnat utredas. 
Uppgiften i ovan nämnda replik, att denne är personlig ab-
solutist ger dock vid handen, att han verkligen är verksam 
i nykterhetsrörelsen. Eftersom denna hade ett av sina kraft-
centrum i universitetskretsar i Lund, är det troligt att skri-
benten hör hemma här. 

På kallelse av den redan då berömde professorn i teologi, 
sedermera biskopen i Lund, Johan Henrik Thomander hade 
å Akademiska föreningen i Lund den 19 oktober 1837 bil-
dats Lunds Nykterhetssällskap, som blev en betydelsefull 
faktor i den skånska nykterhetsrörelsen. Peter Wieselgren, 
då i färd med att som Västerstads kyrkoherde bryta en 
sockens spritvanor, blev en av de ledande krafterna i säll-
skapet, som bland sina första medlemmar förutom de nämnda 
hade professorn A. H. Florman, prostarna P. G. Ahnfelt i 
Bosarp och Kallenberg i Tygelsjö samt sedermera rektorn 
Gustaf Andersson, vars efterlämnade brevsamling skulle bli 
en av de värdefullaste källorna för kännedom om 1800-talets 
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Sofielund. Efter fotografi från 1930-talet. 

kulturliv i Skåne. Lunds Nykterhetssällskap växte fram 
under samma betingelser som nykterhetsföreningar gjorde 
över hela landet vid denna tid, men den skilde sig från övriga 
genom ett strängare absolutistiskt krav. Vem som formulerat 
detta krav, vet man icke, men frågan därom och om säll-
skapets bildande har säkerligen diskuterats av de personlig-
heter, som, organiserat sällskapet. Det är inte otroligt att 
detta först och huvudsakligen skett i Malmö. 

Professor Thomander hade som prebende kyrkoherdebe-
fattningen i Husie och Västra Skräflinge och förhyrde just 
sommaren 1837 Sofielund i Malmö, där han samlade kring 
sig sina vänner i ett gästfritt hus. Hela sommaren predikade 
Thomander i sina församlingar och en söndag, då han avsåg 
predika för brunngästerna på Möllevången, hade så mycket 
folk strömmat till från staden, att gudstjänsten måste hållas 
under bar himmel i parken. Prosten P. G. Ahnfelt, som i 
sina minnen berättat om händelserna detta år, tillbragte 
hela sommaren tillsammans med Thomander och träffade 
vid ett tillfälle prosten A. P. Gullander och oftare prosten 
Erik Angelin i Caroli, som var en gammal skolkamrat till 
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Thomander. Domprosten Henrik Reuterdahl umgicks ännu 
med Thomander, men brytningen dem emellan stod för dör-
ren. Ett avgörande inflytande å Thomanders ställningsta-
gande till nykterhetsfrågan torde prosten Kallenberg i Tygel-
sjö ha haft, särskilt vid det tillfälle denna sommar, då Tho-
mander och Ahnfelt besökte Kallenberg i ett ämbetsärende, 
och Kallenberg, som själv hade övertygats av Wieselgrens 
förkunnelse i nykterhetsfrågan, demonstrerade mot de van-
liga gästabuden genom att invitera sina gäster till en middag 
tillsammans med, som han själv sade, "tvenne fosterlands-
wänner, dem han ej ville jaga på porten igen: måttlighet i 
mat och nykterhet i dryck". 

Wieselgren stod nu mitt uppe i sin rikaste verksamhet 
som nykterhetstalare och en verklig folkrörelse bröt sig fram 
över hela landet. Hans .glänsande stilistiska begåvning firade 
triumfer i de skrifter han utgav och av vilka hans "Historik 
öfver Svenska Brännwinslagstiftningen under 200 år" av år 
1840 var den förnämsta. Å detta bokverk upptogs subskri-
benter vid Lunds Nykterhetssällskaps sammanträde den 15 
oktober 1839 och kan noteras, att handelsmannen Emanuel 
Bager antecknat sig för 25 exemplar och bokhandlaren B. 
Cronholm för 20. Bagers intresse för nykterhetsfrågan är 
omvittnat och de 25 exemplaren letade sig säkert tillsam-
mans med traktater ut över Malmö. Bernhard Cronholm 
tillhörde kretsen kring Wieselgren, Ahnfelt och Gustaf An-
dersson, men tillhörde själv ej någon förening och var ej 
heller nykterhetsman. Han hade år 1838 öppnat en bokhandel 
i Malmö, där han således utbjöd sina 20 exemplar, och till-
hörde sedan samma år redaktionen i Malmö Allehanda. 

Naturligt nog önskade man även i Malmö höra den be-
römde nykterhetstalaren. År 1840 under en triumffärd över 
landet inträffade Wieselgren i Malmö och höll ett tal å 
Knutssalen den 1 oktober. Bernhard Cronholm har i brev 
till Gustaf Andersson skildrat händelserna kring detta och 
hans entusiasm för Wieselgren är omisskännlig. 

"Angående nykterhets-saken och Wieselgrens uppträdande härstä-
des skall jag lemna dig kontenta af dagens mening. Det har utan 
tvif vel varit få ställen, där Nykterhetssaken varit så litet omtalad 
och der den egt så få vänner som i Malmö, hvilken erfarenhet jag 
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Bernhard Cronholm. 
Efter fotografi. 

gjort under de år jag här varit och hvarom jag af ven nämt för dig 
flera gånger. Men Wieselgrens uppträdande har alldeles gjort un-
derwerk och åstadkommit en förändring, som vid min hitkomst 
föreföll mig, minst sagt, högst märklig. Om också, (hvilket jag 
likväl icke har anledning att förmoda) det vore endast en öfver-
gående förändring som inträffat, så är den likwähl så betydlig och 
har gripit så omkring sig, att man hör icke mer än ett tal om 
sjelfva saken — hvilket hät ej förut var förhållandet — och sjelfva 
lättsinnet vågar icke ens framkomma med ett smil. Det är herrligt 
att finna hvad utomordentlig styrka Snillet äger och till hvad grad 
det samma förmår att adla hvartenda af sina företag. — Alla, alla 
med en mun tala wäl om Wieselgren. Så har icke alltid varit i 
Malmö. 
Bland fakta som förtjäna märkas för nykterhetens framgång här-
städes vill jag nämna följande: Kammarrådet Quensel, Rådman 
Knutson, Häradshöfding Chrysander, trenne af Stadens mest an-
sedde män, hvilka dagligen brukade brännvinsbordet lade bort det-
samma genast vid sammanträdet och dem följde flera andra. Köp-
man Barkman, en af de rikaste Handlande Malmö eger och en af 
dess bästa hushållare — han eger betydlig lantegendom — sålde 
genast sitt betydliga potatis-förråd och bränner aldrig mera bränn-
vin. Mer än en, som förr kallade W. en fantast och saken en onö-
dighet, hafva, så att jag hört det, talat med största aktning både 
om person och sak och alla hafva med werklig längtan emotsett 
ett nytt möte, blott för att än en gång få höra W. 
Blott en bar sig dumt åt och det var Samhällets egen Präst. Kan 
man tänka sig någonting mera taktlöst än att D:r G/ullander/ på 
den supé han anställde om aftonen för W. hade Brännvinsbord. 
Om han icke kunde afsäga sig detsamma, (hvilket han enligt min 
tanke bort) så kan det väl icke vara tu tal derom, att det war högst 
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oartigt mot W. och ett särdeles dåligt exempel att just wid det 
tillfället ha brännvinsbord. — Men det talas också allmänt om så-
som någonting opassande. — 
Nu har du fått kvad jag vet i saken. Du vet, att jag icke är i 
Nykterhetsförening — du hvet vad tankar jag haft och har i frå-
gan. — Således finner du ock att någon överdrift i den fördelak-
tiga beskrifningen allsicke bör tillräknas densamma. —" 

Den 3 oktober 1840 står följande annons i Malmö Tidning. 

Nykterhets-Sammanträde. 

Ledamöterne af den, för ett år sedan, stiftade Nykterhets-För-
eningen i Malmö, som ännu icke haft något allmänt sammanträde, 
varda härmed kallade, att samlas hos Prosten Angelin i morgon, 
Söndagen den 4 oktober kl. 1/2  5 e. m. till särskilte öfverläggningar. 
Till detta sammanträde inbjudas, från hela Staden, alla de, som 
önska ingå i Föreningen eller för den samma äro intresserade. 

Man passade tydligen på att smida, medan järnet var 
varmt, men annars var annonsen en illustration över det 
ringa nykterhetsintresset i staden, då föreningen sedan bil-
dandet på ett år icke haft något sammanträde och detta 
under en högkonjunktur för rörelsen. Det bekräftas av 
Svenska Nykterhetssällskapets handlingar, att stiftelseåret 
var 1839, men här uppgives icke någon ordförande. Annonsen 
synes ge vid handen, att prosten Angelin i Caroli församling 
tjänstgjorde som sådan. Här ha vi att spåra ett inflytande 
från Thomander, som Angelin dock icke varit mäktig att föra 
vidare. Denna präst har f. ö. satt föga spår efter sig i stadens 
historia. Tydligen hade han nu äntligen beslutat sig för att 
någonting skulle ske inom föreningen i nykterhetsfrågan och 
avsikten med sammanträdet var att förbereda ett nytt nyk-
terhetsmöte, där Wieselgren skulle tala för en större all-
mänhet. 

Framträdandet skulle ske den 18 oktober i S:t Petri kyrka, 
där Wieselgren skulle predika och sedan efter gudstjänsten 
hålla tal, men den 10 oktober kunde Malmö Tidning meddela, 
att nykterhetsmötet icke blev av, därför att domkapitlet i 
Lund till prästerskapet i stiftet utsänt ett cirkulär, som an-
sågs rikta sig mot just Wieselgrens nykterhetsverksamhet. 
Malmö Tidning ansåg saken så uppseendeväckande, att den 
i tidningen återgav största delen av cirkuläret, som meddela-
des ha väckt "kanske mindre wänlig stämning mot domkapit- 
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Erik Angelin. 
Efter fotografi. 

let". I cirkuläret uttalar stiftsstyrelsen sitt ogillande av "att 
prester inblanda sig i fremmande församlingars angelägen-
heter". Prästerskapet uppmanas att "icke utan verkligt be-
hof emottaga det biträde, som utifrån erbjudes, någon gång 
till och med påtränges". Vidare erinras "om olämpligheten 
af att i kyrkorna på hvilken tid som helst hålla sammanträ-
den, som icke hafva en i kyrkolag eller andra författningar 
föreskriven gudstjenst till föret-nån Dessutom "påminner 
Consistorium om varsamhet i af seende på allmogens samman-
kallande". 

Sjätv blev Wieselgren övertygad om, att det var mot ho-
nom cirkuläret riktade sig, vilket framgår av ett brev till 
vännen C. W. Skarstedt den 25 oktober samma år. 

"Brännvinspatronerna ha förmått Cons. i Lund att portför-
bjuda mig i ren häpnad öfver de fallande bränvinsopinionerna 
och thy åtföljande bränvinspriser. Emellertid söker jag mig 
till Småland och hoppas komma dit, der briinvinsintresset ej 
är så mägtigt." 

Den egentliga anledningen till cirkuläret var ett nykter-
hetsmöte i Glimåkra den 14 juli 1840, där Wieselgren uppträtt 
men även den mycket omtalade väckelseprästen Pehr Nyman. 
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Det dubbla Prestbetyget. 
(fårull', Lvl tunt, oterelia doniinanier :newa. 

V i r g. 

Flygbafren tar öfeerlined- 

1 nya Skånska Correspondenten för den 14 Oktober har en %Vigseltal 
rryva I Int om, huru en och annan kronolänsman, för att fa kornskäppan full, sam-
lar allmogen omkring sig. och med kränvinsflaskan i handen häller okt törstar sig 
nykterbetn) tal, och undfägnar sina gäster så iilvermattan, att de somna i stugan. 
da, sådana tal far man höra pö många ställen, och det är icke länge sedan man 
i den lärda staden Lund sa der trakterades med nykterhet, att man nära hlifvit 
yr i skallen, derfl'ire också många före slutet aflägsnade 	 visselnarr 
vilja under slit pådragna nykterhetsslöja dölja alla egna fel, och med bjelken i 
eget öga, Be de grandet i nästans, Men det heter frön garnmall: 'sopa förbt 
rent för din egen dörr, innan du vill sopa för andras," och k. Ileb,elint, betänk 
detta väl, eljest hektar jag du sjelf kommer alt betala violerna. Visscidigen han 
du, k. ni,ustitut, lava anledning klaga, att LiiTISA1331111Cil på >atlant sött sill lalla 
dig i takt: men tilläfventyrs är det din lycka, ont han icke nod sitt tal nä,fa 

på verlden och, lika rusgilvande som sjelfea brunvinet, nåra förvilla den. Ar 
fråga om anhangs viirfvare spetsa de oförskämdlieterie oggjern för att derined mör-
da sjelfva redligheten, och i tidningat genom hederligt folks förklening nedtram-
pa den sansade, den sjelfstlini(ige m,,dhorgarett. Men härtill lystrar endast den 
fege och vindryckare, kvart antal i röra bygder lyckligtvis icke är talrikt, och ti-
den skall utvisa, att Sköne, lika sjelfstöndigt nu som fordom, skall trotsa utbölin-
gen. *) 

•) i Tidningen med Rikrdagenunintealfabetet står för buketaf,rn W. "ingen utböling", 

Malma, tryckt lws J, Cr onguis t, 1839. 

Historien om ' det dubbla prästbetyget' var ett allvarligt angrepp mot 
den stridbare Wieselgren. För tre brännvinstörstiga dragoner utställde 
W. dubbla intyg och uppdrog åt deras korpral att avgöra, om det goda 
eller dåliga vitsordet skulle användas. Denne framlämnade bägge och 
W:s vedersakare utnyttjade saken dock utan framgång. Som bilaga till 
Malmö Allehanda den 19 nov. 1839 trycktes en plamf ett (se ovan), som 
i lätt camouflerade former ifrågasatte W:s heder. 

Denne hade med framstående talegåva och originellt språk 
åstadkommit en andlig väckelse i nordvästra Skåne och till-
strömningen av åhörare till hans predikningar var så stor, att 
den påkallade domkapitlets uppmärksamhet. Man hade vän-
tat, att möjligen finna villoläror i den omtalade predikantens 
predikningar, men dennes lagiskt-pietistiska grundåskådning 
gav ingen sådan anledning. Däremot åsamkade Nymans per-
sonliga angrepp från predikstolen honom många fiender, som 
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sökte anledning till anmälan för många berättigade klagomål. 
Domkapitlet hade av denna anledning haft många kontrover-
ser med Nyman och tvingats förehålla honom hans uppträ-
dande vid skilda tillfällen och det fanns nog en önskan hos 
domkapitlet att söka lokalt begränsa Nymans väckelseverk-
samhet. Det är nog intet tvivel om, att cirkuläret därför i 
första hand riktade sig mot denne. Då Wieselgren emellertid 
var den i landet mest kände av de båda talarna, så var det 
helt naturligt, att man ansåg denne vara huvudpersonen i 
målet. Cirkuläret hade utformats av domprosten H. Reuter-
dahl och som denne ogillade Wieselgrens nykterhetsverksam-
het ur rent kyrkliga grunder, hade skrivelsen fått en så all-
män formulering, att den säkerligen avsågs även träffa Wiesel-
gren. Biskop Faxe har i brev till Wieselgren den 12 oktober 
tydligt pekat på den egentliga orsaken till cirkuläret, men det 
är naturligt att detta för den intresserade allmänheten kom 
att anses som ett reaktionens angrepp mot Wieselgren. Under 
alla förhållanden blev cirkuläret ifråga orsaken, till, att Wie-
selgren icke fick hålla sitt nykterhetstal i Malmö och därige-
nom ge den lilla nykterhetsföreningen en impuls till aktivt 
nykterhetsarbete. Senare hör man ingenting av denna för-
ening, om man undantar en tveksam notis i en av F. Schulthess 
utarbetad förteckning över svenska nykterhetsföreningar, där 
en nykterhetsförening med tillnamnet Karolinska omnämnes, 
som hänföres till Caroli församling i Malmö. 

Rådman Quiding i Malmö Tidning ingrep i denna affär 
icke därför, att han var nykterhetsman, utan därför att fri-
heten var i fara. Han var individualist och hade sin egen upp-
fattning även i denna fråga. Den formulerades år 1841 i sam-
band med ett publicerat yttrande från magistraten i Malmö 
angående antalet värdshus i staden. Quiding beklagar "stats-
makternas eviga laborering med det förbistrade bränwins-
wäsendet" och menar att nationens väl fordrar brännvins-
bränningens och -försäljningens fullkomliga frihet. Han på-
står, att det skulle vara den största vinst för landet, om an-
talet värdshus ökade, ty genom fabriksmässig matlagning kan 
särskilt arbetsklassen få priset på födan nedsatt och få sund 
och ordentlig föda. Här skymtar redan nu de sociala funde- 

29 



ringar, som senare skulle samlas i det stora men förbisedda 
arbetet Slutlikvid med Sveriges lag och samma tankegångar, 
ehuru med en annan utformning, som 25 år senare skulle sam-
las i begreppet Göteborgssystemet. Quiding bearbetar ämnet 
vidare i en artikelserie i tidningen betitlad "Om värdshus-
rörelse". 

Den tekniska utvecklingen av brännvinsbränningen bidrog 
också att underminera husbehovsbränningens förutsättningar. 
Från år 1839 upprättades (bl. a. i Malmö av bryggaren J-
Malmqvist, handlandena Frick och Möller) ett flertal ång-
brännerier, men trots sin motsatsställning till husbehovsbrän-
ningen var det naturligt, att dessa icke bidrog till att främja 
nykterhetsfrågan som sådana En industri, som man däremot 
från nykterhetshåll väntade sig mycket av, var den under 
1830-talet experimenterande sockerindustrien. År 1836 kon-
stituerade greve Barck sockerbruket Patrioten i Malmö, som 
vid 1837/1838 års kampanj stod färdig att börja sin verksam-
het. Om sockerbetsodlingen skulle bli lönande hade ett starkt 
argument mot överskottodling av spannmål och potatis för 
brännvinsbränning skapats. Tyvärr spändes förhoppningarna 
för högt och det skulle dröja länge, innan sådan odling blev 
lönsam, och då hade förhållandena inom jordbruket ändrats. 

Sju år efter sitt första misslyckade framträdande i Malmö 
eller den 28 november 1847 fick Wieselgren, enligt vad Gustaf 
Andersson berättar, hålla ett nykterhetstal i Tyska kyrkan i 
Malmö. Då hade redan kraften ebbat ut i den organiserade 
nykterhetsrörelsen och det skulle bli andra krafter, som på nytt 
aktualiserade nykterhetsfrågan och förde den till framgång. 

Senare fick Wieselgren vid olika tillfällen framträda med 
populärvetenskapliga föredrag i den år 1848 bildade Bild-
ningscirkeln i Malmö. Wieselgren hade tidigt förstått, att 
propagandan för att säga nej till brännvin måste kombineras 
med ökade bildningsmöjligheter för arbetarklassen, om den 
skulle få den önskade effekten. Han blev därför verksam 
för den form av folkbildning, som meddelades i bildnings. 
cirklarna. Dessa vunno en oerhörd framgång, men ebbade 
mycket snart ut. I Malmö hade bildningscirkeln år 1849 så 
mycket som 1000 medlemmar, men redan 1852 upplöstes den 
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Sockerbruket Patrioten i kvarteret Svanen i Malmö. Detalj av aktiebrev 
från år 1836. 

på grund av det ringa intresse, varmed den omfattats av dem, 
vars fördel den åsyftat. Någon nykterhetsverksamhet kan 
man givetvis ej spåra i bildningscirkeln, men den avsåg dock 
att hjälpa till att bibringa arbetarklassen goda seder. 

De politiska omvälvningarna i Europa vid denna tid förde 
svallvågor av oro och förhoppningar även till vårt land. 
Bildningscirklarna leddes alltid av intellektuella och arbe-
tarna hade föga att säga till om i dessa. De nya frihetsideerna 
började väcka arbetarklassen till egna initiativ och som en 
följd härav bildades de första arbetad öreningarna i vilka 
arbetarna själva hade ledningen. I Malmö bildades år 1851 
en dylik arbetarförening ledd av en gördelmakare Hallberg, 
en självlärd filosof av svärmaretyp, och denna förening levde 
ett kort men uppmärksammat liv under några år. I likhet 
med bildningscirkeln hade den ej nykterhetsfrågan på sitt 
program, men nykterhetsfrågan trängde sig fram på grund av 
sin egenskap att vara ett verkligt problem, aktuellt framför 
allt i arbetarkretsar, där förbrukningen av brännvin kunde 
allvarligt inkräkta på förmågan att skaffa livsmedel. 
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1' iag.full? Sara' fa'? — 9tei fe Ml 
hå blanft vett:liftat 	Ce jag fra' får 
att jag å' lebautot af nufterl)ettiföretitngen, otly 
be' å' inin,Itrormeb 	— 4ban" ref«. om; 
idag od) prebitar, od) jag går °tuffing och gif 
nu umlaute ereutpet l' (IM!) l — ttPdew 
fapen0- förterfliga följper. 

I Malmö Tidning voro 
illustrationerna sällsynta. 
Någon gång kunde ett 
lånat träsnitt hitta vägen 
till redaktionen och nyk-
terhetsgyckel var den 8/2 
1851 säkert lika omtyckt 
i pressen som nu. 

Det nyvaknade medborgarsinnet tog sig politiskt uttryck i 
de många petitionerna som sågo dagens ljus under 1850-talet. 
I underdåniga, svassande och mångordiga skrivelser anhöllo 
olika grupper i samhället regering och myndigheter om att 
beakta dess speciella problem. Det var därför naturligt, att 
även nykterhetsfrågan upptogs i petitioner, då den mångåriga 
propaganda, som i landet drivits för husbehovsbränningens 
avskaffande, samlade sig för att åstadkomma ett resultat. 
Nykterhetsrörelsens ledning saknade själv målmedvetenhet 
och den opinion, som spontant växte fram över hela landet, 
leddes av grupper, som tidigare icke varit engagerade i nyk-
terhetskampen. Ur denna opinion uppstod så petitionsrörel-
sen som ett försök att påverka riksdagen, särskilt bondestån-
det, att snarast lösa frågan om husbehovsbränningens vara 
eller icke vara. 
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I Malmö var man särskilt tidig med petitioner i denna fråga 
och den första kända har med all säkerhet icke rönt infly-
tande av petitionsrörelsen i stort, utan var ett lokalt uttryck 
för en allvarlig önskan. Den 29 januari 1853 infördes i Malmö 
Nya Allehanda en insändare betitlad Arbetarens klagan öfmer 
det onda, hoaraf han lider. I denna klagades över brännvi-
nets skadliga verkningar. Det var inte nog med att det drog 
med sig moraliskt förfall, bränningen fördyrade också spann-
målen, så att den ringa lönen icke räckte till kläder och föda 
åt arbetaren och hans familj. Inga privatekonomiska eller 
statsfinansiella hänsyn fingo lägga hinder i vägen för instäl-
landet av brännvinstillverkningen. Insändaren var under-
tecknad av följande personer, som förtjäna att bli ihågkomna. 
Drängarna C. G. Håkansson, M. Ohlsson, J. Larsson, J. Ols-
son, B. Jönsson, M. Landgren, Hans Bengtsson, arbetskarlarna 
Peter Jönsson, Mårten Hansson, Påhl Christersson, timmer-
lärlingarna P. Ohlsson, N. Petersson, timmergesällen P. Ols-
son och skomakargesällen M. Roswall. Insändaren gav eko i 
landets press och togs som ett gott utslag av arbetarnas in-
tresse för att lösa sina egna problem. Den följdes den 26 mars 
av en ny insändare undertecknad av icke mindre än 332 ar-
betare och denna var troligen en följd av den uppmärksamhet 
den första insändaren väckt. 

Dessa små droppar i petitionsfloden väckte kanske sin 
största uppmärksamhet genom att de flätades in i handlingen 
i en samtidigt utkommande roman med nykterhetstendens. 
Den östgötske publicisten C. F. Ridderstad, känd som radi-
kalt liberal riksdagsman och politiker, skrev på 1850-talet en 
rad romaner i den efter EuOne Sue och andra fransmän po-
pulära, sensationella följetongsstilen. I romanen Far och son 
av år 1853, en hårresande skildring av dryckenskapen som 
orsak till samtliga samhällsklassers olyckor och fördärv, ci-
teras och diskuteras dessa petitioner av bokens huvudperso-
ner, av vilka den ene driver ett ångbränneri. I handlingen äro 
petitionerna löst påklistrade och inplockade allt efter de synts 
i pressen, men Ridderstad synes ha strävat efter att hjälpa i 
gång petitionsrörelsen. Ridderstads verk äro numera glömda 
och några konstverk kunde de knappast kallas, men de ha 
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säkerligen bidragit till att väcka intresse för de många tidens 
frågor, som rörde sig på 1850-talet. Genom romanen Far och son 
smyger sig ett nykterhetsinitiativ från Malmö in i den svenska 
litteraturhistorien, låt vara som en ganska oväsentlig detalj. 

Då Allehanda publicerat de insändare, som väckte detta 
uppseende, fordrar konkurrensavunden, att Malmö Tidning 
gör ett motdrag. Detta sker genom en satir i form av en f ölje-
tongsnovell En afton på Mon Bijou, som publiceras i april 
samma år. Författaren låter här huvudpersonerna i Far och 
son komma till Mon Bijou för att ur de 332 "tappra härolderna 
för nykterhetssaken" få en medarbetare till en planerad agi-
tationsresa genom landet, då de märkt, att romanen lästs blott 
av damer i societeten och ej av folket, för vilket den var skri-
ven. Detta visar sig ej gå, då, menar Malmö Tidning, det 
alltid är ett svalg emellan teori och praktik. 

Några andra nykterhetsinitiativ från denna tid finns ej att 
anteckna, såvida man inte skulle hänföra uppkomsten av den 
traditionella Nyårsbalen som ett sådant. Härom berättar 
Bernhard Cronholm i Snällposten den 27 december 1849. 
"Nyårsvisiterna hade blivit en ovana i Malmö — från tidigt 
på morgonen med överflöd i mat och dryck — och för några 
år sedan överenskommo en del aktade och för skick och ord-
ning nitälskande män att de ville göra allt för att avskaffa 
detta bruk. Men de sågo att ett surrogat måste sättas i stäl-
let och de funno ett som var ganska lyckat — det bestod i en 
allmän bal om aftonen på den vackra och rymliga Knutssa-
len, så arrangerad att alla klasser där kunde samlas. Detta 
gick för sig: projektet lyckades i början efter bästa önskan: 
förmiddagsvisiterna upphörde betydligt — de kräsliga bor-
den blevo icke uppdukade, inga florshuvor syntes på gatorna, 
allmänheten gick som sig borde i Kyrkan och om aftonen 
samlades alla, både unga och gamla, på Knutssalen och man 
hade där angenämt." 

Om Malmö stads riksdagsmäns inställning till husbehovs-
bränningens avskaffande och nykterhetsfrågan är föga spå-
rat. Borgmästaren Halling, som icke upplevde 1855 års riks-
dag har noga följt frågans utveckling men synes främst ha 
intresserat sig för hur frågan skulle inverka på den lagskyd- 
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C. J. Kock. 
Efter litografi. 

Jade handeln i städerna. Han lär dock i borgarståndet ha 
talat om "det elände;  som det överflödiga bruket av brännvin 
förorsakar inom vårt land". C. J. Kock, den mångfrestande 
malmököpmannen, som själv drev brännvinshandel, var per-
sonligen mycket måttlig i bruket av spritdrycker och uttalade 
vid flera tillfällen sitt ogillande av den fria husbehovsbrän-
ningen. Han kritiserade uppfattningen, att potatis skulle bli 
"förädlad" genom bränningen och menade "om derigenom de 
drinkares hjertan blifva förädlade, vill jag lemna åt mera 
sakkunnige att avgöra". I debatten i borgarståndet före be-
slutet om husbehovsbränningens förbjudande, yttrade Kock: 
"Det är att hoppas, att brännvinsbränningen numera sett sin 
gyldne tid." 

Den väldiga kampen mot husbehovsbränningen, som re-
sulterade i riksdagsbeslutet 1855, hade medfört en kraftig 
minskning av brännvinskonsumtionen i landet. Resultatet 
försvagade givetvis märkbart nykterhetsrörelsen och dess 
kraft ebbade ut. Där man ännu hade ledare och krafter kvar, 
sökte man att leda konsumtionen av fabriksbrännvin i för-
nuftiga spår. Det viktigaste och största experimentet i detta 
syfte var det s. k. Göteborgssystemet, som utmärktes av att 

35 



ett av kända och aktade män bildat bolag övertog utskänk-
ningsrättigheterna i staden och använde dessa så, att huvud-
vikten lades på god mathållning. All vinst å rörelsen, sedan 
aktieägarna erhållit vanlig ränta, skulle användas till arbetar-
klassens bästa. Göteborgsbolaget bildades 1865, men i Malmö 
skulle det dröja ända till år 1876, innan man var mogen för 
reformer i liknande riktning. Inte ens då angrep man pro-
blemet med det sociala patos, som varit vägledande för Göte-
borgssystemets upphovsmän. 

År 1856 invigdes den nya järnvägsstationen i Malmö och 
den ödets nyck, som förde södra stambanans ändpunkt till 
Malmö istället för till exempel Ystad, som då var utskepp-
ningsorten mot kontinenten, var ett mäktigt bidrag till att 
staden snabbt överflyglade alla skånska städer och snart blev 
rikets tredje stad. Folkmängden som 1830 var 8665 personer 
hade år 1860 växt till 18,919, men redan 1880 bodde 38,054 
personer i staden. De nya snabba kommunikationerna ska-
påde förutsättningarna för de stora industriernas Malmö. 
Stadens utveckling medförde stadsgränsens utflyttning åt 
olika håll och nya utvecklingsmöjligheter skapades i de båda 
värnarna Södervärn och östervärn, vilkå jämte Kirsebergs-
staden och de s. k. Rapsa- och Spånehusen utgjorde stadens 
ytterområden. Dessa kommo dock att bebos till stor del av 
de fattigaste industriarbetarna och riskerade att bli slum-
kvarter. Bland borgerskapet i gamla staden fingo de dåligt 
rykte, vilket säkert ibland hade fog för sig, men de goda bor-
garna dömde nog utan att fråga sig, vilka orsaker detta rykte 
hade och vad de själva gjorde för att förhindra det. 

Från att tidigare ha varit i stort sett fri, reglerades från år 
1855 även utskänkningen av spritdrycker genom förordningar 
och tillkom det de kommunala myndigheterna att bestämma, 
vilka som skulle ha rättighet att utöva sådan verksamhet. 
Rättigheterna auktionerades ut till högstbjudande, men magi-
straten bibehöll givetvis en viss kontroll över utövarnas kva-
litet och kunde vid nästa auktion hindra uppenbara miss-
bruk av verksamheten. Trots detta ökade antalet krogar i 
staden och kvaliteten å dessa sjönk betänkligt. Utom de 
större värdshusen utvecklades efter danskt mönster ett slags 
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enkla varietelokaler, de s. k. harplufterna, där "syngepier" 
underhöllo gästerna och skaffade sig inkomster genom att in-
samla slantar vid borden. Nykterhetsfrågan blev därigenom 
brännande aktuell och i stadens tidningar kunde ibland före-
komma angrepp mot "byttekrogarna" i Malmö. Konsul Th. 
Flensburg och överstelöjtnant B. Kjellman påtalade saken i 
stadsfullmäktige, som från år 1863 övertagit stadsstyrelsen, 
men först 1875 var dennas majoritet mogen för reformer. År 
1876 övertar ett nystartat bolag utskänkningsrättigheterna 
staden, som vid tidpunkten ifråga uppgår till 40 st., varav 35 

av stadsfullmäktige överlåtna och 5 s. k. priviligierade kro-
gar, som innehavarna driva på grund av burskap och som 
komma att försvinna i och med ägarnas död. Bolaget har ge-
nom förhandlingar med tidigare rättighetsinnehavare över-
tagit rörelserna och infört nya bestämmelser för utskänk-
ningen, som utan tvivel bidrogo till förbättring av förhållan-
dena. Malmö Utskänknings-aktiebolag hämtade sina impul-
ser från Göteborg, men vinsten skulle här disponeras av sta-
den. Ur de ordningsregler, som fanns vid varje utskänknings-
ställe, kan tydligt skönjas bolagets önskan att begränsa ut-
skänkningen till vad man ansåg vara normalt och därigenom 
motarbeta missbruk. 

Utskänkning av sprit och viner får endast ske i av bolaget med 
M. U. märkta flaskor och glas. 
Spirituosa och viner få endast säljas kontant. 
Servering får ej ske till berusade eller till minderåriga, varmed 
menas pojkar under 18 år. 

Dessutom fanns bestämmelser om öppethållande och fasta 
priser å varorna. 

Det vore således icke rättvist att påstå, att stadens ansva-
riga myndigheter voro ointresserade för stadens nykterhets-
problem. Både dessa och rättvisans utövare visade i många 
beslut och förordningar nit om medborgarnas vandel och för-
måga att bära sina bördor av plikt och uppförande. Men myn-
digheternas åtgärder äro sällan så ingripande, att de avse 
att ändra ett gängse bruk eller skapa en ny livsuppfattning, 
utan dessa tillkomma i syfte att reglera formerna för bruket 
eller uppfattningen så att ingen skada därav kan tänkas 
uppkomma. 
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Med stigande industrialisering visade staden tendens att 
alltmera proletäriseras. De låga lönerna och de många kro-
garna gjorde sitt till för att detta skulle gå fort, men utveck-
lingen och de snabbare kommunikationerna förde också med 
sig en andlig frigörelse från gamla åskådningar och nedärvda 
begrepp. Nya tankar började spridas ute bland folkets mas-
sor och dessa börja vakna upp till medvetande om, att dess 
problem endast kunde lösas av folket, självt. Det blir också de 
frambrytande folkrörelserna, som hindra stadens alltför tyd-
liga proletärisering och som ge de stora arbetarmassorna till-
fälle att bygga vidare på den solida grund, som de gamla 
köpmanssläkterna lagt och utan vilken icke någon utveck-
ling varit möjlig. Den nya nykterhetsrörelsen bidrog i väsent-
lig grad till denna goda utveckling. 

Den herrnhutiska fromheten, som i den gamle handelsman-
nen Emanuel Bager (kallad "den helige Bager") haft sin sista 
förespråkare i Malmö, kom att år 1860 på nytt få ett infly-
tande på det andliga livets struktur i Malmö. I Caroli f ör-
samling tjänstgjorde som pastor vid denna tid Ephraim Bager, 
son till Emanuel Bager, och denne bildade detta år en yng-
linga-f örening, som efter sin stiftare kom att kallas "Bagers 
ynglinga-förening" och som i sin fostran av ynglingar kom att 
skänka blivande fria missionsföreningar i Malmö betydande 
ledande män. Härigenom fick ynglingaföreningen, som av 
det följande framgår, ett visst inflytande på nykterhetsrörel-
sen samtidigt som den själv givetvis verkade för personlig 
nykterhet bland sina medlemmar. Ephraim Bager hade i sin 
utveckling påverkats av sin svärfar, den verksamme nykter-
hetsmannen, prosten Kallenberg i Tygelsjö, och var liksom 
denne personlig absolutist. Han avsåg nog icke att uppträda 
som pionjär för den frireligiösa verksamheten, som han genom 
sin ynglingaförening i viss mån blev, utan han var nog rätt-
trogen luthersk ortodox, även om han inte kunde frigöra sig 
från inflytande av faderns personliga väckelsekristendom. 

I samma utsträckning som denna förening kan man också 
räkna de på 1860-1870-talet bildade fria församlingarna som 
nykterhetsorganisationer. 1866 bildades Malmö Missionsför-
ening, 1870 baptistförsamlingen och 1871 metodistförsam- 
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Bagers ynglingaförening. Efter fotografi. 

lingen. Redan tidigare hade spridda försök att bilda friför-
samlingar uppmärksammats. Vi kunna här bortse från den 
med stor oro iakttagna verksamheten på 1850-talet av ame-
rikanska mormonpredikanter i Malmö, trots att mormonerna 
hade mycket bestämda åsikter särskilt i nykterhetsfrågan 
och säkerligen bidrogo till att rädda många drinkare från 
undergång. Mormonpredikanternas verksamhet utgick näm-
ligen mycket på att värva emigranter till Utah och därför var 
inflytandet för stadens vidkommande helt negativt. Intres-
sant är att finna, att den sedermera som godtemplarordens 
banbrytare i Sverige berömde, dåvarande baptistpredikanten 
Olof Bergström i en dagbok år 1868 skriver: "Den 4:de april 
var jag åter tillbaka i Sverige, besökte Malmö och talade med 
några bröder, varigenom jag sökte göra mig underrättad, på 
vad sätt man skulle kunna börja någon verksamhet i denna 
stora stad." Något officiellt nykterhetsarbete utförde icke 

39 



0. Bergström. 
Baptistpredikant, affärsman, emi-
grant, redaktör. Bildade den 
första I 0 G T-logen i Sverige 
1879. Född 1841, död i armod i 
Amerika 1910. — Efter träsnitt. 

dessa friförsamlingar, men "läseriet" har obestridligt överallt 
varit en synnerligen verksam nykterhetsfaktor och har sär-
skilt genom religiös omvändelse gjort nya män av försupna 
drinkare. 

Ett häftigt uppflammande och till synes mäktigt uttryck 
för den vaknande folkviljan kom från år 1868 fram i den 
detta år bildade Malmö Arbetarförening. Den fick mycket 
snart över tusentalet medlemmar, startade eget tidningsor-
gan och inlät sig på en vidlyftig handelsrörelse, som dock 
tillsammans med splittringar av personlig art snart stoppade 
de lovande ansatserna. Denna förening var ingen nykter-
hetsförening, men i dess allmänna syfte ingick att bibringa 
arbetarna hyfsning och kultur och ansatser i nykterhetsbe-
främjande syfte saknas icke. Enligt en uppgift i Malmö Han-
dels- & Sjöfartstidning den 22 maj detta år, diskuterades 
bland föreningens medlemmar en överenskommelse i syfte att 
motarbeta besök å krogar och värdshus. Vid föreningens ut-
flykter strävade man efter att upprätthålla god ordning och 
som ett led häruti tillsåg man att förfriskningar utan spiri-
tuosa funnos att tillgå. 

På 1870-talet började de moderna helabsolutistiska nykter-
hetssträvandena göra sig gällande, framsprungna som de voro 
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Eli Johnson. 
Nordamerikansk baptistpredikant och 
nykterhetsagitator. Född 1830, död 
omkr. 1910. — Efter träsnitt. 

ur den vanmakt i praktiskt nykterhetsarbete, som måttlighets-
f öreningarna råkat i. Även till Malmö spredo sig dessa nya 
åsikter och år 1876 kunna vi i samband med en söndagsskol-
konferens anteckna ett nykterhetsföredrag av den då och se-
nare verksamme nykterhetsmannen, grosshandlare C. 0. Berg, 
söm å Arbetareföreningens lokal "hovilla" talade över ämnet 
"Vår tids Goliath". Ett ännu märkligare besök hade Malmö tro-
ligen strax efter Jul 1876, när den då oerhört populäre ameri-
kanske baptistpredikanten och nykterhetsagitatorn Eli John-
son, om vilken en dåtida tidning skrev, att han "icke ger en 
knapp för en måttlighetssupares gudsfruktan", besökte staden 
under sin berömda agitationsturne genom Sverige, som på sina 
håll fick triumftågets karaktär. Strax efter detta besök finns 
den första verkliga nykterhetsföreningen i Malmö, Malmö 
emangeliska nykterhetsförening, som ,hade bestånd några år 
eller så länge dess andlige ledare fanns kvar i staden. Man kan 
på goda grunder antaga, att denna förening bildats just efter 
eller i anslutning till Eli Johnsons föredrag. överallt där Eli 
Johnson dragit fram hade nykterhetsföreningar bildats och 
tusentals människor grepos av hans förkunnelse och avlade 
nykterhetslöftet. I Malmö hade år 1870 en ung predikant 
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Erik Wingren med understöd av amerikanska medel blivit 
banbrytare för baptismen och genom stora personliga upp-
offringar och oerhört arbete lyckats skapa fasta positioner 
för dennas fortsatta arbete. Wingren var en lysande talare 
och organisatör, brinnande i anden, och hann med otroligt 
mycket under den korta tid han var verksam i staden. Han 
blev också Malmö ewangeliska nykterhetsförenings ledande 
kraft och då både Johnson och Wingren voro baptister och 
väckelsepredikanter av samma brinnande typ, bör även detta 
tjäna som bevis för det befruktande inflytande Eli Johnson 
hade vid denna nykterhetsförenings tillkomst. Då Eli John-
sons namn nämnes är det märkligt att finna, att det i dennes 
tryckta nykterhetstal ofta talas om godtemplarorden, som han 
själv sedan 1875 tillhörde, varför den tanken gärna gör sig 
påmind, att han möjligen redan vid sitt besök i Malmö kan 
ha berört orden och dess syften. 

Lustigt nog synes denna förening första gången ha vänt sig 
till en större allmänhet i samband med ett baptistbröllop i 
april månad 1877, som på sin tid väckte uppmärksamhet. 
Den ena av kontrahenterna hade utträtt ur svenska kyrkan 
och kyrkoherde Hägglund i Caroli hade i anledning härav 
vägrat lysning. Vigsel skedde därför i baptistkapellet, där 
brudparet i vittnens närvaro avgåvo äktenskapslöften. När 
efter akten förfriskningar bjödos, samtalades enligt uppgift 
även om nykterhetsfrågan och utdelades till de närvarande 
"Stadgar för Malmö ewangeliska nykterhetsförening". § 2 i 
dessa lydde sålunda: 

"Inträde i föreningen är fritt för var och en man eller kvinna, som 
skriftligen avgiver löfte, att med Guds hjälp avhålla sig från alla 
rusdrycker såsom njutningsmedel (häri inbegripes även vin, bier 
och porter) och som därjämte förpliktar sig att avhålla sig ifrån 
att för egen del bjuda, avyttra eller tillverka nämnda drycker." 

Det nya radikala avhållsamhetskravet var således här klart 
och tydligt formulerat. 

Från föreningens verksamhet kan ur ett referat från års-
berättelsen för år 1878 anföras följande: "Föreningen hvars 
debet och kredit gått ihop och lemnat ett litet öfverskott hade 
under 1878 haft 9 sammanträden, 2 ledda af en framstående 
nykterhetspredikant, de öfriga af styrelsen. Af 124 som af- 
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gifwit nykterhetslöftet, hade 6 afflyttat, 6 utträtt, utan att 
man hade anledning tro, att de skulle svika sina löften, åtta 
hade brutit sitt löfte, 22 hade på sednare tiden icke träffats, 
28 hade under året afgif vit nykterhetslöf tet och föreningens 
hela styrka af medlemmar som veterligen voro trogna sina 
grundsatser utgjorde 82." Dessutom meddelas att bland dessa 
bildats "De absoluta nykterswännernas i Malmö sjuk- och 
begravningskassa", med lägre avgifter än någon liknande för-
ening i samhället. Förslag om startandet av ett "nykterhets-
wärdshus" har även väckts inom föreningen. 

Pastor Wingren emigrerade 1880 till Amerika, där han ver-
kade under många år. Strömmen över Atlanten sög just un-
der dessa år till sig mycket av det bästa svenska blodet och 
kanske en del av det sämre, men gav i gengäld nya impulser 
till det gamla landet. Nykterhetsföreningen i Malmö var i 
verksamhet säkert så sent som den 1 april 1881 och muntliga 
uppgifter ha satt en metodistpastor therholm, som sedan kom 
att medverka till godtemplarordens införande i staden, som 
ledare för föreningen under dess sista verksamhetstid. Denne 
tillträdde sin befattning i augusti detta år, varför föreningen 
måhända verkat längre. Malmö ewangeliska nykterhetsför-
ening rekryterade sina medlemmar huvudsakligen från de i 
staden verksamma friförsamlingarna. Dess möten höllos i 
Baptistsalen, Fabriksgatan nr 9 och i Metodistsalen i Lilla 
Kvarngatan. 

Det rörde sig emellertid andra krafter i tiden och det skulle 
bli under helt nya arbetsformer, som den nya nykterhets-
rörelsen skulle vinna framgång. Mycket har skrivits om hur 
det kunde komma sig, att en till synes för svenska förhållan-
den så främmande företeelse som "The Good Templar order" 
kunde på så kort vinna den oerhörda framgång den hade över 
hela landet. "I mellersta Sverige uppväxte loger som svampar 
ur jorden. Man fattade inte vad som föranlett människorna 
att lyssna till föredragshållarnas trägna uppmaningar, men 
man märkte snart att det blivit liksom ett obetvingligt och 
levande behov hos de hederligaste att gå med i ledet. Det låg 
i själva tidsandan, att dryckenskapen effektivt måste mot-
arbetas och de gamla hjälpmedlen hade visat sig föga tillför- 

43 



litliga." Framgången är så mycket mera märklig, som orden 
kom till vårt land splittrad i tvenne varandra hätskt bekäm-
pande grupper, efter sina ledare benämnda hickmaniter och 
maliniter. Det var i negerfrågan, som enigheten hade brustit 
inom orden, och även i Sverige blev denna fråga ett viktigt 
argument i propagandan. Det var "Onkel Toms stuga", läst 
och beundrad av gammal och ung, som nu överfördes till vårt 
land, och det var viktigt för särskilt maliniterna att ständigt 
påpeka, att just deras gren förfäktade alla de nya tankar om 
kärlek och broderskap, som den nya tiden varslade om. Hick-
maniterna å sin sida förfäktade och detta med viss rätt, att 
de representerade den ursprungliga orden, ur vilken malini-
terna endast var en utbrytning. 

Om man vill bedöma dessa första år för godtemplarorden 
i Sverige, måste man placera händelserna i deras rätta sam-
manhang. Det undgår en då icke, att ordens ursprungsland, 
Amerika, då de oanade möjligheternas land, hade en mycket 
stor betydelse för den framgång orden hade härhemma. Den 
mäktiga folkvåg, som från Sverige drog över till Amerika 
under 1800-talets sista decennier åstadkom i hemlandet en 
måttlös beundran för allt vad den nya världen skapat. Var 
det då underligt, att en egendomlig amerikansk rörelse skulle 
finna en ypperlig jordmån i vårt land. Reflektionen att or-
densformerna hade äldre och närmare ursprung än det nya 
land, varifrån "The Good Templar order" kom, gjordes aldrig 
och hade nog icke ändå uppmärksammats. 

I en överraskande notis .i tidningen Svenska Good Templar, 
maliniternas organ, den 24 mars 1882 läser man: 

"Loge är äfven, enligt telegrafisk underrättelse, bildad i Malmö, 
av br. C. 0. Wassberg från Jönköping. Logens namn är Brage 
(Bager, förf. anm.)." 

Överraskad blir man av att denna händelse befunnits vara 
så viktig, att den intelegraferades till tidningen. Vid denna 
tidpunkt torde man annars vara rätt van vid att under off i-
ciella meddelanden i tidningen endast räkna upp det oftast 
stora antal loger, som bildats i landet under den gångna vec-
kan. Den gode br. Wassberg, av den malinitiska storlogen 
utsedd distriktsdeputerad, hade tydligen upplevat en triumf, 
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C. 0. Wassberg. 
Tapetserare från Jönköping. Data okända. 
Provinsdeputerad för den malinska storlogen 
av IOGT i Sverige. Instiftade den första 
godtemplarlogen i Malmö år 1882. — Efter 
fotografi. 

som han icke länge kunde bära ensam. Denna triumf kunde 
heller icke enbart ha sin grund i den ständiga fejd mellan de 
båda ordensgrenarna, som utkämpades överallt under eröv-
ringen av landet, det måste också ha varit speciella förhål-
landen i den stora Skånestaden, som vid detta tillfälle spe-
lade in. 

Det är redan vid en tidig granskning märkligt, att det 
dröjde ända till in på året 1882, innan godtemplarorden lyc-
kades vinna insteg i Malmö. År 1879 kom orden till Göteborg 
och i februari 1881 bildades den första logen i Skåne, logen 
Framgång i Hässleholm. Malmö var ju redan då den mest 
betydande Skånestaden och det är självklart, att ordens pion-
järer sökte införa orden i denna stad ganska tidigt. Detta så 
mycket mera som stora möjligheter för ett framgångsrikt 
godtemplararbete fanns, främst därigenom att redaktören för 
en av stadens tidningar var nykterhetsman och tidningen hade 
sedan länge verkat i nykterhetens intresse. Redaktören var 
Johan Berndt Westenius och tidningen "Framåt". (Om 
denna tidning se Malmö Fornminnesförenings årsskrift år 
1946). Denne mans betydelse för ett framgångsrikt nykter-
hetsarbete ansågs vara så stor, att man icke inom ledande 
godtemplarkretsar ville bilda loge utan hans medverkan, detta 
så mycket mera som Westenius redan tidigt visat intresse för 
ordens arbete. Detta var säkerligen orsaken till att det dröjde 
så länge, innan loge kunde bildas, men som vi snart skola 
finna, hade saken redan långt tidigare varit på tal. 
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Första gången, godtemplarorden omnämnes i "Framåt" är 
i en notis den 5 mars 1880, där nykterhetsverksamheten i Ar-
boga beröres. Här hade orden vid denna tidpunkt sitt star-
kaste fäste. Splittringen inom de första logerna var då i full 
gång och den 13 augusti bildades malinitisk storloge i Skövde, 
vilken den 29 oktober följdes av en hickmanitisk i Göteborg. 
Följande vittnesbörd om striden mellan de båda grenarna 
ge en bild av förhållandena i Malmö. I den hickmanska gre-
nens årsrapport den 11 april 1881 skriver ordenschefen Carl 
Hurtig: 

"Själv har jag gjort ett besök i Malmö, där jag icke lyckades bilda 
någon loge. Men som Bergström (Olof Bergström, maliniternas då-
varande ledare, förf. anm.) hade på förhand planerat jordmånen 
där, anser jag mycket vunnet därigenom att han själv även miss-
lyckades vid sitt strax därefter inträffade besök på samma plats." 

Och om Bergström har Saxon i En tidningsmans minnen 
skrivit: 

"Bergströms resor — särskilt nere i Skåne — voro verkliga triumf-
tåg ... Här må jag blott säga att han — och jag med — blevo 
mycket besvikna att ej få J. B. Westenius med i orden. 
Han höll på att ordna en paviljong till Malmöutställningen och 
hade inte tid, utbrast Bergström, harmsen över att något så smått 
kunde hindra Westenius från att bli med om något så stort som 
godtemplarorden. Som bekant anslöt sig Westenius senare till orden 
och blev en ivrig agitator för densamma i tal som skrift, även 
sedan hans Framåt upphört." 

I Hurtigs skadeglada anmärkning finner man, att Berg-
ström varit först på platsen, men malmöutställningen verkar 
som något svepskäl, då denna icke hölls förrän på hösten 
1881. Kanske hade Westenius fått reda på schismen och velat 
avvakta händelsernas utveckling. Faktum är dock, att Weste-
nius först hade kontakt med maliniterna. Att han också var 
beredd att göra en insats för dem framgår av hans varma 
hälsning till orden i en ledare i "Framåt" den 7 januari 1881: 

Wi ha i Malmö stad en nykterhetsförening, hwars medlemmar för-
bundit sig till absolut nykterhet och att hwarken förtära berusande 
spritdrycker, win eller starkt öl. I denna förening finnas dock en-
dast religiöst folk, som omfatta pietismens (läseriets) lärosatser. 
Wi önska att inom staden måtte uppstå en annan nykterhetsför-
ening, som wore alldeles oberoende af religiösa åsikter. 
I England finnes en stor och mycket utbredd orden "The Good 
Templar order". Bland annat godt som denna orden innefattar är 
äfwen ett allvarligt nykterhetssträfvande. Nu har denna orden 
kommit till vårt land, där den ger ut en tidning "Den Swenske 
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Good Templar". I Arboga och flere städer har denna orden en loge. 
Wi tycka ej om frimureri och hemlighetsmakeri. Det goda behöver 
aldrig dölja ansiktet. Men om "Good Templar orden" kan medföra 
nykterhet, så önska wi att den måtte komma hit och uttränga alla 
ordnar, där det, som någon nyss yttrade "supes kopiöst". Wi in-
bjuda således "Good Templar"-bröderna att komma till Malmö, 
till Eslöv, till Lund, Landskrona, Ystad och Trelleborg. "Framåt" 
skall rekommendera dem, puffa för dem, hälsa dem wälkomna, ty 
i denna stund gör ingen sitt fädernesland större tjänst, än den som 
werkar för nykterhet." 

Här uttalas en bestämd önskan om någonting nytt till nyk-
terhetsarbetets fromma i Malmö. Westenius är här något kri-
tiskt inställd till ordensväsendet och det är tydligt, att han 
vid denna tidpunkt icke kände splittringen inom orden. Men 
ganska snart synes han ha blivit underrättad om den vid 
Carl Hurtigs besök hos honom. Den 1 februari kan man i 
"Framåt" läsa följande notis: 

"Föredrag om Good Templarorden och dess betydelse för nykter-
heten. 
Om icke hinder uppstå kommer en af förmännen för Good Templar-
orden i vårt land att i morgon onsdag kl. 8 e. m. i arbetareför-
eningens sal meddela några bidrag ur nämnda ordens historia och 
dess betydelse för det allmänna nykterhetsarbetet. Widare genom 
annonser i morgondagens tidningar. 

Vem detta var ges ingen antydan om, men det tidigare 
sagda pekar på Bergström. Man var emellertid redan på för-
hand medveten om att hinder kunde uppstå och sådana upp-
stodo tydligen också, ty den 2 februari 1881 blev icke dagen för 
ordens införande i Malmö. Det skulle dröja mer än ett år 
ännu. Kanske har man skäl att antaga att Hurtig, lockad av 
Westenius' citerade ledare i "Framåt", gjort ett hastigt besök 
hos Westenius under januari månad och därvid väckt Weste-
nius misstänksamhet, så att Bergström fann 'en icke alltför 
ivrig logebildare i Westenius. Hurtigs egna ord tyder på 
detta, då han säger att mycket är vunnet därigenom att icke 
Bergström lyckades bilda loge, trots att denne väl förberett 
saken tidigare. Detta besök måste enligt Hurtigs rapport ha 
gjorts i god tid före den 11 april och den angivna tidpunkten 
förefaller trolig. 

Westenius hade emelleitid nu fått sitt intresse väckt för 
godtemplarorden och båda ordensledarna hade säkerligen 
givit honom material för närmare studium av orden. Resul- 

47 



tatet härav visade sig snart, ty redan den 15 mars samma år 
börjades en artikelserie i "Framåt" benämnd "Dryckenskapen 
och Good Templarorden" och fortsattes i fyra nummer. I 
denna ges en historisk översikt över spritmissbruket i Sverige 
och framhålles särskilt Peter Wieselgren banbrytande verk-
samhet. Artikeln är synnerligen agitatorisk och orden intro-
duceras bl. a. genom följande vackra ord, som mycket väl 
kunna vara hämtade direkt ur någon agitationsskrift: 

... "Den som icke känner dryckenskapen i hela dess afskyvärda 
gestalt kan aldrig bli en Good Templarbroder 
... Däri ligger Good Templarismens underbara makt, att den kan 
rycka drinkaren ur hans fördärfliga vanor och bringa honom till-
baka till nykterhet, helsa och arbetsamhet ... 
... Men att återställa drinkare är dock icke Good Templarismens 
uppgift. Dess uppgift är högre. Good Templarismens höga mål är 
dryckenskapens utrotande från jorden. Om ingen blir drinkare, 
så försvinner dryckenskapen af sig sjelf, det är klart som dagen. 
Good Templarorden ställer sig till strid icke mot dryckenskapen 
utan mot måttlighetsdrickandet, ty det är ur måttlighetsdrickarnas 
stora och talrika klass drinkareskaran rekryteras. Funnos inga 
måttlighetsdrickare skulle ej några drinkare uppstå ... 

Hvarje Good Templar broder är förbunden till tro på Gud, den 
ewige, allsmäktige och kärlekfulle, men för övrigt må han vara 
jude eller kristen, sanningssökare eller läsare, luteran eller katolik. 
Den anda, som råder i logen är kärlekens, fördragsamhetens och 
frihetens ... 

Allt syntes klart för logebildande och det berodde endast 
på Westenius, när detta skulle ske. Han synes också vara 
medveten om att något snarast måste göras i saken, om han 
icke skulle bli förekommen. Han önskade ha väckt S frågan 
men ville icke att något skulle göras förrän efter 1881 års 
lantbruksmöte och industriutställning. Som pressman var han 
engagerad i denna och av vad tidigare sagts hade han även 
med någon paviljong att skaffa. Westenius hade även andra 
järn i elden och alla måste skötas. Han hade strax innan bil-
dat Reformföreningen i staden och intresset för denna fick 
icke släppas. Han sammankallade därför till offentligt möte 
i Reformföreningen den 22 maj och har å dagordningen en 
diskussion: Kan något med framgång uträttas för drycken-
skapens motarbetande i samhället? I "Framåt" den 24 maj 
finns referat över mötet: 

"Reformföreningens nykterhetsmöte sistlidne söndag war hevistadt 
af omkring 100 för saken intresserade män. Ordf. redogjorde i ett 
föredrag, som upptog något över en timme, för nykterhetsfrågans 

48 



ståndpunkt i wårt land såwäl som i jordens viktigaste kulturländer 
och slutade med en önskan att en allmän utanför den religiösa 
verksamheten stående nykterhetsförening måtte komma till stånd 
i vår stad, men trodde dock att saken ytterligare borde behandlas 
på ännu ett möte i september eller oktober. 
De talare som härpå yttrade sig, woro alla af den meningen, att 
frågan långt förut borde warit på tal, att man dröjt alltför länge 
och att det skulle wara skadligt att nu ytterligare invänta höst-
månaderna innan något göres. Tvärtom borde man smida då järnet 
är varmt. Redan i denna eller i början af nästa månad bör Malmö 
allmänna nykterhetsförening bildas. 
Föreningens beslut blef i öfverensstämmelse med dessa talares 
yttrande. 
Till följd häraf kommer Reformföreningens styrelse att oförtöfwat 
utfärda ett upprop till dem bland stadens manliga innevånare, som 
wilja deltaga i striden mot rusdryckernas förhärjande makt, för 
att deri uppmana dem att sluta sig tillsammans i grupper för att 
till att börja med på kortare och sedan på längre tid ingå i "Malmö 
allmänna Nykterhetsförening". 
De som antecknadt sig till medlemmar bli sammankallade till möte 
i arbetareföreningens lokal någon dag i början af juli månad." 

Referatet nämner icke någon gång godtemplarorden, men 
man kan nog fastslå, att Westenius, ty det var han som var 
ordförande i Reformföreningen, i sin expose över nykterhets-
frågans läge i olika länder även berörde orden. Detta skulle 
således vara första gången orden offentligt bragtes på tal i 
Malmö. Då Westenius icke ville att någon loge skulle bildas 
vid denna tidpunkt kom han icke med några positiva förslag. 
Han blev emellertid här desavouerad av övriga talare och så 
kommer, troligen delvis mot Westenius önskan, Malmö all-
männa nykterhetsförening till stånd. 

Det upprop som Reformföreningen lät sprida i staden i 
1500 exemplar var ställt till "arbetare och öfrige samhällsmed-
lemmar i Malmö" och den blivande nykterhetsföreningens 
grundsatser angåvos vara: 

1) Medlem af föreningen må under den tid medlemslöftet gäller 
icke utan läkares skriftliga ordination förtära destillerade sprit-
drycker af något slag. 
Det må äfven bero af ledamots fria wal, om han äfven will helt 
ock hållet afstå från allt bruk af bier och win, dock må dessa 
drycker endast njutas sparsamt. Med sparsamhet förstås ett glas 
njutet wid måltider.  eller då man är törstig. 
2) Endast den, som minst 8 månader afhållit sig från rusdrycker 
kan aflägga nykterhetslöftet för lifstiden. 
3) Den som, med afbrytandet af bruket af spritdrycker, inträder i 
föreningen, aflägger nykterhetslöftet att börja med endast för en 
kortare tid. 
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4) Föreningen anordnar wid lämpliga tillfällen nykterhetsföredrag 
och fäster, till hwilka allmänheten inbjudas. 
5) Föreningen ställer sig utanför den religiösa 'verksamheten och 
de kyrkliga partierna. För inträde fordras en sedlig och i borger-
ligt hänseende anständig vandel. 
6) Ingen föreningsmedlem må locka eller tubba någon att i för-
eningen ingå men hvar och en som af fri wilja anmäler sig är i 
föreningen wälkommen. 
7) Löftet afgifwes högtidligt inför föreningen eller någon grupp 
däraf och den i föreningen inträdande inskriver sitt namn i en 
derför afsedd bok. 
8) Det är önskligt att personer af samma samhällsställning som 
känna och kunna ha förtroende för varandre, bilda grupper inom 
föreningen. 

Detta är i själva verket ett kulturdokument, ett krampak-
tigt försök att i sista minuten inför godtemplarordens väldiga 
framgångar skapa någon sorts halvabsolutism, rädd som man 
var för de nya stränga, absolutistiska nykterhetskraven. 
Dråplig är denna halvabsolutism, då man tillåter ett spar-
samt bruk av bier och vin och på fullt allvar säger: "Med 
sparsamhet förstås ett glas njutit vid måltider eller då man 
är törstig." 

Då det gäller att utreda, har stor del Westenius har vid 
detta aktstyckes tillkomst passar som argument hans egna 
ord i "Framåt" den 7 juni, sedan föreningen bildats den 5 juni: 

"Inom samhället finnes mera än tusende, som för längesen lärt sig 
afsky rusdryckerna, ehuru de ännu icke förmått att slita sig från 
deras bruk. Dessa skola af nykterhetsföreningen ständigt påmin-
nas om rusdryckernas skadlighet och obehöflighet och den ene 
efter den andre skall, till gagn för sig och de sina och till ett gott 
föredöme för sina medmänniskor, inträda i den nybildade Malmö 
allmänna nykterhetsförening, hvilken får en sådan organisation att 
steget från denna och inträde i Good Templar orden icke medför 
någon svårighet. Wi anse nämligen denna orden wara den form af 
nykterhetswerksamhet, som gifwit de aldra bästa resultater." 

Westenius synes ha blivit överrumplad av förslaget om 
denna allmänna nykterhetsförening men ville ändå icke före-
slå logebildande. rstället sökte han göra det bästa av situa-
tionen och medverkade synnerligen aktivt vid bildandet av 
föreningen. Han torde dock hela tiden ha ansett den allmänna 
nykterhetsföreningen endast som en etapp på vägen mot god-
templarordens införande. Kanske hade hans radikalism i Re-
formföreningen kommit honom att tidigare kritisera frimureri 
och ordensformer, sträng republikan som han var, och ville 
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August Palm. 
Efter fotografi. 

han därför endast så småningom acceptera dessa former? 
Kanske var hans redliga uppsåt detta, att han ville skona 
Good Templar orden från alla de svaga, för vilka ordens 
stränga principer skulle bli alltför tunga att bära, och det att 
han ville se orden som en verklig jämlike med andra hemliga 
ordnar, främst då frimurarorden. 

Hur som helst, Malmö allmänna nykterhetsförening kom 
aldrig riktigt i gång. Den bildades med 18 medlemmar, ett 
icke överväldigande antal. Vad värre var, den saknade all 
livskraft. En Göteborgstidning hann dock att konstatera, att 
föreningen var avgjort religionsfientlig och "Framåt" pole-
miserade mot denna felbedömning av föreningens stadgar. 
Redan den 8 juli kunde man sedan läsa i "Framåt", att för-
eningen måste uppskjuta sina möten till efter lantbruksmö-
tet. Därefter är allt tyst om den. Lantbruksmötet spökar så-
ledes igen som hinder för nykterhetsarbetet i Malmö, men 
snart inträffar nya händelser, som oerhört mycket sysselsätta 
Westenius och även befolkningen i Malmö och nykterhets-
arbetet får vila ytterligare någon tid. 

Den 6 november håller skräddaren August Palm sitt nu 
historiska första socialistiska föredrag å hotell Stockholm och 
Westenius engagerar sig helt i den strid, som härigenom upp-
kommer. Denna strid slutar med Palms seger och Westenius' 
tillintetgörande. Det är ett stycke svensk historia som utspe- 
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las och som alltid i historien vinner segraren ära och beröm-
melse, medan den besegrade glömmes bort. Allt detta är den 
icke oviktiga förhistorien till godtemplarordens införande i 
Malmö, men även själva logebildandet, när det äntligen kom 
till stånd, har sin särskilda historia. 

I september månad 1881 tillträder en pastor tijerholm be-
fattningen som predikant i Metodistförsamlingen i Lilla 
Kvarngatan. Han kom från Jönköping, där han var medlem 
i en hickmanitisk godtemplarloge. Han var även försedd med 
en provinsdeputeradfullmakt och sökte därför göra vad han 
kunde för att bilda loge i staden. Han synes även ha verkat 
som ledare i Malmö ewangeliska nykterhetsförening under 
dess sista verksamhet. 

Westenius hade, som vi sett, grundligt förberett sig, innan 
han ville vara med om att bilda någon loge och han hade även 
studerat schismen mellan Hickman och Malins i negerfrågan. 
Han hade därvid kommit till den slutsatsen, att den hick-
manska ordensgrenen var den ursprungliga (vilket den ju 
också mycket riktigt var) och därför den rätta och ville där-
för endast stödja denna ordensgrens verksamhet. Malins be-
tecknar han, som en man, som fläckats av ett beklagligt svek 
och i maliniternas organ Svenska Good Templar får han kritik 
för dessa sina ord. Så småningom hade Westenius beslutat 
sig för att loge skulle bildas och han aviserar i "Framåt" den 
20 januari 1882 om ett godtemplarmöte i arbetarföreningens 
lokal vid Stora Trädgårdsgatan i februari månad. "Att per-
soner inom samhället finnas som stå färdiga att ingå i orden, 
om en loge kommer till stånd, weta wi. Saken är således för-
beredd ..." 

En söndag i februari månad håller så pastor t$jerholm, som 
väl är försedd med fullmakter men icke var någon särdeles 
nitisk agitator för orden, ett nykterhetsföredrag omedelbart 
efter den sedvanliga eftermiddagsgudstjänsten i metodistsalen 
i Lilla Kvarngatan. Det är med all säkerhet detta möte, som 
Westenius förberett, ehuru lokalen var en annan. Detta möte 
har hittills ansetts som den händelse, då orden för första 
gången offentligt fördes på tal i Malmö, men av det tidigare 
sagda framgår att om än intet sagts, så hade dock redan myc- 
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ket skrivits och planlagts om orden. Det blev dock inte någon 
loge vid detta möte och Westenius har fortfarande mycket 
att stå i och ehuru han är aktivt intresserad av detta möte 
har han inte tid att just då fortsätta med nykterhetsarbetet. 
Det räcker att antyda, att det berömda Almbacksmöte, där 
päronträdet för första gången blev August Palms talarestol 
ägde rum just under denna februari månad. Vid detta möte 
led Westenius ett svårt nederlag och den 4 mars utkom första 
numret av "Folkviljan" och beredde Westenius och "Framåt" 
nya svårigheter. 

Det är vid denna för Westenius kritiska tidpunkt som en 
av maliniternas distriktsdeputerade, C. 0. Wassberg, helt 
apropå anländer till staden. Det verkar faktiskt som om en 
kupp vore planlagd. En lämpligare tidpunkt kunde näppe-
ligen väljas för en prima överraskning för Westenius och 
hickmaniterna, som hade så att säga speciella förutsättningar 
i Malmö. Man kan då förstå den triumfkänsla, som kom 
Wassberg att skicka telegram om att han hade lyckats. 
Själva händelseförloppet var annars enkelt. Efter pastor 
therholms predikan i metodistsalen den 19 mars uppträder 
Wassberg och håller ett kort tal till de med nyfikenhet lyss-
nande åhörarna. I korta drag skildrade han godtemplaror-
den och lyckades för sin sak vinna 15 personer, vilka tågade 
till arbetareföreningens sal Novilla vid St. Trädgårdsgatan 
och hos vaktmästaren där 0. Kristensson instiftades den för-
sta logen. Logen erhöll namnet "Bager" efter en av stadens 
mest bemärkta män och dess ordningsnummer blev 132. Pas-
tor tijerholm står antecknad å chartern men ingick aldrig i 
logen. Westenius belyser händelsen i en artikel i hickmani-
ternas organ Reform vid ett senare tillfälle, som bl. a. visar 
den stora grundlighet, med vilken han själv ville gå till verket. 

"Vid bildandet af nya loger har man ofta inom den yngre grenen 
gått till väga på ett sätt, som Eder brefskrifvare ej kan gilla. En 
deputerad reser ut, håller ett föredrag, får några att anmäla sig 
och inviges logen, aflemnar 5 ritualer och — reser. Logen kan 
under sådana förhållanden komma i goda händer, det kan man se 
i Malmö och Trelleborg, den kan också bli ett fuskverk ... 
Då man i Malmö höll på att bilda en loge af den äldre grenen, 
upptäcktes att en herre vid namn Wassberg kommit och rest i smyg 
samt i en handvänning i största hemlighet bildat logen "Bager". 
Den kom i goda händer och arbetar nu vid sidan av vår äldre 
grens loge." 
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Logen Bager hade emellertid instiftats och Westenius hade 
ännu en gång genom sin omständighet och långsamma taktik 
låtit ett tillfälle gå sig ur händerna. Inte förrän den 31 mars 
meddelar han i "Framåt" att logen Bager bildats och han ver-
kar i tidningen vara okunnig därom tills dess. Det synes dock 
föga troligt att han icke genom pastor t$jerholm, som även 
medverkade vid logen Bagers bildande, blivit underrättad om 
detta förhållande. Hans planer måste ha varit kända så myc-
ket, att åtminstone sladdret letat sig väg till honom och hans 
tidning. Den 28 låtsar han emellertid icke om någon sådan 
kännedom, då han skriver: 

"Om tystnadens makt eller Good Templarismens hemligheter hål-
ler prowinsdeputeranden i Good Templarförbundet J. M. ojerholm 
föredrag nästa torsdag i Industriföreningens sal och nästa söndag 
i arbetareföreningens lokal, båda dagarna kl. 7 e. m. 
Hr. pastor öjerholm är wäl inne i ordens angelägenheter såväl som 
i dess hemligheter. Wi hafwa en gång förut hört pastorns föredrag 
i ämnet. Det är både fängslande och lärorikt." 

Då söndagsmötet hållits å arbetareföreningens sal den 2 
april meddelar Westenius resultatet i sin tidning: 

"Efter det föredrag, som den amerikanska grenens provinsdepu-
terad i söndags höll för 115 åhörare, anmälde sig 30 personer, där-
ibland flera kända nykterhetsvänner, till inträde i orden. Logen 
bildades genast och med öflig högtidlighet aflade de inträdande 
det liwsvariga löftet att ej förtära, köpa, sälja eller bjuda rusgif-
wande drycker, samt att i allt främja nykterhetens sak och ordens 
bästa.' 

Detta var logen nr 113 F. H. Kockums av den hickmanska 
ordensgrenens födelsestund. 

Äntligen var då godtemplarorden införd i Malmö och snart 
är staden också en skådeplats i den fejd de båda ordensgre-
narna mera förde mot varandra än mot dryckenskapen. Det 
synes vara även andra motsättningar än de båda ordensgre-
narnas strider, som orsakade spänning i Malmö. Även i de 
personer, som blevo de första medlemmarna i de nya logerna 
kunde man skönja logernas ursprung. Logen Bager bildades 
av enkla män utan skolbildning, medan däremot logen F. H. 
Kockum rekryterades från det lägre borgerskapet i staden. 
Logen Bagers förste ordförande blev portvakten vid stadens 
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arbetsinrättning, Ola Billquist, en man, som trots sin ringa 
skolbildning men tack vare sitt gedigna uppträdande och fast 
grundade tro blev en man att räkna med under den första 
tiden. Billquist var en djupt religiös man och hade genom sin 
omvändelse och anslutning till metodismen brutit med ett 
föregående liv i dryckenskap. Han lämnade dock metodist-
samfundet på grund av en orättvis beskyllning för nykter-
hetsbrott. Han tillhörde även Malmö ewangeliska nykterhets-
förening. Till den hickmanitiska logen anslöt sig förutom 
redaktören Westenius, fabrikören A. E. Forslund (logens 
första ordförande), fabrikören C. E. Slangerup (skattmästare), 
detektivkonstapeln A. W. Stenborg (sekr.) och handlanden H. 
Sandelin m. fl. Av de nämnda stannade ingen kvar i orden 
utom Westenius. Stenborg och Sandelin bröto helt med sin 
annammade uppfattning och slutade båda sina dagar som 
krögare. Pastor therholm spelar en vankelmodig roll i denna 
historia. Troligt är, att han själv icke kände till ordens inre 
stridigheter eller hade någon större kunskap om ordensarbe-
tet. Han trasslade dessutom till sig litet i ekonomiska ange-
lägenheter och måste snart lämna vårt land för att bryta sig 
en ny bana i det stora landet i väster. 

Malmö allmänna nykterhetsförening somnade hastigt in, 
men när och hur Malmö ewangeliska nykterhetsförening slu-
tade sina dagar är okänt. Kanske var det en sista rest av 
denna under pastor Wingrens tid så livaktiga nykterhetsför-
ening, som levde upp igen i logen Bager och kanske var det 
den allmänna nykterhetsföreningens underliga halvabsolut-
ism, som fick sin uppståndelse i logen F. H. Kockum. Härom 
skulle tyda det spända förhållandet mellan Billquist och We-
stenius, som senare skall beröras, och det faktum att de flesta 
av logen F. H. Kockums första medlemmar snart försvunne, 
troligen därför att de icke funno sig tillrätta i de stränga ab-
solutistiska kraven. 

Som en tragisk epilog till denna berättelse om hur godtemp-
larorden infördes i rikets tredje stad står den lilla episod, som 
utspelades i denna stad i slutet av april samma år. (1882). En 
månad efter det den första logen bildats där, en uppgift som 
han en gång tagit som sin, står Olof Bergström, ordens intro- 
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duktör i Sverige, beredd att från Malmö lämna landet till-
sammans med ett trettiotal andra. Han var då avsatt som 
ordenschef, utstött och baktalad, och via Köpenhamn på väg 
till Amerika som emigrantagent. Han var dock ingen bruten 
man då. Han hade nya och väldiga planer och skicklig re-
klamman, som han var, lät han inte utvandrarna lämna sitt 
fädernesland i stillhet. De inskeppades i Malmö tillsammans 
med en stor musikkår och i teten för skaran fördes ett stan-
dar, på vilket han talade om, att man ämnade bygga en svensk 
Gustaf Adolf skoloni i Nebraska på Union Pacifics mark. 
Ingen visste då, att detta var slutet i en väldig förkunnares 
positiva insatser för nykterhetens framgång. Tragiken i hans 
fortsatta liv är orimligt stor. 

Då efter många om och men godtemplarorden till sist in-
förts i Malmö tog verksamheten redan från början god fart. 
Lokalfrågan blev ett brännande problem. Industriförening-
ens lilla sal i östra Hamngatan, som i början använts, blev 
snart för dyrbar. En någorlunda användbar lokal förhyrdes 
i Fabriksgatan 9, dåvarande baptistkapellet, och här samman-
trädde Bager om söndagarna och F. H. Kockum om lörda-
garna. Skaror av inträdessökande strömmade till och ingen 
frågade efter, om han vid sitt inträde kom att tillhöra malfin-
ska eller hickmanska grenen. Man insåg dock rätt snart det 
olämpliga i att ha tvenne organisationer med samma syfte och 
liknande arbetsmetoder och å ömse håll gjordes tidigt försök 
till närmande. Man gick t. o. m. så långt, att en samman-
jämkningskommitte blev tillsatt, i vilken de förut nämnda 
Westenius och Billquist voro verksamma medlemmar. Emel-
lertid ville ingendera giva efter. Westenius höll på malini-
ternas anslutning till hickmaniterna såsom enda möjliga for-
men för en förening, under det att Billquist förklarade, att 
om än alla andra "gingo över", skulle han dock alltid förbli 
malinit. Så småningom uppkom en fiendskap mellan de båda 
ordensgrenarnas medlemmar, som dock framkallade en kraf-
tig agitation för ökandet av medlemsantalet. Endast ett par 
månader efter det orden införts hit, ansågs det behövligt att 
instifta nya loger. 

En olikhet mellan de båda ordensgrenarnas loger låg däri, 
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att under det logerna av malinska grenen var för sig förval-
tade sin ekonomi, så hade de hickmanska logerna redan från 
början gemensam sådan, vilket befriade dessa från en mängd 
småtvister i ofta nog ganska obetydliga ekonomifrågor och 
på samma gång förlänade orden ökad sammanhållning och 
styrka. Man spårar häri Westenius goda inflytande. Han var 
den absolut ledande mannen inom denna ordensgren, men 
omständigheterna tvingade honom att lämna detta verksam-
hetsfält, och därefter är det maliniterna, som börja taga 
ledningen. 

På samma gång logernas antal ökades måste nya lokaler an-
skaffas. Från Fabriksgatan flyttade några av malinitlogerna 
till Novilla efter att tillfälligt ha haft möten å hotell Phoenix, 
och inredde i en lägenhet där en möteslokal, andra skaffade 
sig lokal i gamla porslinsfabriken och ett par loger höllo 
möten i Kungsgatan 2. Även å Fredriksberg, östra förstadens 
gamla krog, var någon tid möteslokal för en loge. För de 
flesta av hickmaniternas loger inreddes också en gemensam 
möteslokal i Engelbrektsgatan 17 och vid invigningen av 
denna hade man inviterat både borgmästaren och polismäs-
taren och prosten Ohlin höll ett glänsande anförande över 
Gamaliels ord: "Är detta ett verk av människor, varder det 
väl om intet, men är det av Gudi, kunnen I icke slå det neder." 

Vad som säkerligen bidrog till att hos stadens ledande män 
vinna förståelse för godtemplarorden, erkannerligen den hick-
manska grenen, var Westenius strävan att utöva nykterhets-
verksamhet i stadens ytterområden. Det var särskilt åt öster, 
vid Kirsebergsbackar, som ett nykterhetsarbete behövde 
igångsättas, ty dryckenskapen skördade där stora offer hos 
de allra fattigaste i denna stadsdel. Här bildade Westenius 
i juli månad 1882 logen "Garfield". Hur förhållandena vore 
i Kirsebergsstaden vid denna tidpunkt framgår av Westenius 
berättelse: 

"Då logen var bildad behöf des en och annan tjensteman från grann-
skapet men ingen ville åtaga sig ett sådant uppdrag. Att vistas der 
om qvällarna var ju riskabelt. Man hade kännedom om vilda upp-
träden och lömska anfall derstädes. Då skrev sig P. D. Westenius 
ut ur logen F. 11. Kockum antog befattningen som V. ö. T. i Gar-
field och genast gick det lätt att få tienstemen:" 
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J. B. Westenius gjorde år 1883 ett sista försök att rädda sin tidning 
"Framåt" från undergång genom att öppna dess spalter för spirituosa-
annonser. Därigenom förlorade tidningen sin prägel av godtemplarorgan 
och för att kompensera nykterhetsfolket avsåg W. att regelbundet utge 
en godtemplartidning som bilaga. Men "Framåt" var dömd och godtemp- 
lartidningen kom endast i ett provnummer (se ovan). 
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Westenius gjorde mycket för att trygga denna loges verk-
samhet. Han lyckades skaffa ihop bortåt 400 kronor till logens 
kassa från stadens borgerskap, han utfärdar ett upprop till 
stadens innevånare med begäran oin hjälp, till ett bibliotek 
och får tillsammans 500 band jämte en del pengar till inbind-
ning av böcker. Han planerar läslokal, bildar en sångskola 
och förbereder en söndags- och aftonskola för medborgerliga 
kunskapers inhämtande. 

Oenigheten mellan hickmaniter och maliniter lade sig så 
småningom och intressena knötos allt fastare vid logernas 
verkliga behov. Främst bland dessa stod alltjämt lokalfrågan. 
Tidigt umgicks man också med tanken att skaffa egna ordens-
hus. Första tanken gällde ett för båda grenarna gemensamt 
sådant och underhandlingar fördes också härom. Någon 
överenskommelse kom dock ej till stånd och så började för-
arbeten för egna ordenshus i båda lägren. Redan under år 
1883, således under andra året av ordens tillvaro i Malmö, bil-
dade hickmanska grenen ett byggnadsbolag och sedan stads-
fullmäktige för ändamålet lämnat byggnadstomt på villkor, 
att köpeskillingen skulle räntefri innestå så länge den bli-
vande byggnaden användes för nykterhetsändamål, påbör-
jades uppförandet av det för sin tid ståtliga ordenshuset i 
Majorsgatan 19. I oktober 1884 invigdes den nya byggnaden 
och hickmanska grenen av godtemplarorden nådde ungefär 
samtidigt sin höjdpunkt där. 

Inom den malinska grenen var också lokalfrågan brän-
nande aktuell och jämsides med denna började kravet på ge-
mensam ekonomi för logerna att göra sig gällande. Så små-
ningom löstes dessa båda frågor och logerna inköpte fastig-
heten nr 3 vid Lilla Kvarngatan. Ursprungligen var det me-
ningen, att logerna själva skulle bliva ägare till fastigheten, 
men då lagfart ej kunde beviljas loge eller förening, bildades 
Malmö Verlds-Good-templars Byggnads-Aktiebolag. Detta bo-
lag, i vilket logerna blevo de främsta delägarna, övertog 
äganderätten till ordenshuset. 

Redan tre år efter det godtemplarorden infördes i Malmö 
hade de båda grenarna skaffat sig egna ordenshus och verk-
samheten utvecklades utan minsta tecken till avmattning. 
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Snart skulle dock en märkbar reaktion komma och denna 
sammanfaller delvis med den snart inträffade sammanslag-
ningen av de båda ordensgrenarna och den kulminerade efter 
det den enade orden ånyo splittrats. Innan händelserna kring 
tvenne olika storlogemöten här skildras och Malmö genom 
dessa kommer att bilda miljö för genomgripande händelser 
i svensk nykterhetshistoria, skall en del uppmärksamhet äg- 
nas åt logernas inre liv under denna första tid. 

Det är vanskligt att söka bedöma en gången tid med ut-
gångspunkt från en del gulnade protokollsböcker och dam-
miga tidningsårgångar. Vanskligt så mycket mera, som man 
i dessa luntor inte alltid finner något av den glödande ide-
alism och hoppfulla entusiasm, som gamla godtemplare vid 
högtidsmöten mana fram ur minnenas skrymslen, till styrka 
åt de unga som tvivla och till glädjande erinran för de jämn-
åriga. Kanske ser kritikern snarare en kavalkad av händel-
ser draga förbi, löftesbrott, återupptagningar, löftesbrott igen, 
falska angivelser, anonyma förtalskampanjer, bristande redo-
visningar och personliga smädelser, som ingenting har gemen-
samt med den bärande iden i den framstormande nya folk-
rörelsen. Tillströmningen av medlemmar var stor, de egen-
domliga ordensformerna väckte nyfikenhet, men livstidslöftet 
om avhållsamhet från spritdrycker band icke alla svaga och 
detta tog sig uttryck i återupptagningarnas tristess. Måhända 
gick man icke fram med tillbörlig stränghet i dessa fall, må-
hända bidrog logernas ekonomiska trångmål till att känslan 
för detta livstidslöfte undergrävdes. Det finns otaliga fall av 
löftesbrott, där den anklagade återförenades med logen 
samma dag anmälan gjordes och detta ibland i berusat till-
stånd. Huvudsaken syntes vara, att "den sedvanliga avgiften 
om 50 öre erlades". Man ställer sig då frågan, om 80-talets 
godtemplarliv bestod endast i alla dessa trista episoder man 
träffar på eller om dessa endast voro ett utslag av den alltför 
nära kontakt, som människor fingo med varandra, innan de 
hunnit vänja sig vid alla de former, som bruka innefattas i 
begreppet möteskultur. Säkerligen var det så, att den fängs-
lande iden bars fram av det talade ordet från otaliga nykter-
hetstalare, som ofta voro väckelsepredikanter av stora mått, 
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medan i de små logerna enkla människor utan skolbildning 
knåpade ihop protokoll utan att ha möjlighet att antyda or-
dets väckelse, även om de både förstodo och livligt omfattade 
denna, och därför blevo protokollen mestadels torftiga mer 
eller mindre fullständiga uppräkningar av beslut, föranledda 
av obetydliga händelser i det dagliga logearbetet. Mycket av 
det, som är så lätt att sätta sig till doms över är dessutom icke 
typiskt för endast 80-tals godtemplaren, utan tyvärr alltför 
mänskligt, alltför bestående och ännu mycket vanligt. 

Stridigheterna mellan de båda ordensgrenarna orsakades 
av ideologiska motsättningar men utvecklades till en person-
och maktkamp, som ibland skymde bort de verkliga orsa-
kerna. Linjerna i kampen äro oklara, men vad som torde vara 
mindre känt och felbedömt är den religiositet, som präglade 
orden under dess första år och för vilken den fått uppbära 
så mycket klander. Det skall visst icke förnekas, att denna 
tog sig många underliga uttryck inom orden i Sverige och i 
dess släptåg frodades jesuitism, intolerans och hyckleri, som 
religionen så ofta får vara täckmantel för. Det var kontakten 
och sambandet med den fria väckelsekristendomen, som ska-
pade en puritansk färgad religiositet hos de enkla män och 
kvinnor, som bildade de första logerna. Då tidens nya tankar 
samlade folket i de stora rörelserna kom denna religiositet i 
skymundan och snart försvann den helt om än efter stilla 
kamp. 

Här har man anledning att sysselsätta sig med den tidigare 
nämnde Ola Billquist, som vid sidan av den på sitt sätt mera 
betydande Westenius, var den ledande kraften under de allra 
första åren. Hans personlighet är utomordentligt typisk för 
dessa år och genom att berätta om honom berättar man om de 
första logernas inre liv så bra detta är möjligt. Hans skol-
bildning var ingen eller ringa, hans barndom de skånska sta-
tarbarnens vanliga trista tillvaro, hans ungdom husarens vid 
Konung Carl XV-husarerna i Malmö. Här började han an-
vända sprit omåttligt, som icke var alltför ovanligt, och fort-
satte därmed även som gift med risk ibland att spoliera det 
hem han skapat. Så greps han en gång av en metodistpastors 
förkunnelse, blev en djupt religiös människa och från den 
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Ola Billquist. 
Portvakt vid Malmö stads arbetsin-
rättning från 1880. F. 1840 d. 1919. 
Ordförande i den första godtemplar-
logen i Malmö. — Efter fotografi. 

stunden absolut nykter. Av någon anledning, falskt förtal 
har man sagt, lämnade han dock metodistkyrkan men som 
troende kristen och absolutist. Det var då han kom med i den 
första godtemplarlogen i Malmö och i de loger han var med-
lem finner man snart spår av honom både i diskussionen om 
logens allmänna frågor som, kanske mest detta, under rubri-
ken "till ordens fromma". Han verkade,också som nykterhets-
agitator under de första åren och bland hans efterkommande 
gå legender om en smålandskappsäck med ritualer och bro-
schyrer och ordf örandeklubba som hans ständiga ledsagare 
på riskfyllda agitationsresor. 

Som prov på hans verksamhet må följande protokollsut-
drag tjäna. Den religiösa grundtonen i de äldsta logernas liv 
torde vara väl träffad i dessa. 

"Br. Billquist skildrade med några enkla och till hjertat gående ord 
menniskans lif från vaggan till grafven, dervid framhållande men-
niskans oupphörliga jägtande efter något bättre, samt visade, huru-
som detta jägtande ofta förer till allt annat än goda resultater och 
slutade med att uppmana hvar och en att troget arbeta för vårt 
stora mål, dryckenskapens utrotande och folkens förbrödring. 

Ett religiöst föredrag hölls af F. V. ö. T. (Billquist) hvarvid han 
till ämne för sitt tal valde senare delen av Lucas 18 cap. och förra 
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delen af 19 cap. hvilka sistnämnda capitel beskrif va vår frälsares 
sista missionsresa. 

Ett lärorikt föredrag om syndafallet hölls av W. ö. T. (Billquist) 
hvarvid han till utgångsspråk begagnade orden "livar äst du?" och 
tillämpade dryckenskapslasten på den förbjudna frukten, om hvil-
ken Herren sagt: "Du får icke äta däraf." 

Brytningen inom orden påskyndas också av den trängtan 
till sällskapsliv, som tidigt gör sig påmind och som genom det 
fullständigt ohämmade medlemsvalet ibland hotade att gå 
över de gränser, som en ideell rörelse för sin egen skull måste 
upprätthålla. Man har velat göra gällande, att den spänning 
som fick sin utlösning vid storlogemötet i Malmö 1888 (som 
senare beröres) var en slutuppgörelse mellan frisinnade och 
ortodoxa, men detta är icke helt riktigt. Väl synas ledarna 
förfäkta dessa skilda synpunkter, men på djupet rörde sig 
andra krafter, som det dock torde vara fåfängt att klassif i-
cera efter sådana linjer. Utvecklingen visar dock, att god-
templarorden efterhand lämnar bakom sig de första årens 
puritanism, men detta beror i stor utsträckning på den kon-
takt orden får med andra tidsrörelser. Då kommer också den 
puritanskt betonade religiositeten att stå som motsats till det 
nöjesliv som mer och mer utbredes i logerna. 

Hur utvecklades nu detta nöjesliv? Formerna skiftade 
givetvis beroende på medlemsvalet i de olika logerna, men i 
stort sett följdes enahanda linjer, som i sin tur bestämdes del-
vis av de former som sällskapslivet i allmänhet intog. De 
första månaderna i en loges liv utvecklades intet avancerat 
sällskapsliv, tiden upptogs då av ekonomiska och organisa-
toriska angelägenheter och dessutom spelade det rituella ar-
betet en huvudroll. Men efterhand kom behovet efter något 
utöver detta. Detta behov kunde vara enbart kulturellt och 
då bildades sångkörer, deklamationsklubbar, bibliotek och 
läsrum, men oftast inverkade även andra faktorer, ungdomens 
tycke för nöjesliv, penningbehov m. m., så att större utrymme 
gavs åt aftonunderhållningar och då gjorde dansen sin entre 
hos logen. Även andra och t. o. m. mera pådrivande faktorer 
kunna ha påverkat denna utveckling och utomstående be-
dömare ha dels häcklat dels prisat en sådan inställning, som 
många av ordens ledande män hyst och praktiserat, att för 
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medlemsrekryteringens skull, för sakens framgångs skull 
ordna med en myckenhet av glädje och trevnad. Säkert är 
att denna utveckling haft positiv betydelse för godtemplar-
orden. Vad skulle det blivit av denna, om den envist hållit 
fast vid de första årens puritanism? Smyger sig icke den miss-
tanken in, att orden då endast blivit .en sekt bland de många 
kristna, skild från dessa endast genom sin absolutism. Genom 
det ohämmade medlemsvalet, det angenäma sällskapslivet 
kom orden i stället i kontakt med de stora massorna, vann en 
folkrörelses karaktär och ur denna medlemsanhopning utkri-
stalliserades en elit, som bar iden vidare och som dessutom 
förberedde marken för alla de nya folkrörelser, som började 
tåga _fram mot en plats i solen. Kanske har också detta full-
ständigt ohämmade medlemsval, som även är en källa till 
stor svaghet, dock betytt mycket för brytandet av själva 
dryckesseden. De allra flesta inträdessökande försvunno 
ganska snart igen, de koMmo kanske igen några gånger, varje 
gång efter löftesbrott. Några kunde icke räddas, andra voro 
hyggliga, ordentliga människor och blevo icke godtemplare 
för att räddas, men de försvunno ändå. Men alla stämplades 
som löftesbrytare och även om de flesta inte tog detta så hårt, 
så torde denna klassificering, därför att den var så allmän, i 
sin mån ha medverkat till, att det efterhand ansågs som. en 
skam att uppträda berusad. 

I och med att nöjeslivet tar annan form i logerna blir också 
serveringsfrågan aktuell. Den första tiden hände det endast 
enstaka gånger att servering förekom och då var det alltid te 
som serverades, den klassiskt puritanska drycken. Senare 
övergick man mera till kaffe, till läskdrycker och snart var 
man framme vid —iskällardrickat, som under enföljd av år 
skulle åstadkomma mycken diskussion, mycken ovänskap 
och t. o. m. en tid riskera att spränga orden i tvenne delar. 
Iskällardrickat tillhörde den tidens svagare ölsorter, men då 
alkoholhalten som i våra dagar icke var reglerad i lag, torde 
det ha varit betydligt starkare än vår svagdricka och i klass 
med nutidens pilsner. Utan tvivel var servering av denna 
dryck olämplig i ordenslokalerna och bidrog sådan otvivel-
aktigt till att nedsätta ordens anseende. 
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I tidningen "Framåt" hade orden i Malmö, främst då hick-
maniterna ett organ, som bidrog att väcka uppmärksamhet 
kring verksamheten. Redaktör Westenius införde mycket 
tidigt en egen spalt för ordensarbetet och gjorde en personlig 
insats på ledarspalten för detta. Han var utan gensago den 
mest betydande personligheten inom orden och han hyste nog 
så stora planer för ordens framtid. I syfte att för orden vinna 
även borgerskapet hade Westenius vid ett tillfälle planer på 
att bilda en särskild herreloge, "gentlemans lodge" tydligen 
efter någon engelsk förebild. Logen kom dock aldrig till 
stånd och väl var detta. Det har nog varit den svenska god-
templarordens styrka att den varit helt folklig och kunnat 
vinna stora skaror i jämförelse med de flesta utländska stor-
loger, som stannat i växten genom den exklusivitet logerna i 
dem omgivit sig med. Trots att Westenius bemödade sig om 
objektivitet i striden mellan ordensgrenarna, var man på 
malinithåll i viss mån reserverad mot "Framåt". Kuriöst nog 
har August Palm i sina minnen berättat en historia, hur man 
från malinithåll erbjöd honom medlemskap för att i "Folk-
viljan" få ett organ att kunna stuka till hickmaniterna och 
"Framåt". Detta intermezzo betecknar på sitt sätt slutet i 
den personliga fejden mellan Palm och Westenius. Det dröjde 
icke länge förrän båda tidningarna, "Framåt" och "Folkvil- 
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jan", gingo sin undergång till mötes. Westenius hade till sist 
för att rädda sin tidning börjat släppa in brännvinsannonser 
på nytt, som länge varit bannlysta, och gjort ett försök att 
som bilaga till tidningen utge en särskild godtemplartidning. 
Men då var redan allt för sent och Westenius tvingades söka 
sig annan utkomst. 

Iskällardricksfrågan åstadkom verkliga talorgier vid det 
storlogemöte med den malinska ordensgrenen, som samlades 
i Malmö år 1886 i Arbetareföreningens sal i Stadt Hamburgs-
gatan och som givetvis väckte berättigad uppmärksamhet i 
staden. Där möttes den 29 juni 130 ombud från lika många 
loger och storlogegraden meddelades åt 252 gradsökande. 
Enligt rapporterna hade den malinska orden då 1075 loger 
med 39,064 medlemmar och under trenne av årets kvartal 
hade intagits 20,000 personer. Förutom iskällardricksfrågan 
behandlades vid mötet 140 frågor, av vilka blott ett fåtal voro 
betydelsefulla. Bestämt avstånd från politisk verksamhet tog 
orden i ett uppmärksammat uttalande, som intogs i ordens 
lagsamling och som angav förbud för varje politisk och reli-
giös debatt inom orden. Detta uttalande blev redan år 1887 
aktuellt i Lilla Kvarngatans godtemplarsamfund i Malmö 
och en av huvudaktörerna då är den stridbare men knappast 
som absolutist kände redaktören för Arbetet Axel Danielsson. 
Den 6 augusti detta år utkom det första numret av Arbetet 
och med detta började denna stora personlighet att påverka 
utvecklingen av den klassmedvetna arbetarrörelsen i Skåne. 
Danielssons utgångsläge var angreppet och han angrep med 
frejdigt humör allt som stod i vägen för den livsuppgift han 
tagit till sin. Inför mångt och mycket i den växande god-
templarrörelsen stod han helt främmande och han fattade den 
säkert som ett särskilt hinder för arbetarrörelsen, därför att 
den så helt var en underklassrörelse. Huvudangreppet mot 
orden skedde vid ett möte i godtemplarsalen i Lilla Kvarn-
gatan, där Axel Danielsson tillsammans med en del missnöjda 
inom logerna hade ordnat ett diskussionsmöte, som gav till 
resultat en resolution, där ordens religiösa förankring och dess 
beroende av den härskande klassen brännmärktes. I Arbetet 
refereras mötet den 22 oktober som ett tecken på att friskare 
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Axel Danielsson. 
Efter fotografi. J 

   

vindar börja blåsa inom godtemplarorden. Resolutionen för-
anledde emellertid en anklagelse för brott mot ordens poli-
tiska neutralitet och ordenschefen Wavrinsky kom i anled-
ning härav till Malmö för att ställa de brottsliga till ansvar, 
men det lyckades ej bättre än att medlemmarna från logerna 
i Kvarngatan, som icke direkt voro engagerade i diskussions-
mötet, demonstrativt avlägsnade sig från det gemensamma 
möte, som för ändamålet blivit utlyst att hållas i Majorsgatan. 
Någon dom i målet hördes heller aldrig av och saken föll så 
småningom i glömska.. Endast Danielsson gjorde en del ut-
fall i Arbetet mot orden, som emellertid briljant gav svar på 
tal i samma tidning genom sin distriktschef i Skåne Lars Gus-
taf Bromee. Belysande för stämningen bland de karska mal-
mögodtemplarna är det svar den tidigare nämnde Ola Bill-
gnist, som själv icke tillhörde de missnöjda, gav det bud 
ordenschefen Wavrinsky sänt till honom för att kalla honom 
till förhör å hotell Kramer, där Wavrinsky bodde: Hälsa 
löjtnant Wavrinsky, att vill han mig någonting, så träffas jag 
här i portvaktsrummet på- fattighuset". 

Den händelse vid 1886 års storlogemöte, som kom att få de 
mest vittgående konsekvenser för godtemplarorden i Sverige, 
var emellertid valet av denne löjtnant Wawrinsky till den 
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malinska ordens chef. Även om det stod strid om denne både 
innan och efter valet, så betydde det dock inledningen till en 
ny period i svenskt godtemplararbete, då detta frigjordes 
från gammalt påhäng och länkades in på nya och framför-
allt mera fruktbärande banor. 

Inom alla ansvarsfyllda kretsar inom båda ordensgrenarna 
hade den önskan mer och mer börjat göra sig gällande, att 
ordensarbetet skulle sammanföras i en fåra, så att förekom-
mande slitningar skulle kunna undvikas. Westenius gjorde 
ett positivt och mycket originellt förslag till lösning av sam-
manslagningstanken. Han hade ju redan tidigare försökt få 
en sammanslagning till stånd i Malmö, men detta hade stött 
på motstånd hos maliniternas ledare främst därför, att sam-
manslagningen då förutsatte kapitulation för dessa. Han 
hade uppmärksammat, att maliniterna ansåge sin orden pre-
cis lika ursprunglig som hickmaniterna sin. För övrigt be-
nämnde Westenius icke grenarna hickmaniter och maliniter 
utan äldre och yngre och motiverade detta utförligt i skrift. 
Han var nu övertygad om att maliniterna icke ville återför-
enas med den äldre grenen, men då han samtidigt insåg det 
meningslösa i att krafterna spilldes på onyttiga brödratvister, 
utgav han från ett malmötryckeri den 1 maj 1883 en fyra-
sidig broschyr i vilken han framlade ett positivt förslag om 
bildandet av en Sveriges Goodtemplar Union. 

"Vi bilda Sveriges Goodtemplar Union, bestående af lika antal med-
lemmar från hvardera Goodtemplarorden. 
Till inträde i denna union kan en hvar anmäla sig, men den an-
mälde inträder i unionen först efter mottagen kallelse. 

Denna union har följande organisation: 
Lokalavdelningarna (Lokalunionen) omfattar en eller flera städer 
och dess omgifningar. 
Provinsafdelningen omfattar alla provinsens lokalafdelningar, hvil-
kas representanter sammanträda till provinsmöte. 
Sv. G. T. unionen omfattar hela riket och har sin representation 
som årligen sammanträder? 

Det synes som Westenius med detta förslag avsett att skapa 
någon sorts elitorganisation av särskilt kallade utvalda full-
goda ordensmedlemmar. Om förslagets närmare öde är dock 
ingenting känt. Det är intressant, att det utgick från Malmö 
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och det har säkerligen åtminstone där varit föremål för 
diskussion. 

Sammanslagningen av de båda ordnarna blev verklighet 
år 1887, sedan huvudorganisationerna vid världsstorlogemötet 
i Saratoga sammanslagits, men motsättningarna voro för stora 
för att det eftertrådda lugnet skulle komma och 'befordra 
ordensarbett, som utsatts för en märkbar reaktion. Här är 
icke platsen för en redogörelse av orsakssammanhanget kring 
de stridigheter, som omedelbart utlöstes i den sammanslagna 
orden, det räcker med att antyda, att dessa på djupet voro 
ideologiska, men den personliga maktkampen rörde upp vågor 
av lidelser, som skymde de verkliga problemen. När det 
första storlogemötet för den sammanslagna orden samman-
trädde i Malmö i juli månad 1888 visste man på förhand, att 
den inom orden rådande spänningen på ett eller. annat sätt 
måste få en utlösning. Att en sprängning av orden vore möj-
lig hade man anledning antaga och det var måhända för att 
finna en kompromisslösning som godtemplarordens interna-
tionella chef, skotten Wm. W. Turnbull, själv hade anlänt till 
mötet. Storlogemötet öppnades högtidligt med en gudstjänst 
i S:t Petri kyrka, där den f. d. hickmanska storlogens kaplan, 
kyrkoherde J. F. Wigstrand i Malmbäck predikade. I ordens-
huset i Majorsgatan samlades därefter alla de valda 244 st. 
ombuden jämte storlogens tjänstemän och många besökande 
och förhandlingarna kunde taga sin början. Redan från 
början togo stridigheterna fart och varje detaljfråga kopp-
lades samman med det väntade stora avgörandet och utlöste 
var för sig förbittrad kamp. Den stora sammandrabbningen 
skedde vid valet av tjänstemän. Detta hade förberetts av de 
olika åsiktsriktningarna vid enskilda valmöten och en febril 
verksamhet utövades av de partier, som hade framträtt med 
var sin kandidat till ordf örande-ordenschefposten. Wavrin-
skyvännerna sammanträdde i Lilla Kvarngatan och motpar-
ten troligen i Majorsgatan. Valet slutade med en seger för 
Wavrinsky, som med 111 röster vann över sin motkandidat 
A. H. Berg, som fick 93. När valresultatet blev klart begärde 
131 personer hos den närvarande högste ordenschefen Turn-
bull, att ny charter skulle utfärdas för Sveriges yngre stor- 
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Hämnd. 

 

Janne Damms rännstensorgan 
"Granskaren" som utkom i Malmö 
under åren 1886-1891 var påfal-
lande välvillig mot godtemplarna. 
Skämtbilden här vid sidan kan 
man säga är ganska oförarglig. 

Fra ni Huru kan Jet falla dig in att milt i nomen komma Loin i 
ofiorlutailt tillatikod? 

Ira i loww1.- Jo aer du, min gumma bil., .g har lalifvit utvisad 
ur gnodtkinplarorden ml nu blimmui jag. 

loge av IOGT, då de icke ansågo sig kunna stanna i den äldre 
organisationen, sedan denne valt Wavrinsky till chef. Turn-
bull medgav denna nya ordensbildning i enlighet med det be-
slut, som fattats vid sammanslagningsmötet i Saratoga, om 
bildandet av yngre storloger, där hinder för sammanslag-
ningen.  förelåg. Sprängningen var fullbordad och luften ren-
sad. Den yngre storlogen bröt inom kort med IOGT och om-
bildades till nafionalgodtemplarorden, som nu äger bestånd 
i NTO. 

Splittringen uppmärksammades omedelbart i tidningarna 
och i Arbetet den 5 juli gjorde Axel Danielsson en bitter vid-
räkning med godtemplarorden i uppsatsen En döende makt. 
I denna karaktäriseras orden som en religiös institution, som 
överklassen hittat på för folkets förfäing, för att avleda ar-
betarna att sysselsätta sig med samhällets reformerande. 
Danielsson stirrade sig i sin kamp mot godtemplarorden blind 
på de reaktionära tendenser, som utan tvivel gjorde sig breda 
på sina håll i landet, och han kunde därför aldrig förstå, att 
orden liksom arbetarrörelsen bars fram av nya och vaknande 
viljor ur folkhavet. 

I Malmö hade sprängningen till följd, att hela godtemplar-
samfundet i Lilla Kvarngatan (den tidigare malinska grenen) 
följde Wavrinsky liksom flertalet loger i Majorsgatan. Tre 
loger i Majorsgatan anslöto sig till den yngre storlogen och 
orsakade därigenom en strid om äganderätten till ordenshu- 
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set här. Godtemplarsamfundet i Majorsgatan, denna en gång 
så stolta byggnad, gick snart sin undergång till mötes, men i 
Lilla Kvarngatan tog man efter en tillfällig nedgång snart 
nya tag och godtemplarorden i Malmö gick genom samfundet 
här sin storhetstid till mötes. Axel Danielsson spådde fel om 
godtemplarordens framtid, och det sorgligt beryktade stor-
logemötet i Malmö 1888 fick ett avgörande inflytande på god-
templarordens och nykterhetsrörelsens framtida utveckling i 
vårt land. Liksom de religiösa rörelserna hade godtemplar-
orden sin sållningstid och genoni den drastiska splittringen 
kunde agnarna skiljas från vetet. Det är, som en ordenskrö-
nikör uttrycker saken, helt Edvard Wavrinskys förtjänst, att 
godtemplarorden genom malmömötet 1888 djärvt trädde ut ur 
reaktionens iråkade mörker in i det ideella genombrottets ljus. 
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MALMÖSLÄKTEN THOMSON. 

Anteckningar och släkttavlor. 

Utgivna av Leif Ljungberg. 

1 forskarsalen på stadsarkivet i Malmö hänger en ålderdom-
lig tavla, föreställande en mäktig ek, :vars skott och knotiga 
grenar äro fulltextade med namn. Det är "Thomsonska Fami-
ljens Stamträd, författadt af Jacob Thomson, År 1822 och 
ritat af T. T. Thomson". Då stadsmäklaren Jacob Thomson 
och hans son den unge Thomas Tobias för c:a 125 år sedan 
upprättade denna stamtavla, var det en livskraftig och an-
sedd släkt, de hade att syssla med, som i många generationer 
varit verksam i Malmö. Men "liksom eken upprinner ur jor-
den, grönskar, utsprider sina grenar och åter dör, så är släk-
ter lika öden underkastade". Malmösläkten Thomson är 
emellertid visst inte utdöd, men då den gamle f. d. bokhand-
laren Johan Thomson på våren 1948 avled, bröts därmed en 
månghundraårig tradition, i det att släkten icke mera är re-
presenterad av någon manlig medlem i vår stad. Ännu leva 
och verka kvinnliga medlemmar av släkten i Malmö, och vi 
skola dessutom i det följande se, huru den gamla eken skju-
tit friska skott både i Sverige och England. Ej heller må för-
glömmas de många familjer runt om i världen, som kunna 
räkna sin härstamning från den vördige rådmannen Thomas 
Jyde i Malmö, till vilken vi strax skola återkomma. 

Som släktens äldste kände medlem står på Jacob Thomsons 
stamträd en viss Jacob. Dennes son, Niels Jacobsen med till-
namnet "Malmoe", föddes i Malmö 15821  och blev sedermera 
tullnär vid Stora sjötullen i Landskrona. Vetskapen om 
släktens äldsta generationer har Jacob Thomson hämtat från 

1  Jfr Hans Wåhlin: Landskrona forna kyrka och dess minnesmärken 
Malmö 1939, sid. 144. Å stamtavlan har som födelseår angivits 1592, vil-
ket säkerligen är fel. 
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prosten Johan Hofverbergs likpredikan över . Niels Jacob-
sens son, "rådmannen och forneme handelsmanden, ehrbaarne, 
aktbare och velvise Thomas. Nielsen Jyde", då han den 7 
februari 1702 fördes till den sista vilan i Malmö S :t Petri 
kyrka. Då detta aktstycke både är upplysande i sak och ett 
ganska typiskt prov på andlig vältalighet från den karolinska 
tiden, skall ett avsnitt här återgivas:2  

"Personalier. 

Alldenstund det beröm och eftertal, vilket sådane personer 
uppå deras döda mull tilldelas pläga, som uti livstiden ett 
dygdigt och ärbart leverne fört hava, länder ej allenast den 
avsomnade till skyldig och tacksam äretjenst och åminnelse, 
samt i sorgen kvarlämnade till hugnad och vederkvickelse 
utom jämväl den nyttan och förmånen med sig föret, att då 
fromma och rättsinnige människor förnimme, vad heder och 
lovord dem vederfares och lämnas, bliva de allt mer och mer 
uti dygden, och deras prisvärda gärningar ankvickade och 
styrkte. För den skull har man och efter den uti våre kristelige 
församlingar urgamla plägseden, ävenväl vid denne sorge-
lige jordefartsakten korteligen velat omröra den fordom äre-
borne, aktbare och välvise nu hos Gud evinnerligen salig herr 
rådmannens Thomas Nielsen Jydes ursprung och födelse hit 
till världen, dess tillbragte kristelige och dygdige leverne 
samt omsider salige död och hädanfärd. 

Sin upprinnelse har denne salige herr rådmannen uti Köpen-
hamn den 16 september 1619, varest han av hedersamme för-
äldrar född är. Hans fader var den äreborne, aktbare och 
välförnäme man Nils Jacobsen Malmoe, bären (d. v. s. född) 

2  Likpredikan finnes i avskrift, säkerligen verkställd av Johan Thom-
son å Karstorp (1775-1843), införd i en bunden volym, innehållande 
originalbouppteckning efter Thomas Jydes hustru, Karen Hansdotter, 
förrättad 1710. Avskriften av likpredikan har verkställts efter en sam-
tida avskrift (dock icke av Hofverbergs hand), vilken finnes i behåll i 
två fragmentariska blad. Då den senare avskriften icke följt den tidi-
gares ortografi, ha de här återgivna partierna normaliserats beträffande 
stavning och kommatering. — Volymen tillhör sparbankstjänstemannen 
Yngve Thomson, Vänersborg. 
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Thomsonska stamträdet på stadsarkivet i Malmö. Hovfotograf Alfred 
B. Nilsson foto. 

här i staden, men sedermera av hans majestät i Danmark för-
ordnad tullnär vid Stora Sjötullen i Landskrona och modern 
var den äreborna och gudfruktiga matrona Anna Thomas-
dotter, barnfödd i Ystad, vilka gudfruktiga föräldrar såsom 
de strax icke allenast hava låtit denna deras son genom den 
heliga döpelsen inympas uti frälsarens Kristi dyrköpta för-
samling, utan och därjämte all tidig och trogen omsorg för 
dess kristeliga upptuktan dragit hava, alltså har ock den alls-
väldige Guden en sådan deras åhåga och gudeliga försorg ej 
fruktlöst låtit avlöpa, utan givit denna salig herr rådmannen 
i hela sin livstid framgång och välsignelse, till vilken dess för- 
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mån grunden lagd blev av den tidiga omsorg, som föräldrarna 
till hans edukation betyga månde. Ty år anno 1625 om påske-
tiden blev han försänd till sin salig fadermoder Karina Chris-
tensdotter uti Landskrona och åter det följande 1626 till sin 
farsysters man, Jurgen Berentz, vilken höllt honom uti skolen 
intill år 1629, då han med sin salig faders goda vilja ock sam-
tycke kom i tjänst hos sin frände, salig Mickel Månsson, for-
dom handelsman här uti staden, uti vilkens krambod han för 
dräng tjänte intill år 1638 om påsketiden, då han efter att 
ifrån bemälte sin patron erhållit avsked och betyg begav sig 
därifrån med sin käre faders råd i tjänst hos salig handels-
mannen Dirick Pettersen här uti staden, vars såväl in som 
utrikes handel såsom köpsven han intill år 1644 om Michaelis 
och således i 6 års tid redeligen förestod. 

Därefter då bemälte hans patron med döden avgången var, 
begynte denna salig mannen att handla för sig själv och för 
den skull här i staden vann burskap år 1646. Och som han 
redan i förstone förmärkte, att Gud dess handel nådeligen 
täcktes välsigna och förmera; alltså på det han en medhjälp 
hava kunde, den han både sitt hjärta och dess anläggande 
förtro kunde, allt derf öre fattade han redeliga äktenskaps-
tankar till sin nu i sorgen kvarlämnade maka, den dåvarande 
äreborna och mycket dygderika jungfru Karina Hansdotter, 
vilkas bröllop uti många förnäma personers närvaro celebre-
rades år 1648 den 25 juni, uti vilket sitt äktenskap han med 
sin dygdiga kära maka uti 53 kr, 6 månader, 2 veckor och 4 
dagar levat hava och emellertid med henne av Gud välsignat 
varit med 3 söner och 3 döttrar, av vilka allenast 2 söner och 
en dotter överleva och nu närvarande sin salig faders död 
hjärtligen beklaga. 

Sedan den salig mannen nu sitt stånd således förändrat, 
bragte han sig genom sitt välförda leverne omsider uti den 
consideration hos stadens lovliga magistrat, att han efter det 
hedervärda borgerskapets åstundan är till rådmanstjänsten 
här i staden vorden befodrat anno 1668, vilken tjänst han 
med vederbörandes nöje och sitt stadigvarande beröm förval-
tat haver intill år 1700, då han efter sin trägna ansökan, sedan 
hans höga ålder ej ville tillstädja, att han så flitigt som han 
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gärna önskade sin tjänst uppvakta kunde, utan ärnade den 
övriga tiden uti Guds dyrkan och sine enskilte ärenders 
expedierande framdraga, omsider hade erhållit den efter-
längtade demissionen ifrån hans excellens högvälborne herr 
baronen, generallöjtnanten och guvernören Rehnschiöld. Till 
följe härav han den 15 oktober samma år uppå rådhuset uti 
det hedervärda borgerskapets närvaro förmedelst ett vackert 
och eftertänkligt tal tog avträde från rådmanstjänsten, den 
han redeligen förvaltat hade uti 32 års tid och emellertid hos 
alla sig ett gott namn och eftermäle förvärvat hade. 

Vad för övrigt denna salige herr rådmannen i gemen förda 
leverne beträffar, så emedan det allom, som honom känt hava, 
nogsamt bekant är, ty har man för en överflödighet skattat 
att bruka vidlyftiga ord, därsom själva gärningen för sig 
bredare talar. 

Att han av ett rent och oskrymtat hjärta har dyrkat sin 
Gud och skapare och honom såväl sin upprinnelse som all sig 
här i världen vederfaren lycka och välsignelse tillskrivit, 
samt utom honom ingenting begynt såsom allting dessutom 
förgäves är. Det är nogsamt denna förnäma och hedervärda 
församling kundbart, som med honom veta att betyga, det 
han alltid varit en flitig och andäktig Guds ords åhörare, 
gärna infunnit sig i Herrans tempel, så att han, enär han i 
staden hemma varit, nästan aldrig någon predikan eller böne-
stund försummat haver. Han har ock flitigt uti en sann bot-
färdig syndares gudaktighet begått Herrens heliga högvör-
diga nattvard samt hemma i sitt hus skattat det för den för-
nämsta och mest angelägna sysslan att både själv åkalla sin 
Gud och till samma kristeliga övning hålla sina barn och hus-
folk, alltid hatande svordomar och allt det, som bär namn av 
en rot till odygd och förargligt leverne. Och såsom salig herr 
rådmannen således flitigt har fruktat sin Gud, så har han ock 
därnäst hållit för sin största prydnad att efter apostelns för-
maning tillika ära konungen. Han haver skattat för en säll-
het att kunna vid alla tillfällen emot sin överhet betyga sin 
undersåtliga devotion och lydnad, vilket han icke var nöjd 
att allenast bära i hjärtat-och på tungan föra, utan fast mera 
det i själva gärningen påskina låta, som dem nogsamt bekant 
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Thomas Nielsen Jydes sigill, använda 1655 resp. 1681. (Mag. ink. handl. 
Efter teckningar av Einar Bager). 

är och med minne veta att upprepa, som uti framfarna krigs-
tider rönt hava, med vad för nöje och ospard vettighet han åt-
skillige försträckningar till hans kungliga majestät vår aller-
nådigste konungs tjänst gjort och därmed hos mångom ett be-
römligt exempel och efterdöme lämnat haver, vilket allt 
jämte hans övriga så i freds som fejde tider betygade under-
såtelig tro och kärlek emot sin konung bragt honom i den 
nådiga åtanken hos allernådigaste konung, att ej allenast hade 
den heder att vara hos kunglig majestät vår i åminnelse glor-
vördigste konung väl känder, utan ock av hans majestät såväl 
uti Stockholm, då han där sine underdånigste ansökningar 
haft att föredraga, som annorstädes med en särdeles och för en 
undersåte högst hugnelig kunglig nåd städse bleven omfattad 
och belycksaligad. Så är ock allom här i orten ännu uti 
minne, med vad gunst och benägenhet denne salig mannens 
dygd, sediga och redeliga leverne är alltid vorden bemött utav 
deras excellenser detta landets högst berömlige guvernörer den 
ena efter den andra, så att man även väl i det avseendet kan 
tycka, att lyckan uppå denna salig mannen lika som ett sam-
manskott gjort hade, vilket dock likväl intet alltid må dömas 
vara blind, utan egentligen stanna, varest han för sig dygden 
och ett redeligt leverne såsom ett besynnerligt grundfäste 
träffandes varder. 

Uti sine ämbetssysslor har denna salig herr rådmannen uti 
32 år således skickat och förhållit, att män med fog och skäl 
det till hans välförtjänta beröm säga kan, att han alltid varit 
en flitig och redlig man och vill man endast till ett vittnes-
börd därav detta utav dess sista års publika tjänst och intill 
den sista dagen han rådmansämbetet förvaltade anföra att 
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ehuruväl han till en så hög ålder kommen var, försummade 
han likvisst aldrig någon rådstuvedag, så länge han frisk och 
hemma var." 

I fortsättningen omtalas salig rådmannens "husleverne", 
huru han med sin hustru levat samman i 53 år "i hjärtanas 
förbindelse och förtrolighet, dem självom till nöje och and-
rom till eftersyn. Med faderligt hjärtelag, kristelig upptuktan 
och fromhet hade han städse omfattat sina barn, varit givmild 
mot de fattiga och över huvud taget varit en god och beröme-
lig man". 

Trots prostens ordrika utläggning av Thomas Jydes liv och 
leverne är ändå ett och annat att tillägga. — Det äldsta av 
hans i likpredikan nämnda sex barn begrovs den 16 november 
1649 i "Kledebokapellet" cl. v. s. nuvarande dopkapellet i S:t 
Petri kyrka, ett bevis så gott som något på en aktad borgerlig 
ställning.' Kledebolaget eller vantsnidarnas (klädeshandlar-
nas) lag var det förnämsta i Malmö och hade av gammalt pri-
vilegium på att få begrava sina barn i detta kapell. Ur detta 
lag rekryterades mycket ofta stadens magistrat.4  — För detta 
lag finna vi snart Thomas Jyde som ålderman. 

När kung Fredrik III för upphjälpande av stadens handel 
och näringar år 1653 anbefallde bildandet av "ett frukt-
bringande og profiterlig Selskab eller Compagnie" hör Thomas 
Jyde till de 16 förnämsta borgarna i staden, som lämnar svar 
på framställningen — ett för övrigt mycket reserverat svar, 
som får ses mot bakgrunden av de stora växlar, Kungl. Maj:t 
tidigare dragit på stadens och borgerskapets ekonomi.' 

År 1654 utsågs Jyde till kyrkovärd i S:t Petri församling 
för en tid av tre år, och 1658 var han med bland de 24 bor-
gare, som i skrivelse till magistraten framlade borgerskapets 
klagomål över den nya regimens tunga skattepålagor.5a 

Då Malmö Hospital på 1670-talet flyttades från nuv. Kungs-
parken till Rundelsgatan, utfördes arbetet under tillsyn av 

3  S:t Petri kyrkas räkenskaper anf. år. 
4  Jfr Einar fager: Undersökningar rörande kapellbeteckningar i S:t 

Petri kyrka, i denna tidskrift, årg. 1942. 
5  Magistratens i Malmö ank. skrivelser 21 och 23 juni 1653 (B. 576). 
Sa 	 „ 	21 december 1658. 
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Thomas Jyde, som även — då ingen annan ville eller kunde 
göra det — lånade det därtill nödiga kapitalet. Denna hans 
gärning blev för övrigt orsak till en segsliten process på 1730-
talet mellan hans arvingar och Malmö stad.sb 

Höjdpunkten på sin karriär nådde han väl den dag år 1699, 
då han av magistraten i Malmö föreslogs till ett av de ledig-
blivna borgmästareämbetena, vilket hedersuppdrag han dock 
på grund av hög ålder såg sig nödsakad avböja.° 

Som privat företagare var Thomas Jyde en ytterst driftig 
man. Han var en av stadens främste skeppsredare och han 
och hans medredares skutor seglade både på Östersjöham-
narna, Nederländerna och Spanien.7  Av Carl XI erhöll han 
den 4 november 1674 privilegium på att anlägga och driva 
repslageri och segelmakeri i Malmö och beviljades honom där-
vid sex frihetsår från skatt för företaget, under vilken tid 
ingen annan i Skåne fick rätt att inneha sådan verkstad eller 
driva sådan verksamhet. I instruktionen för generalguver-
nören Fabian von Fersen den 23 juni 1676 ålägger Kungl. 
Maj:t honom att befordra Thomas Jydes repslageri- och segel-
makerianläggning ute vid Spillepeng, "eftersom verket är mer 
än högnödigt". Samtidigt erinras om lämpligheten att där ta 
emot och logera resande och deras fordon, som ankomma till 
staden, sedan stadsportarna äro låsta. Det var inte för inte 
som Spillepeng vid denna tid bar namnet Emaus°. 

Jyde samlade under årens lopp en stor förmögenhet. Av 
en process 1677 framgår bl. a. att han insatt ej mindre än 
20.000 rdr i Andrarums alunbruk.9  — Någon uppgift om be-
hållningen i boet efter honom står ej att erhålla ur bouppteck-
ningen, men det framgår av denna, att den änkan tillskiftade 
delen av boet utgjorde 18.466 dlr smt, varför förmögenheten 
efter dåtida Malmöförhållanden måste varit stor; som jäm-
förelse kan nämnas, att den magnifika huvudgården på Öster-
gatan, till vilken vi strax skola återkomma, värderats till 

6b Malmö hospitalförsamlings arkiv (MSA) vol. 3 och 29. 
6  M. rådst.-r. domb. 7 mars 1699. 
7 	 „ 	13 mars 1684 m. fl. ställen; jfr även Cronholm: 

Skånes politiska historia II, sid. 89 f. 
• Magistratens i Malmö ank. skriv. 4 nov. 1674; jfr även Weibull: Sam-

lingar till Skånes historia, 1874, sid. 53 f. 
• Malmö bytings dombok den 10 juli 1677. 
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2.700 db." — Av bouppteckningen finna vi vidare, att han ägde 
ett flertal gårdar i Malmö, Källby vattenmölla vid Lund och 
gården n:r 15 Tarstad i Tirups socken och Rönnebergs härad. 
Huvudgården finnes ännu kvar i väsentliga delar; den bär 
numera beteckningen Östergatan 7 och äges av Porterbryg-
geriaktiebolaget D. Carnegie & C:o. 

Det kan synas anmärkningsvärt att i en tid av krig och all-
män nedgång för staden finna denna rikedom hos en enskild 
medborgare. Thomas Jyde var visst icke den ende storbor-
garen i Malmö med lysande ekonomi den gången. Givetvis 
har han förstått att utnyttja konjunkturerna och som affärs-
man har han ingalunda lagt. fingrarna emellan, när det gällde 
de egna intressena, därom bära åtskilliga domboksnotiser 
vittne. -- Som familjefader har han stått idealet nära. Hans 
svärson, Peter Hegardt, även han en framgångsrik köpman i 
karolinska tidens Malmö, förmäler åtskilligt härom i sin 
dagbok.11  

Thomas Jydes båda söner, Jacob och Thomas Thomaesöner 
Jyde hade båda ärft sin faders driftighet och blevo båda 
framstående handelsmän och skeppsredare samt ägare av 
stora domäner i Malmö och annorstädes i Skåne. Jacob hade 
därjämte säkert fått åtskilligt av faderns resning i karaktä-
ren, då däremot Thomas framstår för eftervärlden som en 
bråkig herre. Thomas Thomaeson Jyde blev genom sitt föråta 
gifte ägare till gården n:r 1 i kvarteret 6 Magnus Smek, var-
för bredvidliggande gatan från slutet av 1600-talet kom att 
kallas Thomas Thomassons gatan, och därefter Thomasgatan 
och från slutet av 1700-talet, då Thomas Thomaeson Jyde 
väl fallit i glömska, S:t Thomasgatan, vilket namn av stadens 
myndigheter fastställdes år 1864; en ganska märklig glori-
fiering av en man, vars vandel kanske ej just stod i överens-
stämmelse med ett helgons.12  

10  Bpt 16 oktober 1707, sid. 1267-1356. — Ang. bpt efter Thomas Jydes 
hustru, jfr ovan under not 2. 

11  Om denna dagbok och Peter Hegardt, se vidare Einar Bager: Med 
penna och ritstift, Malmö 1947, sid. 71-83. 

11  Jfr not till stamtavla II, bpt efter Thomas Thomaeson Jyde 10 okto-
ber 1730, sid. 1110-1142, samt A. U. Isberg: Bidrag till Malmö stads 
historia II b, sid. 157 (not 193). 
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Sigill hänförande sig till de båda bröderna, handelsmännen i Landskrona 
resp. Malmö, Jacob och Niclas Thomaesöner från åren 1735 resp. 1760 
(Mag. ink. handl. Efter teckningar av Einar Bager). Den, som gjort 
stansen till Jacobs sigill, torde ha haft hans farfaders senare sigill som 
förebild, men missuppfattat detta. 

Om Jacob Thomaeson Jyde skall ytterligare tilläggas, att 
han den 19 augusti 1697 valdes till riksdagsman för Malmö 
stad, och den 15 oktober 1700, samma dag som hans åldrige 
fader tog sitt högtidliga avsked av borgmästare och råd, av-
lade han ed som rådman och intog sitt domaresäte på Malmö 
rådhus. Han kallas i detta sammanhang "en beskedlig och 
förståndig man"; att han städse varit en man, den där varit 
besked med, därom vittna många notiser i urkunderna från 
denna tid. 

Han var också en förmögen man, ehuru förmögenheten vid 
arvskiftet efter honom till större delen gick åt till kredito-
rernas förnöjande. Jacob Thomaeson ägde även han många 
gårdar i Malmö, till en del arvegods efter fadern." Huvud-
gården utgjordes av n:r 222 på Östergatan, vilken fastighet 
låg, där Riksbanken numera är belägen. Han ägde även en 
kortare tid halvparten i det ståtliga Svenstorp i Igelösa soc-
ken, vilken egendom sedermera övergick i svågerns, Peter 
Hegardts, ägo. 

En liten unik sak med anknytning till Jacob Thomaeson 
Jydes familj upptäcktes för några år sedan av biblioteksas-
sistenten, mag. C. G. Hellström i pärmen till Malmö råd-
stuvurätts dombok för år 1715. Det var fragmentet till ett 
bröllopskväde, författat av Georg Jacobson, då hans moder, 
Jacob Jydes änka, Helena Lorich, den 26 november 1718 gifte 
om sig med rådmannen i Malmö Niclas Jönsson. Bröllops- 

13  Bpt 17 maj 1716, sid. 680 ff. 
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kvädet, vilket tyvärr är åtskilligt defekt kallas i läsbara delar 
"Een lika Kärleks och kärlig Likhet ouplösliga Hierte-Band 
1 Malmö den 26 november 17/18/ emellan Rådmannen och 
Gouvernamentz 	Rän/tmästaren/ Edle Högach/tade .../ Hr. 
Nils Jön/sson/ sampt ädla och Högtdygdesamma Fr. Helena 
L/orich/ uti mycket förnäme ..." 

Av innehållet skall följande strofer citeras: 

"Hr Thomsson gick sin wäg; Hr Jönsson efterträder 
Til Lika Fägne-del af lemnad Ächta Skatt; 
Så drifver Solen bort ett mörkt och töcknigt wäder: 
Så följer Dagen skär på swart och ängslig Natt. 
Helena gick ock bort; Helena kommer åter, 
och tänder Glädje-Lius i en förmörkad Sal: 

Så ha två lika Hus ett lika öde funnit: 
De bägge burit Swart af Libitinae Kram; 
Och hwad de ymse mist, de åter ymse wunnit;" 

Bröllopskvädet undertecknas på följande sätt: 

"En kort och enfallig dock Hiert-ment och Margfallig" 
(d. v. s. mångfaldig)" Lyckönskning, Med Sonlig wördning, 
widlyftigare i Hiertat än Pennan framställt af Georg Jacob- 
son. 

Låt oss med detsamma reda upp den något invecklade 
släkthärvan. Av Georg Jakobson blev småningom rådman-
nen och kämnärspresesen i Malmö Georg (eller Jörgen, var-
till han döpts) Malmros, ättefader till Malmösläkten Malm-
ros." — Hans styvfader Niclas Jönsson, f. 1676 och död 1739, 

14  Om denna släkt se vidare Sv. Släktkalender 1927 och G. Malmros: 
Antavla för släkten Malmros, Berlin 1917. — Även en broder till Georg 
antog namnet Malmros, nämligen Jacob, död som barnhusbokhållare i 
Malmö. Om hans efterkommande, jfr Lunds stifts herdaminnen och 
Lindberg: Landsstaten i Malmöhus och Ksds län. Om den med namnet 
von Jacobsson adlade brodern och hans efterkommande, se Svenska 
Adelns ättartavlor. — Både Jost Herman Jacobsson och Peter Jacobsson 
(Tavla I) efterlämnade arvingar, vilka bibehöllo släktnamnet Jacobsson. 
Observera också handelsmannen i Landskrona Jacob Thomassons (tavla 
II med not 3) och 4) söner, vilka båda blevo stamfäder för Jacobsson-
släkter. 
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var i ett tidigare äktenskap förenad med Helena Timan, död 
den 29 maj 1718. Barnen i Niclas Jönssons båda äktenskap 
voro många; bland sönerna, vilka togo sig namnet Sjöborg 
skall särskilt nämnas sonen i giftet med Helena Lorich, den 
namnkunnige historieprofessorn i Lund Nils Johan Sjöborg, 
författare till den första Malmö stads historia, tryckt 1812 

i Lund. 
Från Jacob Thomaeson förflytta vi oss nu över hundra år 

framåt i tiden till hans brorsons sonson och namne, även om 
efternamnet något varierats och uppträder under formen 
Thomson. Framför mig ligger ett litet prydligt visitkort på 
elfenbenskartong, som med sirlig stil bär inskriptionen: Jacöb 
Thomson, Mäklare och Skepps-Clarerare, Malmö. En ståtlig 
fullriggare jämte innehavarens titulatur på ytterligare fyra 
språk gör vidare klart för läsaren, vilken bransch, som är 
innehavarens: Jacob Thomson förefaller så levande för oss, 
på grund av det vackra porträtt av honom, som nu finns på 
Malmö museum och de dokumenter, rörande honom och hans 
familj, som hamnat i stadsarkivet." Han var den femte i släk-
ten i rakt nedstigande led, som ägnade sig åt handeln. Hans 
ekonomiska ställning blev emellertid på ett rätt tidigt stadium 
undergrävd, och på 1820-talet gjorde han konkurs. Att han 
av handelssocieteten därefter kallas till stadsmäklare, vilken 
kallelse den 4 november 1828 stadsfästes av Kungl. Maj:t, 
visar, att han varken förlorat sin överhets eller sina kollegers 
förtroende. Med mäklaresysslan förenade han, som ovan 
nämnts, även skeppsklareraretjänsten, vilket ånyo gjorde ho-
nom till en välbärgad man. 

Under sin välmakts dagar som handlande lät han år 1813 
uppföra en fastighet i hörnet av Gustav Adolfs torg och Tull-
gatan. Ritningarna, till denna byggnad, vilka ännu finnas i 
behåll, uppgjordes av hans mångsysslande frände Niclas 

15-17  Isbergska samlingen: Ia: 1. Handlingar rörande Jacob Thomson 
och hans familj 1826-1895. 

Färgbilden å vidstående sida föreställer stadsmäklaren Jacob 
Thomson (1784-1850). Pastellmålning från år 1835 av Per 
Lindhberg (1786-1868). Tillhör Malmö museum. 

84 





r ' 
• 

•-••-•'' "12  t 	2 i:1 	I 

" 	•, 

ti 

mmt, , 
Cr« 

- 	-å 



Jacob Thomsons fastighet vid Gustav Adolfs torg i Malmö, uppförd 1815 
efter ritning av Niclas Hansson Thomson. Riven kring senaste sekelskif-
tet, då "Valhallapalatset" byggdes. Efter foto. 

Hansson Thomson, till vilken vi senare skola återkomma.16  
Fastigheten fick vid detta sekels början lämna plats för det 
s. k. Valhallapalatset. 

Vid två av Jacob Thomsons barn skola vi också dröja. 
Äldste sonen, Thomas Thobias, född 1811, var en i många av-
seenden rikt begåvad yngling. Han kallades som tjugoårig 
handelsbokhållare till arbetande ledamot av Musikaliska säll-
skapet i Malmö och 1837 inträdde han i Amaranterorden. 
Hade han levat hundra år senare, skulle han säkert fått namn 
om sig som framstående idrottsman;  särskilt på simsportens 
område. På hans konstnärliga anlag bär förenämnda stam-
tavla prov. I stadsarkivet finnes av hans hand även ett oda-
terat utkast till "facad å norra sidan af Gustaf Adolfs torg i 
Malmö", ett ganska storvulet projekt, vilket vittnar gott om 
hans andes flykt» I detta sammanhang kan kanske bringas 
i erinran Gustav IV Adolfs planer att flytta riksregeringen 
till Malmö, varvid borgmästare Nordlindh lär ha haft för av-
sikt att låta bygga ett kungligt slott vid Gustaf Adolfs torg. 
K. Albert Härje anför i sin artikel om Nöjeslivet i "Malmö 
1914", huru en hans sagesman på 1830-talet hade sett rit- 
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Ritning av Th. T. Thomson till "facad å norra sidan af Gustaf Adolfs 
torg i Malmö". 

ningarna till det tilltänkta slottet. "De förvarades hos famil-
jen Thomson, men slarvades sedan bort". Ganska visst är det 
den här omtalade ritningen, som åsyftas, men eftersom Thomas 
Thobias föddes två år efter Gustav IV Adolfs avsättning kan 
väl näppeligen denna ritning ha haft något sammanhang med 
de Nordlindhska slottsplanerna. 

Av esteten Thomas Tobias Thomson, den elegante kaval-
jeren och det lovande köpmansämnet, blev med tiden ett gam-
malt original, känt av alla och en var i hela staden.18  

Som tidigare nämnts var det Jacob Thomson, som 1822 ut-
arbetade det Thomsonska stamträdet. Nere i ena hörnet på 
tavlan har han tillagt följande anteckning: 

"Min älskade, käre son Johan Joachim afgick först till 
London, sedan därifrån till Valparaiso den 22 juni 1833. Från 
Valparaiso af gick han den 10 juni 1840 till Guadalqvil 
(Guayquil, Ecuador?), anlände lyckligt dit och afgick derifrån 
den 15 julii 1840 med engelska barkskeppet Svallow för att 
därifrån afsegla till Cadix, Genua eller London med en sjelf-
egande last af 3500 tunnor Cacaobönor. Denne ädle, käre son 
har till min stora hjertesorg aldrig försports. Gud vare både 
i lif och uti död hos honom." 

Johan Joachims levnadssaga blev kort men framgångsrik. 
Även han hörde engång liksom brodern till jeunesse doree i 
Malmö. I Musikaliska sällskapet råkade han en dag en ung. 

18  Om honom, jfr Skånska Aftonbladet 1892, "En Malmöpojke"; Alfred 
B. Nilsson: "Ostindiefararen och hans hus i Malmö, några anteckningar 
kring en minnesvärd byggnad och gammal patriciersläkt." S. D. S. 9 
mars 1930. 
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Johan Joachim Thomson. 
Efter foto å Malmö museum. 

behaglig flicka, för vilken han nog fattade ett ganska allvar-
ligt tycke. Som minne fick hon en gång av honom ett vackert 
poesialbum i rött chagrinband och med hennes initialer på 
pärmen: / J/ohanna /M/agdalena /E/lisabet /S/andberg.9 På 
första bladet står: 

Wandra på rosor 

och 

Förgät mig ej! 

Joh. J. Thomson, 

där orden "rosor" och "förgät mig ej" dock ersatts av de grant 
målade blomsterna ifråga. Ett par sidor längre fram i boken 
följer en vers fullt i överensstämmelse med romantikens då 
rådande lagar, med bl. a. underskriftens begynnelsebokstäver 
identiska med de båda huvudpersonernas initialer: 

19  Eftersom Johanna Sandberg är morfarsmor till utgivaren av dessa 
släktanteckningar, må relaterandet av denna kanske i och för sig obe-
tydliga episod ursäktas. — Poesialbumet tillhör fröken Mai Bergman, 
Stockholm. 
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Än hör jag Sången, som ljöd, 
i kretsen, dit vi Dig förde, 
uppå vår sal, där hjertan Du rörde 
och vänskapen bjöd. 
Den ljuder så skön, den efvigt skall lifva, 
Wänskap till Dygd, och sällhet oss gifva. 
Jag Insomnar Tillbedjande 
drömmandes om 
Jordiska Menniskors Eviga Sällhet. 

Malmö 18 2/9  31. 

Johanna Sandberg gifte sig redan 1832 med fanjunkaren 
Claes Anders Bergman. Om det var för att glömma henne 
eller andra bevekelsegrunder spelat in, är ej bekant, men året 
därpå lämnade Johan Joachim Malmö för alltid. Det dröjde 
emellertid ända till 1838 innan han ingick äktenskap och det 
var då med en chilenska. De två söner, som föddes i detta 
äktenskap, slogo sig väl fram i livet. Johan Jacob ( Juan 
Jacobo) blev advokat och Thomas Emanuel (Manuel) kom-
mendörkapten i Chiles flotta. 

Namnet Thomas Manuel Thomson intar en hedersplats i 
Chiles historia. I det s. k. Pacifikkriget mellan Chile och Peru, 
1879-83, vilket närmast gällde en del salpeterfyndigheter i 
Bolivias kustland, förde han befälet på ett litet krigsfartyg 
"Covadonga", vilket i förening med två andra chilenska 
fartyg lyckades nedkämpa peruanernas fruktade modärna 
krigsfartyg "Huascar". Denna seger bidrog till krigets ur 
chilensk synpunkt lyckliga slut. Själv stupade Thomson 
på sin post, men hans bragd lever och hans minne hedrades 
på många sätt. Fortfarande lär ett fartyg i den chilenska 
örlogsflottan bära namnet "Admirante Thomson"." 

"En märkesman i förra seklets Malmö" kallas med all rätt 
Niclas Hansson Thomson.2' En begåvad mångfrestare, vilken 
som handelsbokhållare plösligen ger sig ut i fält med Ko- 

22  Jfr härom S. D. S. 20 maj 1884 samt William Larssons artiklar i 
Sk. Dagbl. 18 mars 1933 ("Malmöpojken, som blev chilensk national-
hjälte") Göteborgs handelstidning 13 maj 1933 ("Svenskättling, som blev 
chilensk nationalhjälte") och St. T. den 28 december 1939 ("Kring en 
Malmöfamilj"). 

21  Alfred B. Nilsson i S. D. S. den 6 december 1942. 
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Thomas Manuel Thomson. 
Efter foto å Malmö museum. 

nungens eget värvade regemente och deltager i kampagnerna 
emot Tyskland 1813-14 och Norge sistnämnda år, varunder 
han avancerar till fanjunkare.22  Vid återkomsten till hem-
staden börjar han driva bokhandel, lär sig boktryckeri och 
grundlägger 1827 tidningen Allehanda, från 1828 benämnd 
Malmö Allehanda. Snart säljer han tryckeri och tidning, 
varpå han beger sig till Stockholm, där han i nära tjugofem 
år kommer att verka som boktryckare, förläggare och skön-
litterär författare. Från sitt förlag utgav han närmre 200 
romaner, vilka ingingo i serier, av vilka den största kallades 
"Kabinettsbibliotek af den nyaste litteraturen". I denna 
serie utkom bl. a. ett tiotal böcker av Emelie Flygare-Carlen, 
med vilken Thomson stod på mycket god fot och tidvis under-
höll en mycket livlig brevväxling. I en senare serie "Nya 
svenska parnassen, Bibliotek för Sveriges romanlitteratur" 
kunde Thomson glädja sig åt sådana medarbetare som, för-
utom fru Carlen, August Blanche, G. II. Mellin och C. J. L. 
Almquist. — Själv uppträdde Thomson också som författare, 
vanligen anonymt; alster av hans penna bära bl. a. följande 

22  Anna Margarethas stiftelses arkiv F I: 1, MSA. 
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Niclas Hansson Thomson. 
Efter teckning. 

titlar: "Sjömanshustrun", "Svensken i Italien" och "Axel 
Rehnkrona", alla länge sedan glömda. 

Hans vackra hem vid Ladugårdslands torg 19 blev en sam-
lingsplats för huvudstadens främsta litterära talanger. År 
1856 sålde han emellertid sitt förlag till Adolf Bonnier och 
återflyttade till Malmö. Sina litterära intressen kunde han 
dock ej släppa. I Malmö togo de sig uttryck i ett lånebibliotek, 
vilket blev mycket uppskattat och vilket han drev nästan 
ända till sin död 1874. Ett varaktigt minne av honom är den 
vid Jerusalemsgatan belägna Anna Margaretas stiftelse, upp-
kallad efter hans moder. Här beredes bostad för borgare och 
tjänstemäns änkor och deras ålderstigna döttrar. Han hade 
själv gjort upp byggnadsritningarna. 

Det är inte bara Niclas H. Thomson i släkten, som genom 
donationer till hemstaden visat sin goda medborgaranda. 
Ytterligare ett par donatorer skola här nämnas. Skeppskla-
rerare Jacob Thomsons dotter Charlotta Wilhelmina done-
rade 1869 till Malmö stad grundplåten till en stiftelse för obe-
medlade, ogifta fruntimmer av handels- och civilt jänstemanna-
klassen, "värnlösa flickor", som testator skriver, en donation, 
vilken numera ståtar med en behållning på nära 200.000: —
kronor. — Hennes kusin Catharina Charlotta överlämnade 
genom gåvobrev av år 1896 en summa, vilken vid donators 
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död ytterligare ökades och varav avkastningen skulle använ-
das, dels till medellösa änkor och ålderstigna, ogifta döttrar 
tillhörande handels- och civiltjänstemannaklassen, dels ock 
till ålderstigna, fattiga tjänarinnor; behållningen belöper sig 
f. n. till c:a 42.000: — kr. 

Rudolf Thomson fortsatte släktens merkantila traditioner 
och därtill inom samma gren som Thomas Jyde — klädes-
branschen. Redan omkring 1850 etablerade han egen affär, 
men sadlade snart om och ägnade sig åt fabriksverksamhet. 
När Malmö Yllefabriks a. b. bildades år 1866, var han en 
av initiativtagarna och blev därjämte bolagets disponent och 
verkställande direktör, vilka sysslor han skötte långt in på 
ålderdomen. Hans energi och driftighet togs även i anspråk 
för åtskilliga andra industriföretag. Han hade sin bostad vid 
Stora Nygatan 58 (sedermera betecknad n:r 50), där han rett 
sig ett vackert hem, och där gästfriheten alltid rådde. Hur 
idylliskt det kunde vara i centrum av Malmö på 1880-talet, 
framgår av en bild från hans trädgård, tagen en dag, då han 
samlat en del släktingar hos sig. 

Rudolf Thomson drabbades av många personliga sorger un-
der sitt långa liv. Bl. a. förlorade han en ung dotter, Vanda, 
vilken just bereddes för sin första nattvardsgång. Till hennes 
minne skänkte föräldrarna till S:t Petri församling 1.000: —
kr., av vilken summa årligen skulle beredas hjälp åt en mindre 
bemedlad konfirmand. 

En broder till Rudolf Thomson, Gustaf, kom tidigt utrikes 
och blev med tiden affärsman i London. Han drev emellertid 
även stora affärer på Norge, där han var ägare av en mjölk-
konservfabrik. Av hans barn blev dottern Louise skådespe-
lerska i London under konstnärsnamnet "Margaret Etoile". 
En broder till henne, Albert Ferdinand, synes också han ha 
haft artistiska talanger; åtminstone berättas det, att han som 
skicklig trollkarl t. o. m. uppträdde inför engelske kungen. 
En annan broder, Gustaf Hamilton, lär ha emigrerat till Au-
stralien.23  — Även en son till Rudolf Thomson vid namn Hil- 

23  Uppgifterna äro välvilligt meddelade av fru Hilma Frick, styvdotter 
till disponent Rudolf Thomson. En syster till ovan i texten omnämnda 
personer, mrs Edith M. Davis, är bosatt i Margate, Kent, England, men 
har ej kunnat lämna några uppgifter om sig själv eller sina släktingar. 
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Familjegrupp i Rudolf Thomsons trädgård år 1886. Hovfotograf C. de 
Shårengrad foto. (Stående fr. v.: rådman E. Charpentier, Lund, Rudolf 
Th., Emma Charpentier, f. Bergman, Wilhelm Helper, Maria Helper, f. Th. 
Sittande fr. v. Dagmar Engström, senare g. m. operasångaren Axel Seller-
gren, Ida Bergman, f. Th., Sigrid Bergman, Louise Th., f. Ahlbeck, Vanda 
Th., fru Helper med sederm. amtmannen Helper i knät, en moster till 
Wilhelm Helper, Hilma Roosval, f. Engström, redaktör Albin Roosval). 

dur överflyttade till England och blev grosshandlare i London. 
Han har efterkommande både i England och U. S. A. 

Det brittiska imperiet synes också ha utövat dragnings-
kraft på lotslöjtnanten och sjökaptenen Nils Thomson, som 
andra gången gifte sig med en irländska. Vorden änka åter-
flyttade hon år 1822 med en späd son till Kinsale på "den 
gröna ön". Själv avled hon redan året därpå och om hennes 
sons öden är intet bekant. 

I Lund levde och verkade under 1800-talets senare hälft en 
medlem av släkten, som i den vetenskapliga världen gjort 
namnet Thomson känt och aktat vida över. Sveriges gränser. 
Det var adjunkten vid Lunds universitet — för övrigt den 
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Carl Gustaf Thomson. Efter foto av porträttmedaljong, modellerad av 
Sven Andersson. 

siste av det slaget — Carl Gustaf Thomson. En hans minnes-
tecknare säger, "att i den svenska entomologiska historien 
lyser hans stjärna för visso av ingen överstrålad och åt sitt 
land och det universitet, som hade förmånen att räkna honom 
som sin, har han givit heder och ryktbarhet på ett sätt, som 
är endast få andra beskärt. Ja vid sin levnads afton stod han 
säkert — jag tror man utan överdrift kan våga påstå det —
som den främste bland samtida entomologer".24  Hans veten-
skapliga anseende gjorde att han 1877 kallades till förestån-
dare vid entomologiska museet i Berlin, men av kärlek till 

24  Simon P. G. Bengtsson: C. G. Thomson; en minnesteckning. I Ento-
mologisk tidskrift 1900. 
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fosterlandet, avböjde han. Hans vetenskapliga kvalifikatio-
ner voro betydande; man har bl. a. roat sig med att räkna 
antalet sidor i hans entomologiska verk och fått dem till 
8.800. Fortfarande är hans arbete om Skandinaviens skalbag-
gar, i tio band, med text på latin, mycket rådfrågat. Trots allt 
hade han motvind, då det gällde karriären och han fick stanna 
på akademiadjunktens relativt blygsamma post; därjämte 
beklädde han sysslan som intendent vid Zoologiska museets 
entomologiska avdelning. — Thomson ägde också ett urpräg-
lat sinne för musik, vilka rika anlag han odlade och utveck-
lade. Han var en skicklig flöjtist och spelade även gitarr. 
Musikaftnar förekommo regelbundet i hans hem ett par 
gånger i veckan. Minnesvården på hans grav på norra kyrko- . 
gården i Lund bär hans porträttmedaljong, modellerad av 
skulptören Sven Andersson. • 

Till slut skall endast göras några reflexioner om släktens 
namn, vilket varierar under seklernas lopp. " Jyde" d. v. s. 
jylländare, är inget unikt namn i 1500-talets Malmö. T. o. m. 
en av stadens borgmästare — Peder Povelsen (t 1593) — bär 
tillnamnet Jyde. Varför Thomas Nielsen kallas så, förblir en 
gåta. Hans levnadslopp är så väl kartlagt, att man vågar på- 
stå, att han icke haft några direkta relationer till Jylland. 
Förmodligen är någon av hans förfäder kommen därifrån, 
för vilken teori bevis dock ej kan anföras. — Thomas Niel-
sens fader, Niels Jacobsen, nämnes "Malmoe" i förenämnda 
likpredikan, ett namn som förmodligen tillagts honom, sedan 
han blivit tullnär i Landskrona. 

Namnet Jyde övergick emellertid till att bli släktnamn, vil-
ket både Thomas Nielsen, hans söner och ett par av hans son- 
söner använda. Det uttränges dock alldeles av det rådande 
bruket att lägga -son resp. -dotter till farsnamnet, till dess 
den förra typen småningom stabiliseras i släktnamnet Thom- 
son eller i att släktmedlemmarna ta sig andra släktnamn 
(Malmros, von Jacobsson etc.). Här skall också märkas, att 
många av släkten på slutet av 1600-talet och under början av 
1700-talet skriva sig Thomae- eller Thome-son resp. -dotter. 
Ett visst vacklande i namnskicket kan ibland iakttagas, t. ex. 
hos Niclas Thomsons efterkommande, vilka somliga kalla sig 
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Thomas Anton Thomson. 
Efter foto. 

Niclason, andra Thomson, för att ej tala om den originelle 
Niclas Hansson Thomson. 

"Thomas"-namnet synes ha kommit in i släkten med Tho-
mas Jydes moder, som var en Anna Thomasdotter, bördig 
från Ystad.25  

Det har naturligtvis icke varit möjligt att i detalj följa alla 
de olika släktmedlemmarnas öden, inte ens att lämna kort-
fattade biografiska notiser om dem. Släkttavlorna må emel-
lertid bidraga att hjälpa dem, som vilja forska vidare rörande 
en gammal märklig släkt, vars historia i flera århundraden 
varit intimt sammanknuten med Malmös.26  

25  Jfr likpredikan över Thomas Jyde. I den förut citerade Peter He-
gardts dagbok omnämnas tre personer, vilka måhända äro Anna Thomas-
dotters bröder eller avkomlingar till dem: 
Bland gåvogivarna vid Peter Hegardts bröllop 1671 giver Hans Thomassen 
ett silverstop, 
bland personer, vilka Peter Hegardt förärat gåvor år 1680 äro herr Tho-
mas Thomassen, renteskrivare i Köpenhamn, och herr Henrich Thomassen, 
vilken senare ånyo synes förekomma i en notis från 1681 26/7: "of fuer-
sendt med vor K. Moder till H. Hinrichs daatter 2 club. ducater om 2 rdr 
specie". 

26  De källor, på vilka denna lilla uppsats bygger, äro, där ej ovan i 
text eller noter annat anföres, i stor utsträckning att finna i stadsarkivet 
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Östergatan 7, vilken gård en gång ägts av Thomas 
Jyde. Efter fota omkr. 1913. 

i Malmö (MSA) och på landsarkivet i Lund (LLA), och utgöras i stor ut-
sträckning av de för släktforskning gängse urkunderna: kyrkoböcker och 
bouppteckningar. Därutöver skall också nämnas en av Johan Thomson 
et 1948) till stadsarkivet testamenterad bok över Thomsonska släkten 
(i manuskript), vilken dock till stor del är en avskrift av Jacob Thomson 
stamträd, här och där kompletterat och kommenterat med handskrivna 
notiser och tidningsurklipp. — Utgivaren står som så många gånger 
förut i tacksamhetsskuld till konstnär Einar Bager. Särskilt beträffande 
de gamla Jydarna har Einar Bager lämnat många värdefulla uppgifter. 

— i de följande stamtavlorna ha icke medtagits i späd ålder avlidna 
barn. 

96 



STAMTAVLOR 

över 

råd- och handelsmannen i Malmö 

THOMAS NIELSEN JYDES 

efterkommande 

med namnen 

J yde, Thomasson och Thomson. 
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STAMTAVLA I. 

Thomas Nielsen Jyde1  
1619-1702 

Råd- och handelsman i 
Malmö g. 1648 m. Karen 
Hansdotter 

1627-17101  

' Jacob Thomeeson Jyde 
1649-1716 

Råd- och handelsman i 
Malmö. Riksdagsman 
g. 1) m. Karin Morbeck3  
2) m. Maria Helena Krut-
meijer 

1671-1704 
3) m. Cecilia Catharina 
Träne 

1688-1705 
4) m. Helena Lorich4  

1689-1765 
Maren Thomeedotter 

0 
g.t1671681 m. Peter Hegardl1  

1638-1711 
Råd- och handelsman i 
Malmö 
Karen Thomeedotter 
g. m. Gerdt Meyer 
Handelsman i Köpen-
hamn 
Thomas Thomson Jyde 

1659-1730 
Handelsman i Malmö 
se tavla II 

1. Johan Jacobsson Jyde 
Handelsman i Malmö 
död efter 1746 
1. Maren Jyde 
g. 1703 m. Isak Glörfelt 

1669-1722 
Handelsman i Malmö 
2. Jost Herman Jacobsson 

1691-1741 
Handelsman i Malmö 
g. 1719 m. Sibylla Riber 

1698-1785 
2. Thomas Jacobsson 

1696-1719 
Stadsnotarie i Malmö 
4. Jörgen (Georg) Jacobs-
son Malmros . 

1707-1780 
Rådman i Malmö 
g. 1744 m. Catharina 
Maria Bothe 

1727-1799 
4. Peter Jacobsson 

1708-1784 
Riksdagsman. Handels-
man i Karlstad 
g. m. Helena Elisabeth 
Tingberg 
4. Jacob Jacobsson 
Malmros 
1709-1751 
Bokhållare vid barnhuset 
i Malmö 
g. 1732 m. Anna Marga-
retha Ståhl 

o. 1707-1777 
4. Niklas Jacobsson 
adl. non Jacobsson 

1714-1785 
Handelsman i Göteborg 
"Assessor" 
g. 1) m. Anna Marga-
retha Nissen 

1722-1748 
2) m. Catharina Maria 
Ekerman 

1737-1792 

1  Ang. Thomas. Nielsen Jydes härstamning, se 
över honom i inledningen. — Han kan möjligen 
mannen i Hälsingborg Söffren Nielsen. Denna 
av en notis i Malmö rådstuvurätts dombok den 7 

utdraget ur likpredikan 
ha varit bror med råd-
förmodan styrkes dels 
april 1684, enligt vilken 
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Jacob Thomaeson Jyde förordnas till förmyndare för Terning Söffrensen, 
son av förenämnde Söffren Nielsen, dels ock av en uppgift å Jacob 
Thomsonska stamtavlan, att det i äldre tid även skall ha funnits med-
lemmar av släkten i Hälsingborg. 

En annan bror till Thomas Nielsen har säkerligen varit "II. Jacob 
Nielsen", vilken av Peter Hegardt omnämnes som "/vår/ faderbroder", 
när han i sin dagbok räknar upp de personer, som "forähret Brude-
schienck" till makarna Hegardts bröllop. Om Peter Hegardts dagbok 
jfr vidare not 11. 

2  I dödboksnotisen för Karen Hansdotter (S:t Petri dödbok 1710 7/1) 
uppgives hon vara född i Köpenhamn "af hedersamme Föräldrar, Fad-
ren, Inspektor vid Silke Manufaktoriet dersammastädes Hr Hans Jesper-
son och Modren h. Marna Jacobsdotter". Karen Hansdotters ålder upp-
gives då ha varit 82 år, 8 månader, 3 veckor och 2 dagar". 

$ Namnet på Jacob Jydes första hustru har för senare auktoriteter 
varit okänt. Johan Jacobsson Jyde uppgiver i skrivelse den 10 septem-
ber 1735 (mag. innel. handl.), att borgmästaren Johan Morbeck var hans 
morfar. Att det var Johan Morbecks dotter Karin framgår av Peter He-
gardts dagbok. — Ang. ättlingarna till Jacob Jydes barn, se inledningen. 

4  Ang. Helena Lorichs senare gifte, se inledningen. 
5  Peter Hegardt blev efter hustruns död omgift med Margareta Faxe. 
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STAMTAVLA II. 
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  o
c h

 Th
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ue
do

tte
r  

Thomas Thomson Jyde 
(se tavla I) 

1659-1730 
Handelsman i Malmö 
g. 1) m. Dorotea Nermanl 

—1698 
2) 1698 m. Anna kans-
dotter Wilschiött 

1680-1716  

Hans 
1691-1733 

Handelsman i Malmö 
g. 1733 m. Helena Feuk2  
Catharina Maria 

1690— 
g. 1) 1719 m. Johan 
Gasseus 

—1732 
Apotekare i Landskrona 
2) 1733 m. Fredrik 
Scharnmeber 

1700-1756 
Apotekare i Landskrona 
Thomas 

1699-1782 
Handelsman i Malmö 
g. 1737 m. Anna Mag- 
dalena örngren 

1719-1799 
Jacob 

1704-1773 
Handelsman i Lands- 
krona 
g. 1) m. Cajsa Köping 

—1739 
2) 1741 m. Lovisa Lang 

—1773 
Doroteal 

1705-1747 
g. 1) m. Andreas Rander 
Handelsman i Lands- 
krona 
2) 1746 m. Henrik Cas- 
tenson Bager 

1714-1775 
Handelsman i Lands- 
krona 
Niclas 

1709-1787 
Handelsman i Malmö 
g. 1) m. Giesa Chatarina 
Bothe 

1728-1748 
2) 1750 m. Rebecka Ruhe 

1730-1785 
Anna 
1712-1773 
g. 1) m. Lars Hammar- 
lund 

o. 1696-1756 
Handelsman i Malmö 
2) m. Hans Peter Schiu- 
berg 

o. 1728-1793 
Handelsman i Malmö 20  
Birgitta 

1716-1795 
g. 1735 m. Olof Brock '4 

o. 1704-1762 
Handelsman i Lands- ö 
krona as 

[

Anna Catharina Thomte-
dotter 

1740-1767 
g. m. Nils Berchan 

1738-1768 
Handelsman i Malmö 
Thomas Thomson 

Se tavla III 1742-1803 
Handelsman i Malmö 
Niclas. Thomson 

1743-1808 
Handelsman i Malmö 
se tavla IV 
Brita Thomeedotter 

1747-1809 
g. 1775 m. Johan Henrik 
Halck 

1748-1824 
Handelsman i Malmö 
Hans Thomson. "d. ä." 

1751-1814 
se tavla III 
Hans Thomas Jacobs-
sons 

1733-1825 
Handelsman i Malmö 
g. 1765 m. Anna Maria 
Hegardt 

1747-1821. 
Anna Catharina Thomson 

1734-1808 
Olavus Jacobsson* 

1737-1821 
Handelsman i Lands-
krona 
g. 1) m. Brita Maria 
Schenmark 

—1781 
2) 1782 m. Sophie Hjort 

1746-1821 
1. Thomas 

1747-1827 
Handelsman i Malmö 
g. 1771 m. Gertrud Chri-
stina Kockum 

1754-1828 
2. Giesa Catharina 

1752-1821 
g. 1796 m. Johan Gott-
fried Tham 

o. 1743-1819 
Handelsman i Malmö 
2. Hans Thomas 

1757-1824 
Handelsman i Malmö 
se tavla V 
2. Anna Regina 

1760-1826 
g. 1786 m. Johan 
stoffer Strömberg 

1747-1826 
Handelsman i Malmö 
2. Casper Thomson 
Niclasson 

1766-1857 
Handelsbokhållare i 
Malmö 

"O' 

0 

0 

Chri- 



1  Dorotea Nerman var 1:o gift med handlanden Hans Kofod i Malmö. 
En dotter i detta gifte Dorotea Kofod, död 1751 i Gessie, var 1:o 1702 
gift med Hans Henrik Torslow, kyrkoherde i Tygelsjö; 2:o 1724 med 
Mauritz Kahl, kyrkoherde i Gessie. Hon har tidigare i litteraturen för-
växlats med Thomas ThomEesons dotter Dorotea, född 1705. 

2  Helena Feuk blev 1734 omgift med hospitalsinspektoren i Kristian-
stad Severin Hallbeck. 

3  Hans Thomas Jacobsson och Anna Maria Hegardt hade följande till 
mogen ålder komna barn (de buro alla namnet 	: 

Catharina (Caisa) Juliana, 1766-1842. G. 1788 m. Svante Cronsioe 1761- 
1847, domkyrkoinspektor 
Johan Vejer 1767-1852, handlande i tistraby. 

Brita Magdalena 1771-1849. G. 1792 m. Carl Magnus Nordlindh 1768- 
1825, borgmästare i Malmö. 

Jacobina 1775-1838. G. 1793 m. Henrik af Trolle 1765-1821, hand- 
lande i Malmö. 

Christina Elisabeth 1776-1831. 
Jacob 1780-1816, kommissionslantmätare. G. m. Louise Stephens 

1769-1867. 
Per 1782-1857, färgare, lantbrukare. G. 1806 m. Anna Helena Hegardt 

1783--1847. 
4  Olavus Jacobsson och Brita Maria Schenmark hade följande till 

mogen ålder komna barn (de buro alla namnet- Jacobsson): 
Jacob 1777-1835, stadsnotarie i Hälsingboig. 
Lars Gustaf (döpt till Lars Johan) 1778-1842, bergmästare i Skånes och 

Kronobergs bergmästaredömen. G. 1816 m. C. H. Viberg. 
Thomas Natanael 1780-1843, broinspektor i Hälsingborg. G. m. Ulrika 

Catharina Alegre 1786-1860. 
Catharina Julians 1781-1826. G. 1798 m. Fredrik Vilhelm Cöster 

1764-1831, auditör i Hälsingborg. 
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STAMTAVLA III. 

"Anna Margaretha 
-2 1770-1826 

g. m. Hans Thomas 
Niclasson 

g.  1757-1824 
..o Handelsman i Malmö 
E-4  se tavla II och V 
e o Catharina Benedicta 	o 

1772-1816 
g. 1797 m. Jonas Nord- o 

E—, ström 	 E-4 
1770-1840 

Handelsman i Malmö 

Thomas Thomson 
1773-1837 

Handelsman i Malmö 
g. m. Christina Charlotta 
Pettersson [Rosensvärd] 

1784-1841 

Anna Maria 
1807-1867 

Ulrica Louise 
1808-1885 

Elise Sophie 
1809-1849 

g. 1839 m. Olof Dyberg 
1800-1882 

Handelsman i Malmö 
1 
Thomas le

s  

Catharina Charlotta 
1822— 1908 

e 

Thomas Thom&son 
(se tavla II) 

1742-1803 
Handelsman i Malmö 
g. 1768 m. Anna Catha-
rina Engelander 

1744-1804 

e 

Hans Thomson 	ä." 
(se tavla II) 

1751-1814 
Handelsman i Malmö 
g. 1778 m. Cecilia Catha-
rina Quiding 

1755-1822  

Johan Thomeeson 
1775-1843 

Lantbrukare och kvarn-
byggare å Karstorp i 
Mellangrevie 
g. 1810 m. Kerstin Hans-
son 

1789-1827 

Nils 
1778-1822 

Lotslöjtnant 
se tavla VI 

Jacob 
1784-1850 

Kungl. Mäklare och 
Skeppsklarerare 
se tavla VI 

Anna Magdalena 
1780-1847  

Anna Catharina 
1812-1867 

g. 1833 m. Erik Josua 
Ulrik Hallbeck 

1803-1858 
Fanjunkare 

Johanna Theodora 
1815-1902 

Thomas Anton 
1820-1897 

Snickare och handlande. 
Stadsfullmäktig i Malmö 
g. 1860 m. Anna Chri-
stina Nilsson 

1833-1862 

Svante Johan 
1823-1859 

Guldsmed i Malmö 

Helena Benedikta 
1818-1829 

Maria Helena 
1789-1826 

g. 1813 m. 
Hans Thomson "d. y." 

1787-1846 
Handelsman i Malmö 
se tavla IV 

— Carl Gustaf 
1824-1899 

Akademiadjunkt i Lund 
se tavla VII 



Niclas Thomson 
1743-1808 

Handelsman i Malmö 
(se Tavla II) 
g. 1776 m. Henrika 
Orngren 

1753-1811 

(Elisabeth Catharina 
I 1855—t 
g. m. Julius Herlof sen 
Hilda Charlotta 

f. 1859 8/5 
g. m. Johan Persson t 
Skomakare 
(Köpenhamn) 
Ida Henrietta 

1862-1943 
g. m. Johan August 
Ranz&k. 
Falsterbo 

1857--1943 
Salomon Gotthard 

1863-1889 
Mekaniker 
Rudolf Ferdinand 

1867—t 
Henrik Emanuel 

1869-1922 
Apotekare 
(se tavla IX) 
Magda Elvira 

f. 1873 30/4 
(Malmö) 

Salomon 
1783-1842 

Handelsman i Malmö +-
hade med . Anna Catha- g 
rina Borgström 

1796-1854 
Hans "d. y." 	 E-4 

1787-1846 
Handelsman i Malmö 
Förman för stadens 
äldsta 
g. 1) 1813 in. Maria 
Helena Thomson 

1789-1826 
(se tavla III) 
2) 1827 m. Serina Nico-
lina Louise Ahlbeck 

1808-1892 
Benedicta Sophia 

1788-1825 
g. 1808 m. Mathias Flens-
burgl 

1799-1851 
Handelsman i Malmö 
Henrik 

1790-1846 
Handelsman i Malmö 

Jacob 
1823-1909 

Bokhållare å Kockums 
verkstad 
Trol. m. Ingrid Maria 
Hansson 

1834-1861 
g. 1864 m. Maria Carls- 
son 

1841-1915 
Elisabeth Christina 

1825-1842 
Niclas 

1828-1875 
Handelsbokhållare 

Henrika Cecilia Theo-
dora 

1815-1880 
g. 1841 m. Per Mathias 
Elsner 

1814-1870 
Handelsman i Malmö 
Frans Ferdinand 

1819-1894 
Kommendör i K. Flottan 
g. 1856 in. Nanny Klint 

1828-1883 
Niclas Rudolf 

1820-1902 
Fabriksdisponent 
Malmö 
se tavla VIII 
Hilda Adolfina 

1822—t 
g. 1854 m. Edvard 
dor Möller 

1821-1867 
Handelsman i Sölvesborg 
Emma Maria 

1828-1878 
Gustaf Theodor 

1830-1916? 
Grosshandlare i London 
g. 1) 1860 m. Charlotte 
Day 
2) m. N. N. 
Ida Lovisa Rosalia 

1833-1920 
g. 1850 m. Frans Ferdi-
nand Bergman 

1809-1891 
Hospitalssyssloman i 

(Malmö 

STAMTAVLA IV. 

(Thomas 
' 1776-1799 
Nils. Jacob 

1777-1802 
Bokhållare i Stockholm 
Anna Magdalena 	—1 

1781-1840 
y g. 1806 m. Gustaf Sjö- 

geist 
'ö 1773-1837 

Apotekare i Örebro 

Theo- 

Marianne 
f. 1866 9/9 

[Stockholm] 

Louise Charlotte 
1861—[1916?] 

Skådespelerska i 
London 

Gustaf Hamilton 
1862—t 

Emigrerade till 
Australien? 

Albert Ferdinand 
1865—t 

Edith 
gift Davis 
[Margate, England] 

1  Mathias Flensburg blev 1827 omgift med Anna Brita Thomson, se 
stamtavla V. 



STAMTAVLA V. 

Hans Thomas Niclasson 
1757-1824 

Handelsman i Malmö 
(se tavla II) 
g. 1792 m. Anna Marga-
reta Thomson 

1770-1826 
(se tavla III) 

Niclas Hansson Thomson 
1793-1874 

Boktryckare och bok-
handlare i Stockholm 
och Malmö 

Rebecka Catharina 
1795-1819 

Anna Brita Thomson 
1799-1877 

g. 1827 m. Mathias Flens-
burgl 

1779-1851 
Handelsman i Malmö 

Thomas Thomson 
1807-1865 

Bokhandlare i Trelleborg 

1  Mathias Flensburg var tidigare gift med Benedicta Sophia Thomson, 
se stamtavla IV. 
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STAMTAVLA VI. 

Thomson. 

Nils 
1778-1822 

Lotslöjtnant, Sjökapten 
(se tavla III) 
g. 1) 1804 m. Anna Caro-
lina Engelander 

1779-1817 
2) m. Catharina Horigan 
från Irland 

1792-1823  

• Anna Lovisa 
1804— 

Nils Jacob 
1807-1838 

Amalia Charlotta 
1810—f före 1850 

g. 1827 m. Carl Johans-
son 

1798—t efter 1859 
Konsul och grosshand-
lare i Stockholm 
Henrietta Carolina 

1812-1833 
Cornelius Leonard 

1821—t 

Thomas Tobias 
1811-1892 

Handelsbokhållare 
Johan Joachim 

1812-1840 
Handelsman i Valparaiso 
g. 1838 m. Manuela Porto 
de Marino 
Anette 

1813-1891 
Catharina Elisabeth 

1815-1834 
Charlotta Wilhelmina 

1817-1869 
Carolina Josefina 

1821-1920 
Gustafva Helena 

1824-1844 
2 Anton Christian 
' 1827-1848 

Carl Tolfte Gustaf 
I 1830-1848 

•‹- 

Jacob 
1784-1850 

Kungl. mäklare, Skepps-
klarerare 
(se tavla III) 
g. 1810 m. Joachima 
Barvartia Malmstedt 

1794-1861 

Johan Jacob 
1838-1883 

Advokat i Chile 

Thomas Emanuel 
1839-1880 

Kommendörkapten i 
Chiles flotta 
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STAMTAVLA VII. 

Thomson. 

Carolina Gustaf va 
1850-1928 

Johan Axel 
1858-1907 

Lektor i Vänersborg 
g. 1893 m. Clara Elmblad 

1861-1941  

Carl Gunnar 
1895-1939 

Ingenjör i Göteborg 
g. m. Märta Larsson 

f. 1901 28/8 
[Göteborg] 

Lilly Ingeborg 
f. 1896 25/9 

Sjukgymnast i London 

Axel Yngve 
f. 1898 12/8 

Sparbankstjänsteman i 
Vänersborg 
g. 1936 m. Signe Kristina 
(Stina) Jansson 

f. 1906 17/8 

Carl Gustaf 
1824-1899 

Fil. d:r Akademiadjunkt 
i Lund 
(se tavla III) 
hade med 
Botilda Andersson 
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STAMTAVLA VIII. 

Thomson. 

Viclas Rudolfs 
1820-1902 

'abriksdisponent i 
Balmö 
e tavla IV) 
1) 1847 m. Hilda Frick 
1827-1848 

, 1857 m. Ida Frick 
1838-1860 
1876 m. Maria Meur- 

ing 
1839-1899 

Niclas Rudolf 
Meurling hade tidigare 

( Hildur 
1848-1922 

Grosshandlare i London 
g. 1876 m. Lizzie Pollock 

1850-1911 
Maria Louise Albertina 

1859-1947 
g. 1884 m. Johan Wil-
helm Helper 

1857-1942 
Fullmäktig vid danska 
statsjärnv. 

Idar Oscar Ferdinand 
1860-1861 

Vanda Nicola 
1877-1893 

Thomsons tredje hustru 
varit gift med Oskar 

Hilda 
f. 1873 8/11 

[Combe Martin, England] 
Florence 
[Isleworth, England] 

f. 1875 4/11 
g. 1911 m. Frank Howard 
Goodes 

1874-1946 
Fondmäklare 
Henry Rudolf 

f. 1878 11/4 
f. d. Köpman 
g. m. Celie Paulin 
[Combe Martin, England] 
Lizzie Marie 

f. 1880 31/1 
g. 1919 m. John Steel 
Abbot 
Doktor Chirurg. 
[S:t Paul, Min. U. S. A.] 
Ethel Ida 

1882-1937 
g. 1911 m. Horace Dan 

t 1934 

Emelie Maria Vilhelmina 
Rudolf Frick. 

0
.0 

767 
0  
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rå' eq 
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STAMTAVLA IX 

Thomson. 

1 

t 

Henrik Emanuel 
1869-4922 

Apotekare i Ryd 
(se tavla IV) 
g. m. Anna Bernhardina 
Blomgeist 

1865-1920  

Stina 
f. 1906 28/6 

Tekn. biträde å Apote-
ket Lejonet i Malmö 

W anda 
f. 1908 5/10 

g. m. Eric A. Andersson 
f. 1909 10/1 

Köpman i Göteborg 
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PERSONREGISTER 
till 

Malmösläkten Thomson 
(sid. 73-108) 

Abbot, John Steel, d:r chirurg. 107 
Ahlbeck, Louise, g. Thomson 92, 103 
Alegre, Ulrica Catarina g. Jacobs- 

son 	 101 
Almquist, C. J. L., författare 	89 
Andersson, Botilda 	 106 
Andersson, Eric A., köpman 	108 
Andersson, Sven, skulptör 	93 f. 

Bager, Einar, konstnär 	78, 82, 96 
Bager, Henrik Castensson, han- 

delsman 	 100 
Berchan, Nils, handelsman 	100 
Berentz, Jurgen 	 76 
Bergman, C. A., fanjunkare 	88 

„ , Emma, g. Charpentier 92 
„ , Frans Ferdinand, 

syssloman 	 103 
Bergman, Maj 	 87 

Sigrid 	 92 
Blanche, August, författare 	89 
Blomqvist, Anna Bernhardina, 

g. Thomson 	 108 
Bonnier, Adolf, bokförläggare 	90 
Borgström, Anna Catharina 	103 
Bothe, Catharina Maria, g. 

Malmros 	 98 
Bothe, Giesa Catharina, g. 

Thomteson 	 100 
Brock, Olof, handelsman 	100 

Carl XI, svensk konung 	80 
Carlsson, Maria, g. Thomson 	103 
Charpentier, Emil, rådman 	92 
Christensdotter, Karina, Jacobs h. 76 
Cronsioe, Svante, domkyrkoin- 

spektor 	 101 
Cöster, Fredrik Vilhelm, auditör 101 

Dan, Horace 
Day, Charlotte, g. Thomson 
de Marino, Manuela g. Thomson 
Dyberg, Olof, handelsman 

Ekerman, Catharina Maria g. von 
Jacobsson 	 98 

Elmblad, Clara, g. Thomson 	106 
Elsner, Per Mathias, handelsman 103 
Engelander, Anna Carolina, g. 

Thomson 	 105 
Engelander, Anna Catharina, g. 

Thomeeson 	 102 
Engström, Dagmar, g. Sellergren 92 
Engström, Hilma, g. Roosval 

	
92 

Faxe, Margareta, g. Hegardt 	99 
von Fersen, Fabian, generalguve- 

nör 	 80 
Feuk, Helena, g. 1:o ThomEeson, 

2:o Hallbeck 	 100 f. 
Flensburg, Mathias, handels- 

man, 	 103 f. 
Flygare-Carlån, Emilie, förfat- 

tarinna 	 89 
Fredrik III, dansk konung 	79 
Frick, Hilda g. Thomson 	107 

99 9 Hilma, fru 	 91 
, , Ida, g. Thomson 	107 

, Oskar Rudolf 	 107 

Gasseus, Johan apotekare 	100 
Glörfelt, Isak, handelsman 	98 
Goodes, Frank Howard, fond- 

mäklare 	 107 
Gustaf IV Adolf, svensk konung 85 f. 

Hallbeck, Eric Josua Ulric, fan- 
junkare 	 102 

Hallbeck, Severin, hospitalsin- 
spektor 	 101 

Hammar, Nils Magnus, handels- 
man 	 100 

Hammarlund, Lars, handelsman 100 
Hansdotter, Karen, g. 

Jyde 	 74, 76, 79, 98 f. 
Hansson, Ingrid Maria 	103 
Hansson, Kerstin, g. ThomEeson 100 

107 
103 
105 
102 

109 



Hegardt, Anna Helena, g. Ja- 
cobsson 	 101 

Hegardt, Anna Maria, g. Ja- 
cobsson 	 100f. 

Hegardt, Peter, råd- och han- 
delsman 	 81 f., 95, 98 f. 

Hellström, C. G., biblioteksassi- 
stent 	 82 

Helper, amtman 	 92 
999 fru 	 92 

, „ 	Wilhelm, fullmäktig 92, 107 
Herlofsen, Julius 	 103 
Hjort, Sopie, g. Jacobsson 	100 
Hof verberg, Johan, prost 	74 
Horigan, Catharina, g. Thom- 

son 	 92, 105 
Härje, Albert, konsul 	 85 

Jacob 	 73 
Jacobsdotter, Maren, g. Glör- 

f elt 	 98 
Jacobsdotter, Marna, g. Jespers- 

son 	 " 99 
Jacobsen, Niels, tullnär 	73 f., 94 
Jacobsson, Brita Magdalena, g. 

Nordlindh 	 . 101 
Jacobsson, Caisa, g. Cronsioe 	101 

" 	, Catharina Juliana, 
Cöster 

Jacobsson, Christina Elisabeth 	101 
, Hans Thomas han- 

delsman 	 100 f. 
Jacobsson, Jacob, lantmätare 	101 

, Jacob, stadsnotarie 	101 
, Jacobina, g. af Trolle 101 
, Johan, handelsman 98 f. 

" 	, Johan Veijer, hand- 
lande 	 101 

Jacobsson, Jost Herman, han- 
delsman 	 83, 98 

Jacobsson, Lars Gustaf (Johan), 
bergmästare 	 101 

Jacobsson, Olaus, handelsman 100 f. 
" 	, Per, färgare 	101 
” 	, Peter, handelsman 83, 98 
" 	, Thomas, stadsnotarie 98 
" 	, Thomas Natanael, 

broinspektor 	 101 
von Jacobsson, Niclas, assessor 83, 98 
Jansson, Stina, g. Thomson 	106 
Jespersson, Hans, inspektor 	99 
Johansson, Carl, konsul 	105 
Johnsson, Ethel, g. Thomson 	107 
Jyde, se under resp. -son och 

-dotter namn 
Jönsson, Niclas, rådman 	82 f f.  

Kahl, Mauritz, kyrkoherde 	101 
Klint, Nanny, g. Thomson 	103 
Kockum, Gertrud Christina, g. 

Niclasson 	 100 
Kofod, Dorotea, g. 1:o Torslow, 

2:o Kahl 	 101 
Kofod, Hans, handelsman 	101 
Krutmeijer, Maria Helena, g. Jyde 98 
Köping, Cajsa, g. Thomson 	100 

Lang, Lovisa, g. Thomson 	100 
Larsson, Märta, g. Thomson 	106 
Lorich, Helena, g. 1:o Thomeeson, 

2:o Jönsson 	 82 ff., 98 f. 

Malmoe, se Jacobsen, Niels 
Malmros, Georg (Jörgen), råd- 

man 	 82 f., 98 
Malmros, Jacob, barnhusbokhål- 

lare 	 83, 98 
Malmstedt, Joachima Barvartia, 

g. Thomson 	105 
Meijer, Gerdt, handelsman 	98 
Melin, G. H., kyrkoherde, skald 89 
Meurling, Maria, g. 1:o Frick, 

2:o Thomson • 	 107 
Morbeck, Karin, g. Jyde 	98 f. 
Månsson, Mickel, handelsman 	76 
Möller, Edvard Theodor, han- 

delsman 	 103 

Nerman, Dorotea, g. 1:o Jyde, 
2:o Kofod 	 100 f. 

Niclasson, Anna Christina 	100 
99 	9 Anna Regina, g. 

Strömberg 	 100 
Niclasson, Casper 	 100 

Casper Thomson. han- 
delsbokhållare 	 100 

Niclasson, Giesa, g. Hammar 100 
, Giesa Catarina, g. 

T17 .am 	 100 
Niclasson, Hans Thomas, han- 

delsman 	 100, 102, 104 
Niclasson, Lars Peter, lantbru- 

kare 	 100 
Niclasson, Rebecka Chatarina 	104 

„ 	, Thomas, handelsman 100 
Nielsen, Jacob, "herr" 	 98 

99 9 Söffren, rådman 	98 
„ Thomas, råd- och han-

delsman , 73-82, 91, 94-96, 98 f. 
Nilsson, Anria Christina, g. 

Thomson 	 105 

g. 
101 

97 

99 

99 

110 



Quiding, Cecilia Chateirina, 
Thomson 	 g. 102 

Nissen, Anna Margareta, g. von 
Jacobsson 	 98 

Nordlindh, C. M., borgmäs- 
tare 	 85, 101 

Nordström, Jonas, handelsman 102 

Paulin, Celie, g. Thomson 	107 
Persson, Johan, skomakare 

	103 
Pettersen, Dirick, handelsman 	76 
Pollock, Lizzie, g. Thomson 	107 
Povelsen [Jydel, Peder, borg- 

mästare 
	

94 

Rander, Andreas, handelsman 100 
Rantz&i, Johan August 	103 
Rehnschiöld, K. G., guvernör 	77 
Riber, Sibylla, g. Jacobsson 	98 
Roosval, Albin, redaktör 	92 
(Rosensvärd], Christina Char-

lotta Pettersson, g. Thomm- 
son 	 102 
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LEMBKESKA GÅRDEK 

En orientering kring en gårdsbeskrioning 

från år 1732. 

Av Einar Bager. 

I april 1891 började man riva de gamla korsvirkeslängorna 
i den s. k. Lembkeska gården på hörnet av Söder- och Baltzars-
gatorna i Malmö. För intendenten Karlin, som stod mitt uppe 
i planerna på att i Lund skapa ett skånskt Skansen, bjöds 
här ett utmärkt tillfälle att med denna samling införliva ett 
intressant 1500-talshus och han var icke heller sen att be-
gagna sig därav. Ägarna av gården, stadsmäklaren Tornberg 
och byggmästaren Miiller visade det största tillmötesgående 
och gåvo Karlin fria händer att vid rivningen taga vara på 
allt, som han ansåg vara av värde. Malmö—Billesholms och 
Lund—Kävlinge järnvägarna beviljade även fria frakter och 
på enskild väg insamlades betydande belopp för att möjlig-
göra ett återuppförande av byggnaden. En stor del av det 
gamla korsvirket har också otvivelaktigt forslats till Lund 
och använts i det "borgarhus", som Karlin redan samma vår 
började uppföra på Kulturhistoriska museets område. 

Tyvärr var emellertid Karlin mindre intresserad av att låta 
det Lembkeska huset återuppstå i ny miljö än av att skapa ett 
för den dansk-skånska 1500-talsarkitekturen karakteristiskt 
typhus. Som "'borgarhuset" nu står där med sin rikt utsirade 
gavel, är det en blandning av vitt skilda element och det 
skulle i sitt nuvarande skick otvivelaktigt känna sig bättre 
hemmastatt i Kolding och Ribe än i Lund eller — Malmö. Inte 
ens de för det Lembkeska huset så karakteristiska knektarna, 
som Malmö museum fått löfte om, men avstått från till för-
mån för Kulturhistoriska museet, ha fått behålla sina ur-
sprungliga platser, ja, några av dem ha till och med på ett 
mycket omotiverat sätt kommit att flyga högt upp i ett 
gavelröste. 
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Kulturhistoriska mu-
seets borgarhus. G. 
Hultån foto. 

Allt detta är så mycket mer att beklaga, som byggnaden av 
allt att döma vid tiden för rivningen i stort sett befann sig i 
ursprungligt skick. Även interiören skulle med ledning av 
äldre beskrivningar kunnat återföras i varje fall till rumsin-
delningen i början av 1700-talet, vilken i väsentliga delar även 
synes ha varit ursprunglig. 

Till Karlins försvar bör dock nämnas, att den förnämsta 
källan till vår kunskap om denna gamla gård säkerligen var 
för honom okänd. Tack vare ett värderingsinstrument, som 
upprättats den 15 juni 1732 i samband med bouppteckningen 
efter rådman David Krögers änka Anna Weijer, kunna vi nu 
få en så fullständig inblick i den gamla gårdens alla lokali-
teter, som man gärna kan önska. 
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Beträffande huvudbyggnaden vid Södergatan har man tidi-
gare ansett, att den skulle varit ett av de fåtaliga medeltida 
korsvirkeshus, som funnits kvar ännu i sen tid. R. Metborg, 
som undersökt byggnaden, medan den ännu stod orörd, an-
ger sålunda i "Gamle danske Hjern", att den "muligvis" skulle 
datera sig från år 1520, en uppgift som senare ofta upprepats. 
Karlin går ännu ett steg längre tillbaka i tiden, när han på 
borgarhusets dörrhammare låter inrista: 

År aderton hundra nittiett 
Sen fyra hundra år jag sett 
Från Malmö stad till Lund jag kom. 
Här lefver jag min ungdom om. 

Såsom i det följande skall visas, finns i urkunderna intet, 
som styrker ett sådant antagande. Skedet omkring 1550 synes 
vara den tillkomsttid man på denna väg kommer fram till. 
Det skall på samma gång understrykas, att dokumentens rätt 
svävande topografiska orientering gör en bestämning svår 
liksom även att överkragningens knektar snarast höra hemma 
i gotiken. 

Det kan icke nog beklagas, att ej någon som helst uppmät-
ning skedde före husets rivning. Vad det gamla timret självt 
kunnat berätta, avlägsnades dessutom genom "omsorgsfull 
hyvling och putsning", innan det åter togs i bruk i borgar-
huset. Utom ovannämnda knektar finns i våra dagar endast 
delar av en dekorerad brädvägg som underlag för studiet av 
själva byggnaden.1  

Knektarna, dessa gåtfulla, primitiva träskulpturer, som 
snarare synas höra hemma i ett hedniskt tempels dunkel än 
i det nyktra dagsljuset på en malmögata, voro ursprungligen 
sannolikt sexton till antalet. Till våra dagar ha bevarats tolv, 
därav tre på Malmö museum, medan övriga ingå i borgar-
huset på Kulturhistoriska museet. Bifogade teckning visar 
deras ursprungliga placering med en mittgrupp av fyra 

Mandelgren har vid sin inventering av landets fornminnen även dröjt 
vid det Lembkeska huset. Hans teckningar av gatfasaden samt knek-
tarna, av vilka han avbildat endast elva, vittna om såväl hans blick för 
det väsentliga hos föremålen som hans bristande tillförlitlighet beträf-
fande detaljer. 
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knektar, återgivande syndafallet, flankerad av en kvinnlig, 
tillbedjande, och en manlig figur; bredvid den senare ännu 
en kvinnogestalt med svärd samt ytterst på flyglarna tre 
respektive två knektar med till synes enbart ornamentala 
uppgifter. Mittgruppen består av ängeln med bart huggande 
svärd, ormen i kunskapens träd — framställd med kvinno-
kropp liksom på Hugo van Goes målning i Wien-galleriet —
samt Eva och Adam, båda livligt medvetna om sin nakenhet. 
Den närmast följande mansfiguren med korsstav i handen 
och ett hjärta på axeln har ett slags strålformad gloria om-
kring huvudet och man skulle gärna vilja inordna honom i 
gruppen såsom Gud Fader, som vandrar i lustgården, när 
dagen svalkas, om han icke framställts skägglös, vilket väl 
knappast vid denna tid var tänkbart. Kvinnofiguren med 
svärd skulle möjligen kunna föreställa Justitia — serien av 
apostlar i Skånska Dagbladets hus hade på samma sätt ut-
fyllts med hennes bild, en lämplig symbol på en ämbetsmans 
hus. På flyglarna synes bildskäraren ha låtit sin fantasi leka 
fritt, det må gälla arkitektoniska påhitt såsom sammanställ-
ningarna av kolonner eller de groteska bilderna av dubbel-
hövdade figurer med fjällbetäckt eller brynjeklädd kropp. 

Utformningen av knektarna är på sätt och vis tidlöst naiv, 
men dräkternas snitt hör snarast hemma i början av 1500-talet 
och de brutna vecken i " Justitias" klädnad äro otvivelaktigt 
typiska för gotiken. 

Av byggnadens praktfulla inredning har till våra dagar 
endast bevarats ovannämnda parti av en dekorerad bräd-
vägg, nu på Malmö museum. Dessa bräder torde härröra 
från skiljeväggen mellan salen och angränsande kammare på 
övre våningen, men hade vid någon ombyggnad använts till 
en skrubb på vinden, där ännu Mejborg vid sitt malmöbesök 
kunde studera dem — hans bok, i vilken de avbildats, utkom 
tre år, innan byggnaden revs. Väggens nedre hälft upptages 
av "drätter" i traditionell utformning med kappor, prydda 
med konstrikt flätade spetsar. Väggfältet ovanför drätterna 
är dekorerat med praktfulla blomsterornament, bland vilka 
på den sida, som väl varit vänd mot salen, åtskilliga djurbil-
der — en hare, en hind, ett vildsvinshuvud — giva omväxling 
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Drättmålningar på trävägg. Malmö museum. 
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åt väggytan. I stilen peka dessa målningar hän mot senare 
hälften av 1500-talet, de tillhörde ett tidigare skede än de till 
tiden omkring 1600 bestämda väggmålningarna från Skånska 
Dagbladets hus och visa släktskap med bl. a. kalkmålningarna 
i Görlöse kyrka på Själland från 1570-talet. En i bouppteck-
ningen efter borgmästaren Peder Jydes hustru år 1591 om-
nämnd "munkekammare" på övre botten i detta hus har må-
hända fått sin benämning just efter någon särskilt iögonen-
fallande figur bland dessa målningar. 

Beträffande sidolängan vid Baltzarsgatan äro vi bättre un-
derrättade tack vare Mejborgs uppmätning av ett parti av 
gatfasaden med detaljritningar. Av särskilt intresse äro här 
takskäggsknektarna, som tillhöra en typ, eljest säregen för 
Köge. Utmärkande för dessa knektar är, att de utom sin van-
liga uppgift att stödja takskägget även sträcka sig ned över 
och omfatta bjälkhuvudena, som därigenom skyddas för 
väder och vind. Även nedre våningens kolonettknektar re-
presentera en sällsynt typ, som i Malmö blott påträffats på 
ännu en byggnad, gathuset i den Aspegrenska gården vid 
Östergatan. Ett stort antal knektar av dessa båda slag ingå 
nu i borgarhusets utsmyckning liksom äveh fyllnadsträn, 
vars mittfigur bildas av en mussla. 

Om det är föga som Kulturhistoriska museets borgarhus 
har att berätta om det Lembkeska huset, så är beskrivningen 
från år 1732 så mycket mera givande. Huvudbyggnadens 
rumsindelning ansluter sig nära till den plan, som med viss 
enformighet återkommer i beskrivningarna från 1600-talet av 
hus i Malmö: en stor stuga, en eller två kamrar, förstuga, port 
och bod eller motsvarande utrymme i bottenvåningen, samt 
en stor sal och flera kamrar på övre botten. Inredningen gör 
särskilt beträffande de större rummen intryck av att vara 
ursprunglig, i varje fall var den vid tiden för besiktningen 
ålderdomlig. 

Vid studiet av en byggnad eller en gård är det emellertid 
icke nog med att inordna densamma på dess plats i ett stil-
historiskt sammanhang med ledning av bevarade byggnads-
delar eller äldre beskrivningar. Även de ekonomiska och so-
ciala förutsättningarna hos ägarna av gården under tidernas 
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Längan vid Baltzarsgatan: nederst till höger uppmätning av en del av 
gatfasaden; till vänster detalj från bottenvåningen; överst detalj från övre 
våningen samt knekt från bostadslängan. R. Mejborg, Gamle danske Hjem. 

lopp spela härvid en betydande roll. En storman skänker 
givetvis sin bostad en helt annan gestalt än en hantverkare, 
han må vara aldrig så välbesutten. En överblick av gårdens 
och dess ägares öden genom tiderna bör därför fullständiga 
bilden. 
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I nordvästra hörnet av det kvarter, som nu benämnes nr 62 
S:t Jörgen, låg vid medeltidens slut ett kapell, helgat S:t Jör-
gen, med tillhörande kyrkogård och prästgård. Hur denna 
anläggning en gång sett ut, därom veta vi nu ingenting. Det 
till kapellet hörande hospitalet för spetälska hade måhända 
rivits redan före 1506. I kapellets räkenskaper för detta år 
redovisas nämligen rätt stora partier mursten och taktegel, 
som "lånats" till. åtskilliga borgare. En rivning av någon 
byggnad synes sålunda nyligen hava ägt rum. Efter reforma-
tionen togos byggnaderna snart i bruk för profant ändamål. 
År 1532 hade sålunda borgaren Rasmus Fynbo slagit sig ner 
i "presteboligen synden S:te Jörgens cappel" och 1537 hade 
Knut Smed flyttat in i själva kapellet, som väl nu degrade-
rades till smedja. öster ut vid "S:t Jörgens strede" — Balt-
zarsgatan — innehade Christiern Bager sedan 1536 en inom 
kapellområdet belägen gård med en "koelhaffue paa S:ctj 
Jörgens kirckegordt". 

Den första hållpunkten för att bedöma, vid vilken tid 
huvudbyggnaden i Lembkeska gården uppförts, få vi år 
1538, då tvenne borgare "nlondagen nest efter Lucie virginis" 
gingo i god för att "Rasmus Fynbo paa Söndregade juden IIII 
neste tilkomendes aar skall bygge eth hus II lof ft högt af f 
gott ege tijmber och muret ij mellom stolpe paa then gord 
hannd nu vdj boer". Rasmus har emellertid ej kunnat eller 
hunnit infria detta löfte, ty när gården nästa gång år 1543 
omnämnes, har Malmö stad lämnat "Sancti Jörgens cappell 
oc grund" till länsmannen på Lundagård Stig Porse såsom 
vederlag för en denne tillhörig gård, som nedbrutits vid ut-
läggandet av Stortorget. År 1549 får detta gårdsinnehav föl-
jande utförligare formulering i altargodsets räkenskaper: 

Sannete Jörgenns capell haf fuer Stiig Porsse mett kircke-
gaard oc alldt mett thenn boed ther sönndenn forre som 
Hanns Hackeblock wttj bode, oc thenn kaalhaffue som 
Cristiernn Bagere hagde breff wppaa for brannd scriffueris 
gaard som bleff wdlaugtt till marckeditt. — 

Att döma av denna uppgift har byggnaden tillkommit först 
efter sistnämnda år. Även ett "lejebref", som föreståndaren 
för Hellig geisthus i Lund år 1545 utfärdade för en angrän- 
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Bostadslängans knektar, numrerade från norr till söder. Nr 1, 9 och 10 
på Malmö museum, övriga på Kulturhistoriska museets borgarhus. 
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sande gård, angiver denna såsom belägen "sönden optill thet 
stenhwss oc haffue, som fordom kalledes Sanctj Georgij ca-
pell". Det skall emellertid framhållas, att dessa beteckningar 
även längre fram återkomma i de stereotypt avfattade räken-
skaperna och lejebreven. 

Det förefaller sålunda troligt att först Stig Porse låtit upp-
föra huvudbyggnaden vid Södergatan, väl någon gång i bör-
jan av 1550-talet. Efter hans död såldes gården av hans bror-
söner till borgmästaren Peder Pofvelsen Jyde, som erhöll 
sköte å köpet den 9 juni 1572. När skifte år 1591' hölls efter 
hans avlidna hustru, bestämdes, att lotten skulle avgöra, om 
huvudgården skulle tillfalla honom eller barnen. Lyckan var 
de senare huld, men deras förmyndare ansågo rådligast att 
förvandla arvet till reda pengar och sålde redan den 10 
februari 1592 gården till rådmannen Knud Jacobsen. 

Med ledning av uppgifter i samband med en tvist, som för-
anleddes av, att dennes granne i söder gjorde anspråk på 
nyttjanderätten till en gång, vilken öster om Knud Jacobsens 
gård ledde ut till Baltzarsgatan, kan man fastställa, att egen-
domen vid denna tid liksom redan vid Peder Jydes tillträde 
till densamma endast omfattade det område, som senare upp-
fogs av den s. k. främre gården med kringliggande byggnader. 
Även i söder utgjordes gränsen av en gång, som från en inne 
i kvarteret belägen gård förde ut till Södergatan. 

Under senare hälften av år 1615 — kort före sin död —
sålde Knud Jacobsen sin gård till den förmögne handelsman-
nen Hans Berentsen Krutmeijer. Det är troligen denne, som 
utökar egendomen med den s. k. bakgården samt trädgården 
österut. Efter hans död år 1630 ärvdes gården av hans dotter 
Gesche, gift med handlanden, senare rådmannen Morten 
Wiborg. Vid skiftet efter hustruns d8d år 1646 satte denne 
gården som säkerhet för barnens mödernearv. När han år 
1651 skulle redovisa det förmynderskap, han omhänderhaft 
för sin unge svåger Johan Hansen Krutmeijer, erhöll emeller-
tid denne gården, sedan annan säkerhet ställts för barnens arv. 

Bouppteckningen efter Johan Hansen Krutmeijer den 6 
februari 1666 innehåller några detaljer av intresse rörande 
gården. Den beskrives på följande sätt: 
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Dend sal. mandz hoffuedgaard paa Syndregade beliggende med Per-
nilleverch vdj stuen och 13 stöcher skillerj;item een jernkachellouffn 
med tuende Messingspiller och tuende smaa offuen paa, som och i senge-
kammeret een liden kachelouffn. Udj Bryggerset Tuende Bröger kar och 
toe andre smaa saa och een indmuret Bryggerkiell ungefer 4re Tönder 
stor, huilchen gaard med den tilliggende haugepladz och andet saasom 
den er fri eijendom, taxeres for 2.500 dlr. — 

För den närmast följande tiden saknas exakta uppgifter 
rörande gårdens historia. Fram till 1673 bor emellertid Johan 
Krutmeijers änka, Anne Jacobsdatter kvar i gården — hon 
avlider antagligen detta år — och 1679 finna vi rådmannen 
och postmästaren Johan Caspar Heublein som ägare av den-
samma. Efter dennes död i december 1680 ärvde hans änka 
Ingeborg Johansdotter och sonen Johan vardera hälften av 
gården. Den senare, en äventyrlig figur, som bland annat un-
der en tid åtföljde ett kringresande sällskap komedianter, 
sålde den 16 februari 1688 sin hälft till handelsmannen Ifvar 
Mohrbeck, vilken väl även kort därefter förvärvat den andra 
hälften av änkan, som då bebodde gården. Mohrbeck behöll 
gården endast ett eller annat år och 1692 finna vi hand-
landen, senare rådmannen David Kröger som innehavare 
av densamma. 

Sistnämnda år upprättades det utförliga besiktningsinstru-
ment över samtliga fastigheter i Malmö, som utgör den ovär-
derliga källan till vår kunskap om staden vid denna tid. 
David Krögers gård beskrives däruti sålunda: 

28 binningar huus i gränden 
16 dito 	emot stora gathan 
10 dito 	Een längia mit på gården 
10 dito 	Een längia på högra handen i gården neder i gården 
9 dito 	En ny längia nederst i gården 

S:a 73 binningar som består utj: 
1 stufwa ved gathan med Järnvgn 
2 Camrar warma Rum, 1 dito kall kammare 
1 köök, kölna, brygghus, stall, packhuus sampt andra nödwändige 

huusrum, altsamm'ans medh dUbbla låf ft och wäl wedh macht. 
1 fruchthaage, dito lijten medh en wattn påst. På låfftet åt stora 

gatan 4 Rum till Cammrar och saahl, huar af alenast En Cam-
mare ähr warm. — 
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Lembkeska gården på 1600-talet, rekonstruktion. 

Uppgiften är emellertid såtillvida missvisande, som i husra-
den vid "gränden" — Baltzarsgatan — inräknats gavlarna på 
såväl boningshuset med 4 binningar som tvärhuset — längan 
mitt på gården — med 5 binningar. På samma sätt har man 
av den senare längans 15 binningar endast medräknat de 10, 
som inne i gården voro synliga. 

Vid den numrering av stadens fastigheter, som företogs ett 
par år senare, åsattes denna gård nr 395, vilken beteckning 
därefter bibehölls fram till år 1864. 

David Kröger drev en mycket omfattande handel framför 
allt med spannmål och stalloxar. Om hans duglighet vittnar 
det förhållandet, att han under riksdagarna 1689 och 1693 
representerade Malmö stad. Vid hans bortgång år 1700 visade 
det sig dock, att boets finanser på grund av den avlidnes 
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många borgensförbindelser befunno sig i ett mycket tilltrass-
lat skick, vilket likväl enligt änkans utsago "icke på något 
olofligt eller oanständigt utan mehra christeligit sätt och 
manier skiedt är, ja af en christelig kärleek att hielpa sin 
nästa uti sin nödh, hvarigenom den sal. mann af många är 
bedragen, men sielf ingen bedragit". 

Småningom reddes emellertid härvan ut och Krögers änka, 
Anna Weijer, som väl redan under sin mans riksdagsresor 
fått god övning i att förestå dennes handelsrörelse, lyckades 
rädda en stor del av förmögenheten, så att boet vid hennes 
bortgång 1732 visade en betydlig behållning. Vid den boupp-
teckning, som år 1736 avslutades efter henne och hennes make, 
upprättades det i inledningen omnämnda värderingsinstru-
ment över huvudgården, som gör det möjligt att nu rekon-
struera densamma. 

Åren närmast efter Anna Weijers död uthyrdes gården till 
"yllefabriken och oljeslageriet", i vilka företag svärsonen, 
borgmästaren Jöns Stobaeus var den drivande kraften. Går-
den användes dels som bostad för "manufactorie betienterne", 
dels som lagerlokaler. Sålunda togs under år 1734 hela bo-
ningslängan i anspråk som förvaringsplats för lin- och 
hampfrön. 

Den 7 juni 1736 utbjöds gården på offentlig auktion och 
inropades av handlanden Lars Hammarlund. Denne, vars 
levnadsbana visar den mindre vanliga kurvan från skräddare 
till storköpman, bodde själv i den nuvarande Faxeska gården 
vid Larochegatan och överlät nyttjandet av gården vid Söder-
gatan åt sin svärson, Frans Bauert (skrives senare Bauer), en 
holsteinsk skeppare, som liksom svärfadern slagit sig på kö-
penskap och blivit handlande i Malmö. 

Efter Hammarlunds död 1756 ärvde • Bauert gården, men 
bodde själv i granngården nr 396. Tillsammans bildade de 
tvenne fastigheterna en av de största handelsgårdarna i sta-
den. Om man skall våga lita på en uppgift i ett brandförsäk-
ringsbrev av år 1830, skulle Bauert omedelbart efter sitt be-
sittningstagande ha nybyggt de södra och östra längorna i 
bakgården. 

På gamla dagar lät Frans Bauert sin yngste son Lars, vilken 
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biträdde honom i handelsrörelsen, flytta in i hörngården. —
"För att på något sätt för honom visa sin ärkjänsla för thes 
möda och uppassning så wäl för thet framflutna som fram-
deles", beslöt Frans Bauert enligt köpebrev av den 19 januari 
1796 att till sin son försälja de tvenne sammanslagna egen-
domarna för den blygsamma summan 2.000 rdl specie rgs. 
Dock förbehöll han sig att under sin återstående livstid få 
njuta sonens tillsyn samt få nyttja de boningsrum och uthus, 
som han vid överlåtandet innehade. 

Även om Lars Bauert sålunda visat ett mönstergillt upp-
förande som son, måste i sanningens intresse tilläggas, att 
stadsfiskalen Isak Malmborg år 1809 i samband med skan-
dalösa uppträden i det Bauertska hemmet fann anledning att 
påtala hans "brottsligheter" såsom make, fader, husbonde, 
medborgare och kristen. "Under hvilken af dessa' Titlar han 
hänf öres, stannar han i en krets af rysliga och otyglade upp-
träden". Den mot Bauert avoga stämningen i staden, som 
redan så tidigt som 1791 visat sig i, att man en natt på stads-
vallen uppsatt ett beläte med en mot Bauert riktad smäde-
skrift, tog sig nu så handgripliga uttryck som inslagna föns-
terrutor och annan åverkan, varför Bauert till slut såg sig 
nödsakad att "flykta" till Lund. 

Bauert skyndade nu att avyttra sina fastigheter i Malmö 
och sålde den 21 februari 1810 hörngården till handelsbok-
hållaren Johan Arvid Ahlberg för 6.666 rd 32 sk banko. Från 
köpet undantogs dock "den i söder ifrån Blåå porten upförde 
lilla Byggnad, som förbehålles åt min i behåld ännu ägande 
så kallade lilla gård (nr 396)". Härvid avskildes sålunda de 
sydligaste trenne facken av huvudbyggnaden, varigenom 
tomtfiguren erhöll det alltjämt bestående lilla hacket i syd-
västra hörnet. Den avsöndrade delen synes ha rivits kort 
därefter, då det ännu i våra dagar kvarstående stenhuset 
uppfördes på gården nr 396 av handlanden J. M. Bååth, som 
den 29 januari 1812 förvärvat densamma av Bauert. 

Redan efter ett par år bytte hörnfastigheten åter ägare, då 
Ahlberg genom köpebrev av den 6 april 1812 sålde densamma 
till handelsmannen J. Nordell för 9.000 rd banko. Den senare 
hade föga framgång som affärsman och måste efter ett par 
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Lembkeska gården på 1880-talet. Roijker foto. 

år inställa sina betalningar. Hans gård såldes på auktion den 
17 juli 1815 till garvaremästaren Anders Malmqvist, som för 
densamma erlade 7.200 rd banko. 

Därmed inleddes det sista skedet i gårdens skiftande hi-
storizi. Malmqvist, som år 1826 lät hela gården undergå en 
genomgripande ombyggnad, inredde densamma på för gar-
verirörelsen erforderligt sätt. Själva garveriet förlades till 
östra och södra längorna i bakgården. I norra längans bot-
tenvåning inreddes en barkkvarn, medan barken förvarades 
på övre våningen. Tvärlängans övre våning användes till 
"torkvind för läderberedning". Redan 1834 revos emellertid 
de av Frans Bauert uppförda södra och östra längorna i bak-
gården och ersattes med nybyggnader med tegelmurade bot-
tenvåningar, men med korsvirke i övre våningarna. 

Den 25 augusti 1843 överlät Malmqvist såväl gård som 
verksamhet till garverigesällen Edvard Lembke för en köpe-
skilling av 10.000 rd banko. I köpet ingingo "alla till garf ve- 

9 
	 129 



riets drift hörande inrättningar såsom barkkvarn, jordfaste 
och löse kar m. m. samt redskap, werktyg, wågskålar och 
wigter". Lembke vann burskap som garvare följande år och 
drev sin verksamhet med stor framgång under en lång följd 
år. Genom köp av en rad vid Baltzarsgatan belägna småhus 
utvidgade han sin egendom, så att den sträckte sig ända fram 
till Kalendegatan. 

Sedan Lembke den 21 augusti 1886 avlidit, sålde hans ar-
vingar den 26 november 1890 den västra delen av gården, som 
omfattade gl. nr 395, till stadsmäklaren A. F. Tornberg och 
byggmästaren C. L. Muller, vilka den 2 februari 1891 erhöllo 
lagfart å detta köp. Kort därefter påbörjades rivningen av 
den minnesrika gården. I Sydsvenska Dagbladet av den 4 
april 1891 läser man följande minnesruna: 

I dag börjar murbräckan sitt värv mot detta gamla borgare-
hus här i Malmö. Må hon fara varsamt fram med detta vackra 
minne från vår stads storhetstid! Det är med saknad varje 
vän av vårt samhälle ser det lilla huset försvinna, och för-
visso även med en önskan, att intet därav må förfaras, som är 
förtjänt av att räddas. — 

En from önskan, som tyvärr blott i mycket blygsam ut-
sträckning kom att förverkligas! 

Värderingsinstrument den 8 juni 1732. 

Efter loflige Magistratens förordnande genom Extractum 
Protocolli af den 7 Junii 1732 hafwa undertecknade Rådman 
och wärderingsmän företagit oss att behörigen wärdera föll-
jande fasta ägendom, tillhörande afledne Herr Rådmannens 
David Krögers och des sahl. Enkias Madame Anna Weijers 
Sterbhus nembl. 

Hufwudgården, belägen på Södra gatan sub N:o 395. 
Denna ägendomen består af tvenne gårdar, nembl. en wid 

främsta wåningarne och en bakgård; warandes bägge går-
darna åtskillde med en twärlänga och är bakom bakgården 
belägen en trädgård. 
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Stugulängan. 

Sjelwa stugu-längan, som weter emot wäster består åt gatan 
af 16 fack, twenne loft hög, upbygd korswärckswijs af Eke-
timber, med murning emillan af bränd sten. Under 3 fack fin-
nas ett förswarligt fotträd af Ek; men under de öfrige 13 är 
fotträdet uprutit. Stolparna äro af Ek åt gatan, fyra allnar 
långa uti nedre och 6 ahl. uti öfre wåningarne, alla goda och 
förswarlige. Under öfre wåningen åt gatan är en så kallad 
öfwerhängs fot af Ek. Stolparne äro jämväl förswarlige, så 
wäl som murningen. Nedan till åt gatan är en inkörsel wid 
ändan åt Söder med en furuport, som jämte tillbehör är god 
och förswarlig. 

Denna längan emot öster eller inåt själfwa den främre går-
den består likaledes af 16 binningar, upbygde af förswarligt 
furutimber korswärckswijs med murning emillan. Derunder 
synas wäl wara fotträd, men af hwad slags träd dett är, eller 
af hvad beskaffenhet, kan icke skönjas i anseende till de 
twenne så kallade utbyggen, som stå intill denna längan åt 
gården. 

Taket öfwer denna längan är i anseende till sielfwa timbe-
ret, som består af goda furu-sparrar och förswarliga träläck-
ten, behållit; men takstenen, hwilcka äro så kallade windsten, 
äro på åtskillige ställen söndrige, äfwensom ock fattas under-
strykning med kalk här och der, hwilcket således fordrar för-
bättring. Dett öfwersta loftet är ock brijstfälligt och samma-
ledes behöfwer att repareras. 

Gaflen på denna längan emot norr åt den så kallade Balt-
zars gatan, fyra fack bred, är af Eketimber korswärckswijs 
upbygd med murning emillan af bränd sten. Timberet och 
murningen är förswarlig; undantagen den så kallade spitz-
bomen, som wäl är af Ek, men synas wara något brijstfällig. 
Gaflen åt södra sidan kunde ei, så noga besicktigas; emedan 
den har gemenskap med den näst intill belägne Herr Post 
Inspectorens och Rådmannens Carsten Olofssons gård. 

Uti bemälte länga finnas fölljande nedre wåningsrum, 
nembl.: 

En liten Cammare ytterst i norra gaflen; bestående af 
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twenne fack med 41/2  par fenster och järngallrar uti. Fens 
terne med deras poster, karmar och rammar äro wäl conditio-
nerade. Loftet och en bielcka af. furu finnas wara goda. På 
halfwa väggarna, som wetta åt norr och wäster, är furu-panel, 
måladt, godt och förswarligt, gålfwet är af bräder. Uti 
samma Cammare är på östra ändan en ingång till källaren, 
som är belägen under den norra längan. En ingång finnas 
jämwäl på södra sidan till stugan. 

Näst in till denna Cammaren är en stor stuga af femb fack 
med fyra bielckar och ett underslag af furu, goda, samt ett 
furuloft äfwenwäl förswarligt. Uti denna stugan på wästrå 
sidan åt gatan äro femb par fenster med järnstänger uti, 
hwilcka jämte poster, tarmar och rammar äro förswarliga. 
Fyra stycken dörrar af Ek med deras beslag och gångjärn 
finnas äfwenledes förswarlige. Halfwa wäggarna på alla fyra 
sidorna äro klädda med furu-panel; måladt med röd färg. 
Golfwet är lagdt af Gottlandska stenflisar. Näst intill denna 
stugan på Södra sidan är en liten Säng Cammare af 4 fack, 
wetandes åt gården emot öfter, samt inrättad uti en intill 
stugulängan emot gården på östra sidan upbygd luta, hwilc-
ken luta är bygd av furutimber med murning emillan af bränd 
sten. Samma luta är fyra fack, Fotträdet är af Ek. Taket är 
lagdt med hohlsten och brijstfälligt; men det öfrige är i godt 
stånd. Bielckarne i Caimmaren äro af furu, underklädde med 
ett godt furuloft. Häruti på östra sidan äro 3 par fenster med 
små järnstänger, samt jämte beslag, poster, Carmar och ram-
mar förswarlige. Wäggarna äro öfwerklädde med gamla 
hallandska tapeter. På södra ändan är en dörr åt porten, god 
och förswarlig. Golf wet är af furubräder i godt stånd. 

Näst in till denna Cammaren på wästra sidan är farstugan, 
eller ingången från gatan bestående af fyra fack. Bielckarne 
och loftet af furu, goda. Wid södra ändan är en furu-trappa 
åt de öfre wåningarne, god, för hwilckens skull en binning i 
farstugan är afdelt med bräder, hwaruti under trappan är ett 
Sängställe och bredewid emot öster en lång ingång till Por-
ten. Uti farstugan är ett par fenster åt gatan med järngallror, 
samt jämte beslag, poster, Carmar och rammar förswarlige. 
Gålfwet är lagdt af Gottlandska stenflisar. Utanför denna 
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Plan över gathuset: övre våningen. 

farstugan på gatan är ett förswarligt Bislag med 2ne sten-
stötter och ett bräde skur öfwer af furu. Säten äro af Eke-
bräder undermurade med bränd sten. Strax deref ter emot 
Söder är Porten af 2ne fack med furustolpar och bielckar 
samt dito loft och fotträd, alt i godt stånd. På andra sidan om 
Porten emot Söder är en Cammare af 3 fack med brädegålf, 
samt furu-loft och bielckar, alt i godt stånd. Deruti en god 
Camin, 2ne par fenster med järngallrar, samt med tillbehör 
goda. 

Uti öfre wåningen är en stor Sahl med rött bristfälligt sten-
gålf. Samma Sahl består af 7 fack med furubielckar och dito 
loft, alt i godt stånd, femb par fenster med deras tillbehör, 
förswarlige. Utsickten är genom 3 par fenster åt wäster emot 
Södergatan och genom 2 par fenster åt norr emot Baltzars-
gatan. Wäggarna bestå af murning med bränd sten, målade. 
På Södra sidan är en brädeafdelning, målad. Uti denna Sah-
len finnas en god Camin. Innanför bemälte brädeafdelning är 
en liten Cammare med en farstuga; bestående bägge af 3ne 
fack. Uti Cammaren äro 2ne par fenster som weta åt wäster 
emot Södra gatan med tillbehör förswarlige. Ett brädegålf, 
som med furuloft och bielckar är förswarligt. Uti farstugan 
är äfwenwäl brädegålf, samt furubielckar och loft, hwilcket 
senare är något bristfälligt. Wäggarne uti Cammaren äro på 
södra, östra och norra sidorna af bräder. 

Näst iri till denna omtalta Cammaren äro 3ne andra, som 
föllja efter hwarandra alla med den redan beskrefne lika be- 
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skaffade; undantagande den, som är belägen längst emot 
Söder, hwarest är en kakelugn upsatt. Wid södra ändan af 
denna längan emot öster åt gården och på södra sidan om 
porten är en luta af 3 fack; upbygd af godt furutimber, med 
murning emillan af bränd sten. Fotträdet af Ek, något brist-
fälligt. Taket är lagdt med hohlsten, brijstfälligt. Uti denna 
lutan har want ett rum inrättadt, till att bränna brännewin 
uti. En skorsten är deruti upsatt, något bristfällig. Ett loft 
af furu, bristfälligt. I stället för fenster äro 2ne små lemmar 
för öpne utsickter åt gården. En dörr finnes med gl. lås före. 

Norra längan i främre gården. 

Norra längan emot Baltzars gata är 2 loft hög och består af 
12 fack, warandes upbygd af godt Eketimber med murning 
emillan af bränd sten. De nedersta stolparna äro 41/2  ahl. 
långa och de öfwersta 5 ahl. . Fotträdet är af Ek och jämte 
dett öfrige uti ett ganska godt stånd. Taket är lagt så åt 
gåtan, som gården med windsten jämte sparrar och läckten 
alldeles godt, men loftet är något bristfälligt. På Södra sidan 
inåt gården är denna längan äfwenwäl upbygd af godt Eke-
timber med murning emillan af bränd och krit-sten. Byg-
ningen är i godt stånd, undantagandes, att det nedersta fot-
trädet har skridit något öfwer sin fot samt således behöfwer 
åter i sitt rätta ställe att inflyttias. Intill denna längan wid 
wästra ändan är en luta; upbygd af furutimber både i an-
seende till stolpar och fotträd, 2ne fack lång, med murning 
af bränd sten, hwilken murning är något bristfällig, men tim-
beret är i godt stånd. Taket i lutan är lagdt af windsten och 
finnes wara godt. Inne uti denna lutan är ett kök inrättadt 
af 2ne fack, som till en del sträcker sig in uti sielfwa den 
norra längan med en förswarlig och god skorsten. En ingång 
finnes derifrån till stora stugan på wästra sidan. Loftet är 
godt. Gålf wet är lagdt af gottlandska stenflisar. I detta kö-
ket är jämväl 9 st: fenster, något bristfällige. Elljest äro kärills-
hyllor upsatte på wäggarne som wederbör, uti godt stånd. 

Näst köket på norra sidan är en Spise Cammare uti sielfwa 
den norra längan; beståendes af 2ne fack med 2ne fenster och 
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järngallror uti åt norr, eller Baltzars gatan, samt ett fenster 
åt Porten på östra sidan. Uti denna Spise Cammaren är ett 
godt bräde-gålf och förswarligt loft, äfwensom fensterne och 
de upsatte hyllorna äro i godt stånd. Under Spise Cammaren 
är en liten källare af 2ne fack hwarest en bielcke finnes brijst-
fällig. Näst in till denna Spise Cammaren emot öster är en 
inkörsel ifrån Baltzars gata med en god och förswarlig furu-
port och goda gångjärn. Samma Port består af 2ne fack. Wid 
östra sidan af denna Porten är en nedgång till en källare, som 
sträcker sig under den norra längan, hwilken källare består 
af 8ta fack, hwarifrån dock 2ne fack äro afdelte, längst bort 
emot öster. Källaren är i tämmeligt godt stånd, undantagande 
en underslaks bielcka, hwilcken är twärt afbrusten. Bielc-
karne äro elljest af Ek. Några små utsickter finnas jämväl 
med järngallror uti åt norr eller Baltzars gata. Ofwan på 
källaren är ett malthus af Sta fack, hwartill är en trappa 
eller ingång ifrån Porten med god dörr före och tillhörig lås. 
Uti samma malthus är bräde-gålf, som är godt, varandes 
äfwenledes loftet tämmeligen förswarligt. Utsickter finnas 
här inga förutan ett hohl åt gården med lämm före och en 
dörr åt gatan eller norr. Uti öfwersta bygningen är allenast 
ett spannemålsloft, utan några afdelningar, något brijstfäl-
ligt, som förbemält är;  och däröfwer är likaledes ett spanne-
målsloft, någorlunda wid mackt. På denna öfwersta bygning 
äro några utsickter åt gården och gatan med lämmar före 
och öfwer Porten en så kallad twist åt gården med wind uti 
jämte tillbehör uti godt stånd undantagandes windrepet, som 
är söndrigt. 

Twärlängan. 

Twärlängan, som åtskilljer bägge gårdarne och sträcker sig 
i längden ifrån norr till söder, är twenne loft hög och består 
af fembton fack upbygd af Eketimber, så till stolpar, som fot-
träd, emillan murad med bränd sten. De nedre stolparne äro 
41/2  ahl. och de öfre 51/2  ahl. långa. Taket är lagdt af wind-
sten; undantagandes på östra sidan, hwarest finnes hohlsten, 
mycket bristfälligt, men sparrar och läckier äro goda. Loftet 
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är iämwäl söndrigt. Den norra gaflen, som weter åt Baltzars 
gata, består af Eke-stolpar och fotträd, som äro goda, med 
murning emillan af bränd sten, hwilcken murning är något 
bristfällig. Uti denna längan wid norra ändan är ett Brygg-; 
hus af 7 fack, hwaruti är en god färsk post med trädswingel 
uti, En god stor köllna, En förswarlig skorsten, samt en Bak-
ugn, som till en del står uti Bakgården, på hwilcken Bakugn, 
är en liten dito, att baka fint bröd uti. Desse bakugnar äro 
godt stånd. Loftet öfwer detta brygghus är brijstfälligt. 
Gålfwet är af ler. En utsickt på östra sidan emot bakgården 
finnes med lämm före. 

Wid södra ändan af brygghuset är ett litet wisthus af twå 
fack, hwartill är en liten trappa och ingång ifrån brygghuset. 
Gålfwet är af ler. 2ne gl. fenster finnas åt bakgården mot 
öster. Näst intill detta wisthus är en Port af P/2 fack med 
godt Eketimber uti. Wid Porten på södra ändan är ett Pack-
hus av 41/2  fack. Gålfwet är af ler. Twenne utsickter finnas 
åt wäster emot främre gården med lämmar före. Uti den öfre 
bygningen är allenast ett Spannemålsloft utan någon afdel-
ning. Det öfwersta loftet är likaledes till spannemål inrättadt, 
mycket bristfälligt. 

Norra längan i Bakgården. 

Uti Bakgården på norra sidan är en länga, som sträcker sig 
ifrån wäster till öster, bestående af 7 fack, 2ne loft hög. Den 
understa delen är af Eke- och den öfwersta af furu-timber åt 
gatan eller norr; men åt gården, eller söder är allt timberet 
af furu. Stolparne åt gatan äro, Ekestolparna 4 ahl. och furu-
stolparna 9 ahl. långa. In åt gården äro de nedre och öfre 
stolparne lika långa. Timberwärcket är öfwer alt godt. Mur-
ningen är af bränd sten, något bristfällig. Taket är till spar-
rar och läckten godt, men till stenen, som består af windsten, 
något bristfälligt, så wäl som ock murningen. Hela den öf-
wersta delen af denna längan består af en wedhammare och 
nedre delen är inrättad till kalckhus, undantagande en inkör-
sel ifrån Baltzarsgata wid östra ändan, som består af twenne 
fack med förswarlig Port och tillbehör. 
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Södergatan på 1870-talet. I fonden det lembkeska husets gavel, till vän-
ster därom det s. k. hultmanska huset, uppfört 1769. 

Östra längan i Bakgården. 

Uti samma bakgård emot öster är en länga, som sträcker 
sig ifrån norr till söder af 8 fack med half-tak. Stolparne och 
fotträden äro af furu; undantagande 4 å 5 stolpar af Ek, 
temmeligen bristfällige. • Murningen är af bränd sten något 
bristfällig. Taket i anseende till Sparrar och läckter är nå-
gorlunda wid mackt, men stenen, som består af windsten, äro 
bristfällige. Uti samma länga wid norra ändan finnes en stall 
af fyra fack, samt en dito näst der intill af 2ne fack. Uti 
bägge stallen finnas 6 st Spiltråg, goda och försvarliga. Cif wer 
stallen är intet loft, utan allenast en så kallad hiälla. Näst in 
till stallen är ett fack, som är afdelt till ett hemligt hus, och der-
näst är ett fack intagit till ingången å trädgården, öfwer hwil-
ken ingång är ett loft, något bristfälligt. Dörren till trädgår-
den är med tillbehör förswarligt. 
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Södra längan i Bakgården. 

Wid södra sidan i bakgården är sidst en länga, som sträcker 
sig ifrån öster till wäster af 101/2  fack, 2 loft hög, upbygd af 
furutimber, undantagande fotträden, söm: äro af Ek. De 
nedre stolparna äro fyra ahl. och de öfre stolparne äro femb 
ahl. långa, alt uti godt stånd. Murningen är med bränd sten, 
god och förswarlig. Taket så till sparrar och läckten, som 
takstenen, hwilcka bestå af windsten, tämmeligen wid mackt. 
På taket emot norr eller gården är en twist med en god wind 
uti, men rep fattas. Uti denna längan och nedre bygningen 
är en lada af fyra fack och en lada af 21/2  fack. Ett loft fin-
nes öfweralt, som kan passera. Uti öfre bygningen är alle-
nast ett loft, tienligt till spannemål och fourage utan någon 
af delning. 

Uti främre gården är en Salt Post med trädswingel, hwilken 
post finnes tiara brijstfällig. 

Trägården. 

På östra sidan om Bakgården är en ansenlig Trägård, 
hwaruti finnas 85 st fruckte-träd, förutan några få små ym-
por, samt stickelbärs och winbärsbuskar. 2ne med Buxbom 
anlagde quarter och allehanda blomterwärck, sådde kökssa-
ker och mera, som ei så noga kan specificeras. Plancket om-
kring Trägården är på några ställen bristfälligt. 

Denna ägendomen belägen under N:o 395, hwilcken, som 
bemält är, i dett nogaste, som kunnat ske, är worden beskref-
wen, hafwa wij tagit i behörigt ögonsickte; finnande i föllje 
af wår aflagde Ed, samt efter wårt yttersta förstånd för godt, 
att taxera och wärdera, som följer: 

Wästra, eller Stugu-längan, med de der in till 
upbygde lutar 800: — 

Norra längan i främre gården med den der in 
till upbygde lutan 500: — 

Twärlängan 300: — 
Norra längan i Bak gården 150: — 
östra längan i Bak gården 100: — 
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Södra längan dersammastädes 250: -- 
Trägården med de deri planterade fruckte-träden, 

samt blomsterwärck 250: — 
Främre gårdstompten 90: — 
Bak gårdztompten 60: — 

S:a dlr smt 2.500: — 

Säger Twåtusende Fembhundrade dlr smt, hwarvid är att 
ackta, att så wäl gårdz, som Trägårds tompterna äro fria 
grundar och icke med några Tomptöron. graverade. I öfrigt 
verificeras denna förrättning med wåra egenhändiga under-
skrifter. Mallmoe den 8 Junii Ao 1732. 

W. Flensburg 
	

Lorentz Martini 

Jonas Sten 
	

Mathias M E S Erickson 

(Bouppteckning 1736 26/2 nr 1994. Madame Anna Weijer 
sal. Rådman David Krögers Enkia.) 

Källor: 

S:t Petri kyrkas räkenskaper. 
Malmö stads räkenskaper 
Rådhusrättens och bytingets domböcker. 
Magistratens kopieböcker. 

besiktningsinstrument 1692. 
Bouppteckningar. 
Lagfartsprotokoll. 
Auktionskammarens protokoll. 
Pantböcker. 
"Börneböger". 
Fastighetsböcker. 
Skånska brandförsäkringsinrättningen: brand försäkringsbrev. 
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ANTECKNINGAR TILL EN MALMÖ-

BIBLIOGRAFI FÖR ÅR 1948. 

'AD Ingeborg Heintze. 

A h r lin g, K a r 1, 1893-1946. Ingers, Ingemar, Karl Ahrling. 
Byahornet. Ärg. 7 (1948), s. 1256-1258. 

Anderberg, Adolf Se Sparbanken Bikupan. 
Bager, Einar, En gammal malmögårds historia. [Aspegrenska 

gården. Ill. portr. kart.] 
Sparbanken Bikupan 1873-1948. Malmö, s. 85-126. 

Banker: 
Engström, Per, Sparbanken Bikupans utveckling och tillväxt. 

Sparbanken Bikupan i Malmö 1873-1948. Malmö, s. 9-40. 

Skandinaviska banken. Din bank. Orientering för den ny-
anställde tjänstemannen. Malmö. 24 s. 3 bil. ill. portr. 

Sparbanken Bikupan i Mitlmö 1873-1948. Kring ett jubileum. 
En minnesskrift red. av Ad. Anderberg. Malmö. 4:o. 200 s. 
ill. portr. 

Bengtsson, Arvid, Ett besök i en näckrosodling. [Skogsholmens 
plantskola, Hindby. Ill.] 
Trädgårdstidningen. Årg. 20 (1948) nr 13-14. 

B e r g h, Carl Edward, 1853-1934. Hommerberg, Claes, 
Edward Bergh. En Malmöbo i Sydvästafrika på pionjär-
tiden. [Ill. portr.] 
Malmö fornminnesförening. Årsskrift. Ärg. 16 (1948), s. 117-132. 

Björkelund, Gottfrid. 
Färder i Skåneland. 1-2. [Ill. portr.] 
Skåneland. Årg. 4 (1948), nr 2-3. 

,[Bodman, Erik], Gamla Malmösläkter. 4-7. Av Calen [pseud.] 
[Ill. portr.] 
Sk. A. 2/1, 9/1, 30/1, 6/2. 
4. Kockums — en släkt som betytt mycket för vår stad. 5. Malmö-
rådmannens dotter stiftade två fideikommiss [Hegardt]. 6. Flensburg, 
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en förnämlig köpmanssläkt i vår stad. 7. Tre borgmästare, två råd-
män, fyra riksdagsmän Falkman i Malmö. 

— En malmöbos öden på 1860-talet. [N. Bourkerson.] 
Sk. A. 6/9. 

— Pastorn [Bernt Petter Santesson] och portgången Väster-
gatan 437-438 — en process år 1799 i Malmö. 
Typen 1948, s. 13, 15, 31. 

— "En resenär stannar aldrig i Malmö". [Utdrag ur beskriv-
ningar om Malmö.] 
Sk. A. 4/5. 

— Skånesläkt [Loven] med många bemärkta män. 
Sk. A. 7/4. 

Carlsson, Sten, Gustaf IV Adolf och Malmö. [Ill. portr.] 
Malmö fornminnesförening. Årsskrift. Arg. 16 (1948), s. 61-74. 

Danmarks gamle love paa nutidsdansk. Bd 3. Ved Erik 
Kroman og Stig Iuul. Kbh. 
Retshist. indledn. Kommentar. Sagreg. 

Danmarks gamle personnavne. Udg. af Gunnar Knudsen og 
Marius Kristensen. Under Medvirkning af Rikard Hornby. 
I. Fornavne. H. 11. Kbh. 
Sluthäfte med tillägg och efterledsregister. 

Danmarks riges breve. Udg. af Det danske sprog- og littera-
turselskab under ledelse af Franz Blatt. Rxkke 2 :Bd 10 
(1328-1332). Udarb. af Adam Afzelius samt C. A. Chris-
tensen. Kbh. 4:o. orts- & personreg. 

Diplomatarium danicum. Udg. af Det danske sprog- og litte-
raturselskab. Rkke 2:Bd 10 (1328-1332). Udg. af C. A. 
Christensen. Kbh. 4:o. orts- & personreg. 

Dhejne, Hans, Bilderbok från Malmö. 1. Södergatan. 2. Ett 
torg [Lilla torg] och en gata [Skomakaregatan] 3. Stadt 
Hamburg och teatern vid Gustav Adolfs torg. 4. Om 
knutsgille och knutsbal. [Ill.] 
Schiller, H. [red.], Från det levande Skåne. Sthm, s. 13-27. 

Engström, Bengt, Maj-grevarnas fest i Malmö. 
Skåneland. Ärg. 4 (1948), nr 4. 	 • 

[Esperantokongressen.] 33-a universala kongreso de esperanto 
31/7-7/8. Malmö. 88 s. ill. portr. 

Fange, Lars, Ett gammalt hus i staden. [Rörsjögatan 14-16. 
Ill.] 
Byahornet. Ärg. 7 (1948), s. 1407-1411. 
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Folk e t s hu s. Wernf elt, Ernst, En arbetarrörelsens hög-
borg. [Ill. portr.] 
Beklädnadsfolket. Ärg. 5 (1948), nr 11, s. 10-11. 

— Zander, Erik, En ståtlig arbetarborg. Av Ezäta [pseud.] 
[Ill. portr.] 
Mål och medel. Årg. 27 (1948), nr 2, s. 48-50. 

Föreningar och ordenssällskap: 

Cordis quinta 1933-1948. [Red. av Knut Borg.] Malmö. 
24 s. ill. portr. 

Malmö skålklubb (stiftad 1938). Stadgar. Malmö. 12 s. 
[Odd Fellom Orden.] Logen n:r 3 Amicitia I. 0. 0. F. av 

Sverige 1888 1/8 1948. Malmö. 96 s. portr. 
Sällskapet Havets söner. Medlemsmatrikel 1948. Malmö. 15 s. 
Vasa orden av Amerika. Logerna i Skåne [nr 570, Malmö] 

och Småland. Matrikel 1948. Malmö. 48 s. 

Förändringar i fastigheters omkostnader och saluvärden åren 
1938-1946. 1-2. 
Sociala meddelanden. Ärg. 37 (1948), s. 546-556, 772-779. 

Grandjean, Poul Bredo, Danske gilders segl fra middelalderen. 
Avec un gsunA en francais. Kbh. 4:o. 40 s. 10 pl. 

Grimlund, E[dvin], Gasverkens generatorgas. Föredrag ... 
[Ill.] 
Svenska gasverksföreningens årsbok. Årg. 24 (1947): 2, s. 44-72. 

Handel, industri och hantverk: 

Bagare och bröd i 15- och 1600-talens Malmö. 
Svensk konditori- & konfektyrtidning. Årg. 28 (1948), s. 152-156. 

Berg, R[asmus], Nogle gamle danske kobmandstyper. 
Handels- og sofartmuseet paa Kronborg. Aarbog 1948, s. 130-143. 

Bjerning, Lars, Skånes jord- och stenindustri. Sthm. 1948. 
72 s. ill. litt. 
(Industriens upplysningstjänst.) 

Föreningen feriehem för handel och industri. Feriehemmet i 
Båstad 25 år. [Ill. portr.] 
Skånes köpmannablad. Årg. 29 (1948), nr 23. 
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IGyllin, Yngve], När Limhamn hade prärie och glasbrUk. Av 
Yge [pseud.] [Ill.] 
Arbetet 16/12. 

— Svenska bokbindareförbundets Malmöavdelning 1897-
1947. Malmö. 128 s. ill. portr. 

Jacobsson, Gösta, Malmö som affärsstad. [Ill.] 
Sparbanken Bikupan i Malmö 1873-1948. Malmö, s. 41-63. 

Sveriges hotell- och restaurangpersonals förbunds avd. 5, 
Malmö. Styrelse- och revisionsberättelse trettionde verk-
samhetsåret 1947. [Med historik.] Malmö. 6 s. 

Sveriges industri. översikt utg. år 1948 av Sveriges industri-
förbund. Sthm. 580 s. ill. kart. litt. 

AB Cloetta. Fabrik i Malmö blev början till chokladstaden 
Ljungsbro. [Ill. portr.] 
Skånes köpmannablad. Arg. 29 (1948). 

— Theobroma, cacao. Utg. i anledning av Cloettas 75-årsjubi-
leum. Utg. av Svenska chokladfabriks aktiebolaget, 
Ljungsbro. Sthm. 4:o. 100 s. ill. portr. 

AB GlaMäderfabriken 1898-1948. Ett minnes- och bild-
album över dess 50-åriga verksamhet. Malmö. 4:o. 79 s. 
ill. portr. 

Kockums mekaniska verkstads AB. .Allenmark, 
A. G[erharol], Lärlingsutbildningen vid Kockums meka-
niska verkstads AB i Malmö. [Ill.] 
Verkstäderna. Arg. 44 (1948), s. 99-101. 

— Fogelsfröm, P[er] A[nders], Varvet vid sundet. [Ill.] 
Folket i bild. Arg. 15 (1948), nr 17, s. 8-9, 34-35, 37-38. 

— Lundeqvist, Joel, Kockums mekaniska verkstads aktiebo-
lag, Malmö. [Ill.] 
Byggmästaren. Arg. 27 (1948), s. 369-378. 

- Sterving, L[orentz], Nya verkstadslokaler vid Kockums 
mek. verkstad i Malmö. [Ill.] 
Arbetarskyddet. Arg. 36 (1948), s. 89-92. 

Sroartling, Erik, Kockums mekaniska verkstad. En svensk 
storindustri. [Ill.] 
Industritidningen Norden. Arg. 76 (1948), h. 20 A, s. 148-151. 

— Ulvenstam, Lars, Varvet som föddes ur havet. [Ill. portr.1 
Veckojournalen.. Arg. 39 (1948), h. 9, s. 22-23, 34. 
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Kooperativa föreningen Solidar 40 år. Förvaltnings- och revi-
sionsberättelser för år 1947. [Med historik: 40 år i sam-
verkan.] Malmö. 64 s. ill. 

Mab och My a. Klart besked om textilvaror från Mab och 
Mya. Malmö. 33 s. ill. 

— Selander, Einar, Finns det någonstans någonting om ... 
[Mab och Mya:s fackbibliotek. Ill.] 
Inslaget. Årg. 4 (1948), nr 7. 

Malmö kaffekompani 50 år. Landets äldsta engroskafferosteri 
har jubilerat. [Ill. portr.] 
Handelsbladet. Årg. 13 (1948), nr 16. 

Malmö läderfabriks AB 1897-1947. [I11.] 
Lädertidningen. Årg. 39 (1948), h. 7, s. 8-9. 

— Kjellberg, Sven T., Glimtar ur Malmö läderfabriks 50-
åriga historia. Malmö. 35 s. ill. portr. 
(Gyllene gripen. Jubileumsnummer.) 

Malmö skrädderiyrkesförening (stiftad 1934). Stadgar, ma-
trikel 1948. Malmö. 23 s. 

AB Ma z ett i. Industribrandkår i aktion. [Ill. portr.] 
Försäkringstidningen. Årg. 3 (1948), nr 3, s. 4-6, 22-23. 

.Skräddarmästarnas riksförbunds skånedistrikt. Skånedistrik-
tet 10 år. Av Kj[äll] M[årtensson.] 
Program vid Skräddarmästarnas riksförbunds skånedistrikts sommar-
och jubileumsmöte ... i Malmö ... s. 5, 7, 11. 

'Skånska cementaktiebolaget.] Svensk industri 
med världsrykte: Skånska cementaktiebolaget. [Ill. portr.] 
Fagersta forum. Årg. 3 (1948), h. 2, s. 6-9. 

Svenska mejeriernas riksförening u. p. a. Redogörelse för 
verksamheten vid SMR:s laboratorium i Malmö. [Årg. 11] 
(1947). Malmö. 

IAB Svenska urdepoten.] Femtontusen pendyler om året. [Ill.] 
Urnyheterna. Ärg. 6 (1948), nr 3. 

AB Svenska urdepoten passerar kvartssekelgränsen. [Ill.] 
Urnyheterna. Årg. 6 (1948), nr 12. 

Hälso- och sjukvård: 

'Bodman, Erik], Det första dambadhuset och det första ryska 
ångbadet i Malmö. Av Calen [pseud.] 
Sk. A. 27/3. 
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Grön6 Otto, Hur den första lasarettsläkartjänsten vid en 
barnbördsavdelning kom till. 
Svenska läkartidningen. Årg. 45 (1948), s. 1487-1492. 

Svenska sjukhus. En översikt av det svenska sjukhusväsen-
dets utveckling till 1900-talets mitt. Redaktionskommitte: 
Einar Eden, Sven Johansson [m. fl.] D. 1-2. Sthm. 
4:o. ill. 

Idrott, gymnastik, sport, lek och spel: 

Badstrandsgymnastik i Malmö. 
Gymnastikbladet. Ärg. 27 (1948), s. 127. 

Bellevuebladet. Utg. av Bellevue tennisklubb. Årg. 1 (1948). 
Malmö. 4:o. 
Forts. av MFF-tennis. 

Carkn-Wendels, Victor, Malmö gymnastikförbund under 35 
år. [Ill. portr.] 
Gymnastikbladet. Årg. 27 (1948), s. 28-32. 

[Gymnastik- & idrottsföreningen Järnringen.] "Järnringen" 
har firat sitt femtonårsjubileum. [Ill.] Av Bj. [sign.] 
Gymnastikbladet. Årg. 27 (1948), s. 35-36. 

Den gymnastiska aktiviteten i Malmö större än någonsin. 
Av Ärr. [sign.] [Ill.] 
Gymnastikbladet. Årg. 27 (1948), s. 171-172. 

[Idrottsklubben Sparta 25 år.] Historik. 
Spartanen. Årg. 25 (1948), nr 1. 

MFF-tennis. [Årg. 1] (1948). Malmö. 4:o. 
Forts. på Bellevuebladet. 

Malmö gymnastikförbund jubilerade med en fyradagarsfest. 
Av Bj. [sign.] [III. portr.] 
Gymnastikbladet. Årg. 27 (1948), s. 45-50. 

Sportklubben "Hakoah" Malmö. Stadgar. Malmö. 11 s. 
Tennisbollen. Medlemsblad för Malmö tennisklubb. Årg. 1 

(1948). Malmö. 

Ingers, Ingemar, Några skånska ortnamn. 
Sydsvenska ortnamnssällskapets årsskrift 1946-1948. Lund. s. 73-80. 

— Till Falkmans "Svårförklarliga ortnamn". 
Ibid. s. 81-87. 
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(Johansson, Johan], Svenska grov- och fabriksarbetaref ör-
bundet. Avd. 60, Limhamn. 1898-1948. Arlöv. 57 s. ill. 
portr. 

[Johnsson, Pehr,' En svensk Stradivarius i Malmö. Blåban-
dist [Gottfrid Nilsson], som gjort sig bemärkt som violin-
byggare. Av Wix [pseud.] [Ill. portr.] 
Blå bandet. Ärg. 66 (1948), nr 42, s. 1, 8. 

Kalling, Sten, Slottsmöllan i Malmö. [Ill. lift] 
Malmö fornminnesförening. Årsskrift. Ärg. 16 (1948), s. 75-97. 

Karlson, William, Arkebusering på Malmö Stortorg 1678. 
Jörgen Krabbe. [Ill.] 
Arbetet. Lördagsläsning 6/11. 

— Johan Henrik Liden i Malmö 1768. 
Byahornet. Ärg. 7 (1948), s.'1325-1327. 

Karta över Malmö. Upprättad av Stadsingenjörskontoret i 
Malmö 1947. Skala 1 : 10000. Sthm. 104 X 142. 

Kommunikationer: 

Adamson, Bengt, Rationellt magasinsarbete [i Malmö S J. Ill.] 
SJ nytt. Ärg. 6 (1948), nr 2. 

Cronquist, Axel, Hjulångare och propellerfartyg i Malmö 
hamn under förra århundradet. [Ill.] 
Malmö fornminnesförening. Årsskrift. Ärg. 16 (1948), s. 98-116. 

Edebrand, K[arl] E., Biljettsystemet vid Malmö stads spår-
vägar. Föredrag ... [Ill. kart.] 
Meddelanden från Svenska lokaltrafikföreningen. Ärg. 5 (1948), h. 1, 
s. 18-20. 

Hendil, Leif B., Farterne over (Öresund. [Ill.] 
Danmark. Aarg. 6 (1946/47), s. 541-543. 

Lindström, Bror J., "Försvunna' skånska järnvägar". [Portr. 
kart.] 
SJ nytt. Ärg. 6 (1948), nr 3. 

Malmö spårvägspersonals musikkår. Historik över Malmö 
spårvägspersonals musikkårs verksamhet åren 1908-1948. 
[Red. av Malte Månsson.] Malmö. 36 s. ill. portr. 

Mannerfelt, W [alter], Aktuella vägfrågor inom Malmöhus län. 
Föredrag ... [Ill. kart.] 
Svenska vägföreningens tidskrift. Arg. 35 (1948), s. 205-217. 
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Petersen, .A[rne], Nya radaranläggningar på tågfärjorna. 
SJ nytt. Ärg. 6 (1948), nr 2. 

Sjöberg, Sten, Historik över Telegraf- och telefonmannaför- 
bundets avdelning 3. Till 50-årsjubileet. Malmö. 19 s. 

Sjöcrona, C[ornelius] H[ans], Invigningen 1865 av Lands- 
krona-Hälsingborg-Eslövs järnvägar. 
Skåneland. Arg. 4 (1948), nr 1. 

Konst (med musik, teater och nöjesliv): 

A s k n e r, Å k e, 1906— Böckmann, Sten, Åke Askner, en 
operettens Gösta Ekman vid Malmö stadsteater. [Portr.] 
Byahornet. Arg. 7 (1948), s. 1370-1371, 1376. 

Bager, Einar, Kleins skissbok och Hofverbergs bilderbok. [Ill. 
portr.] 
Malmö fornminnesförening. Årsskrift. Ärg. 16 (1948), s. 35-45. 

B e r g h, Svante, 1885-1946. Hoppe, Ragnar, Kring en 
minnesutställning. [III. portr.] 
Konstrevy. Arg. 24 (1948), s. 48-51. 

Böckmann, Sten, Gamla teaterlador i Malmö. [Ill.] 
S. D. S. 12/9. 

Flor i n, 0 11 e, 1906— Böckmann, Sten, 011e Florin — en 
mångfacetterad karaktärskådespelare vid Malmö stads-
teater. [Portr.] 
Byahornet. Arg. 7 (1948), s. 1272-1273. 

Frieberg, Gunnel, 1919— Brunius, Teddy, Gunnel 
Frieberg. [Ill.] 
Ord och bild. Arg. 57 (1948), s. 227-232. 

Hedemann-Gade, Hakon, De fasta scenerna: Malmö. [Ill. 
portr.] 
Hillberg, 0. (red.], Teater i Sverige utanför huvudstaden. Sthm, 
s. 375-400. 

Hillberg, Olof, Den svenska landsortsteatern. [Ill. portr.] 
Hillberg, 0. [red.], Teater j Sverige utanför huvudstaden. Sthm, 
s. 9-265. 

Karlson, William, Snickaren och bildsnidaren Nils Wulf i 
Malmö. [Ill.] 
Malmö fornminnesförening. Årsskrift. Arg. 16 (1948), s. 46-52. 

Kleimer, Axel, Konstnärsminnen. Utg., red. och med företal 
försedda av Harald Schiller. Malmö. 91 s. ill. portr. 
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Lindenbaum, Arne, Emil Hillberg och Sydsvenska skåde-
banan. 
S. D. S. 11/4. 

Malmö stadsteater. Fogelström, P[er] A[nders], Hos 
Thalia i Malmö. [Ill. portr.] 
Folket i bild. Årg. 15 (1948), nr 15, s. 1, 3-5, 32-33, 36. 

R o b er t ss o n, Gun, 1917— Böckmann, Sten, Gun Roberts-
son — en begåvad skådespelerska vid Malmö stadsteater. 
[Portr.] 
Byahornet. Årg. 7 (1948), nr 2. 

R y g ge n, Hanna h, 1894— Landergren, Karin, Konstnären 
— väverskan Hannah Ryggen. [Ill.] 
Form. Årg. 44 (1948), nr 2, s. 32-34. 

Schiller, Harald, Thalia i Malmö och andra essayer. Malmö. 
236 s. ill. portr. 

Stridberg, Sven, En konstsamling i Malmö. Ett besök hos tull-
kontrollör Oscar Elmquist. [Ill.] 
Byahornet. Årg. 7 (1948), s. 1328-1330. 

W i n g e, O s c a r, 1884— Broman, Sten, Oscar Winge. 
[Portr.] 
Veckojournalen. Årg. 39 (1948), h. 1, s. 16, 26-27. 

Ärli n, G e or g, 1916— Böckmann, Sten, Georg Årlin, en 
skarpskuren profil vid Malmö stadsteater. [Portr.] 
Byahornet. Ärg. 7 (1948), s. 1335-1337. 

översikt av de senaste säsongernas repertoarlistor. Med anslut-
ning från respektive huvudartiklar t. o. m. utgången av 
spelåret 1947-1948. 
Hillberg, 0. Ired.1, Teater i Sverige utanför huvudstaden. Sthm, 
s. 535-536. 

Kyrko- och religionsväsen: 

Bager, Einar, S:t Petri kyrka. Malmö. 24 s. ill. 
Särtryck ur Svenska stadsmonografier. Malmödelen. Upps. 1946. 

Carlquist, Gunnar [utg.], Lunds stifts herdaminne från refor-
mationen till nyaste tid. Ser. 2. Biografier. 2. Oxie kont-
rakt. Lund. XV, 458 s. portr. 

Evangeliska Israelsmissionens 25-årsjubileum 1923-1948. 
Minnesskrift. Malmö. 40 s. ill. portr. 
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Frälsningsarmåt. Malmö I:sta kårs hornmusikkår firar sitt 
sextioårs-jubileum den 3-4 april 1948 ... [Med historik.] 
Malmö. 16 s. ill. portr. 

Lierom, Krister, Den evangeliska bönelitteraturen i Danmark 
1526-1575. Lund. 440 s. ill. litt. 

Katolska kyrkobyggnadsplaner i Malmö. [Ill.] 
Hemmet och helgedomen. Arg. 23 (1948), nr 6, s. 4-5. 

Lysander, Albert, Danskt i S:t Petri kyrka. [Ill.] 
Malmö S:t Petri församlingsblad. 1948. nr 93. 

Malmö dövstummas kvinnors kristliga förening 40 år. [Portr.] 
Dövstummas tidskrift. Arg. 57 (1948), nr 1, s. 14. 

Lindman, Gunnar, Malmö stads framtida utveckling. 
Sparbanken Bikupan i Malmö 1873-1948. Malmö, s. 75-84. 

Ljungbeck, Axel, Från söder i Malmö. Porträtt, bilder och 
pojkäventyr från seklets början. 
Byahornet. Arg. 7 (1948), s. 1331-1334. 

Ljungberg, Einar, Amalthea-attentatet ett 40-årsminne. 
Arbetet 11/7. 

Ljungberg, Leif, 1873-1948. En illustrerad krönika samman-
ställd. [Ill. portr.] 
Sparbanken Bikupan i Malmö 1873-1948. Malmö, s. 149-199 

— Kvarteret 9 österport. [Text till försättsplansch. Ill.] 
Malmö fornminnesförening. Arg. 16 (1948), s. 3-5. 

Lundberg, Erik, Byggnadskonsten i Sverige. Sengotik och re-
nässans 1400-1650. Sthm. 4:o. 660 s. ill. 

Lundgren, Sven, Skåne i sökarlinsen. [Ill.] 
Byahornet. Arg. 7 (1948), s. 1435-1440. 

[Malmsjö, Harald], Historik över Svenska livsmedelsarbetare-
förbundets avd. 64:s verksamhet under 50 år. 1898-1948. 
Malmö. 56 s. ill. portr. 

Nordström, Emil, Caroli. [Ill.] 
Goda kamrater. Arg. 28 (1948), nr 12. 

Malmö Museum: 

Fischer, Ernst, Kring ett nyförvärv i Malmö museum. [Ill.] 
Malmö fornminnesförening. Årsskrift. Arg. 16 (1948), s. 53-60. 

-- Malmö Museum. [Ill.] 
Svensk bygd och folkkultur i samling, forskning och vård. D. 4. 
Sthm, s. 203-206. 
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Månadsblad 104-114. Malmö 

104. Jan. Utställning av Herman Bunth. 
105. Febr. Utställning av Hannah Ryggen. 
106. „ 	Utställning av Richard Björklund. 
107. Mars. Utställning av Carl Palme. 
108. April. Utställning av Clarence Blum. 
109. Maj. Herman tisterlund 75 år. 
110. Juni—aug. Minnesutställning över Anders Valdur. 
111. 30 aug.-7 sept. Textilier av Lilian Holm. 
112. Okt. Utställning av Ove Olson. 
113. Dec. Utställning av Thorsten Engström. 
114. „ Utställning av Georg Lagerstedt. 

Peterson, Karl, Saga och sanning kring Malmöhus. [Ill. portr.] 
Hemmets Veckotidning. 1948, nr 3. 

Malmö stads renhållningsverk 1898-1948. Minnesskrift. [Red. 
av Yngve Schaar.] Malmö. 35 s. ill. portr. 

Matrikel över tullpersonalen i Malmö och Lund, personal å 
Malmö Kdc-expedition samt personal tillhörande distrikt-
kustposteringen i Malmö och Malmö överuppsyningsom-
råde 1948. Malmö. 27 s. 

Matrikel över tullverkets tjänstemän i kammarskrivarek och 
högre grader 1947-1948. Utg. av Sveriges allmänna tull-
tjänstemannaförening. Malmö. 123 s. 

Meck, Erik Johan, Dagbok 1644-1699. Lund. 169 s. reg. 
(Skrifter utg. av Vetenskaps-societeten i Lund. 32.) 

Moll, Axel S., Minnesrika dagar. 14:e nordiska bygdeung-
domsstämman i Malmö 23-25 juli 1948. Malmö. 71 s. ill. 
portr. 

Nikhn, Nils, Skånska trupper i svensk försvarsorganisation. 
Konturerna av utvecklingen 1658-1948. [Ill.] 
Byahornet. Ärg. 7 (1948), s. 1396-1401. 

Nilsson, Anton, En villaträdgård i Malmö. [östanväg, Lim-
hamn. Ill.] 
Trädgårdstidningen. Ärg. 20 (1948), h. 7-8. 

Olsson, Harald, Den skånska hembygdsrörelsen. [Ill. portr.] 
Svensk bygd och kultur i samling, forskning och vård. D. 4. Sthm, 
s. 157-188. 
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Otterström, Edith, Den sociala prognosen för barn omhänder-
tagna av barnavårdsnämnd på grund av dåliga hemför-
hållanden. 
Barnavård och ungdomsskydd. Arg. 23 (1948), s. 131-138. 

Persson, Eric Sigfrid, Friluftstaden i Malmö. [Ill.] 
Trädgårdskonst. Sthm,.s. 417-422. 

Persson, Eric Sigfrid, 1898— Näsström, Gustaf, 
Eric Sigfrid Persson. [Portr.] 
Veckojournalen. Arg. 39 (1948), h. 4, s. 16, 31, 33. 

Schaar, Yngve. Se Malmö stads renhållningsverk. 
Selander, Einar, Industrins litteraturtjänst — en ny form av 

biblioteksverksamhet. 
Allsvensk samling. Arg. 35 (1948), nr 2, s. 8-10. 

Sjöberg, Gustav, Peder Svarts skildring av Malmö möte 1524. 
Malmö forminnesförening. Årsskrift. Arg. 16 (1948), s. 8-34. 

Sjöcrona, C[ornelius] H[ans], Det skandinaviska studenttå- 
get 1856. [Ill.] 
Skåneland. Ärg. 4 (1948), nr 5. 

Skolor: 

Edebäck, Valter, Folkskolornas fritidsverksamhet i Malmö. 
Skola och samhälle. Ärg. 29 (1948), s. 197-204. 

Hallgren, Siver, Differentieringen i modern skola. 
S4ensk skoltidning. Ärg. 5 (1948), nr 48, s. 16-17. 

Hermods korrespondensinstitut. Landqvist, 
John, Hermods lösen: arbete och självtillit. Brevstudierna 
ha stor del i det befrielseverk, som under halvseklet för-
siggått i Sverige. [Portr.] 
Korrespondens. Ärg. 47 (1948), s. 200-201. 

— Nilsson-Tann&, Per, Vad Hermods betytt för stugornas 
folk. [Ill.] 
Korrespondens. Arg. 47 (1948), s. 197. 

— östbye, Gunnar, Glimtar om männen och kvinnorna bakom 
hermodsbreven. [Portr.] 
Korrespondens. Arg. 47 (1948), s. 202-205. 

Johannes samrealskola och Kommunala mellanskolan i Malmö. 
Årsredogörelse läsåret 1947-1948. Malmö. 

Monten, Fritz, 1881— [Po;tr.] 
Malmö teknolog-förbund d. ä. Medlemsförteckning 1947. Malmö, 
s. 9-14. 
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Pang. [Malmöteknisternas skoltidning.] 1948-49. Sthm. 
Sjökvist, Gunnar, Musik i folkskolan. 

Folkskollärarnas tidning. Arg. 29 (1948), nr 8, s. 5-6. 

Tandläkarhögskolan och Odontologiska föreningen i Malmö. 
Katalog. V. T. 1948. Gäller förhållanden i maj 1948. 
Malmö. 

Stadga för rådhusrätten och magistraten i Malmö, fastställd 
av Kungl. Maj:t den 31 okt. 1947. Malmö. 18 s. 

S[tenströ]m, U[rban], Min stad: Malmö. Intervju med Hans 
Dhejne. [Ill.] 
Sv. D. 21/12. 

Stridberg, Sven, Efterklang. [Kronprinsens husarregemente. 
Portr.] 
Byahornet. Arg. 7 (1948), s. 1259-1261. 

Svenska järnvägstjänstemannaförbundet. Avd. 303. Histo-
rik över Svenska järnvägsmannaförbundets avdelning 303. 
Till 40-årsjubileet 29 febr. 1948. Malmö. 16 s.• 

Svenska livsmedelsarbetareförbundet. Avd. 64. Historik över 
Svenska livmedelsarbetareförbundets avd. 64:s verksam-
het under 50 år. Malmö. 56 s. ill. portr. 

[Svenska transportarbetareförbundet. Avd. 30.] Hamnarbe-
tarna i Malmö 60-årsjubilerar. [Portr.] 
Arbetet 2/10. 

Sv ens so n, Ax el E., 1901— Svarvarpojken, som blev 
förgrundsfigur i det byggande Malmö. Av Old Chap 
[pseud.] [Portr.] 
Byggnadsindustrin. Arg. 18 (1948), s. 512-513. 

S y 1 v a n. [Ättartavla över släkten Fosie-Sylvan.] Bilaga 
III till ättartavlan. Malmö. 90 s. 

Tidningar och tidskrifter: 

Butiksronden. Utg.: Idetjänst. [Ärg. 1] (1948). Malmö. 4:o. 
Sagnk Alf, En skånsk veckotidning år 1880. [Illustrerad 

Af tonläsning.] 
Byahornet. Arg. 7 (1948), s. 1262-1263. 

[Sydsvenska Dagbladet Svällposten.] Berger,, 
Margareta, SDS:s äldsta medarbetare berättar. [Ill.] 
S. D. S. 16/5. 
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— Kantat vid Snällpostens 100—årsjubileum i Knutssalen 
på Malmö rådhus den 5 maj 1948. För soli, blandad kör 
och orkester av Sten Broman. Text av Hans Dhejne. 
Malmö. 4:o. 7 s. 

— KvP-försäljaren. [Årg. 1] (1948). Malmö. 
— Lindskog, Claes, Sydsvenska Dagbladet Snällposten 100 år. 

Malmö. 4:o. 279 s. ill. portr. 
— Vår dagliga gärning i ord och bild. Till erinran om Syd-

.svenska Dagbladet Snällpostens etthundraårsjubileum den 
5 maj 1948. Texten av Erik Aurell. Fotografer: Ture Hell-
ström och Ernst Henriksson. Malmö. 4:o. 88 s. ill. portr. 

[rJsterdahl, Herman], Publicistkliibbens södra krets 1897-
1947. Malmö. 19 s. ill. 

Tjänste- och avlöningsreglemente för Malmö stads ordinarie 
befattningshavare utom lärare, av stadsfullmäktige antaget 
den 20 juni 1947. Malmö. 23 s. 

Osth, Ernst, [Kvarteret] Ladusvalan i Limhamn. [Ill.] 
Havekunst. Aarg. 29 (1948), s. 21-22. 
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REGISTER TILL MALMÖBIBLIOGRAFIN 

1944 - 1948. 

Upprättat av andre bibliotekarien Märta Sjägreen. 

ABF 44 : 118 Apoteket Lejonet 45 : 145 
Acking, C.-A. 44 : 135 Aquilonius, Bertel 
Adamson, B. 48 : 147 Knudsen 45 : 151 
AB Addo 44 : 123 Arbetarföreningar 44 : 132 
AB Aerotransport 	44 : 125, 126 Arbetarpressens förlags AB 47 : 150 
Affärs- och hyresregistret 45 : 144 Arbetarrörelsen 	44 : 132, 134 
Aga-Famns 45 : 156 ,, 46 : 144 
Agri, J. 45 : 151 9 7 47 : 135 
Ahlberg, Erik 46 : 136 Arbetet 47 : 150 
Ahlberg, S. 44 : 135 Arbetets personalklubb 44 : 117 
Ahlbom, Y. 46 : 134 Arbetsförmedlingen 45 : 141 
Ahlström, Vanja 47 : 146 Arlöv 45 : 141 
Ahrent, E. 47 : 144 Armand, pseud. 
Ahrling, Karl 48 : 141 se österdahl, H. 
Allenmark, A. G. 48 : 144 AB Armerad Betong 46 : 129  
Allmänna sjukhuset 45 : 146 Arninge, G. 47 : 136 

Y, 	 9 9 47: 140 Arup, E. 47 : 135 

Ahlin, B. 	" 
48 : 
45 : 

146 
149 

Ascheberg, R. 
Askner, Åke 

46 : 
48 : 

125 
148 

Alvestrand, A. 46 : 137 Asp, Hjalmar 46 : 135 
Alving, Barbro 44 : 126 Aspegrenska gården 48 : 141 
Amalthea-attentatet 48 : 150 Aura 44 : 124 
Amilon, Johan Andreas 46 : 125 Aurell, E. 48: 154 
Anderberg, A. 48 : 141 — Malmö i ord och bild 47 : 135 
Anderberg, T. 
Andersen, J. 0. 

46 : 135 Axeff, pseud. 
se Fjellander, Axel 

— Freuds Vormordsen 44 : 136 Axel-Nilsson, G. 46 : 128 
— Skibykreniken 44 : 117 
— Skibykrenikens kildefor-

hold 45 : 141 
AB C. A. Andersson & C:o 45 : 141 Backman, H. 47 : 149 
Andersson, H. 44 : 117 Badhus 45 : 146 
Andersson, L 47 : 133 9 9 47 : 140 
AB C. Andersson & Co 46 : 129 ,, 48 : 145 
Andersson, S. 0. 47 : 149 Bagare 48 : 143 
Andersson, T. 47 : 144 Bager (släkten) 134  47 : 
Andreasson, G. 46 : 129 Bager, E. 45 : 145 
Angelin, E. 45 : 156 — Bilder från det forna 
The Anglo-Swedish society 45 : 143 Malmö 47 : 133 
Anshelm, C. — En gammal malmögård 48 : 141 
— Stiftet och missionen 47 : 144 — En gravsten 44 : 128 
— Stiftets kyrkor 47 : 144 — Kleins skissbok 48 : 148 
Apelqvist, S. 45 : 154 — Malmö medborgarebe- 
Apotekare 46 : 132 väpning 44 : 117 
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— Med penna och ritstift 47 : 133 Betels ungdomsförening 45 : 150 
— Namngivningen iMalmö 47 : 133 Bex, pseud. 
— Nicolas Grå 45 : 141 se Engström, B. 
— Sally Henriques 46 : 135 Bilder från lantställen och 
— S:t Petri kyrka 46 : 137 sommarvillor 44 : 118 

ff 	 ff 48 : 149 45 : 141 47 : 133 
— Två fabrikskvarter 45 : 145 Billstam, R. 46 : 129 
— Unikt fynd 45 : 152 AB Bingert & Hallström 46 : 129 
Bahrke, W. 46 : 131 Biografer 46 : 136 
Balldin, G. 44 : 123 Bjerning, L. 
Bang, pseud. 
se Alving, Barbro 

— Industrien 
— Skånes jord- och sten- 

47 : 136 

Barnavårdskongress 45: 141 industri 	47 : 136, 48 : 143 
Barnens dags förening 44 : 117 Bjerre, A. 	 ' 46 : 141 
Barnstedt, J. 45 : 146 Bjurling, 0. 
Bastionerna 44 : 119 — Mantal 46 : 125 
Behring, Annmari 46 : 125 — 1672 års skeppslista 46 : 125 
AB G. & L. Beijer 44 : 122 — .Oxie härads sparbank 47 : 133 
Bekå konstförening 46 : 129 Bjärasläkten 44 : 136 
Bekå Kuriren 45 : 144 Björk, Nils Gottfrid 47 : 146 
Bellevue tennisklubb 45 : 147 Björkelund, G. 
Bellevuebladet 48 : 146 — Bosjöklosters historia 45 : 142 
Bengtsson, A. — Färder 48 : 141 
— Ett besök 48: 141 Björklund, C. J. 46 : 125 
— Grönska och modern Björkman, M. 

stadsbebyggelse 47: 133 — Tågfärgan Malmöhus 45 : 152 
Berg, R. 48 : 143 — Vår utfartsport i söder 45 : 152 
Berg, Rudolf Fredrik 45 : 144 Björkman, Sten 44 : 134 

46 : 125 Björkman, Stig 44 : 135 
Berger, Margareta 44: 118 Blad, E. 44 : 118 

39 47: 147 Blanck, N. A. 46 : 125 
— bet är svårt för Blatt, F. 46 : 127 

ensamma 47 : 140 Blomberg, S. 46 : 135 
— Kvinnoorganisationerna 46 : 125 AB Sterner Blomquist 44 : 122 
— Miniatyrer 44 : 130 47 : 136 
— SDS:s äldsta med- Blomgeist, "  st, R. 47 : 145 

arbetare 48 : 153 Bodman, E. 
— Vad blir slottsmöllans — Donationer och fonder 47 : 133 

öde? 45 : 141 — Det första dambadhuset 48 : 145 
Bergh (släkten) 47 : 134 — Gamla Malmösläkter 48 : 141 
Bergh, Carl Edmard 48 : 141 — Kända Malmösläkter 47 : 134 
Bergh, Gustaf Fredrik 46 : 132 — Malmö år 1846 46 : 135 
Bergh, Svante 48 : 148 — En malmöbos öden 48 : 142 
Berghman, A. 44: 135 — Malmötidningen Thor 46 : 143 
Bergman, A. 47 : 141 — Pangen 46 : 125 
Bergman, H. 47 : 133 — Pastorn 48 : 142 
Bergqvist, S. 46 : 135 — En resenär 48 : 142 
Bergsten, K. E. 45 : 141 — Rådhuset 45 : 142 
Bergstrand, A. — Skånesläkt 48 : 142 
— Malmö stadsteater 45 : 149 Bohlin, L 44 : 126 
— Stadsteatern 46 : 136 Bokhandlare 45 : 146 
— Thalia i Malmö 46 : 135 46 : 129 
Berlin, N. 0. 46 : 136 Borg, K. 48 : 143 
Bernow, B. C. 46 : 137 Borgström, A. 47: 134 
Beskow, B. 47 : 140 Bosjökloster 45 : 142 
Betelförsamlingen 45 : 150 Bostaden 46 : 125 

47 : 145 Bostadsfrågan 44 : 133 
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Boström, C. 
Bourkerson, N. 
Braconier, J. 
Brandväsen 	44 : 118, 119, 
Brandt, A. v. 
Brattström, H. 
Brattström, H. & Dahl, E. 
Breithel, Arla 
— Bulltoftagården 
— Ett korsvirkeshus 
— Malmö 
— En musikepok 
— Theatre at Malmö 
Brie, pseud. 
se Breithel, Arla 
Broar 

Broman, S. 
Broman, S. 
— Konsertlivet 
— En musikepok 
— Oscar Winge 
— En ovanlig teaterman 
Broman, S., Schiller, H. & 
Lindenbaum, A. 
Brorsson, Edvin 
— Om det nya Malmö- 

vattnet 
— På Malmö museum 
Brorsson, Ewy 
Brottarklubben Kärnan 
Brunius, Cgie 
Brunius, T. 
Buchert, B. 
Bulltofta 

Bulltofta trädgårdsstad 
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— Något om teaterprogram 
— 011e Florin 
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barndom 
— Hylliekroksmannen 
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Clairfelt, Maurits 
Clemensson, G. 
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— Små skisser 
— Tankar 
Cronsioe, Anders 

Dahl, E. 	 46 : 126 
— The amphipoda 	47 : 151 
Dahlberg, Carl Conrad 	45 : 142 

46 : 136 
Dahlberg, I. " 	" 
— Malmö Folkets park 	45 : 149 
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Föredömlig stadsvrå 	44 : 119 
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donation 	 46 : 127 
— Krig över Skåne 	44 : 119 
— Ett kungligt gille 	46 : 128 
— Lugnet 	 45 : 143 
— Majgrevarnas fest 	48 : 142 
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— Silverfyndet 	 46 : 127 
— Skomakaregatan och 

Larochegatan 	44 : 120 
— Skånska häradsting 	45 : 143 
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— Sommardagar 	44 : 120 
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odlingen 	 44 : 120 
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— Import och export 	46 : 129 
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ning 	 47 : 141 
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Eriksson, E. 	 46 : 128 
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se Swensson, S. 
Evangeliska Israels- 
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se Zander, E. 

FIF 	 45 : 156 
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förening 	 45 : 156, 47 : 137 
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Fjellander, A. 	 45 : 155 
Fjellander, A. 
— Apoteket Lejonet 	45 : 143  
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stad 	 47 : 134 
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rier 	 46 : 129 
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— Sextio år sedan 	47 : 142 
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Flensburg (släkten) 	48 : 141 
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Flodmark, E. 	 47 : 140 
Florin, 011e 	 48 : 148 
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Flygare, E. 	 45 : 141 
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Fogelström, P. A. 	48 : 144 
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Folkets hus 	 47 : 135 
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Folkskolor 	 44 : 133 
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Forkian, G. 
— Kyrkans utveckling 
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organ 
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— Storstad och mission 

	44 : 128 
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46 : 137 
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44 : 124 
Forsberg, Dea 
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Fredrik I 	 46 : 127 
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FröMn, S. 	 45 : 155 — Malmöglimtar 44 : 126 
Fyrstadsbladet 	 45 : 156 99 45 : 149 
Fångvård 	 44 : 119 91 47 : 143 
Föreningar 	 44 : 121 — Malmöperspektiv 47 : 145 

29 	 45 : 143 — Malmö stadsteater 44 : 126 
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99 	 47 : 134-135 — Sydsvensk textilkonst 47 : 147 
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Gasverket 	 44: 131 Gyllin, Y. 
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99 	 48 : 143 När Limhamn hade 

Gator 	 44 : 121 prärie 48 : 144 
Gedda, Carin 	 46: 132 — Presentation av Malmö 
Gegerfelt, E. W. v. 	45 : 144 arbetarrörelse 47 : 135 
Geijerstam, S. af 	44 : 126 — Skyddsombud 47 : 137 
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Genell, S. förening 47 : 136 
— Den nya kvinnokliniken 45 : 146 — Suells park 47 : 143 
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vården 	 45 : 146 förbundet 48 : 144 
AB Carl Gerner 	44 : 122 — Utkörd kongress 47 : 135 
Gertz, 0. 	 45 : 143 Gyllström, G. 45 : 143 
Gierow, K. 	 48 : 150 Gymnastik 	 44 : 124-125 
Ginner, G. 	 44 : 122 „ 	 45 : 146-147 
AB Glacaäderfabriken 	48 : 144 99 46 : 133 
Carl Gleerups pappers- „ 47 : 141 
handel 	 47 : 137 „ 48 : 146 
Glifberg, J. 	 46 : 128 Gymnastikföreningen Friska 
Godlund, S. 	 47 : 136 viljor 47 : 141 
Grandjean, P. B. Gymnastikföreningen Svea 47 : 141 
— Dansk sigillografi 	44 : 122 Gymnastikföreningen 
— Danske gilders segl 	48 : 143 Tigrarna 47 : 141 
Green, A. 	 46 : 138 Gymnastikklubben Motion 44: 124 
Gr&n, S. 	 44: 120 Gymnastik- & idrottsföre- 
Grimlund, E. 	 48 : 143 ningen Aura 45 : 147 
Groothoff, 0. Gymnastik- & idrottsföre- 
— Malmö gamla teater 	47 : 143 ningen järnringen 48 : 146 
— När August Lindberg 	47 : 143 Gymnastik- & idrottsföre- 
Gruveman, C. ningen örnarna 45 : 147 
— Konstnärligt Malmö-hem 45 : 149 Göransson, N. 47 : 149 
— Kåpb jubilerar 	46 : 130 Götsson, Sigoald, pseud. 47 t 146 
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Hagberg, K. 47 : 135 Hedemann-Gade, H. 
Hagerf, L. 46 : 136 — De fasta scenerna 48 : 148 
AB Hagerman & Malmgren 46 : 129 — En intim konsthall 45 : 149 
Hagstrand, Y. 	 44 : 125 — Skånsk konstrevy 45 : 149  
Firma Albin Hagström 45 : 144 Hegardt (släkten) 48 : 141 
Haine, Henning 45 : 145 Heintze, Ingeborg 46 : 132 
Hallgren, S. HellUn, D. 44 : 127 
— Differentieringen 48 : 152 Hellman, Wendela 47 : 133  
— Intelligens 47: 149 Hellqvist, A. 45 : 146 
— Kvarsittningsproblemet 46 : 142 Hellström, C. G. 
Halling, Carl Christian 46 : 128 — Bokhandlare i Malmö 45 : 146 

Tf 47 : 135 — Boktryckaren Olavus 
Hailqvist, Ä. 44: 124 Ulrici 45 : 146 
Hallström, S. 47 : 135 — Några pärmfynd 45 : 146 
Hammar, 0. G. 45 : 145 Hellström, T. 48 : 154 
Hammarlund, K. 0. 45 : 157 Helmer, Anna 44 : 118 
Hamnen 44 : 125 Hendil, L. B. 48 : 147 

9 9 45 : 148 Henriksson, E. 48 : 154 
" 46 : 134 

47 : 142 
Hermods korrespondens- 
institut 	44 : 124 47 : 148 48 : 152 

Hamrin-Thorell, Ruth Hernia AB 46 : 144 
Hjälper det inte med Herrlin, G. 47 : 145 
uppfostran? 47 : 135 Hersloro, Ina 44 : 129 

— Tänk att få något att Heuman, M. 45 : 146 
göra 47 : 140 Hilbert, E. 44 : 135 

Handel 	 44 : 122-123 Hillberg, Emil 48 : 149 
99 	 45 : 144-146 Hillberg, 0. 48 : 148 

46 : 129-132 Hippodromens restaurant 44 : 125 
99 	 47 : 136-139 Hippodromteatern 47 : 143 
99 	 48 : 143-145 Hjelmstedt, G. 44: 124 

Handelsarbetareförbundet 47 : 137 Hobroh, G. 44 : 124 
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f, 

Handskmakaref ackf öre- 
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se Svensson, H. 
ningen 44 : 123 Holmberg, B. 47 : 151  
Hansen, R. L. 46 : 140 Holmgren, Figge 44 : 126  
Hansson, K. 47 : 149 Holmquist, G. 45 : 147  
Hansson, N. H. 45 : 141 Holmstrand, J. 
Hanson, P. 46 : 136 — Ifrå Limhamnen 46 : 132  
Hansson, Per Albin 45 : 155 — Prångareliv 47 : 139 

29 	 9 	 29 47 : 151 Holmström, Jakob 44 : 122 
Hansson, S. Holmström, R. 45 : 146 
— Idrottsstaden Malmö 46 : 133 Hommerberg, C. 48 : 141 
— Malmöfotbollen 45 : 147 Hommerberg, Karin 47: 133  
— Skånsk kanonskytt 45 : 147 Hoppe, R. 48 : 148 
Hanström, B. 47 : 139 Hornby, R. 45 : 142 
Hantverk 	 44 : 122-123 92 	 99 46 : 127 

99 	 45 : 144-146 Horney, N. 44 : 120 
46 : 129-132 Hotellcentralen 46 : 135 

29 	 47 : 136-139 Hotellväsen 45 : 156 
48 : 143-145 Hovrätten 46 : 134 

Hantverkarnas i Malmö Huldt, A. 44 : 135 
likbärarlag 46 : 129 Hultman, C. 47 : 138 
Hasselberg, B. 46 : 132 Hultman, E. 
Hedar, J. 47 : 145 — Lokaltrafiken i Malmö 44 : 125 
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Hedding, N. 	 46 : 128 Huss, R. 47 : 140 
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Hiibe, E. Biilow 46 : 132 — En storsamlare 44 : 125 
Hyllie nr 19 45 : 143 — En urmakarestrid 45 : 148 
Hyresgästernas kvinno- Johannesson, G. 47 : 145 
klubb 47 : 139 Johansson, B. 47 : 139 
Hälso- och sjukvård 45 : 146 Johansson, G. 44 : 130 

99 	 99 	 55 46 : 132 " 	 55 

99 	 99 	 59 47 : 140 — Friluftsstaden 44 : 120 
99 	 48 : 145-146 Johansson, J. 48 : 147 
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99 

0. 
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Idrottsklubben Sparta 48 : 146 — Kommunernas ersättnings- 
Ilien, G. 47 : 141 skyldighet 	 45 : 148 
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Knudsen, G. 45 : 142 Tf 46:127 

46 : 127 Kristensson, P. 46 : 130 
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Kock, Jens Edvard 44 : 132 Kulören 44 : 122 
Kock, Jörgen 44 : 125 Kungabesök 44 : 120 
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Tf 	 gg 	 gg 	47 : 

g 

137, 151 
48 : 144 

bibliotek 	44 : 128, 
Kyrkogårdar 
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Kommunala mellanskolan 48 : 152 Kåpe 46 : 130 
Kommunikationer 	44 : 125-126 
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Olsson, Jan Gustaf, Kommunalborg- 

mästare, Strömstad 
Olsson, Marianne, Fröken 
Olsson, Olof, Poliskonstapel 
Osberg, E., Veterinärdirektör 
Otterstedt, Uno, Fil. Doktor, Stock- 

holm 
Owald, Elsa, Fru 
Owald, 0., Konservator 

Palmkvist, Oscar, Möbelarkitekt 
Paulson, Gustaf Adolf, Assessor 
Paulson, Ingegerd, Bibl.-assistent 
Paulsson, Egon, Bibl.-assistent 
Peil, Hugo, Bankkamrer 
Person, Eric Sigfr., Byggmästare 
Persson, Frans, Typograf 
Persson, May, Fru, Slimmingeby 
Persson, Per, Grosshandlare 
Petrån, Emma, Professorska 
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Petron, Ida, Fröken 
von Platen, Gösta, Ryttmästare 
Pommer, Rudolf, Assessor 
Pragner, Otto, Disponent 
Preisler, Anker, Optiker 
Preisler, Salve, Optiker 
Påhlsson, Albert, Disponent 
Påhlsson, Arne, Direktör 
Påhlsson, Frans, Direktör 
PithIsson, Herluw, Direktör 
Pålsson, Bror, Grosshandlare 

Quist, Arvid, Kamrer, Arlöv 

Rahden, Sonja, Fil. kand. 
Realskolan i Malmö 
Ren&, Henrik, Direktör 
Rosenlund, A., Lokomotivförare 
Roth, Adolf, Tandläkare 
Rubow, Daisy, Fru 
Runfelt, Edit, Fru, Linköping 
Rydberg, Anna, Fröken 
Rydberg, Chr., Direktör 
Röing, Sten, Kapten 

Sandberg, Carola, Fru 
Sandberg, Martin, Köpnian 
Sandblad, Nils Gösta, Docent, Lund 
Sandegren, Ch. W., f. d. Stadsfogde 
Schaar, Yngve, f. d. Polismästare 
Schartau, Marianne, Tandläkare, 

Höör 
Schartau, Tyra, Fru 
Schartau, Yngve, Advokat, Stockholm 
Schelin, Emil Fastighetsägare 
von Schwerin, H. H., Friherre,. 

Skarhult 
Schönbeck, C. G., Kapten, Kristian-

stad 
Sederholm, Bertil, Generalkonsul, 

Falsterbo 
Serwe, Bengt, Arkitekt, Wäxiö 
Serwe, J. Banktjänsteman 
de Shårengrad, W., Konsul, Lomma 
Sjöberg, Hugo, Direktör 
Sjögreen, Märta, Bibliotekarie 

Sjögren, Hartwig, Direktör, Uppsala 
Sjöström, Filip, Handlande 
Sjöström, G., Förste Mantalsskrivare 
Smedberg, Eva, Läkare 
Smith, Ivar, Direktör 
Stadsarkivet i Malmö 
Stadsarkivet i Stockholm 
Stadsbiblioteket i Halmstad 
Stadsbiblioteket i Landskrona 
Stadsbiblioteket i Malmö 
Stadsbiblioteket i Stockholm 
Stangenberg, Knut, Kontorschef 
Stenberg, Klara, Fröken 
Stenmarck, Gustav, Rådman 
Stenram, Nils, Läkare 
Stenström, J. A., Boktryckare 
Sterner, Sigrid, Fru 
Stibe, Torsten, Direktör 
Stickler, H. Douglas, Direktör, 

Stockholm 	' 
Stjernberg, Ebba, Fröken 
Stoltz, August, f. d. Stadsarkitekt 
Stoltz, Carl Axel, Stadsarkitekt 
Stoltz, Gösta, Direktör 
Stomberg, Sven, Direktör 
Strand, A., Järnhandlande, Arlöv 
Strandberg, Sigrid, Fru 
Streijffert, August, Herr 
Streijffert, Ernst, Herr, Paris 
Streijffert, Helene, Fru 
Ståhl, J., Posttjänsteman 
Ståhle, Rolf, Herr 
Ståhle, Sigrid, Konsulinna 
Sundberg, Erik, Läkare 
Swanberg, Gustaf, f. d. Tullöver- 

kontrollör 
Swedmark, Edw., Sekreterare 
Svenby, Folke, Läkare 
Svenby, Tore, Advokat 
Svensson, Henry, Kamrer 
Swenson, Hugo A., Grosshandlare 
Svensson, S. Artur, Redaktör 
Sydsvenska Dagbladets Aktiebolag 
Sylvan, Eilif, Sekreterare 
Sylvan, Georg, överste 
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Sällström, Åke, Fil. lic., Lund 
Söderberg, A., Bankdirektör 
Söderling, Nils, Ingenjör 
Sörensson, H., Direktör 

Tarstad, Henning, Ingenjör, Urshult 
ThomU, Edvin, Konsul 
Thulin, Arvid, Direktör 
Thulin, Emil, f. d. Magistrats-

sekreterare 
Thunander, G., f. d. Folkskoleinsp. 
Thuröe, Anna, Fru 
Thuröe, Einar, Ingenjör 
'Tillström, Gunnar, Fångvårds-

assistent 
Tomner, Lennart, Fil. mag. 
Tranchell, C. F., Direktör 
Trelleborgs Museum 
Troein, Ida, Fru 
Tullgren, Carl, Grosshandlare 
Tuneld, John, Andre bibliotekarie, 

Lund 
Tuvesson, Edvin, Rådman 

Wahlberg, Ivan, Arkitekt 
Wahlgren, Gösta, Folkskollärare 
Walld6t, Albert, Generalkonsul 

Warring, Fritz, Folkskollärare 
Weibull, Elisabeth, Fru 
Weibull, Julius, Kapten 
Welander, Viktor, Fil. lic. 
Welin, Einar, f. d. Rådman 
Wennerth, Hjalmar, Direktör 
Wernström, Torsten, Lektor 
Werner, Anne, Fru, Saltsjöbaden 
Westerberg, Edit, Fru 
Wickman, Olof, f. d. Rådman 
Widegren, Erik, Civilingenjör 
Winberg, Inez, Överstinna, Lund 
Winderup, Nils, Yrkeslärare 
Wingård, Sven, Direktör 
Winroth, Rolf, Konsul 
Wixell, Lars, Disponent 
Wolke, Constance, Fru 
Wollter, Magda, Teol. kand., Lund 

Zadig, Viggo, Direktör 

Åberg, Mimmi, Fröken 
Åberg, Titti, Fru 

Östberg, Oscar, Direktör 
Österlind, Rafael, Disponent 
Österlund, Alfred, Direktör 

Styrelse: 

Ordförande: Yngve Schaar, f. d. polismästare 
v. Ordförande: Ernst Fischer, museiintendent 
Kassaförvaltare: Armin Hattendorff, fabrikör 
Ledamöter: Einar Bager, konstnär och Th. C. Bergh, konsul 
Suppleanter: Leif Ljungberg, stadsarkivarie och Ester Hall- 

berg, direktör. 

Sekreterare och redaktör för årsskriften: Leif Ljungberg. 
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Annonser 



SATURNUS 
ÄDEL-LIKÖR EXTRAKT. 

AB FABR SATURNUS MALKO" 

II 



III 



A.-B. 

Bröderna Olofson 

TEXTILVAROR 

EN-GROS 

IV 



Det började på farfars tid . . . 
Den här banken har gamla anor. Både min 
farfar och min far var gamla kunder här, och 
själv har jag varit det sedan jag var pojke —
då fick jag en grundplåt på sparkassa. 

SKANDINAVISKA BANKEN 
Stadens första affärsbankskontor, öppnat 1857 

av Skånes Enskilda Bank 

När det gäller böcker och 
inbindning 

för 

biblioteket, 
för 

kontoret ... 

IVAR IVERSON & C:o — MALMÖ 
BOKBINDERI & K ONTORSBOKSFABRIK 
GRABRODERSGATAN 8 	 TELEFON 71835 

V 



HB. 3DNfB [I 	S II II  
KLÄDES- & MANUFAKTURVAROR 

EN GROS 

FOTOGRAF 

/ec,- 44_arn- 	- 9  nåe,t.5bie5Eo9kain5. 

Stortorget 29 	MALM 0 	Tel. 18246 

VI 



SKÅNSKA BRAND 
HERMES 	 SECURITAS 

LUND 

Kontor i MALMÖ 

Stortorget 25. Tel. 20364, 28348, 30066 
9. „ 71605 

29. „ 26705 

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 

VII 



A n lita 

h e in ortens 

sparha n h e r! 

Oxie Härads Sparbank 

Malmö Sparbank 

Sparbanken Bikupan i Malmö 

VIII 



HALDA 
maskinen med den vackra skriften 

ROSENGRENS 
KASSASKÅP, ISOLERADE & °ISOLERADE 

DOKUMENTSKÅP, VERTII<ALSKAP & KORT-

KRUBBOR, HYLISTALLNINGAR, FOR 

ARKIV, BIBLIOTEK M. M. KASSASKRIN 

1NGENIÖRSFIRMA 

SVEN HELLSTEN 
ADELGATAN 5 TEL.: NAMNANROP MALMÖ 

Pröva eleganta 
Halda i den 
trivsamma grö-
na färgen och 
med det lätta 
anslaget. 

1 HALDA 

ÅTVIDABERGS 

IX 



ILEEPUIP 
PAPPERSHANDELS AB. 

Mest sorterade inköpskälla i allt som till-

hör pappers- och kontorsmaterialbranschen 

A delga tan 21 

Tel. 7 2 5 7 0 Växel 

M A LMeje 

BIOGRAF A-B:s 
Nyrenooerade och 

TEATRAR 

komfortabla 

SCANI A 
SÖDERGATAN 28 

METROPOL 
S. TULLGA IAN 5 

VICTORIA 
S. FÖRSTADSGAT. 18 

AMIRALEN 
AMIRALSGATAN 55 

ALCAZAR 
STORTORGET 27-29 

PICCADILLY 
GUST. AD. TORG 45 

CENTR U M 
L IMH A M N 

U1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

x 



TAPETER 
FÄRGER 

WIXELL 
MALMÖ 

Skånes Stadshypoteksförening 

utlämnar bundna lån mot säkerhet av 

inteckningar i fastigheter i Skånes stä-

der och vissa stadsliknande samhällen 

Expedition: Västergatan 58, Malmö 

Tel. 2 0 4 5 7 

XI 



påhlsson, 
gott Croå 

Aktiebolaget 

M. Flensburgs Söner 
Södergatan 9 	 Malmö 

Tel. 21261 

Specialaffär för hemgifter och 

bosättning 

Affären grundlagd 1805 

XII 



Wingårds Färghandel 
Etabl. 1889 

Affärer över hela sta'n 

Telefon: Namnanrop "Eugen Wingard" 

.1111 fotouratislit 

STÖLTENS 
MALMÖ 	 LUND 

XIII 



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 Malmoyghe, 

samt nytrycken av Gustav Vasas Bibel 

av 1540-1541, LinnOs Skånska Resa av 

år 1751, Missale Lundense av år 1514, 

Dutch Corantos 1618-1650 och det stun-

dande nytrycket av Erik Dahlbergs Suecia 

Antigua 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 1925 

XIV 



BYGGNADSKREDITIV 
och INTECKNINGSLÅN 

lämnas pä fördelaktiga villkor inom Skänes 

städer och stadsliknande samhällen av 

SKÅNSKA 1NTECKNINGSAKTIEBOLAGET 

1 MALMÖ 

Södergatan 10 	 Tel. 20152, 22453 och 21526 

BONNELYCHE & THUROE AB. 
GRUNDAD 1874 

MALMÖ 
TEL. NAMNANROP: "BONNELYCHE & THUROE" 

Takpappfabrik, kemisk industri 
Glas i parti och minut 
Glassliperi och spegelfabrik 
Alla slag av byggnadsmaterial 
Taktäckningar och isoleringar 
Specialartiklar för handelsträdgårdar 
Besprutningsartiklar för fruktodlingar 
Rex-Isolering -Golvbeläggning 
Asbestcementplattor och evakuerings-
trummor 

   

   

   

XV 



Gynna Årsskriftens annonsörer! 

De stödja 

Malmö Fornminnesförenings verksamhet 

Äldre årgångar av Malmö Fornminnesförenings årsskrift 

finnas till salu hos sekreteraren, adr. Stadsarkivet. 

/5bom5'ha.44rz 

SKOMAKAREGATAN 4 

TEL. 28115, 74617, 	 MALMÖ 

yza 0å4itzat 

XVI 
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