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OTTO GRÖNT
1872-1960

Malmö Fornminnesförenings hedersledamot.
Efter oljemålning av Henning Malmström, 1932.

Kring en Fosie-målning på Hermodsdal
id Malmö Fornminnesförenings strövtåg i Fosiedelen av
Vstaden
sistlidne höst besöktes också Hermodsdal. Färddel-

tagarna kunde då konstatera, att den långa vita envåningslängan, som skall ha uppförts på 1820-talet, rymmer vackra
prov på dekorativ 1800-talskonst. Bl. a. diskuterades då med
nuv. innehavaren, lantbrukaren Eric Hansson, åldern på tapeterna i "salen", vilka med sina kartuscher i nyrenässans och
blomstermönster tilldrogo sig berättigat intresse. Dateringen
kan emellertid göras ganska exakt, enligt vad vi senare fått
veta. Gården fick som bekant sitt namn efter Hermod Larsson
(1810-1892) och till hans sons, Ola Hermodssons (död 1928),
dop den 29 december 1841 tapetserades "salen". Detta hade
den senare berättat för d:r Ingemar Ingers, när denne som
ung student omkr. 1920 besökte honom. I denna sal liksom i
de angränsande rummen finnas målade dörröverstycken,
samtliga med undantag för ett med fantasimotiv. Undantaget
göres av den här avbildade oljemålningen, 87 x 54 cm, med
motiv från Fosie, ja motivet var väl en gång en bit av utsikten
från Hermodsdals ägor mot söder.
Man ser alltså kyrkan, sådan den tedde sig före ombyggnaden 1896, t. v. därom prästgården, uppförd 1827, och t. h.
om kyrkan skolhuset, uppfört 1846 och rivet för knappt två
decennier sedan. Det lilla huset med rött tak t. v. om skolan
var spruthus, i vilket kyrkans brandredskap förvarades; byggandet av ett sådant hus beslöts på sockenstämma 21/4 1850.
Tyvärr vet man icke, vem som målat dörröverstycket. Beträffande tidpunkten för målningens tillkomst, kan man alltid gissa på 1850-talet. En annan bild med snarlikt motiv finnes införd i MFÅ 1960 (sid. 63); där äro emellertid träden
kring kyrkan väsentligt högre.
L. Lj.
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Malmö Fornminnesförening i Åhus den 26 maj 1960. Foto Leif Ljungberg.

MALMÖ FORNMINNESFÖRENINGS
VERKSAMHET 1960
En fulltalig publik hade mött upp till Malmö Fornminnesförenings ordinarie årsmöte i Kungens kammare på Malmöhus den 2 mars. Efter mötesförhandlingarna höll f. d. distriktschefen Rudolf Markland föredrag om "Förbindelserna över
Öresund i gången tid och nu".
Den traditionella vårutflykten gick den 26 maj (Kristi Himmelsfärdsdag) i ömsom regnigt och ömsom soligt väder först
till Andrarums gamla nedlagda alunbruk, där de till 100-talet
uppgående deltagarna orienterades om traktens och alunbru- kets historia. Färden gick sedan till Forsakar, där kaffefrukost intogs och en uppskattad gångtur gjordes till vattenfallet. Därefter besöktes Vittskövle slott, vars salar och andra
sevärdheter besågos under familjen Stjernswärds ciceron7

skap. Resan fortsattes sedan till Åhus, där konstnären Andreas Björkman berättade om kyrkan, slottet och kungsstugan
m. m. Före återfärden till Malmö intogs gemensam middag på
Åhus gästgivaregård.
På höstens program stod en studietur i buss; färden ställdes
på eftermiddagen den 24 september i vackert sensommarväder först till Bellevuegården, där fröken Maria Dieden tog
emot och visade kring. Via Per Albin Hanssons födelsehus och
resterna av Fosie borror förde bussarna färddeltagarna till
Kvarngården vid Backavägen, där direktör Kjell Nilsson berättade om gårdens historia och trakterade färddeltagarna.
På Heleneholm dracks kaffe, varefter Hermodsdal med sina
gammaldags interiörer studerades. I Fosie kyrka tog kyrkoherden Ewe Virdmark emot och beskrev templets öden. Sist
på programmet stod ett besök vid runstenen i Fosie, den enda
i sitt slag inom Malmö hank och stör.
Årsskrif ten utkom den 8 juni. Från jur. doktor Ebbe Kocks
stiftelse har bidrag erhållits till tryckning av Einar Bagers
artikel i årets skrift. Lundgrens söners boktryckeri har även
detta år beviljat rabatt å tryckningskostnaderna.
På initiativ av föreningens styrelse har en av stadsarkivets
i Malmö värdefullaste urkunder, Lyder van Fredens kämnärsräkenskaper 1517-1520 utgivits av trycket. Den har bekostats huvudsakligen genom medel ur Leif Ljungbergs fond.
Editionsarbetet har utförts av Leif Ljungberg.
Den 2 december avled en av föreningens hedersledamöter,
f. d. överläkaren vid Malmö Allm. Sjukhus, med. doktor Otto
Gröne. Ganska snart efter pensioneringen 1937 började Otto
Gröne ägna sig åt ingående forskningar i medicinens historia.
Han blev då en flitig och kär gäst på stadsarkivet i Malmö,
där han var lycklig finna ett rikt material för sina arbetsuppgifter. Allt från 1948 blev han en intresserad medarbetare i
Malmö Fornminnesförenings årskrift; hans första i vår årsskrift publicerade artikel utgjorde en uppsats om läkare- och
sjukhusförhållanden i Malmö vid tiden för reformationens
införande. Under 50-talet förekom hans bidrag nästan årligen
och ännu så sent som i fjor syntes av hans flitiga penna en
artikel, betitlad Fältskärsyrkets renässans och dess epilog i
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Malmö Fornminnesförening hos fröken Maria Dieden på Bellevue den 24
september 1960. Svenskt Pressfoto, Malmö.

vårt land. Dessa artiklar jämte hans ståtliga verk till Allmänna
Sjukhusets 100-årsjubileum 1957 giver en värdefull och samlad bild av Malmö sjukvårds-, läkare- och sjukhushistoria
genom tiderna.
Medlemsantalet utgjorde under året 5 hedersledamöter, 11
ständiga och 651 betalande, eller tillsammans 667, vilket utgör
en ökning med 6.
Föreningens utgående balanskonto den 31 december 1960
utgjorde:
Tillgångar:
Värdepapper
35 st. ASEA
24 „ Svenska Handelsbanken
35 „ Svenska Sockerfabriks AB.
10 „ AB. Sv. Fläktfabriken
1 st. Premieobligation 1943

2.900: —
4.500: —
2.800: —
2.700: —
50: —

12.950: —
9

Bank
Fonderna
Disponibla medel
Skulder
Berghska Fonden
Leif Ljungbergs Fond
Balanserade medlemsavgifter
Kapital Konto
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2.437: 73
5.680: 88 8.118: 61
Kronor 21.068: 61
1.568:63
869: 10
10: —
18.620: 88
Kronor 21.068: 61

PEDER DUNG OCH HANS HORN
Två borgarsöner från Malmö i kyrkans tjänst.

Av Tage de la Motte.
å Alnarp i Lomma socken satt under senare hälften av
1400-talet och i början av 1500-talet släkten Thott. Peder
Nielsen av denna släkt dog någon gång under 1480-talet. Han
hade varit riksråd och troligen riddare, hövitsman på Lindholmen och landsdomare i Skåne. I sitt andra äktenskap var
han förenad med Kirsten Madsdatter (Saxtrup) och hade med
henne sonen Mads Pedersen. Kirsten överlevde mannen; hon
dog senast 1508.
Den 8 september 1499 förrättades på Alnarp skifte mellan
Kirsten Madsdatter och hennes ogifta syster Anne Madsdatter
efter deras moder Mette Eriksdatter (Ged) och deras broder
Knud Saxtrup till Halmstad och Gedsholm. Vid skiftet medverkade som förrättningsmän Peder Dung, sogneprEest i
Lomma, och Hans Horn, kaplan vid Burlövs kyrka. De två
jämte Mads Pedersen ha utställt ett brev om skiftet, ännu bevarat i original.')
Vilka ytterligare upplysningar stå att vinna om de båda
prästerna?
Man vänder sig förgäves till Cavallin.2 ) Någon annan series
pastorum än (ärke)ibiskopsräckan redovisar han icke för
Lomma, som var biskopsprebende. Hans Horn är obekant för
honom. På goda skäl har Carlquists) begränsat sig i det moderna herdaminnet för Lunds stift till tiden efter reformationen, som i Danmark genomfördes 1536. I förbigående blir
dock Hans Horn nämnd hos Carlquist. Om de båda prästerna
i Lomma och Burlöv får man skaffa sig underrättelser genom
att gå direkt till källorna. I litteraturen finner man dock
vissa uppgifter om Peder Dung, nämligen hos William Christensen4) och Dietrich Schäfer,5) samt såsom nämnts om Hans
Horn hos Carlquist.

P
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I.
Namnet Peder Dung möter i ganska många handlingar från
1400-talet, som röra Malmö — i första hand i över tjugu B)
Men här är det inte fråga om en präst. Peder Dung är, i varje
fall redan 1445,7) borgare i Malmö och nämnes 14559) och
många gånger senare — senast 14739) — som rådman i staden.
Han synes 144610) bo vid Södergatan; 146311) förvärvar han
två "jordegotz" vid Västergatan; han äger 146712) en mölla i
Skanör.
Årtalen och den borgerliga ställningen göra, att man icke
kan identifiera den nu nämnde Peder Dung med den präst i
Lomma, som var med och utställde brevet om arvskiftet 1499.
Det måste vara fråga om två personer. Det måste också, som
vi skola se, vara fråga om fader och son. Borgaren och rådmannen i Malmö var fader till prästen.
I äldre tid gick det att bli präst utan att ha studerat vid
universitet. Men den, som ville nå högre upp i kyrkans tjänst,
fick söka sig till ett sådant. Köpenhamns universitet upprättades först 1479. De, som ville ha en grundligare utbildning,
måste dessförinnan — och det skedde även senare — begiva
sig till utlandet. Från Danmark och Norden i övrigt gingo
resorna först till Paris. Sedermera besöktes oftast tyska universitet: Köln, Prag och Leipzig. Sedan universiteten i Rostock
(1419) och Greifswald (1456) kommit till, inskrevo sig de nordiska studenterna i stort antal där.
Den yngre Peder Dung träffa vi på första gången den 26
augusti 1477,13) då han skriver in sig vid Rostocks universitet
och erlägger en inskrivningsavgift av två mark, vilket visar
att han kom från en välsituerad familj. Av universitetets
matrikel att döma kom han ensam. Ganska vanligt var annars, att studenterna från Norden kommo ett par i sällskap.
I matrikeln är han antecknad som "Petrus Dungk de Malmoya". Hans hemort är alltså ej att taga miste på.
Om den yngre Peder Dungs studier i Rostock och möjligen
vid något annat lärosäte veta vi intet. Vi kunna endast draga
den slutsatsen, att han, även om han icke tagit någon grad,
meriterat sig för att bli präst. Ty när han nästa gång möter
— det är i Malmö 1486 — tituleras han "herr".
12

1463 hade Peder Dung den äldre inför fogde, två borgmästare, tre rådmän och två borgare, förvärvat två fastigheter i
staden.") Köpehandlingen, ett pergamentbrev med nio vidhängande sigill, lät "Hr. Pether Perss, kallendes Dwnck" och
borgaren Anders Vinter den 18 juni 1486 på stadens kyrkogård (en kyrkan tillhörig gård) vidimera inför stadens råd.")
Här framstår Peder Dung den yngre klart som son till borgaren och rådmannen. Namnet (Peder Pedersen) och den
uppenbarligen arvtagna egendomen visa det.16)
Redan nästföljande år påträffa vi Peder Dung igen. Han är
i kunglig tjänst, nämligen som skrivare på Nyborgs slott. Något egendomligt ligger icke däri. Slottsskrivarna rekryterades
icke så sällan bland prästerna; det framgår av att de så ofta
bära titeln "herr". Någon enstaka gång kan man även möta
slottsskrivare med adligt vapen. För slottsherrn ombesörjde
skrivaren icke blott den egentliga korrespondensen; han hade
även det under slottet hörande räkenskapsväsendet om hand.
Den 19 september 1487 är Peder Dung medbeseglare av ett
skuldebrev, som utställes i Nyborg.'') Han kallas i brevet, under vilket hans sigill hänger, "Slotsskriver på Nyborge".
Efter konung Hans och drottning Christine äro räkenskaper
bevarade, som förts på Nyborgs slott 1487. Av dem se vi, hur
Peder Dung för konungens räkning gjort resor till Löbeck
för upphandling av kokött och salpeter.")
1491 och 1492 är Peder Dung fortfarande i konung Hans'
tjänst, nu i Köpenhamn. Den 9 augusti 1491 utfärdar han, som
kallas Konung Hans' kaplan på Köpenhamns slott") på
konungens vägnar ett kvitto till Bent Bille, hövitsman på Hälsingborgs slott, å inlevererade varor: smör, ox- och kokroppar,
rökt oxkött, fläsksidor, rökta svinryggar, rökta får, honung,
levande oxar, råg, malt m. m., det mesta i stora kvantiteter.
Kvittot är dagtecknat Köpenhamns slott och försett med Peder
Dungs sigill.
Mellan Köpenhamns stad och kapitel gjordes den 6 augusti
1492 ett mageskifte (ägobyte), genom vilket Vor Frue kirke
fick stadens gamla rådhusgård 20) Om detta ägobyte utfärdades den 13 augusti 1492 ett tingsvittne.21) Utfärdare voro
fogden, två rådmän och två borgare i staden samt "Peder
13

Dung, myn nadige herre konings camermester oc canik j wor
Frw kirke her samestetz". På handlingen hänger sju sigill,
bl. a. Peder Dungs. Detta visar en sköld med ett snedställt P
och har följande inskrift: "s(igillum) p(etri) petri nominatus
dwngh".22)
Även i en handling av den 13 november 1492 kvitterar Peder
Dung, "kung Hans' kaplan på Köpenhamn", inleverans från
Bent Bille; den avser två läster korn.23)
Tingsvittneshandlingen av den 13 augusti 1492 är av särskilt
intresse, eftersom Peder Dung i densamma kallas konungens
"camermester". Konungens kammermester hade eller rättare
hade haft en mycket hög befattning, med vilken var förenad
handhavandet av konungens ekonomiska angelägenheter. Den
hade nästan nått fram i paritet med de höga riksämbetsmännens: drotsens eller senare rigshofsmesterens, marskens och
kanslerns. Posten bekläddes än med världsliga män, än med
män ur det andliga ståndet, oftast av de mera betydelsefulla
i riket. Efter Niels Eriksen (Gyldenstjerne), kammermester
till 1469, synes någon befattningshavare i tidigare vedertagen
bemärkelse icke ha tillsatts. Detta sammanhänger med att
konungarna Christiern I och Hans gjorde sig ganska fria från
de höga riksämbetsmännens inflytande. Regeringen hade icke
något fast säte utan ambulerade. Den ende av de höga riksämbetsmännen, som följde konungen på hans ständiga resor,
var kanslern, oftast en yngre andlig som åsyftade befordran
i kyrkans tjänst. Till hans förfogande stod det alltmera betydelsefulla kansliet, vid vilket funnos anställda skrivare: unga
klerker som även de väntade att göra karriär. Någon av dessa
fick för konungen taga hand om ekonomiska angelägenheter
och om räkenskaper. En sådan har, såsom vi sett, Peder Dung
varit. Han kallas därför kammermester men har självfallet
icke haft den rang och ställning, som tillkommit en kammermester i äldre tid.
Christensen skriver i anledning av att Peder Dung nämnts
som kammermester, att "hans Anseelse har dog åbenbart kun
vret ringe". Och han tillägger: "Slutningen på hans Embedsbane blev da heller ikke for glimrende."24) Om Christensen syftar på, hur den kungliga tjänsten för Peder Dungs del
14

slutade, har han rätt. Men avser han Peder Dungs närmaste
befattningar efter skrivartjänsten, är omdömet oriktigt. Peder
Dung befann sig, när han blev fogde och tullare i Falsterbo,
fortfarande i karriären och var, som vi skola se, en man av
betydelse.
Skånemarknaden och det stora sillfisket hade haft sin bästa
tid, när Peder Dung kom till Falsterbo. 1398-1400 saltades
i Skåne årligen minst 200.000 tunnor sill, kanske 100.000 mera,
till den mest betydande delen genom köpmän från Liibeck.
Hälften av sillmängden, åtminstone av den del som infördes
till Liibeck, kom från Malmö. Ungefär 100 år senare eller 1494
saltades endast något mer än 50.000 tunnor sill på Falsterbonäset.25)
Om sålunda sillfisket och allt vad därmed sammanhängde
gått tillbaka på Peder Dungs tid, så torde dock den kunglige
fogden i Falsterbo ha haft en post av betydelse. Konungen hade
stora intressen att bevaka. Enligt Schäfer hade såväl fogde
som tullare höga ämbeten. Fogden var hövitsman på slottet,
han utövade rättskipningen och var överhuvudtaget företrädare för konungen. Tullaren uppbar konungen tillkommande
tull och andra inkomster. De båda befattningarna voro ej i
sig förenade, men Peder Dung som fogde hade fått även uppdraget som tullare.")
De främmande städer, som hade folk i Falsterbo under
marknad och fiske, voro där representerade av egna fogdar.
Schäfer har med kommentar utgivit en av fogden från Liibeck
förd bok. När Schäfer tidigare nämnts, har hans förord till
utgåvan åsyftats.
Av fogdens bok få vi upplysningar om Peder Dung.")
Fogde för Liibeck var sedan 1490 eller 1491 Johann Moller.
Han har antecknat, att vid pingsten 1494 (pingstdagen var
den 18 maj) lät konung Hans tillsammans med tre andra gripa
Peter Dung, som var fogde och tullare vid Falsterbo. Gripen
blev även Henrik, en tullare hos honom. Dessa två, Peder
och Henrik, satte konungen på ett grymt sätt i fängelse i
Köpenhamn. Moller tillägger, att Peder Dung även omhänderhaft förvaltningen av Köpenhamns slott och varit högeligen
betrodd i fråga om konungens egendom.
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Enligt en annan anteckning skulle biskopen av Roskilde —
vid den tiden Niels Skave, tidigare konungens kansler — ha
gripit Peder och Henrik. De fingo stanna i fängelse, tills de
dogo, har fogden ursprungligen skrivit. Han har sedan strukit
över och ändrat det till: tills Peder Dung fick nåd efter ett
år. Han slapp nämligen ut ur fängelset på förböner av drottningen och riksrådet. Han kom sedan till Malmö "och gick där
på gatorna och höll därefter mässa." Efter händelserna i Falsterbo — Schäfer talar om underslev — blev Peder Dung enligt Moller vigd till präst. Det bör ha hänt tidigare, eftersom
han varit kanik i Köpenhamn. Det avses väl, att han ägnat sig
åt prästkallet.
Om Peder Dung har antecknats, att han 1490 låtit gripa
Liibecks dåvarande fogde i Falsterbo Herman Huntenberg
"tillsammans med köpmannen". Denna anteckning är något
svårförståelig. Man kan fråga sig, om ordet köpmannen skall
tolkas som en kollektiv benämning på liibeckska köpmän.
Man kan vidare fråga sig, om händelsen ingick i de kaperier,
som Aksel Oluf sen till Gundralöv faktiskt med konungens
goda minne bedrev och som riktade sig framförallt mot liibeckarna. Och man kan fråga sig, om Peder Dung redan
1490 var i Falsterbo och med den kungliga fogdesysslan där
förenade sin uppgifter på Köpenhamns slott.27a)
Av fogdens bok få vi slutligen veta, att Peder Dung av en
Peter Dyricksen köpt en stenbod i Falsterbo, som fogden
Johann Moller sedan förvärvade av Dung 1493. Stenboden
hade uppförts av en Hans Stolte, som tidigare varit tullare i
Falsterbo.
För 1494 har en årsräkning förts över tull och avgifter vid
Skanör och Falsterbo. Den omfattar tiden från mitten av
augusti till början av oktober, dvs. den tid då marknad och
sillfiske pågingo. Peder Dung var redan då avlägsnad. En
annan man, vid namn Jasper, har fört räkenskaperna.
Schäfer förmodar, att räkenskapsföring införts i anledning
av Peder Dungs underslev.28)
Av fogdeboken framgår, att Peder Dung både i Köpenhamn
och i Falsterbo haft en betydelsefull ställning. På det sistnämnda stället tog hans karriär slut. Han slapp emellertid
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att som en kunglig skrivare vid namn Anders, om vilken
fogden från Liibeck även berättar, bli hängd i Köpenhamn
över alla tjuvarna, sedan han fått släpa fram grova kedjor
till galgen, där han skulle hängas.
Tidigare välförhållande i det kungliga hovets tjänst var
det väl som gjorde, att drottning Christine lade sig ut för
Peder Dung.
Om hur han efter fängelsevistelsen i Köpenhamn och efter
att ha återvänt till Malmö blev präst med tjänstgöring i
Lomma veta vi intet.
II.
Såvitt det använda källmaterialet visar, var borgaren och
rådmannen Peder Dung den förste av sin släkt i Malmö,
prästen Peder Dung troligen den siste.29a) Det har antagits, att
personer med namnet Dung företrädesvis varit knutna till
Sydfyn.29)
För Hans Horn kan man troligen längre både bakåt och
framåt i tiden knyta släkten till Malmö. En borgare och rådman där vid namn Anders Nielsen Horn kan beläggas redan
1406;30) han nämnes i handlingar sammanlagt tio gånger,
senast 1421. Den 9 maj 1407 säljer han en vid havet belägen
gård i Malmö;31) den 6 februari 1419 är han med, då borgmästare och råd taga upp ett lån av 300 mark silver hos
S:t Petri kyrka.32)
Huruvida han var fader till Herman Horn, även denne
såsom borgare och rådman i Malmö nämnd ett tiotal gånger,
kan icke bestämt sägas. Herman Horn var emellertid fader
till Hans Horn och hade dessutom sonen Anders, vilken i
likhet med brodern ingick i det andliga ståndet.
Tillfälligtvis skymtar 1473 en rådman i Malmö med namnet
Henrik Horn.33) Han kan icke sättas i förbindelse med de
övriga nämnda. En felskrivning för Herman Horn torde icke
få anses utesluten.
Om Anders Horn, sedermera kallad mäster eller magister,
veta vi att han skrevs in vid universitetet i Köln den 29 maj
1465.34) Tvivel på identiteten kan icke gärna föreligga. Han
angives nämligen i universitetsmatrikeln såsom varande från
2
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Danmark och Lunds stift. Han var i sällskap med en annan
student från Lundastiftet, Jens Ågesen ( Joh. Akonys).34) Huruvida även Hans Horn varit inskriven i Köln kan icke med
bestämdhet sägas. Möjligen kan han vara identisk med en
Johannes Horn, som skrevs in 1462 utan att hemorten angavs.") Vid andra tyska universitet har han ej återfunnits.
Mäster Anders Horn möta vi i handlingar från 1475, 1483
och 1484 samt dessutom från 1502. Vid de förstnämnda tillfällena är han vikarie, vid det sistnämnda kanik i Lund.
Men det är tyst kring Hans Horn, tills han 1499 är med om
arvskiftet på Alnarp och då benämnes kaplan vid Burlövs
kyrka. Samma år möta vi honom emellertid ännu en gång.
Han kallades vid detta tillfälle vikarie i Lund och är med
om att besegla ett brev, enligt vilken kaniken Oluf Esbernsen
för Lunds domkyrkas byggnadsfond säljer och sköter två
gårdar i Ljunits härad till riddaren Oluf Stigsen (Krognos)
på Bollerup.°)
1500 är han ånyo på Alnarp. Mads Pedersen (Thott) och
han besegla den 19 januari den tidigare nämnda Anne Madsdatters (Saxtrup) förordnande om att Bosjö kloster, där hon
vill bli begravd, och gråbrödraklostret i Malmö skola ha
40 mark vardera.")
Den 25 oktober 1503 bestyrker han, kallad beständig vikarie
vid Lunds domkyrka, en handling varigenom kaniken Jorgen
Pedersen i Lund kvitterar likvid för tre gårdar, som han upplåtit åt Oluf Stigsen (Krognos)3°)
Ärkebiskop Birger Gunnersen stadfäste den 19 maj 1505
stadgarna för Mariegillet, även kallat det stora prästgillet, i Lund.") Vid stadfästelsehandlingen är fogad en förteckning över de levande gillesbröderna. Hans Horn saknas.
Förteckningen är emellertid av yngre datum än urkunden. Av
andra omständigheter kan man dock sluta, att han icke levt
länge därefter.
Den 13 juli 1523 gjordes ett mageskifte mellan Henrik
Krummedige, riksråd samt storgodsägare i Danmark och
Norge, och det stora prästgillet i Lund.") Det senare företräddes av sin föreståndare, kaniken Hans Jacobsen Ulf —
även han borgarson från Malmö.") Vid ägobytet förvärvade
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Henrik Krummedige "en gaard liggendis vester i Malmoe
sonder fil Adelgaaden, vesten nest for den gaard, som Kristine
Claus Ottesons effterleffuersche haffuer bre{ f paa aff Lunde
domkirche". Denna gård hade herr Hans Horn, som var "perpetuus vicarius til forneunde Lunde domkirche och broder
udi samme preestegilde", givit och skött till prästgillet.
I brev den 7 januari 1527 vände sig Hans Ulf till Henrik
Krummedige angående mageskiftet.") Det heter i brevet
bl. a., att den gård, som Hans Horn skänkt till prästgillet,
hade han ärvt efter sin fader Herman, som var rådman i
Malmö. Denne hade haft gården i "roleff hvd" i 40 år och
mera. Sedan hade sönerna, mäster Anders och herr Hans,
bott i gården i mer än 30 år. Slutligen hade prästgillet varit
ägare till den i 20 år. De angivna tidsperioderna äro ungefärliga. Man kan emellertid sluta sig till att Herman Horn
vid mitten av 1430-talet förvärvat fastigheten, att denna varit
i sönernas ägo från omkring 1475 till 1505 eller något år
dessförinnan och att prästgillet därefter och till 1523 ägt
densamma.
Den hornska fastigheten är upptagen i den s. k. 1522 års
förteckning på Malmö-gårdar.") I förteckningen läser man:
"Item een gordt vester vti Malmö kalles hermendt horns gordt
Oc hörer till thet store prestegillit vti lwndt." Den ovannämnda grannfastigheten") kom att giva namn åt en gata, kallad först "Claus Ottis strede" och senare "Kirsten Claus Ottis
strede". Gatan kan fastställas som den nuvarande Fiskaregatan.")
En annan Hans Horn än prästen fanns i Malmö vid samma
eller något senare tid. Enligt kämnersräkenskaperna 15171520 erlägger han en rätt blygsam byskatt av fyra skilling för
år.") Av samma räkenskaper synes framgå, att denne Hans
Horn var hantverkare (i så fall snickare).") I 1522 års förteckning upptages han såsom boende i en gård, som tillhörde
Bunkeflo kyrka.")
Den sistnämnde Hans Horn kallar A. U. ISberg "son av
rådmannen Herman Horn i Malmö" och identifierar honom
med prästen. Han åberopar handlingar av 1522, uppenbarligen 1522 års förteckning, och av 1541. Senast det sistnämnda
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året skulle prästen Hans Horn ha dött, eftersom hustrun
Bolde då nämnes som änka. En senare präst i (östra) Klagstorp skulle troligen, enligt Isberg, vara son till den tidigare
prästen med samma namn.")
Carlquist har tagit upp spörsmålet om de två prästerna
Hans Horn. Den ene, nämnd 1522 och död före 1541, förmodar
han, åberopande Isberg, vara identisk med den Hans Horn,
som vi behandlat i det föregående. Till arvskifteshandlingen
av 1499 hänvisas. Den andre, "väl den föregåendes frände möjligen son, är från flera källställen bekant som kyrkoherde i
Äspö & Klagstorp åtm. 1551-65".")
I annat sammanhang uppger Carlquist, att "Her Hans Horn
sogneprest till Claustorp" 1551 var närvarande vid ett arvskifte i Malmö, att "Her Hans Hornn" åren 1552-56 fick
fem barn begravda i Malmö och att bytingets i Malmö dombok 1596 innehåller en notis om att gården med nr 704 tillfallit en borgarhustru i Landskrona efter hennes avlidna
föräldrar och "fordumb af fgangne Her Hans Horn, sogneprest till Gessie". Sistnämnda ortnamn menar Carlquist vara
en felskrivning för Äspö.")
Fil. doktor Einar Bager har godhetsfullt meddelat, att i arvskiftet av 1551 nämnes icke blott herr Hans Horn utan även
en Mauritz Horn. Denne synes ha varit snickare enligt bouppteckningen efter honom 1559.
Det torde här vara fråga ej om två utan om tre Hans Horn.
"Vår man" får man antaga ha varit född alldeles i början av
1440-talet. Det är icke han utan en annan med samma
namn, som själv nämnes 1522 och vars änka figurerar 1541.
I intet av dessa båda fall är titeln "herr" knuten till Hans
Horn; den har Isberg givit honom. Han kan, såsom tidigare
nämnts, förmodas ha varit snickare.
Om den tredje Hans Horn kan sägas, att han näppeligen
kan ha varit son till den katolske präst, som fötts vid tid enligt ovan, att han, såsom Carlquist visat, bör ha varit identisk med den Hans Mögensen, som var pastor i Äspö och östra
Klagstorp, och att han möjligen, men på vad sätt kan ej avgöras, tillhört den släkt Horn, som haft flera representanter
i Malmö. Man kan ställa frågan, huruvida han, liksom snic20

karen Mauritz, varit son till snickaren Hans. Men då måste
man uppgiva Carlquists slutsats om att han var identisk med
Hans Mogensen.
III.
Genom kungl. brev den 28 oktober 1560 reglerades biskopens eller, som han då kallades, superintendentens i Lund
lön. Till underhåll skulle han ha bl. a. "Lomma socken med
prästgården därsammastädes och all Vår och Kronans, desslikes prästens ränta och tionde av samma socken och samma
pfästgård att få bruka som en avelsgård, dock så att han
själv skall försörja förenämnda Lomma socken med en
kaplan".52) Denna anordning med Lomma som prebende åt
biskopen går enligt Carlquist utan tvivel långt tillbaka i
medeltiden. 3) Cavallin menar, att den bestått från urminnes
tider.") Dessvärre finnes ingen urkund, som visar hur (ärke)biskopen i Lund fått patronatsrätt till Lomma med annexet
Flädie. En präst nämnes första gången 1304 men utan namn.55)
Det är fråga om en donation, som möjligen avsåg tjänsten
och icke personen. I sammanhanget är emellertid klockarens
namn angivet. Före Peder Dung synes endast en präst i
Lomma vara känd till namnet, nämligen Henrik Vinter. Denne
och vissa andra helgeandsklostrets i Malmö påstådda debitorer och inkräktare, bl. a. borgmästare och rådmän i Malmö,
bannlystes av påve Innocentius VIII (1484-92) på föranstaltande av priorn vid klostret, Asser Ingversen. De bannlysta
rättade sig ej efter bannlysningen, vilket föranledde en ny
hänvändelse till Rom och ett påvebrev av Alexander VI
1493.56) När Henrik Vinter nästa gång — den enda ytterligare
gången — nämnes är det i samband med ett vittnesmål av
den 4 januari 1498.57) Det framgår ej, om han fortfarande
upprätthåller prästtjänsten i Lomma; han synes dock på
något sätt knuten till den utvalde ärkebiskopen Birger Gunnersen. Huruvida släktskap förelegat mellan honom och den
tidigare nämnde Anders Vinter, som tydligen var befryndad
med Peder Dung, har icke kunnat konstateras.
Ärkebiskop Isarnus lade den 22 november 1306 sockenkyrkan i Burlöv till ett prebende, som då innehades av kaniken
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Thomas. I biskopsbrevet sades, att prebendeinnehavaren
skulle hålla en lämpad och beständig vikarie, som för sitt
underhåll skulle ha en passande del av kyrkans intäkter sak
1569 säges Burlöv vara en "Canonicalis Ecclesia", en kanikkyrka; den som brukade prästgården skulle erlägga landgille "ad prxpositum Capituli Lundensis".5°) Beträffande
Burlöv föreligger ett något annorlunda förhållande än i fråga
om Lomma. Till denna senare församling hade (ärke)biskopen
patronatsrätt. Burlöv var förenat med ett kapitelämbete.
Domkapitlet bestod av prelater (fyra) och kaniker (ett trettiotal). Å dessas ämbeten hade kapitelgods, prebenden m. m.
fördelats. Med kapitelärnbetena voro även, såsom beträffande
Burlöv, sockenkyrkor inkorporerade. I Lund vid domkyrkan
funnos dessutom "vicarii perpetui", beständiga vikarier, med
uppgift att handha gudstjänsten vid de kapell och altaren i
kyrkan, som blevo allt flera under senmedeltidens lopp. I
Lunds domkyrka funnos, när reformationen kom, omkring
60 sidoaltaren och omkring 50 vikariat. Underhållet åt vikarierna från altarstiftelserna och i någon mån kapitelgodset
ansågs måhända behöva förstärkas genom att vikarierna
gåvos tjänster som kaplaner vid kyrkor, till vilka biskop eller
innehavare av kapitelämbete hade patronatsrätt. De behövde
icke bo ute i socknen, ej ens sedan 1591 års förordning om
sockenband kommit.")
Som vi sett, var Hans Horn beständig vikarie vid domkyrkan i Lund tydligen samtidigt som han var kaplan i Burlöv.
Och han synes ha bott i Malmö. Huruvida Peder Dung haft
något vikariat kan ej sägas. Såsom ärkebiskopens kaplan
eller prebendekomminister i Lomma får han anses ha haft en
bestämd anknytning till Lund.
Alnarp låg i Lomma men hade jordegendom även i Burlöv.
Kyrkorna i de båda socknarna voro de närmast Alnarp belägna. Dessa förhållanden böra ej ensamma ha varit avgörande för att Peder Dung och Hans Horn kallats till Alnarp
för så förtroendefulla uppdrag som att förrätta arvskifte och
besegla testamente. Mellan Alnarp och Lund ha funnits särskilda förbindelser, som föranlett att vikarier från Lunds
domkyrka anlitades. I Sanctuarium Birgerianum, den urkund
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genom vilken Birger Gunnersen förordnade om sin stora gudstjänststiftelse i kryptkyrkan i Lund, nämnas Kirsten Madsdatter (Saxtrup) på Alnarp och hennes moder Mette Eriksdatter (Ged) bland dem, för vilkas själafrid ärkebiskopen
ville sörja.")
Noter.
1) Rep. II, 8885; se nedan.
2) Lunds stifts herdaminne I, 1854.
3) Lunds stifts herdaminne från reformationen till nyaste tid, Ser. 2,
1948—.
4) Dansk Statsforvaltning i det 15. Århundrede, 1903.
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7) Rep. I, 7506.
8) Rep. II, 481.
9) LÄU IV, s. 163.
1°) Rep. I, 7603.
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gården nr 406 enligt den senare gjorda numreringen.
12)LÄU IV, s. 94.
13)Adolph Hofmeister, Die Matrikel der Universität Rostock I, 1899,
s. 204 a.
14)Rep. II, 1627; se not 11.
72) Rep. II, 5891.
16)Christensen a. a., s. 67, ansåg det som säkert, att fråga var om fader
och son, utan att åberopa handlingen av 1486.
17)Rep. II, 6136.
13) Danske Magazin 4 R. 1 B. 1 H., 1864, s. 66.
19) Rep. II, 6963. — Kaplan behöver här icke tydas som präst; kan betyda skrivare.
29 Holger Fr. Rerdam, Kjobenhavns Kirker og Klostere i Middelalderen,
1859-63, T. 106 ff.
21)Kjobenhavns Diplomatarium, udg. af 0. Nielsen, I, 1872, s. 225.
22)Henry Petersen, Danske gejstlige Sigiller fra Middelalderen, 1886,
s. 28.
23)Rep. II, 7245.
24)Christensen a. a., s. 67.
22) Erik Arup, Danmarks historie II, 1932, s. 165 och 286.
26)Schäfer a. a., s. CLI f.
27)A. a., s. 16 och 51.
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27a) 1489 var Anders Basse kunglig fogde i Falsterbo. LÄU V, s. 88 f.
28)A. a., s. 100.
28a) 1502 nämnes en Oluf Dung i Malmö; denne var dock död tidigare.
Rep. II, 9697.
29)Danmarks gamle Personnavne II: 1, 1949-53, sp. 230.
30)Svenskt diplomatarium (Sv. dipl.) I, s. 551 f.
31)Sv. dipl. I, s. 637.
32)Sv. dipl. III, s. 414 f.
33)LÄU IV, s. 163 f.
34)Hermann Keussen, Die Matrikel der Universität Köln I, 1928, s. 727.
34a) Den senare kaniken och domprosten i Lund (död 1496)?
35)Keussen a. a., s. 690.
33) LÄU V, s. 413 f. Brevet är utan datum.
37)LÄU V, s. 417 f. — I ett brev 29/2 1502 intygas, att prästen Hans
Hermindsen av Anders Vinter köpt en gård och grund sydost om skolan
vid det sträte i Malmö, som går från denna i norr till S:t Peders hästemölla i söder. Denne präst skulle kunna vara identisk med Hans Horn.
38)LÄU VI, s. 118 ff.
39)Danmarks Gilde- och Lavsskraaer fra Middelalderen, udg. ved C.
Nyrop, I, 1899-1900, s. 474 ff.
40)A. a., s. 514 f.
41)Han var son till borgaren Jacob Ulf. Denne förvärvade 1490 en
fastighet, som han 1495, LÄU V, s. 266, skötte till sonen: "eth gadehwss
met joordh och grundh her wester j Malme, liggende hindher WEestre
porth söndher Adelgadhen, nordhen nest den gardh, som kallas Basses
gardh" — tydligen en gård, som fick lämna rum för befästningar i
staden. 1522 (MFÅ 1957, s. 54) bodde Hans Ulf och hans syster Karine
Lydders i en gård vid S:t jorgens kapell (södra hörnet av nuvarande
Baltzarsgatan och Södergatan). — Hans Ulf promoverades till baccalaureus i Greifswald 1497. Han kallades då kanik i Ribe och Roskilde
samt praepositus i Slesvig. Se Ernst Friedlaender, Universität Greifswald
I, 1893, s. 138.
42)Monumenta Historia' DanicEe. Historiske Kildeskrifter, udg. af Holger
Fr. Rordam, 2 R. II, 1887, s. 385 f.
43)Malmö fornminnesförening, årsskrift (MFÅ) 1957, s. 61.
44)Den hade av Claus Ottesen förhyrts av domkapitlet 1492; Rep. II,
7310.
45)Älskvärt påpekande av fil. doktor Einar Bager.
48) Lyder van Fredens kämnersräkenskaper 1517-1520, utg. av Leif
Ljungberg, 1960, fol. 10 v och 83 v.
47)A. a., fol. 22.
48)MFÅ 1957, s. 61 f.
49)A. U. Isberg (s:r), Bidrag till Malmö stads historia I, s. 23 f.
50)Carlquist a. a. 2:2, s. 283.
51)A. a. 2:3, s. 489.
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52)översatt efter Holger Fr. Rerdam, Danske Kirkelove II, 1886, s. 55.
53)Carlquist a. a. 2:5, s. 310.
54)Cavallin a. a. I, s. 422.
55)Diplomatarium Danicum (DD) 2 R V, 1943, 309.
56)Acta pontificum Danica V, 1913, 3334.
57)LÄU V, s. 330 f.
58)DD 2 R VI, 37.
50) Lunds stifts landebok, utg. av K. G. Ljunggren och Bertil Ejder, I,
1950, s. 470 f.
") Rerdam, Danske Kirkelove II, s. 490. Se dock LÄU V, s. 175 ff.
81) Samlinger til den Danske Historie, (udg. af P. F. Suhm), 1:3, s. 25.
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framställning av Malmö 1519 med uppdelning i fiärdingar.
Schematisk framställning
Rekonstruktion av Einar Bager.

MALMÖ ADRESSKALENDER ÅR 1519
Lyder van Fredens skattelängder i topografisk belysning

Av Einar Bager.
Värst 1692 numrerades gårdar och hus i Malmö. Tidigare innei' hålla mantals- och skattelängder endast namnförteckningar,
som i Lyder van Fredens räkenskaper uppdelats i fyra fjärdingar, men senare alltid i tio rotar. Redan 1506 hade staden
indelats i tio rotar för underhåll av vallgraven från österport
över Söderport till Västerport. Det förefaller som om rotarna
fördelats med 2 1/2 på varje fjärding, men det fortgående utplånandet av västra Malmö i samband med utbyggandet av
fästningsverken kring Malmöhus, omöjliggör en fullt tillförlitlig slutsats.
Förutsättningen för att kunna tillgodogöra sig namnförteckningarna topografiskt för att på så sätt kunna fastställa gårdarnas fördelning på rotarna och i sista hand på fjärdingarna
är, att det går att följa gårdarnas och deras ägares historia tillbaka i tiden. Det viktigaste hjälpmedlet är här de utomordentliga serier räkenskaper, som redovisa avgifter till kyrka,
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altargods, hospital och stad från ett stort antal gårdar. I
många fall går det att i dessa räkenskaper följa gårdarnas
historia tillbaka ända till det första uppläggandet av dessa
serier 1532. Av stor betydelse är härvid, att den ursprungliga
uppställningen med gårdarna fördelade på ett stort antal
altare, kapell och lag bibehållits ända till 1500-talets slut, så
att en fortsatt orientering kunnat äga rum. Den första uppgiften innehåller nämligen ofta endast husägarens namn, senare kan följa en allmän orientering, att gården ligger t. ex.
någonstädes "der vester", och så följer stundom bit på bit i
pusslet, tills gårdens läge är klart bestämt.
Många andra kunskapskällor få emellertid även lämna sina
bidrag, för att resultatet skall bli fullt tillförlitligt, och tillvägagångsättet bygger i stor utsträckning på kombinationer
och är så mångskiftande och invecklat, att en fullständig redovisning skulle kräva orimligt utrymme.
För fastställandet av gårdsägarna i Lyder van Fredens
längder, som ju sluta 13 år innan kyrkoräkenskaperna vidtaga, finns det ett utomordentligt mellanled i 1522 års överenskommelse mellan Lunds domkapitel och Malmö stad beträffande ett stort antal gårdar, tillhöriga domkyrkan, domkapitlet, åtskilliga kyrkliga stiftelser, landsortskyrkor samt
S:t Anne Calende i Malmö.
Namnen äro i längderna antecknade efter den väg uppbördsmännen tagit och denna väg är så gott som alltid densamma.
Det blir på detta sätt ej kvarteren utan gatorna, som bilda
underlag för fjärdings- och roteindelningen.
I Lyder van Fredens räkenskaper liksom allt framgent börja
och sluta uppbördsmännen sin vandring vid Österport. Man
följer Östergatans södra sida det lilla stycket från Österport
till Humlegatan, viker så ner i denna gränd och fortsätter med
Grönegatan, återvänder genom Humlegatan till Östergatan
och avverkar sträckan fram till S:t Thomasgatan, där en
"skalle"-sten markerar gränsen för torghandeln. Så en avstickare genom denna gränd till Mårtensgatan, Mäster Nilsgatan och Rundelsgatan. Därefter tillbaka till Östergatan, som
nu besökes från S:t Tomasgatan ända fram till det gamla rådhuset på hörnet till Göran Olsgatan. En ny avstickare söderut
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till Själbodgatan, "Snaperop", Djäknegatan, "Calente stredet"
och slutligen "Companij stredet".
Andra fjärdingens uppbördsmän taga så vid och besöka
först de rika guldsmederna och kramhandlarna i kv. 43 Svanen vid Adelgatan, vika ner i Kansligränden och fortsätta så
utmed Södergatans östra sida ända ner till Söderport. Anmärkningsvärt är, att denna längre fram så förnäma gata
ännu vid denna tid i huvudsak beboddes av hantverkare,
framför allt smeder. De många mjölnarna utanför Söderport
få också besök och så återvänder man troligtvis genom Per
Weijersgatan och Hjulhamnsgränden till Skomakaregatan.
Därefter kommer turen till Södergatans västra sida, som följes ända upp till nuv. Residenset — Stortorget utlades först
ett par årtionden senare. Genom Kansligatan kommer man
så till Adelgatan. Gårdarna i kvarteret fram till Frans Suellsgatan ha vid denna tid ännu bostadshus vettande mot Adelgatan och här bo åtskilliga av stadens förmögnaste borgare.
Till slut viker man ner i "Helligesthus strede" vid nuv. Stortorgets västra sida. Därmed är man färdig med även den
andra fjärdingen. De fem första rotarna omfattade senare
området för dessa båda första fjärdingar.
Den tredje fjärdingen har ej tillnärmelsevis samma antal
fasta hållpunkter, som de nu redovisade. Fjärdingen omfattar
sydvästra delen av staden söder om "den lange adelgade"
(Västergatan), men befolkningen är här mindre bemedlad,
säkerligen i regel hyresfolk, och kan därför ej återfinnas i
längderna över husägare. Framför allt omöjliggöres dock en
detaljerad orientering genom denna stadsdels fortgående nedbrytning genom utbyggandet av befästningsverken kring
Malmöhus. Vägen går emellertid i stora drag utmed Västergatans södra sida fram till Mäster Johansgatan, vidare söderut till Hjulhamnsgatans västra sida, så upp och ner i gränderna söder om Västergatan fram till "Langegertsstrede",
vidare till "Gunder Spenders strede" (Slottsgatan) och de
många smågatorna norr om "Graabrödre" i nuv. Kungsparken.
Småningom når man så fram till husen söder om Myntergården
och svänger slutligen ner till "Palne siö" i stadens sydvästra
hörn.
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Fjärde fjärdingen omfattar alla gårdar norr om "den lange
adelgade", ända från Myntergården fram till österport. Även
här ha befästningsarbetena utplånat den första fjärdedelen
fram till Slottsgatan med bl. a. Capellgorden och S:t Peders
gord, men därefter möter det icke större svårigheter att följa
gårdarna utmed den oändligt långa gatan, en sträcka som senare delades upp på 2 1/2 rotar. Då och då göres avstickare
ner till stranden, där småbodar lågo utmed muren vid t. ex.
Strandporten och S:t Gertruds lucka.
Vid redovisningen av gårdarna har uppgivits den tidigaste
anknytningen till andra källor samt fortsatt redogörelse för i
tiden närliggande orientering, som räkenskapslängderna kunna
erbjuda.
Förkortningar
Altargodsets räkenskaper, före 1543 ingående i S:t Petri kyrkas
räkenskaper.
L. K. Lunds domkapitels arkiv, Landsarkivet i Lund.
L. v. F. Lyder van Fredens kämnärsräkenskaper.
S. P. S:t Petri kyrkas räkenskaper.
A.

Gårdarna ha betecknats med de s. k. gamla numren, som användes
1694-1864. För orientering hänvisas till A. U. Isberg s:rs Karta öfeer
Malmö stad. 1875.
1. Fiaering
på tistreport
vid tistreport
vid tistreport

ung. 16

Niels Werckmestere

L. v. F. — paa östre port

Jep Hemmyngszen

A. 1532 S. Anne Cal. — 1543 — vid österport,
sönden gaden
A. 1532 S. Anne Cal. — 1543 — vid österport,
sönden gaden

Jes Iwde skipper

Jep Iwde
Mester Jens bartskerer
Karine Lawritz Olszens
Marqwordt Anderszenn
L. K. 1522 Burlöv — 1483 — i thet förste strede
Staf fen muremester
ther i sönder löber af östre port
Anders Jwde
Peer Jwde
Jep Krag
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Hans Swdere
Lasse ienszenn wogenkarll
Mette Jes baadtz
Oluff Graemerszenn
Hans Tweszen
Peer Claementszenn
brolegger
Knwd thrane wogenkarll
Mette kleynekonne
Henrick Olszen
Trwils Aageszenn
Hans Otteszenn
Anders Jenszen 1517

47

Boild Mattisze 1518
Peer Esbörnszen
78

Oluff Perszenn

40

Mons Olszenn
Niels Bötkiere

39

Jep Lawritszen mwremester
Peer Haagenszenn

36

Olwf f Hemmyngszenn
Niels bagere

33 ö

33 m
33 m
33 m
33
33 v

L. K. 1522 S:t Laurentii k. — i det lille Morten
Lauritsens strede
L. K. 1522 S:t Laurentii k. — i det lille Morten
Lauritsens strede
L. K. 1522 S:t Laurentii k. — i det lille Morten
Lauritsens strede
L. K. 1522 S. Hippoliti a. — 1543 — arrendebrev
— paa det sunnerste hiörne i Grönegade
L. K. 1522 Heligkors a. i L. — ved tistreport synden til gaden

L. K. 1522 S. Trinit. a. hos den nörre ingang til
kraft. — paa tistergade synden til Adelgaden

L. K. 1522 S. Anne Cal. A. 1532 — ther öster, 1543
— sönden Adelgaden
Trwind Peer Nielszens L. K. 1522 Nunne kl.
Lasse Nymand
Vnge Niels Olszenn
A. 1532 Vor Fru Rosarii a. — öster i byen sönden
Niels Olszen
Adelgaden
Vnge Jens Olszen 1517 A. 1532 S. Anne Cal. — 1543 — östen den östre
skalde sönden Adelgaden
Lasze fogdeswend
A. 1532 S. Nicolai 1. H. J:s hustru östen skalle
Hans Iepszenn
Metthe Jes Anderszens
A. 1532 Vor Fru Rosarii a. — östen skalle
Metthe Eskils 1517
L. K. 1522 Burlöf — synden Adelgaden hos skalde
Jep Nielszenn öster
Jhanne Arildtz
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156-157

148

132

138

217 m

218

Hans Alszingh
Mette Andersze
Asmend Jenszenn
Beint Scriffwer
Hans Olszenn
Benct Skonnyng
Jes Mickilszen
Per Jwde
Anders skiffbygere
Anders Jwde
Jens Olszen

A. 1532 S. Gertrud — bag kyrcken — 1543 — udi
kirkestredet östen kirken

Morthen Mand
Jes Jwde
Niels Anderszenn Jwde
Anders Mynttere
Niels Jwde
Peer Villwmszenn
L. K. 1522 Heliglek. i L. — östen bykirkestredit
emot Oluf Persens gord
Thomes Maxsell skotthe
Morthen Hollender
L. K. 1522 S. Staffens a. — synden Adelgaden
vesten for skalde
Swend Bleginxf ar
Jens Perszen
Oluf f Smedt
Peer Nielszen skeg
Oluff Werckmestere
Jens Remmesnydere
Thomes Remmesnydere
Lawritz Skynder
Niels Skraeder
Jörghen Hof fmand
L. K. 1522 Dalby kl. — Kanc. registr. 1541 28/6 —
sönden Adelgaden, straekkende sig af nör fra
Adelgaden og i sönder til det östre kirkestraede
ved den nordeste kirkeröst
Niels Kandestöffwer
Hans Grydestöffwer
Lyicke Kandestöffwer
Jep Remmesnyder
Peer Swenszen Gryde- S. P. 1532 Tyge Cristiernsen g. m. P. S:s änka
stöffwer
Olwff Skynder
Marqwordt RemmeS. P. 1532 Bengte M. R:s
snyder
Hans Brabander
L. K. 1522 S. Martini i L. — norden fore Malmös
Bykyrcke synden till adelgaden som tinget var
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S. P. 1532 M. F.
Mattis Fiickeszenn
Jens Skyndere
Niels Swerdfeyer
Rooleff Kry eker
S. P. 1532 W. R.
220 v
Willwm Raffnn
Albret Skyant
If fwer Beltemager
S. P. 1532 — oc byen fick S. Peders Tord igen, som
gränd vid Elnne Mawritze
Eline Maurisse bode vid thet gamble raadhus
Riksbankshuset
Jep Mwremester
L. v. F. — under Raadhuset
222
Hans Domeraw
Willwm Farm
Willwm Skynder
S. P. 1532 — Anne Bernit Kremers
220 n
Anne Kraemers
Lange Albret
Jens Lywszesnoere
Olwff Swdere
Hemmyng Perszenn
Jens Hemmyngszen
Beritte Swens
Anne Off weskerers
Swend Tömbermand
Niels Henrickszen
Niels Tordszen Skraeder
Olwff Skynder
Jhanne Niels Brwnss
Hans Fynbo Mwremester
Lasze Mynbo
Hans Mynbo
Jörgen Ienszen
A. 1532 S. Nicolai 1. 1543 — udi Tiufvegabsstredet
Seweryn Jwde 1518
86
vesten nest skomagerhuset
Jens Maler
Karine Per Hemmyngszens
Niels Iwde
Niels Jesperszen
Anne Mattise dotter
Per Iwell
Hans Grydestöffwer
Jens Nielszen Rygh
Jens Nielszen cur
Snaperop Villwm Brabander
Jep Matzsen Mwrer

220 ö

32

Anne Seymandtz
Olwff Nielszenn
Hans Fynbo
Peer Lawritszen
Cristiern
Knwd Möllere
Mons Skomager
Jep Byng Bastwman
Calentestredet
Morthen Snetkier
Niels Olszen Bryggere
Hans Krwm
Hans Lycttemager
Boild Jörgens
Hans Lawritszen
Elnne Laszes
Rasmws Fwgell
Benctte Aages
Jens Hemmyngszen
Lasze som kom af f
Hyllige
Jens Iwde
A. 1532 S. Anne Cal. — uti Callentestredet
Olwff Siaelandsf ar
Peer Swenszen cur
Per Adamszen
Hans Vogenkarll
Kestine Tömbermandtz
Peer Hallandzfar
Companiistredet
Jhanne Sewerynss
Beritte Boldewinss
Kestine Olwff Iensz
Jens Monszen Bagere
Lille Boild
Dawit Bagere
Hans Bwckholt
Lasze Bagere Raademester
2. fiering
348

Jacob Gwldsmedt

A. 1532-1543 — sönden Adelgaden paa det westre
hiörne udi byes strede som löber westen vid kirken

Bernit Augustinus
3

33

353 m

Trwind Gwldsmetz

353 v?

Jacob Skonnyng
Anders Skraedere
Andres Kremer 1517

A. 1532 S. Anne Cal. — 1543 — udi de höije kramboder westen nest Jacob Mickels store stenhus

A. 1532-1543 sönden Adelgaden paa det östre
hiörne tvert of ver fra Sander Wenttuns gord (nr
345)
Henrick Sewennick 1517 Stadsboken 1517

354
Syndre gade
402?
Torckild Spandemager L. K. 1549 19/7
Lucas Snetkier
369-370 Lasse Smedt
S. P. 1532 Heliggest — 1539 — paa Söndergade
östen paa thet hiörnet vid Companij stredet
Peer Siaelandzfar
372-373
Peer Olszen Smedt
S. P. 1532 Heliggest — 1539 — paa Söndergade —
1549 uppaa then östre side ved taargit
Dyrick Bwntmagere
Olwff Morthenszen
Dorethie Jensze dotter
Jens Feyler
Jacob Lawritszen
Skyndere
Oluff Symenszenn
Skepper Jens Kieldszenn
Hemmyng Drucken
Niels Olszenn
380-381
Hemmyng Olszen Smedt A. 1532 S. Jörgens k. — 1543 — paa Söndergade
östen gaden paa hiörnet
Mattis Slacttere
Anne Knwd Tömbermandtz
396 s
Citze Swend Skraederis A. 1532 S. Jörgens k. — 1543 — paa Söndergade
östen gaden mod Söndre port
Niels Skraedere
Niels Hemyngszen
Rasmus Degen
398-399
Jep Olszen Bryggere A. 1532 S. Gertruds k. — 1543 — paa Söndergade
östen gaden vid Söndre port
Hans Mynbo
Hans Lög Smed
En bonde utj Anders
Brwns hwss
Peer Möllere
Söderport Hans Jonszen Möllere L. v. F. — vid Söderport
Lasze vtj skorstyns
L. v. F. — Lasse Möllere vid Söderport
möllen
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713

Mattis Möller
Oluff Möller
Thomes Bartsker
Peer Olszen
Joon Kock
Jens Möllere
Mattis Tömbermand
Oluff Iepszenn
Rasmws Tömbermand
Jens Tömbermand

688

Giöde Vogenkarll
Niels Vogenkarll
Hans Lwnd
Mette Tes Perszens
Erick Perszen
Karine Greersze
Jens Laage
Lawritz If f werszen
Boo Smedt
Niels Knwtszen
Karine Hackis
Erick Knwtszen

696

614

612

L. v. F. — vid Söderport

A. 1532 S. Jörgens k. — i Pottemagerstredet —
1543 — paa den söndre side

Stadsboken 1524 1/7 — paa Syndergade S. P. 1537
Helig lek. 1. — 1539 — paa Söndergade

Anders Skynder
Ingeborge Fiickis
Hans Perszen cur
Jens Cristiernszen
Seweryn Jwde paa Her S. P. 1532-1544 — sönden i byen udi Anders
Steens gord
Jensens strede — paa hiörnet
Lasze Hermodszen
Henrick Morthenszen
Powild Wogenkarll
Hans Fynbo
L. K. 1532 S. Anne Cal. — i Helligests strede
Lylle Anne Knyffwert
Jens Oom
Benth Jenszen
Morthen Erickszen
Peer Erickszen
Mattis Skomager
Niels Fynbo Pramkarll
Cytze Tes Matszens
Jep Olszen Skiffman
Trwils Baad
L. K. 1543 20/8 — i Anders Jenssens strede norden
fore gaden
Lasze Swerdfeyger
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608

Anders Smedt

L. K. 1522 S. Anne Cal. S. P. 1532 — paa Syndergade

Marine Lucas Remesniders
Stadsboken 1526 12/4 — paa Syndergade
Mons Skonyngh
Effwert Perszenn
Hemmyngh Bondsnyder
S. P. 1532 S. Simonis & Jude k. — paa Syndergade
Stortorget Hermynd Smedt
norden Kyndheste stredit
Oluff Olszen
Jes Anderszen Mwremestere
Peer Jwde Tömbermand
Jens Lauritszen Smedt
Hans Hattemager
Henrick Vetszell
Mattis Haagenszen
Albret Thomeszen
Erland Hattemager
Jep Fynbo Kraemer
A. 1532 — Sander W:s arvingar — 1543 sönden
Hans Wenttwn
345?
Adilgaden paa det vestre hiörne i Anders Harcks
strede
Lawritz Hattemager
A. 1532-1543 — nest westen for det store Hans
Hans Hwntter
340 n
Mickils stenhus (nr 341)
Hans Alwitszen
A. 1532 H. B.
Hans Bynger
339
1532 ägde S. W:s arvingar gården nr 345 vid
338
Sander Venttwn
Kansligatan, som en kort tid bar hans namn.
1517-19 synes han ha bott i nr 338
337
Peyter Weygere 1518 A. 1532 Bente Weijers
Henrick Abeteker 1517 Stadsboken 1522
336
Pernille Iacobs
Bertilmeus Snetker
Henrick van Waeszell L. K. 1522 S. Laurentii k. Beritte Waeszels
335
Gert Pleth
Mattijs Jhanszen
A. 1532-1544 — tvert ofver fra Jörgen Kock (nr
334
517-18)
Helligesthus
Jep Borre
straede
Hans Iepszen
Lawritz Matszen
Estredt Tes Bentszens
Anders Mickilszen
Haenrick Buremester
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3. fiaeringh

525

726

Jens Erickszenn Gwldsmedt
Karine Boo Bwntmagers
Rasmus Symenszenn
Thorinde
Jens Jwde Kiötmanger
Gertrud Ion skottis
Niels Ienszen Kiötmanger
Elseff Mwszes
Villwm Sanderszen
Skraeder
A. 1532-1559 — sönden Adelgaden paa thet östre
Bernit Skyen
hiörne uti Bernit Skyens strede
Hielmicke Claweszen
Peer Anderszen
Thomes Skraeder skotte
Peer Hartwigszen
Hans Botter
Lwtsze Tydemandtz
Peer Sewrynszen
Beritte Per Judes
Thrwils Vogenkarll
Aage Holgerszen
Mattis Vogenkarll
A. 1532 S. Jacob 1. — 1543 — tvert of ver for forLasze Hyndby
nefnde gord (nr 700 -- i Hiulhafnen)
Peer Monszenn Brygere
Lauritz Iepszen
Mattis Iwde
Mester Hans Firecant
Benet Skoning Skypper
Ingher Glarmesters
Oluff Bötkier
Boild Bötkiers
Peyter Netler
Niels Lywng
Toordt Aageszen
Margrette Plowdrengis
Oluff Henickeszen
Anders Perszen
Mattis Iepszen
Rasmus Fesker
Henrick Hermodszen
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Hans Fynbo Skipper
Oluff Wogenkarll
Långgårdsg. Hans Lawritszen fesker L. v. F. — vid Langegerts strede
Cytze Weffkonne
Hans Fynbo
Ies Perszen Iwde
Hans Hanszen
L. v. F. — vid Langegerts strede — S. P. 1532 SkinLånggårdsg. Per Mynbo Cur
dergods — uti longegerts strede
Aage Trulszen Fesker
Oluff Gertszen
Jacob Etle
Kestine Blegekonne
JOO?
L. K. 1522 S. Staffen i L. — vester vti byen —
Per Lawåisfat
1494 16/1 circa ecclesiam Symonis et Jude apostolorum — ad plateam communem in australi
parte sitam
Niels Smedt
Per Bötkier
Jep Arildszen
Jörgen Perszen
Hans Qwaeerre
Peer Iwll
Ellne Hans Kraffzes
Cristiern Perszen
Knwd Perszen Vogenkarll
Niels Jenszen Fesker
Hans Laalandzfar
Mattis Iwde
Peer Jenszen Brygger S. P. 1532 — uti Gunder Spenders strede
Gunder
Spenders
strede
Jes Giötszen
Sewryn Iwde
Sewryn Perszen Iwde
Hans Skonnyng
Mette Kraemers
Sewryn Glaer
Peer Hanszen
Jens vti portthen
Claws Perszen
Lasze Haagenszen
Jep Naall
Hans Ienszen
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Marine Krogfod
Claemend Sworf fwer
Morthen Hiort
Per Lawritszen
Thomes Fesker
Benet Hermodszen
Per Lawritszen
Rasmus Sewrynszen
Peer Siaelandsfar
Trwils Anderszen
Oluff Fesker
Hans Krwze
Rasmus Fesker
Powild Falstring
Per Nielszen
Jens Skalmetszen
Sewryn Fesker
Lawritz Anderszen
Niels Vnger
L. v. F. Jens Andersen Vester
Jens Anderszen
L. K. 1522 S. Anne Cal. A. 1532 — ther wester
Mette Per Frendes
Oluff Skraeder
Mette Skagils
Per Anderszen
Mette Swerckis
Per Hanszen Vogenkarll
Mons Iwde
Erick Bötkier
Peer Anderszen
Niels Lawritszen
Thwge Boszenn
Hans Mickilszenn
Jens Swercke
Mickild Nielszen
Cristiernn Glader
Sewrynn Samszing
L. K. 1522 Hyllie k. — östen Myntergorden, nest
Peer Torbiörnszen
Bunckeflods kyrckegots
Hans Hornn
L. K. 1522 Bunkeflods k. — revs 1541 "till plats
för slottets bygning".
Peer Sawskerer
L. K. 1522 Bunkeflods k. revs 1541 etc.
Knwd Wogenkarll
L. K. 1522 Helig kors k. vdenfor Vestre port —
Per Tygeszen
tvert ofver Mynteregorden — S. P. 1532 — Citze
P. T:s
Per Erreboo
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Hans i Per Torbiörnszens hwss
Oluff Lawritszen
Niels Gröneberg
Morthen Matszen
Oluff Powilszenn
Anders Tuesen 1517
Jep Degen
Cristiern Glader wet
Palnesö
Bertill Ienszenn
Peer Marqwordszen
Peer Aageszenn
Hans Erickszen
Haagen Perszen

L. K. 1522 S. Trinit. i L. — norden hos graabrödre
L. v. F. vid Palnesiö
L. v. F. — vid Palnesiö

L. K. 1522 Vor Fru Rosarii — hoes graabrödre —
A. 1532 — vest vid Palne siö
A. 1532 S. Jacobs 1. — i thet strede nordvest fraa
graabrödre

Niels Listen
Jens Fynbo
Anders Skraedere
4. fiaeringh
Jörgen Kock Myntemester 1518
Jens Laalandzfar
Lasze Hyllige
Peer Cristiernszen
Swend Nielszen
Peer Boszen
Jens Lwckeszen
Lille Hans
Bertill Fergemans
Oluff Feyler
Hans Olszenn

Myntergården

Capelle
gorden
Jep Perszen
Per Iwde
Niels Raf fnn
Mattis Anderszen
Banans Anderszen
Thomes Hanszen
Trwils Olszenn
Peer Högh
Esbörnn Perszen
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A. 1532 S. Simonis & Jude k. — 1543 — west norden Adilgaden
A. 1532 S. Simonis & Jude k. — paa Cappelsgorden
A. 1532 S. Simonis & Jude k. — paa Cappelsgorden

A. 1532 S. Simonis & Jude k. — paa Cappelsgorden

Knwd Fynbo
Elseff Mickils
Lwnde Sewryn
Niels Bryggere (Huggere 1518)
Staf fen Iwde
Jörghen Esbörnszen
Anders Mickelszen
Mickild Baareby
Peer Iwde Tycke
Anders Sewrynszen
Mattis Iwde
Mons Hemungszen
Cristiern Klincker
Mattis Klinckier

A. 1532 S. Simonis & Jude k. Giertrud Knudz paa
Cappels gorden
S. P. Helligest — 1539 wester i byen

Sancte
Peders gordt
1518

505-504

Lasze Nykiöffwing
Erick
Niels Perszen
Lawritz Gwldsko
Thomes Iwde
Oluff Iwde
Peer Ladegordt
Hans Frijs
Jep Skraedere
Anders Malmö
Anders Mickilszen

494

Kistyne Clawes Ottis

S. P. 1532 Helligest — A. M:s hustru vester —
1549 — wester uppa then nörre side oc er thet
westre hiörne paa thet strede som löber neder till
stranden hos Claus Ottis strede
A. 1532 — i K. C. O:s strede — 1539 — paa det
östre hiörne i K. C. O:s strede och norden Adelgaden
A. 1532 — wester — 1543 — norden Adelgaden

493-492 Clawes Werdeman
Anders Jenszen Prammand
Niels Starre
Thyge Hanszenn
Boo vtj kielleren
Cristiern Formeyger
Anders Kock
L. K. 1522 Vor Frus a. comp. — Klingenberg —
481
1549 — wester norden Adelgaden
Gesze Hartwigs
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480

Jens Kock
L. K. 1522 Vor Frus a. comp. — Klingenberg
Jhanne Peer Bötkiers
Niels Bagere
Jens Olszen Kiötmanger L. K. 1522 S. Martini a. i L. — vid Sortebrödre
capell
Jens Pilth Kiötmanger
Anders Jenszen Kiötmanger
Jacob Bötkier
Beritte Claws Scriffwers
485-487 n Claws Bartsker
A. 1532 S. Simonis & Jude k. — norden fore S.
S. & J:s capell
482-483
Mons Bötkier
A. 1532 — wester — 1543 — norden Adilgaden
paa det östre hiörne udi S. S. & J:s strede
413
Jens Tygeszenn Smedt A. 1537-1543 — norden Adilgaden
Hans Netler
Hans Tofflemager
412
Mette Tydemandtz
L. K. 1522 Vor Frus K. hos stenckekaret vid thet
nörre vabnhus
Geert Tofflemager
Henrick Steen
Henrick Dringelberg
403
L. K. 1522 The hellige tre konnynge k. — A. 1543
— tvert ofver fra Jörgen Kock Borgemester
Henrick Enbeck
L. K. 1522 S. Katherine a. — A. 1537 — fergestredet — 1543 — ymellom bode fergestredene
Margrette Sömerske
Anders Swdere
Mickild Iwde Skipper
Marine Brwnss
Niels Perszen Pramkarll A. 1543 — vid fergelogen
Jacob Jenszen 1518
L. v. F. — vid fergelogen
Hans Glarmester
L. v. F. — en strandbod
Niels Swdere
L. v. F. — en strandbod
Peer Fiickeszen
Danske Anne
Margrette Styes
Jens Hanszen
Margrette Ingwars
Arlw Mickels
Hans Laalandz far
Cytze Trwilsze
Gertrud Torbörn Böenss
Peer Benszen Fergeman
Oluff Thöme
A. 1532 S. Trinit. a. — ved ferijestredet
Jens Klincker
Oluff Jenszen
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329

330?
331?

322-321

320
320

324
303-300

299

Anders Iwde Fergeman S. P. 1532 — ved stranden — hos feriieporten
Jacob Jenszen Pramkarll L. v. F. — en strandbod
Niels Mynbo Skipper
Hans Brwnn
Peer Setill
L. v. F. — 1518 — 3 boder ved stranden
Beintte Peyther Weyger A. 1545 — 3 boder paa den östre side uti det lille
fergestrede
Margrette Wendelss
Peyter Skraeder
S. P. 1532 S. Birgitte — uptil Ferijestraedet
Jens Torkilszen Skynder
Lawritz Jenszen Kiötmanger
Anders Skraedere
A. 1532-1543 — norden Adelgaden
Mattis Haffre
Effwert Bötkier
Niels Ternyng
Lasze Bötkier Lasse Holtapper
Niels Of fwesker
A. 1532 S. Elisabeths a. — 1543 — norden Adelgaden
Barabra Bartskerers
Lasse Bagere
L. K. 1522 Fosie k. 1/3 av Niels Of verskers gård
Sewryn Skraedere
Anne Aastred Bwddis
Eylwg Of fwesker
Hans Skynder
A. 1532-1543 — norden Adelgaden paa det westre
hiörne udi Oluf Bagers strede
Valborgh Thomesze
Rasmus Skomager
Sudere- eller skomagereboderne Skånebrevsförteckningen 1523 5/1 — nordan till Adelgatan tvärt
öfeer de gamble klädebodar
Tyge Skomager
Palnne Skomager
Per Skonyng Skomager
Jens Falstring
Niels Anderszen Skomager
Anders Perszen Skomager
Joen Skomager
Mattis Powilszenn
Mews Hosze
Beintte Anders Perszens L. K. 1522 S. Laurentti k.
Thomes vtJ kielleren
Peer Hattemager
Jacob Pennor
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214

212

210

209
209 ö

Karine Hattemagers
Mickild Kraemere
Jens Boszen
Powild Tömbermand
Clawes Thomeszenn
Hans Jesperszenn
Sewryn Skomager
Kestine Trwilsze
Sywende Remmesnyder L. v. F. — the 2 boder met byes torn
Peer Begermaager
Jörgen Tömbermand
Hans Kynd Weffwere
Hans Skotte
Niels Skraeder
Jörgenn Skomager
Jens Mand Skomager L. v. F. — 2 boder ved stranden
Jens Knwtszen SkoSkånebrevsförteckn. 1526 14/5 — nordan Adelgamager
tan tvert öfeer från rådhuset
Olwff Lawensf ar
Mattis Lappere
Sewryn Iwde
Hans Begermager
Ingher Bwntmagers
Powild Hanszen Skomager
Twle Spandemager 1518 A. 1532 T. S. ägde vid denna tid gården nr 210
vid en liten gränd, som därefter bar hans namn.
1518 synes han ha bott i ung. nr 213
Oluff Spandemager
Jörghen Krwm
Cristiernn Fynbo
Oluff Gydingh
Kestine Kraemers
Rasmws Henrickszen
A. 1532-1543 — norden Adelgaden
Niels Scrif fwer
Knwd Skomager
Gertrud Rasmus Span- L. K. 1522 S. Anne Cal. A. 1543 — norden Adeldemagers
gaden
Oluff Skynder
Swend Graa
Bertillmeus Bwntmager L. K. 1522 S. Staffen i L. — norden Adelgaden
östen som tinget var
Kestine Per Bentszens L. K. 1510 25/1 — norden den store Adelgade tvert
udover fra et S. Petri bykirkes gangstrede
Lasse Hare Skomager
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207

110

116

29

27

24
23

Jens Kieldesmedt

L. K. 1522 Vor Frus a. i M. — norden till Adelgaden och östen fore tinget

Niels Skynder
Mattis Tweszenn
Anders Grydestöffwer
Jens Thrane
Morthen Perszen Iwde
Peer Bagger
Peer Nielszenn Brygere
Po wild Bötkier
Peer Tygeszenn
Niels Lawritszen Skyn- A. 1532 S. Gertrud — paa tistergade norden Adelder
gaden
Jörgen Skraedere
Knwd Klennsmedt
A. 1532 S. Gertrud — 1543 — paa tistergade norden Adelgaden
Anders Ostherm
Swend Wogenkarll
Peer Olszenn
Mickild Mwremester
L. v. F. — paa S. Gertruds gord
Angnes Oluffs datter
Oluff Perszenn
L. v. F. — 0. P. skipper paa S. Gertruds gord
Jens Jepszen MwreL. v. F. paa S. Gertruds gord
mester
Byrge
Cytze Hans Poskes
Jens Olszen
Jens Anderszen
Olwff Salmager
L. K. 1522 Her Niels Knutsens mens. — norden til
Adelgaden östen fore skalde
Mons Mickilszen
Anders Kieldesmedt
L. K. 1522 S. Laurentii k. — norden gaden emodt
ristre port
Jep jenszen
Oluff Perszen Mytzener
Sewryn Grydestöffwer
Cristiern Perszen Iwde
Jörgen Skotte Remesnyder
Jens Claweszen Fynbo A. 1543 — östen norden Adelgaden
Jep Claweszen
Olwff Holgerszenn
Roskilde Kapitel. Stadsboken 1530 — utläggandet
av Bagersgatan
Anne Josts
Twge Symenszenn
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Peer Anderszenn Iwde
Morthen Werckmester
Thorind Jes Tweszens L. K. 1522 Nunne kl. i L. — paa östergade norden
til Adelgaden
Mickild Muremester
Lasse Byngh
Mons Skonyng
Anders Gaass
Peer Olszenn
Fr. I:s Rec. 1528 — vid tistre port nest optil porten paa den nörre side til Adelgaden
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Suellshamnen med gamla tullhuset (byggnaden t. v. å
bilden). Det uppfördes 1835-36 och revs 1879. Foto
från 1860-talet.

TULLFÖRVALTARE I MALMÖ 1658-1900
AD Gunnar Bergström.

T 300 år har tull upptagits under svensk regim i Skåne. För
-1- att uppbära dessa tullavgifter voro två förvaltningsgrenar
upprättade: Stora Sjötullen och Lilla Tullen. Stora sjötullen,
som hade överinseendet över såväl in- som utförseltullarna
samt sjöfarten förestods i Malmö av en tullförvaltare (eller
tullnär, som han benämndes under den första svenska tiden').
Lilla Tullen, som i Sverige inrättats redan 1622, och som vid
Skånes övergång till Sverige ganska snart infördes, med uppgift att uppbära tull för de inhemska varor som för försäljning infördes till städerna, förestods av en tullinspektor.
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Det är endast tullförvaltarna vid Stora Sjötullen i Malmö
och deras verksamhet här under tiden 1658-1900 som denna
uppsats behandlar.
Jakob Barckman, provinsialtullförvaltare i Skåne, var son
av rådmannen i Stockholm Jakob Barckman och hans hustru
Brita Jönsdotter och född i Stockholm 1633 11/1.
Tre av hans bröder blevo framstående ämbetsmän inom den
svenska statsförvaltningen och efter tidens sed adlade, Johan
och Didrik med namnet Leijonberg; Anders nobiliserades med
namnet Leijonkloo. Själv blev B. student i Uppsala 1641 och
aktuarie i Kommerskollegium 1657, i vilken egenskap han åtföljde Christer Bonde på dennes kända och utförligt beskrivna resa i Skåne. Då han i juni månad 1658 kom till
Malmö sändes han därifrån som kurir till konung Carl Gustaf
i Flensburg, dels för att meddela honom om de stridigheter
som uppstått, då tullarna skulle införas i de skånska provinserna, dels för att inhämta instruktioner hur dessa misshälligheter skulle lösas. Den danske provinsialtullförvaltaren Ludvig Lorentz fick kvarstanna i sin gamla tjänst till mitten av
1660 — då han återkallades till Köpenhamn för att organisera
de där införda konsumtionstullarna — och Barckman fick
övertaga hans befattning. Till 1669/70 års Skånska Kommission har han i egenskap av tifver-Licent-Inspector lämnat utförliga uppgifter om tullverkets organisation i de skånska
provinserna under 1660-talet — en förnämlig källa för utförligare studier i ekonomisk historia. Av dessa framgår bland
annat att B. 1660 blev provinsialinspektor i Skåne och Blekinge, och år 1666 även övertog överinseendet över tullverket
i Halland. Som infödd svensk kunde han haft skäl att gilla
förmyndarestyrelsens åtgärder; men han insåg ganska snart
vådan i de styrandes politik, då de sökte hindra den förut så
blomstrande spannmålsexporten och i stället med exportförbud ville hindra denna så att all den spannmål som producerades i Skåne skulle gå till det nya moderlandet. I ett flertal
skrivelser till Kommerskollegium söker han påvisa faran i
detta förfaringssätt och påvisade även hur tullinkomsterna
genom de förhöjda tullarna för varje år sjönko, allt bidra48

gande till att utarma de förut så blomstrande landskapen.
Ett flertal gånger var han också uppkallad till Stockholm för
att i Kommerskollegium erhålla personliga instruktioner men
också för att där inför sina förmän framföra sina åsikter.
Under ett par månaders besök i huvudstaden under år 1665
har han synbarligen på särskilt uppdrag av dåvarande vice
guvernören i generalguvernementet Pontus de la Gardie sänt
denne informationer om vad som i huvudstaden sig tilldragit.
I ett flertal brev till denne2) lämnar han en ingående skildring
om vad som kan hända där, och det tycks huvudsakligen bestå i vad man skulle vilja kalla hovskvaller — såsom om
konungens resa till Uppsala; vem som fått följa med honom;
om riksrådens sammanträden och när de voro frånvarande
för att ta igen sig på sina slott i landsorten; om väntande utnämningar och militärens förläggningar; om dueller, om bröllop och begravningar och mera sådant; men nästan ingenting
om styrelsen i de provinser som de la Gardie var satt att förvalta.
Då penningnöden blev allt mer skriande, och då man ansåg
att generalguvernementets ekonomi skulle vara självförsörjande så att icke tillskott skulle behöva lämnas från det egentliga Sverige, ville man draga in flera tjänster, bland andra
Barckmans provinsialtullförvaltartjänst. Sedan man förflyttat
tullnären vid St Sjötullen i Malmö till Kristianstad, fick B.
förutom sin egen tjänst under ett par års tid bestrida även
denna tjänst, trots generalguvernörens ivriga protester.
Under Skånska kriget var tullens verksamhet helt lamslagen, och en del av de skånska tulltjänstemännen, som voro
infödda svenskar, hade flytt till Malmö, där de liksom Malmö
borgare under belägringen gjorde tjänst på "vallen". Några
räkenskaper föreligga icke heller från denna tid, och då
Barckman slutligen lämnade Malmö, uppgjorde han en summarisk räkenskap för sitt fögderi.
Postmästartjänsten i Hälsingör hade blivit ledig, och 1680
29/12 kallades B. att övertaga denna. Det är synbarligen hans
broder, envoyen Leijonberg i Köpenhamn, som varit hans
böneman till denna säkert mycket inbringande tjänst. Han
skulle nämligen förutom posttjänsten, som i huvudsak be4
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stod uti att vidarebefordra den över Hamburg inkommande
utländska posten, även bistå vid alla svenska fartygs passage
genom öresundstullen, en ingalunda lätt uppgift. Det var under hans tid som det en dag till Hälsingör ankom en fiol som
postpaket för vidare befordran till Stockholm. Som B. ansåg
det alltför skrymmande att med postryttaren befordras vidare,
återsände han paketet till Köpenhamn. Där blev dock Sveriges sändebud ganska snart medveten om att paketet innehöll
ett viktigt fördrag mellan Holland och Sverige, vilket förpackats på detta sätt för att undgå obehörigas inblandning.
Barckman avled i Hälsingör 1696 den 10 februari.
De svenska tjänstemännen, och i synnerhet de som uppburo de betungande tullavgifterna, voro mycket hatade av
stadsbefolkningen, och i allmänhet hade de inflyttade svenskarna icke kunnat få kontakt med inbyggarna. Undantag
häri utgör dock B. och hans efterträdare som tullnär i Malmö,
Johan Poppelman. Dessa båda blevo nämligen ingifta i en av
de förnämsta Malmösläkterna, vars stamfader Jacob Clausen
(-1- 1640) varit borgmästare under Malmö glansdagar på 1630talet. Jakob Barckman, som varit gift en gång innan han kom
till Malmö, ingick 1662 som änkling giftermål med Elisabet
Pedersdotter, dotter av den rike Malmököpmannen Peder
Bondesson och dotterdotter till den ovannämnde Clausen;
och Poppelman gifte sig likaledes med en dotterdotter till
Jacob Clausen.
Barckman hade två kända barn: Peter och Beritta. Sonen
Peter i 1:a giftet, liksom fadern postmästare och kommissarie
i Hälsingör, dog där 1733 24/3. Enligt sitt testamentes) ville
han bli begraven i all stillhet; stoftet skulle nedsättas i Vegeholms (Strövelstorps) kyrka, till vilken han ville överlämna
en donation på 200 Dlr Smt. Men i därvarande kyrkoräkenskaper finner man icke någon sådan donation. Däremot upplyser Torekovs kyrkas räkenskapsbok att kyrkovärden där
1737 rest till Hälsingör för att hämta den Barckmanska donationen, som uppgick till 208 Dlr Smt.
Enligt Hälsingborgs dödbok "dödde 1702 3/5 fru Commissariskan Elisabet Pedersdotter Bonde Sahlig Commissarien
Jacob Barckmans efterlämnade hustru. Blef bisatt uti Rosen50

dahls begrafvelse och sedan bortfört. Begrofs den 15 maj af
Hr Hans Jacobson".
Dottern i 2:a giftet Beritta var född i Malmö 1663 och dog
i Hälsingborg fyra dagar efter modern. Hon var gift med vinhandlanden och rådmannen i Hälsingborg Wilhelm Fahrenhusen, som tillhörde en känd Hälsingörssläkt.
Nils Pedersen, tolder i Malmö under den danska tiden, fick
fullgöra sin tjänst till den 1 maj 1658, då svenskarna enligt
bestämmelserna i Roskildefreden skulle övertaga förvaltningen. De i Rigsarkivet i Köpenhamn befintliga toldbögerna
berätta om tullrörelsen under årets första fyra månader, att
det var öppet vatten de första dagarna i januari, så att en
skuta lastad med råg kunde utklarera till Marstrand, men sedan nämnes ingenting förrän i mitten av april. Under denna
tid hade märkliga händelser inträffat; vintern hade lamslagit
all sjötrafik, Carl X Gustaf hade tågat över isen till Själland,
och genom freden i Roskilde hade de skånska provinserna för
alltid överlämnats till Sverige. Den 13 april anlände årets
första fartyg till Malmö, lastat med öl och humle, och under
de återstående dagarna fram till den 1 maj (Philippi Jacobi)
ankommo endast sex fartyg, så att uppbörden i allt blev endast c:a 200 Rdl. Huruvida någon export av oxar — vilken
brukade försiggå över Malmö och Ystad under vårmånaderna
i livlig och bullrande omfattning — ägde rum även detta år,
har icke kunnat beläggas, då alla svenska tullböcker, som
skulle kunna lämna upplysning härom, ha förkommit.
Nils Pedersen kvarstannade i Malmö, där han bedrev krogrörelse i sitt hus, beläget intill strandporten. I hans hus samlades så småningom de i den s. k. Malmösammansvärjningen
deltagande personerna, och här infann sig också den danske
kungens utsände generaladjutant Mikkel Skov, som meddelade de sammansvurna planens detaljer. När planen slutligen
i mitten av april genom förräderi blev helt känd för de
svenska myndigheterna, blevo deltagarna bland dem Nils
Pedersen gripna och dömda till döden. Sedan tre av dem blivit
avrättade blevo dock de återstående benådade på avrättsplatsen och deras straff förvandlat i så dryga böter, att de ej
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kunde betala dem. Böterna blevo upptagna i landsböckerna,
där de år efter år stå balanserade.
Peter Bergman, tullnär vid Stora Sjötullen i Malmö; han var
Malmö förste tullnär. Han erhöll fullmakt i maj 1658 på tullnärstjänsten i Malmö, men då han kom dit och ville börja sin
tjänst uppstod 'stridigheter mellan honom och Corfitz Ulfeldt,
vilka händelser förut skildrats i Malmö Fornminnesförenings
årsskrift 1954. Vid ett tillfälle omtalar Ulfeldt hur stämningen
var i Malmö vid denna tid'. Han väntade att vilken dag som
helst "anten Toldern eller en Adelsmand bleve baaren död op
fra Stranden". Dessa farhågor blevo också besannade. Sekreterare Taubenfelt meddelar i ett brev att "ett annat parti]
hafver för några dagar sedan nedskjutit inspectoren öfver
strandrijdarna" ( Jens Jensen). Det är möjligt att även Bergman gick samma öde till mötes, ty redan 1660 beordrades tullnären i Ystad av generalguvernören att till hans änka utbetala 40 Rdl. Av ett bytingsprotokoll 1658 framgår det att även
han hade drivit krogrörelse i sin bostad på Västergatan; framdeles blev hans änka stämd för att hon ej betalt hyran för sin
lägenhet.
Johan Andersson, tullnär vid Stora Sjötullen i Malmö. Då
den danske provinsialtullförvaltaren Ludvig Lorentz lämnade
sin tjänst i Malmö övertogs den efter Peter Bergman lediga
tullnärstjänsten av Johan Andersson som förut hade tjänstgjort i Kristianstad och Sölvesborg4). Att döma av breven till
honom i Generalguvernementsarkivet från hans chef Barckman synes han ha varit en synnerligen duglig och samvetsgrann tjänsteman, men då vissa tjänster i generalguvernementet skulle indragas för att minska omkostnaderna, blev han
förflyttad till Kristianstad 1670. Den tjänsten bibehöll han
till sin död. Den 27 februari 1676 hölls bouppteckning efter
honom, men hela hans bohag "kom fienden till del vid den
stadens olyckliga öfvergång till fienden", skriver hans son till
stadens borgmästare.
G. m. Christina Standorph, syster till tullnären vid Stora
Sjötullen i Västervik Bastian S. och dotter till regementsbar52

beraren Salomon S. och Brita Andersdotter, en brorsdotter till
den kände Eric Jöransson Tegel. (Uppgiften hos Elg. att hon
skulle vara dotter till Bastian S. är felaktig.) Med henne hade
Johan Andersson bland andra, sönerna Salomon och Anders,
vilka först kallade sig Westerheim men sedan de adlats antogo namnet Westerschiöld. Anders blev slutligen tullnär vid
Stora Sjötullen i Hälsingborg, vilken tjänst han dock ganska
snart avstod till sin svärson. Han dog 1701 och begrovs i
Färingtofta den 8 september där han hade ett frälsehemman.
Salomon blev även tullnär, först i Karlskrona samt förordnades i maj 1697 till inspektor över tullbetienterna i Södra Sverige från Västervik till Hälsingborg.
Johan Poppelman, tullnär vid Stora Sjötullen i Malmö, var
son av tullnären i Varberg Johan Caspersson och Catharina
Cracau. Två av deras barn bar namnet Johan, såväl tullnären
som den blivande biskopen i Göteborg. Modern tillämpade,
vid den senares dop bibelordet "så länge han lever, skall han
vara given åt Herren" och kallade honom Johannes, fastän
hon redan hade en son med detta namn.
Poppelman hörde till de svenskar, som efter Roskildefreden
sändes till Skåne för att övertaga förvaltningen av tullarna.
I Landsboken 1663 påträffar man hans namn första gången:
"Greve Otto Stenbock haver låtit inkomma från Holland en
Caret om 800 Rdl värde, vilken är tullfri passerat efter Hr
Ex Generalguvernörens order 1/9 1663, varest tullen belöper
sig efter controlleuren Johan Poppelmans attest, som här afskrifves 84 Rdl = 126 Db Smt." Befattningen som kontrollör
bibehöll han till 1674 28/7 då han blev tullnär och föreståndare för Malmö Stora Sjötull; först sedan Barckman lämnat
Malmö blev han ensam tullnär i Malmö.
Denna tjänst bibehöll han till 1708, då tullförvaltare Z. Lindman efterträdde honom. Han synes dock de senaste åren haft
hjälp av sin son. I ett brev till generaltullförvaltaren 1699
26/7 anhåller han nämligen, att han efter 41 års trogen tjänst
måtte få cedera tjänsten till sin son Johan, vilken han i några
år haft till hjälp; dock så att så länge han haver krafter,
jämte sonen få bestrida sin beställning. På detta svarades, att
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sonen först måtte ställa nödig borgen för uppbörden, varefter
han skulle erhålla fullmakt. Sonen Johan, som var tullnär i
Marstrand och dog 1707, har synbarligen på något sätt uppehållit tjänsten, ty i bouppteckningen efter Poppelman förekommer följande passus: "Osäkra fordringar: Dlr Smt 1600
utgörande vår Sahl faders halva återstående löningsfordran
ifrån år 1700 till 1707 års slut — då Sahl vår svåger och broder
Johan i Marstrand genom döden avgick — tillkommande hela
tullnärslönen 400 Dlr Smt, varav hälften allenast är åtnjuten."
P. avled i Malmö 1712 8/9, men först 1716 29/3 är man färdig
med hans bouppteckning, som är synnerligen omfångsrik och
invecklad, helst som han i 14 år suttit i oskiftat bo., men man
erhåller goda upplysningar om hans familjeförhållande. Enligt ovannämnda bouppteckning ägde Poppelman flera fastigheter i Malmö, upptagna till ett värde av 4870 Dlr Smt
och dessutom i osäkra fordringar inte mindre än 17.872 Dlr
Smt, vilka voro utlånade till personer, som redan under
Skånska kriget givit sig över till Danmark eller också adelsmän med mer eller mindre dåliga affärer, fordringar lika
svåra att indriva som den förut nämnda "underdåniga
löningsfordran".
G. m. Ingeborg Wilschiött i hennes 2:a gifte (hon var gift
1:a gången med Cornelius Krutmeijer (t 1673) och dog i
Malmö 1698 12/4, dotter av borgmästaren i Malmö Jacob
Clausen Wilschiött (t 1667) och hans 2:a hustru Kristine
Jacobsdotter (f 1663), vilken var dotter av borgmästaren i
Malmö Jacob Clausen (t 1640). Om de invecklade släktförhållanden, som kunde råda vid denna tid, då åldriga änklingar
ingingo gifte med betydligt yngre kontrahenter berättar
G. Carlquist i Lunds Stifts Herdaminne: "tullförvaltare Johan
Poppelmans hustru Ingeborg var dotter av Jacob Clausen
Wilschiött och hans andra hustru och sålunda helsyster till
kyrkoherde Nils Sörensens andra hustru, men eftersom
Jakob Clausen Wilschiötts 3:dje hustru, sålunda Poppelmans
styvsvärmor, tillika var Nils Sörensens dotter, kunde måhända Poppelman kalla sig för Nils Sörensens svärson, ehuru
han egentligen var Nils Sörensens dottersvärson".
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Barn (ordningen dock ej känd): Johan, död i Marstrand
1707 29/12 och begraven där 1708 9/1;
Christina, d i Karlshamn 1700 (ej antr i kb), g m handelsmannen i Karlshamn Hack Persson, död där 1704 22/3 i hans
2:a gifte. (Hack Persson var g 1:a gången m Maria Wilschiött
d i Karlshamn 1693 28/2, dotter av handelsmannen i Malmö
Hans Jacobsson Wilschöitt och Anna Nilsdotter Rodhe och
sondotter till ovannämnde Jacob Clausen Wilschiött, samt g
3:e gången med Maria Hegardt, dtr av Peter Hegart och Margareta Faxe);
Carl f 1684 11/8, räntmästare i Landskrona, död i Malmö
1714 13/12;
Jacob, f 1678 8/11 d 1736 27/11, var 1713-1716 borgmästare
i Kristianstad, sedan assessor i Göta hovrätt. (Karl Enghoff:
Kristianstads Magistrat);
Catharina, d på Kvärlövs rusthållshemman i Bjellerup 1731
21/2, bgr i Genarps kyrka, g i Malmö Pe 1698 19/12 m inspektoren på Toppeladugård och Heckeberga Nils Jönsson, f i
Ängelholm, d Genarp 1714 3/6 — 63 år gl.;
Nicolaus, inskriven vid Lunds universitet 1696 21/10, notarie
vid Stockholms norra förstads kämnärsrätt 1716, stadssekreterare där 1730 20/6 d 1745 30/12;
Anna Magdalena, f 1689 16/2, d 1744 1/3, g Malmö Pe 1713
15/5 m ryttm. Holger Rosencrantz f 1688 8/6, d 1758 3/4;
Emerentia, begr. Ingelstorp 1763 16/4, g Genarp 1718 2/5 m
befallningsmannen Carl Eneroth, kronofogde i Ingelstad och
Järrestad 1720, begr. Ingelstorp 1762 10/8;
Maja, g in livdrabanten Böhm.
Zackarias Lindman, tullförvaltare vid Stora Sjötullen i
Malmö, var son av bruksförvaltaren och handelsmannen Jonas
Gustafsson och Dorotea Zackariasdotter samt född i Lindesberg (Lindesås) 1653 1/12, var först borgare i Stockholm, sedan
tullnär i Norrköping och under åren 1699-1704 tullnär i Kalmar samt efterträdde Poppelman som tullnär i Malmö — eller
som det numera kallades tullförvaltare. Han dog i Malmö Pe
1711 23/7.
G m Catharina Petersdotter Heins, d Malmö Pe 1724 och bgr.
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den 22/3 — 63 år gl, dotter av skräddaren i Stockholm Peter
Petersson enl bpt där 1711. Barn: Peter, se nedan;
Gustaf, inskriven vid Lunds universitet 1713 24/9, militärfiskal, d Malmö Pe 1753 15/1 (fiskal Lindman 50 år bgr. i tyska
kyrkan);
Katarina Elisabet, d 1754, g efter lysning i Malmö Pe 1716
4/4 med dåvarande kaptenen, sedermera överstelöjtn vid
tisterbottens reg Henrik Wilhelm von Strömborg f 1693 16/7,
d 1770 25/5 i hans 1:a gt (G 2) 1755 13/5 m Gustafva Johanna
Schönberg f 1720 3/8, d 1779 10/1);
Zackarias, f i juni 1690 i Sthlm, kapten, adlad Linnercrantz,
d Karlskrona 1726 12/8;
Jonas, f Norrköping 1695, premiärkapten, adlad Linnercrantz, d Malmö Pe 1740 20/2.
Peter Lindman, tullförvaltare vid Stora Sjötullen i Malmö
var son till ovannämnde Zackarias L. och född o 1681. Han
efterträdde sin fader som tfv i Malmö 1711, vilken tjänst han
innehade till sin död 1731 9/3.
G Kristianstad 1721 13/9 m Catharina Plattfuss, f där 1703
9/12 och död i Lund 1775 20/3, bgr i tyska kyrkan enl ant i
Malmö Pe, dotter av handelsm. i Kristianstad Ludolf P. (d
1710) och Margareta Schwertfeyer (d 1713), över vilka makar
gravsten är uppsatt i kyrkans mur.
Barn, döpta i Malmö Pe: Katarina Margareta 1722 20/6, d
20/7 s å.;
Zackarias Baltzar, f 1724 9/3, d 13/3 s å;
Catharina Margareta, 1725 2/9, d 1727 6/2;
Johannes Ludolf, 1727 4/8, d 1743 1/10;
Helena Elisabet 1729 31/10, d Lund 1775 15/2, g Malmö Pe
1753 3/6 m kh i Tygelsjö Jöns Peter Nolleroth, d Stralsund
1770 27/5;
Peter Zackarias 1731 10/7, barnhuskamrer med landskamrers titel, d 1802, svärfar till biskop Wilhelm Faxe.
(Det synes som om barndopen hos Lindman varit i kraftigaste laget för vederbörande kyrkobokförare, ty vid varje
sådan anteckning ha antingen namn, föräldrar eller faddrar
utelämnats eller förvanskats; märkligt nog är det endast vid
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dessa förrättningar, som det anmärkta förhållandet återfinnes.) Bpt efter Peter L. förrättades först 1751 och efter hustrun 1775.
Johan Christopher von Demster (Damster, Delmster), tullförvaltare vid Stora Sjötullen i Malmö. Han var under åren
170-1725 kontrollör vid Stora Sjötullen i Malmö. Som han
var kyrkoskrinen i Caroli församl. under namn av von Damster kan han möjligen ha varit av tyskt ursprung. 1725 blev
han befordrad till tfv i Hälsingborg men förflyttad redan
nästa år till Åhus i samma befattning. Uppgiften hos C Sjöström: Skånska nationen att han dött där är felaktig. Det är
hans son Johannes Christopher som enligt uppgift i kyrkoboken avlider där den 7/1 1728. I samband med sitt andra
gifte flyttade han från Åhus. Han ägde år 1730 Stora Roslätts
herrgård i Svedala socken, vilken han 1737 20/9 sålde till
ryttm. Thott på Skabersjö. Under åren 1731-1740 var han tfv
vid Stora Sjötullen i Malmö och fick sistnämnda år den 29/4
"med åtnjutande av full lön efter 36 års med trohet och redlighet gjord tjänst sitt avsked". Vid ett omfattande strandvraksmål i Hälsingborg tjänstgjorde han som preses enligt
Kommerskollegiets särskilda beslut 174315/12 och Hälsingborgs
sjötullrätts protokoll 1744 16/11. Han avled i Västra Kärrstorp°
1746 10/8 (enl. uppgift i bpt i Oxie härad 1746).
G 1) Malmö Pe 1706 30/10 m Hedvig Amalia von Fleisner, bgr
i Åhus 1728 3/3 — 45 år gl (enl en där befintlig gravsten), dotter av majoren Samuel v F. (stupad i Willertse i Polen 1703)
och Berta Elisabet Lang.
Barn f Malmö Car.: Samuel Johan 1707 14/9, levde ej 1728;
Catharina Sofia 1708 17/12;
Johannes Christopher 1710 27/4, d Åhus 1728 7/1;
Petter 1712 13/8, faktor i Stockholm, var änkling utan några
barn enl en bpt i Sthlm 1758;
Brita Elisabet 1715 5/12, d före 1746;
Sofia Elisabet 1720 19/9, lever 1746.
G 2) i ö Vemmenhög 1728 6/9 m Elsa Maria Lang, f Hälsingborg 1695 19/10, dotter av borgmästaren i Hälsingborg Bengt
Lang och Catharina Sillnecker.
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Enl ovannämnda bpt 1746 hade genom testamente de två
äldsta barnen, faktor Petter D i Sthlm och Catharina Sofia,
förklarats arvlösa. Sonen hade visserligen anmält, att han ville
inställa sig genom ombud, men han hördes aldrig av, ej heller
dottern Catharina, "som för sin olydighet och vanart är aldeles utesluten dess arv, som man ej heller vet var hon sig
uppehåller". Om orsaken till att hon blivit förskjuten kan
man läsa i Malmö kämnärsrätts prot. för år 1734, i Malmö rådhusrätts prot. 1736 samt i bilagda handlingar till Kristianstad
dombok 1737. Sonen är dock icke helt utesluten från familjegemenskapen, ty till honom sändes faderns blommerade klädesklänning. Behållningen i boet, 5992 Dlr smt utgjordes bl a
av frälsehemmanet nr 13 i V Kärrstorp, som änkan bebodde
samt andra hemman och två kvarnar värda tillhopa 3181 Dlr
smt. Det omtalas även, att 222 bundna och 62 oinbundna böcker sänts till Lund för värdering och "blifva i aparte Cataloge
specificerade".
Herman Appelberg, tullförvaltare vid Stora Sjötullen i
Malmö, var son av tullnären vid Lilla Tullen i Hälsingborg
Peter A. (d 1737) och Metta Schlyter. Han var född i Hälsingborg 1709 18/1, student i Lund 1724, blev 1736 3/5 kontrollör
vid Stora Sjötullen i Malmö och tullförvaltare där 1740 29/4
samt år 1752 förflyttad till liknande befattning i Stockholm.
D i Sthlm 1778 7/8.
Vid en eldsvåda på söder i Stockholm, där han då bodde,
förlorade han allt vad han ägde, och då han kort därefter avled stodo hans hustru och många barn utblottade.
G 1) med Berta .Ahlberg, död i Sthlm i januari 1760.
I detta äktenskap hade makarna följande barn döpta i
Malmö:
Helena Cecilia dpt 1739 15/2 d 1771 24/5, g m borgmästaren
i Malmö, justitierådet Carl Fredrik Widegren d 1803 15/4;
Peter 1740 5/4 d 20/7 s å; Mätta 25/6 d 26/9 s å; Jonas 1747
9/6 d 1748 15/3;
Anna Petronella 1749 6/5, levde 1769 samt Margareta f i
Sthlm 1754 20/10 som levde 1834 på Gotland;
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G 2) i Sthlm 1769 13/5 in Cornelia Zetterbom f 1746, d 1820
20/9.
Barn f i Sthlm: Brita Maria 1770 1/8 d 1834 7/9 g m kassören Isac Edberg d Sthlm 1820 21/7;
Märta Christina 1772 10/2 d 1834 9/9 g m grosshandl. Gabriel
Wijkman d 1807 27/3;
Gunilla Helena 1774 17/1, d Hälsingborg 1845 30/3, g 1803
24/6 m apotekaren i Hälsingborg Bengt Niklas Beckermeijer,
d 1822 27/6;
Sofia Magdalena 1775 7/6 var d 1820;
Herman Magnus f posth 1778 8/12 var d 1820.
Lars Kraft, tullförvaltare vid Stora Sjötullen i Malmö, var
född i Göteborg o 1707, antogs till kontorsskrivare vid Stora
Sjötullen i Göteborg 1730, blev vice tkt vid Stora Sjötullen i
Ystad 1739 21/2, samma år överbesökare i Göteborg, 1741 30/3
tkt i Marstrand, 1743 2/3 transporterad till Ystad, där han
1748 9/3 blev tfv samt 1751 18/5 transporterad till Västervik,
varifrån han 1752 18/12 flyttades till enahanda befattning vid
Stora Sjötullen i Malmö, vilken tjänst han innehade till sin
död 1766 16/6.
G Ystad Pe 1745 4/10 m Margareta Christina Philipsson f
1725 d 1796 17/4, dotter av handl i Ystad Anton Wilh. Ph. och
Ingrid Filenius (d 1780.) Efter makens död åtnjöt hon från
tullverket en årlig pension på 5:33 Rdl Spec.
Barn, som nådde mogen ålder: Anton Wilhelm f Ystad M
1746 5/3, d före 1796, kammarskrivare vid Stora Sjötullens
Generalkont i Sthlm;
Jacobina Christina f 1751 21/6, d Malmö Pe 1780 bg 12/8,
g där 1773 23/10 m stadssekreteraren i Malmö Lars Nobelius,
d där 1803 17/10;
Wilhelmina Catharina f Malmö Pe 1755 17/5, d Jönköping
1795 17/1, g Malmö Pe 1784 15/8 m löjtnanten vid artilleriet
Carl Mörke.
Israel Wong, tullförvaltare vid Stora Sjötullen i Malmö, var
son av kh i Hällestad (tisterg.) Daniel W samt född o 1724.
1745 antogs han vid Stora Sjötullens Generalkont i Sthlm,
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blev följande år ord kammarskrivare där samt transporterades
1751 till revisionskontoret där, 1760 blev han revisor och 1762
tfv i Strömstad, varifrån han 1766 förflyttades till samma befattning i Malmö, där han tjänstgjorde till sin död, 1783, bgr
Malmö Pe 30/12.
G Malmö Pe 1769 8/12 m Anna Maria Suell, f Malmö Car. 1748
Montag 3 p Epiph. (25/1) d Malmö Pe 1804 30/10, dotter av
handl Niclas S (d 1760) och Catharina Helena Weijer (d 1773).
Barn alla f i Malmö Pe: Daniel, 1770 3/10, kameralex i Lund
1787, d före 1804;
Niclas Henrik 1773 29/6, kameralex Lund 1787, var 1804
postinsp i Åbo, d Lund 1844 14/4;
Johan Frans 1775 5/8 d 1775 1/12;
Frans Julius 1779 25/7, stud i Lund 1794, delägare i firman
Bibau & Wong, grosshandl i Sthlm, d på Kockenhus i Brunnby
1825 23/9.
Tullverket sköttes vid denna tid av den s k Tullarrendesocieteten, som sökte att med så små omkostnader som möjligt driva tullverket och följaktligen avlönade sina underlydande med allt för litet tilltagna löner. Dessutom hade man
för att skydda den svenska industrien utfärdat förbud mot
införsel av vissa begärliga varor; vidare voro tullarna så högt
uppdrivna på de införseltillåtna varorna, att en icke alltför
nogräknad köpman föredrog att på illegal väg få in sina varor.
Följden härav blev att tulltjänstemännen, såväl hög som låg,
icke tillräckligt ansågs fullgöra sitt fiskaliska nit. Detta framkommer också i de "Minnen", som borgmästare Halling i
Malmö efterlämnat; som han var son till överinspektoren vid
Lilla Tullen i Malmö borde han vara väl förtrogen med förhållandena. Han skriver: "Den köpta flatheten hos de kontrollerande tulltjänstemännen eller det lurendrejeri och den
försnillning som tämligen öppet bedrevs vid tullkamrarna var
ett bedrägeri omöjligt att utrota annorlunda än att anförtro
tullbevakningen uteslutande åt män med fast och beprövad
redlighet. Erfarenheten har också visat att vinsten huvudsakligen stannade i handelsmännens händer om ock en eller annan tulltjänsteman samlade måttliga skatter, voro dessa dock
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en småsak mot de förmögenheter, som samlades hos vissa
köpmän?"
På högre ort synes man också fått klart för sig att allt icke
gick fullt korrekt till. I ett flertal skrivelser till sina underlydande sökte man vädja till deras hederskänslor och uppmanade tullcheferna att anmäla huruvida någon utmärkt sig
på ett förtjänstfullt sätt genom ständiga beslag samt att inrapportera, när någon visade sig alltför slö och icke gjorde
några konfiskationer; de voro förenade med betydliga inkomster, s k beslagarandelar. Det utgick t o m en förtäckt beskyllning mot tullcheferna i de södra provinserna, däri man sökte
visa att tulluppbörden där icke motsvarade den storlek som
man förväntade av dessa rika landskap. Man anställde dessutom personer utom verket, som fingo särskilt uppdrag att
övervaka importen. Detta var i huvudsak f d militärer som
anställdes, och till slut uppdrogs åt den kraftfulle och orädde
landshövdingen i Malmöhus län Wilhelm af Klinteberg att
påtaga sig detta chefskap.
Visserligen gjordes på kusten då och då ett eller annat beslag, men någon direkt anmälan mot tullcheferna förekom
icke — med ett undantag. Revisionen i generalförvaltningen
hade räknat ut att 1000-tals tunnor spannmål, som införts till
Ystad, icke där på föreskrivet sätt blivit tullbelagda, och tullinspektoren vid Lilla Tullen där ställdes 1804 till ansvar inför
accisrätten, vars ordinarie preses han själv hade varit. Nu
måste den anklagade överlämna ordförandeskapet till överinspektor Halling i Malmö. Efter många och långa förhandlingar och förhör kom dock accisrätten till det resultatet, att
tullinspektoren icke kunde ställas till ansvar, och han erhöll
full lön för den tid han varit skild från sin befattning. Lilla
Tullen stod inför sin upplösning och lades i Ystad de återstående åren under chefskap av tullförvaltaren vid Stora Sjötullen.
Man hade alltid inom tullverket sökt förhindra att dess
tjänstemän skulle bli alltför intima med stadens köpmän.
Därför hade man alltid varit snabb att göra tjänstebyten,
när man erfor något sådant. Till lokalförvaltningens chefer
utnämndes numera i huvudsak juridiskt utbildade personer,
61

som hade större pondus och följaktligen icke ville finna sig i
de ständiga tjänstebyten som förr och i synnerhet i Malmö
varit så vanliga. Härtill kom_ att de högre tjänstemännen genom ingifte i de förnämsta borgarsläkterna voro synnerligen
allierade med dem.
Ej heller fick tullverket det stöd av den dömande myndigheten som man skulle -väntat, helst som bisittarna i rätterna
— det må nu vara accis- eller sjötullrätterna — i huvudsak
voro mycket intima med köpmännen; och man blir ofta förundrad vid studerandet av protokollen över att uppenbara
smugglingsförsök kunde bortförklaras med ofta mycket krystade undanflykter. Det ansågs ingalunda som en prestigeförlust att vara anklagad för lurendrejeri, och sådana mål fyller
domböckerna, sedan accis- och sjötullrätterna avskaffats
efter år 1831.
Jakob Malmros, tullförvaltare vid Stora Sjötullen i Malmö,
var son av rådmannen i Malmö Jöran Jacobsson M (d 1780)
och Catharina Maria Bothe (d 1828) och döpt i Malmö Pe
1747 27/4, •student i Lund 1765 där han avlade Juridicum 1767
23/6. År 1778 antogs han till kanslist vid advokatfiskalskontoret i Sthlm och blev s å extra tullfiskal. 1781 12/3 blev han
utnämnd till tullfiskal i Malmö samt tullförvaltare där 1784
20/1. 1791 hedrades han med assessors n h o v samt erhöll avsked från sin tulltjänst 1815. Han avled i Malmö Pe 1819 20/4.
G Malmö Pe 1775 21/2 in Anna Catharina Bager, f Malmö Pe
1752 9/9, d där 1828 18/4, dotter av handl Haqvin. B (d 1782)
och Anna Sölschier (d 1776).
Barn alla f i Malmö Pe: Haqvin Bager d späd;
Göran 1778 2/1, d Kiel 1867 19/2 där han var generalkonsul;
Catharina Rebecka 1779 28/4, d 1849 19/12;
Haqvin, 1782 27/11, d Lund 1851, handl i Malmö, hovkamrer;
Kasper 1784 6/8, d 1786 1/2;
Märta Helena 1785 7/9, d 3/12 s å;
Olof Elias, 1789 13/7, d Malmö Pe 1841 9/8, hovrättskom,
kommendantssekr.;
Kasper 1791 7/6, bg Malmö Pe 1791 22/10;
Jakob, 1793 12/6, d Trelleborg 1857 21/2, handl där.
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Gustaf Adolf Wilhelm Claesson (CLisen), tullförvaltare, var
son av tullförv i Gamla Karleby (Finl) Adolf Fredrik C
(d 1810) och Kristina Boman (d 1808) samt f i Umeå 1779 19/4,
blev 1794 kontorssekr vid L T i Gamle Karleby samt s å ordinarie kammarskr där, 1800 e o kammarskr vid Stora Sjötullen
i Stockholm, 1803 tkt i Landskrona, 1812 tullinspektor i öregrund, 1815 25/2 tfv vid Malmö tullkammare, d i Malmö 1816
5/6, bpt 21/6 s å samt skifte 1818 14/12.
G Landskrona 1811 19/4 m Catharina Sellander, f Landskrona
1782 20/6 d där 1843 8/5, dotter av borgmästaren i Landskrona
Magnus S (d 1828) och Maria Bramberg (d 1847).
Barn: Adolph Magnus Oscar f på Gräsö (annex till tregrund)
1812 24/2, student i Lund 1828, d i Malmö men ant i Landskrona 1836 6/6;
Gustaf Adolph Wilhelm f i Landskrona 1816 20/8 (posth) sjökapten, drunknade i november 1855.
Peter Krok, tullförvaltare, var son av handlanden Peter K
i Ystad (d 1796) och Otilia Margareta Bryning (d 1762) och
född i Ystad Pe 1760 2/3, student i Lund 1776, efter tre års
arbete på häradsskrivarkontor blev han 1786 e kontorsskrivare
vid Ystad landtull, 1787 uppsyningsman och inspektor vid
Lilla Tullen i Göteborg, 1789 inspektor likaledes vid Lilla Tullen i Kristianstad, erhöll 1796 överinspektors n h o v, blev 1805
förordnad ad interimo bestrida tullförvaltartjänst vid St Sjöt
i Västervik samt 1806 8/3 transporterad till Åhus, 1807 ad interimo beordrad förrätta tullförvaltartjänsten vid såväl St
Sjötullen som Lilla Tullen i Ystad men fick 1808 i maj månad
order att återvända till sin tjänst i Åhus. Han blev 1816 24/10
tullförvaltare i Malmö där han 1822 7/6 erhöll assessor n h o v,
erhöll avsked 1829 18/9 d i Malmö Pe 1833 28/5.
G i Åhus 1782 10/7 m Margareta Elisabet Wickman, f Åhus
1761 23/6, d i Malmö Pe 1822 15/9, dotter av inspektoren på
Trolle Ljungby Andreas W (d 1763) och Helena Sofia Gram
i hennes 1:a gifte (d 1775).
Barn: Jöns Peter f Ystad Pe 1783 20/3, handlande, d på S:t
Thomas 1820;
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Sofia Margareta f Ystad Pe 1785 12/2 d Malmö Pe 1839 11/3;
Jöran Andreas f Ystad Pe 1784 7/3 d 3/4 s å;
Jacobina Olivia f Ystad Pe 1786 14/3 d 18/4 s å;
Dorotea Maria f Göteborg Gustavi 1788 3/4 d Malmö Pe
1827 17/5;
Jöran f i Kristianstad 1790 3/2, major, postmästare i Söderköping, d Malmö Pe 1865 12/12;
John Elias (Janillius) f i Kristianstad 1791 13/5, levde 1822
men ej 1833;
Fredrika Magdalena f i Kristianstad 1792 17/9, d Malmö Pe
1873 11/11;
Catharina Benedikta f i Kristianstad 1796 8/10 d Malmö Pe
1883 24/7.
Gustaf von Feilitzen, utnämnd till tullförvaltare i Malmö
1829, men strax därefter transporterad till Västervik.
Har icke tjänstgjort i Malmö.
Martin Ulrik Bellander, tullförvaltare, var son av Olof B.,
nederlagsinspektor i Göteborg (d 1820) och Lucia Witthoff
(d 1844) f 1792 27/4 (i Varberg men där ej anträffad) efter
studier antagen i tullverket som kammarskrivare vid St Sjötullen i Göteborg, 1813 10/4 tkt vid sjötullkammaren i Strömstad, där han 1816 18/5 blev tfv, 1830 20/11 tfv i Malmö, d
Malmö Pe 1870 28/2.
RVO, RDDO, RNO, Guldmedalj i 18. storleken för nit och
redlighet i rikets tjänst, Serafimermedaljen. Vidare anmärkes
i hans tjänsteförteckning att han gjort betydliga konfiskationer, vilka sedan ankomsten till Malmö utgjorde 82 st.
Chefen för tullverket, generaldirektör C H Gyllenhaal,
gjorde sommaren 1853 i samband med en privat resa till utlandet en inspektionstur i södra Sverige. Hans sekreterare
Magnus Hollertz har i en 1949 utkommen bok, Resa omkring
en liten bit av jorden, skildrat sina intryck från denna resa,
som för den unge notarien mest tedde sig som en enda fest
med utsökta middagar, champagne och uppvaktning av tullförvaltarnas på de olika platserna vackra döttrar ej att förglömma. Han kommer även till Malmö och blir synnerligen
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gästfritt mottagen i tullförvaltare Bellanders hem, "ett förmöget skånskt hus". Vid dessa inspektionsresor inkallades
distriktets hela kustbevakningspersonal till mönstring inför
generalen och det var ett uppskattat evenemang — troligen
den enda gång man gillade tullverket. Men tullförvaltare Bellander ställer sig ganska kritisk mot en sådan inspektion;
"därefter sker uppvisning av kustbevakningen om icke till
nytta så åtminstone till nöje för en del av publiken", skriver
han i ett brev.
Studerar man den tidens sjötullrättsprotokoll — och de äro
legio — möter man en annan sida hos tullförvaltare B. Här är
han den samvetsgranne och orädde ämbetsmannen, som aldrig
drar sig för att själv med sina underlydande deltaga i kampen
mot den fidens smugglare, det må nu vara ett försök att lägga
beslag på en kolonn bestående av ett helt dussin vagnar, lastade med förbjudna varor, som nattetid sökte komma in till
Malmös), eller att deltaga i en husvisitation hos en ökänd
smugglare i trakten utanför Malmö, där det gällde att dessförinnan ha försäkrat sig om avståndet från stranden och att
man inte var ute i oträngt ärendes), ty då kunde det bli mycket
dryga böter för den visiterande.
5
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Under hela den tid Bellander var tullförvaltare i Malmö
var den kände skriftställaren Frans Otto Ewerlöf svensk
generalkonsul i Köpenhamn och Hälsingör, och denne förde
en livlig korrespondens med tullförvaltarna i Skåne och i synnerhet med Bellander i Malmö. Denna brevväxling, som finnes bevarad på Universitetsbiblioteket i Lund, lämnar en intressant och tidstypisk skildring om förhållandena i mitten av
1800-talet, och därför skall här lämnas några utdrag av densamma.
Av brevväxlingen framgår att det redan vid denna tid förefanns ett samarbete mellan vissa högre danska ämbetsmän,
greve Sponnech och etatsrådet Schumacher, och de svenska
tullcheferna vid Öresund. Huruvida de danska köpmännen,
som i huvudsak fournerade de svenska smugglarna med varor,
gillade dessa försök att stoppa smugglingen, är en annan sak.
Det är om möjligheterna att komma åt dessa och deras bulvaner, som voro väl kända på båda sidor om Sundet, som en
del av brevväxlingen handlar. Visserligen blevo en och annan
av dessa tagen på bar gärning, men deras uppdragsgivare,
som inhöstade de huvudsakliga förtjänsterna, kom man inte
åt. Breven från B kunna dock även handla om andra ting.
Familjerna Bellander och Ewerlöv synas ha varit mycket goda
vänner, och ständigt talas i breven om besök i vardera riktningen, Bellanders besök ofta förenade med besök på något
musikevenemang i den stora staden. Det skickades t ex rapphöns från Skåne till Köpenhamn med kapten Werngren på
ångfartyget L. I. Bager och samtidigt ber Bellander Ewerlöf
göra en beställning på 1/4 pipa portvin hos vinhandlare
Hechner. Ewerlöf gratuleras till sin sons fina studentexamen
i Lund och B, som ombetts att skaffa ekipering till den blivande översten hos skräddare Asp, varnar dock för honom så
här: "han syr på ett sådant sätt, att sömmarna löpa gärna
upp, och vad byxor beträffar så är det vådligt." I ett annat
brev gläder sig B över: "att K Maj:t har i norskt statsråd
vägrat sitt bifall till norska ståthållarskapets avskaffande.
Alltså har de styfsinta Barnen denna gång ej fått sin vilja
fram, vilket lär dem erfara, vem de stungit hava, och att det
gamla Götha Lejonet efter lång slummer åter vaknat torde
66

1

för dem vara en hälsosam erindran." När Ewerlöf på begäran
erhållit Bellanders porträtt bifogas detta med följande passus:
"Som Du önskat erhålla mitt gamla konterfej, överlämnas det
härmed, viss om att mitt ständiga vistande i Din boning icke
förmår rubba men väl stärka den vänskap som utgör mitt
livs glädje att få behålla".
En annan utsaga om hans sätt att på ett föredömligt sätt
sköta trafiken belyses i ett par brev som Bellander skrivit till
professor Hill i Lund. Man talar i dessa dagar om den s k
avancerade tullbehandlingen, men detta är ingen ny giv. B
skriver till den höglärde: "Som det fordras större matematiska
kunskaper än som belöper sig på en Tullkarl, för att kunna
bedöma om de lösa delar, vilka äro i lådan nedlagda skola utgöra ett eller flera instrument, och jag dessutom utan att
bråka med någon uppackning, som ej kunde leda till något
resultat men väl kunde hava till följd att delar därav skadades, så får Professorn densamma i sitt orubbade skick tillsänd" och så slutar han sitt brev med följande harrang: "om
mitt görande berättigar till ett fortsatt förtroende skulle det
vara mig synnerligen angenämnt, om jag i något avseende
kan vara till tjänst, och i så fall äger Hr Professorn att befalla
över den som med utmärkt högaktning har äran framhärda
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Men B kan icke skriva så ofta han önskade. Han är överlupen med arbete på tullkammaren, där tulluppbörden numera kan uppgå till 60.000 Rmt i månaden, och han är synnerligen glad att Ewerlöf kom över till Malmö för att vara
med om den fest, som medborgarna i Malmö ställde till, då
han firade sitt 50 års jubileum som tullförvaltare — onekligen
en unik och aldrig återkommande händelse — och vid vilket
tillfälle han fick av K. Maj:t mottaga Guldmedaljen i 18 storleken för nit och redlighet i rikets tjänst. I detta brev beklagar
han endast att hans gode vän icke kunde vara med om den
tackefest han ställt till med några dagar senare, "där i avseende till numerären de skulle intaga den (supen) på stående
fot med tillgång likväl till de övriga rummen, varest fanns
tillräckligt med dukade mindre bord — — —". Den sällsynta
utmärkelsen hade han verkligen gjort sig förtjänt av och det

67

framkommer även i den nekrolog som Sydsvenskans huvudredaktör "B C" vid hans frånfälle skriver om honom:
"I de tider då Bellander anställdes vid tullverket funnos
helt andra grundsatser i tullagstiftningen än de, vilka sedermera vunnit framgång. Författningarna voro stränga, tullumgälderna höga, många varor voro alldeles förbjudna och
härav ökades lurendrejeriet, som bedrevs i stor utsträckning
och var satt i system med mycken kraft och slughet. Det var
ett inbördes 'krig, som mitt i fredens lugn bragte samhället i
ständig oro. Det hade även med sig ett annat ont, som bestod
i en tjänstemannapersonal, vilken inte alltid var otillgänglig
för korruption, således svårt för många att vara plikttrogna.
Men med denna plikttrohet var det, som B förvärvade sig anseende och ett aktat namn. Han ägde mycken kraft och energi,
och i de tider då tulltjänstemannen skulle möta lagbrytaren i
öppen kamp, visade han prov både på mod och klokhet. Vad
som gladde honom mycket var upphävandet av husvisitationerna. Denna i lag medgivna hemgång var för honom alltid i
högsta grad motbjudande, och då han ex officio skulle vara
med, böjde han sig för lagbudet, men kunde aldrig förlika sig
därmed. På sitt ämbetsrum var han tidigt och sent, och göromålen på tullkammaren var hans ständiga tanke; ordning,
arbete och noggrannhet föreskrev han ej blott för andra utan
han gick själv med sitt exempel främst i den riktningen."
Bellanders sista brev till Ewerlig är skrivet en månad innan
hans död. Han är nu snart 80 år, visserligen en smula trött
och känner sig i viss mån utarbetad, men han glädes storligen
för det sätt han fått lämna sin befattning: "Oaktadt det ihärdigaste arbete har jag ej kunnat disponera ett ögonblick för
egen räkning dels ock mitt beslut att taga avsked med sist
passerade året, ty som Du väl vet har jag fått detta, icke på
grått papper utan vitt papper, emedan då det beviljades
täcktes H Maj:t "tillika förklara sitt Nådiga välbehag över
Tullförvaltare Bellanders under hans långa tjänsteverksamhet
städse ådagalagda redbarhet, skicklighet och nit". Ett förklarande som endast plär komma högt uppsatta ämbetsmän till
del vid avskedstagandet, och jag är den förste och ende tulltjänsteman som ett sådant Nådigt förklarande tillerkänts, och
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då jag vet att Du med värme deltager i allt som angår mitt
väl, tillåter jag mig till genomläsning bifoga Hr Generaldirektörens å egna, Generaltullstyrelsens och hela Tullverkets vägnar mig tillsända, avskedshälsning, den jag sedermera torde
återfå. Du finner således av allt detta, att jag under 62 år arbetat vederbörande till belåtenhet. Är ännu statsrådet Schumacher kvar i tjänsten, så skaka handen och tacka för all mig
visad vänskap, och vill Du låta honom se Bennichs brev, har
jag ingenting däremot". Detta Bennichs brev — kanske också
unikt i sitt slag — har Ewerlöf låtit göra en avskrift av och det
lyder sålunda: "Högädle Herr Tullförvaltare, Riddare av flera
Ordnar in. m.
Då, efter en lika ovanlig lång som i allo utmärkt verksamhet
i tullverkets tjänst, Herr Tullförvaltaren nu återgår till privatlivets lugn, är det mig ett oavvisligt behov och en bjudande
plikt att, å General Tull Styrelsens, hela tullverkets och å
egna vägnar, betyga Herr Tullförvaltaren den höga aktning
och varma erkänsla, hvarav Herr Tullförvaltaren genom sin
offentliga verksamhet och sina personliga egenskaper gjort
sig i så hög grad förtjent. Det måste vara en tillfredsställelse,
som endast få dödliga förunnas, att med det medvetande av
fullgjorda plikter och det odelade erkännande därav, som utgör Hr Tullförvaltarens säkra skörd av oförtröttade ansträngningar, blicka tillbaka över ett så genomgånget liv. Måtte
levnadens afton, såsom endast nordens högsommardagar avlösas, ännu vid solens slutliga nedgång hämta värme och ljus
av det medvetande och erkännande samt av all den kärlek,
som ett lyckligt hem skänker! Wåra officiella förbindelser
kunna väl nu mera anses upplösta, men jag tillåter mig likväl
anhålla, att Herr Tullförvaltaren icke måtte neka mig sin fortfarande vänskap, liksom jag aldrig kan upphöra att med
uppriktig tillgivenhet och högaktning förbliva Högädle Herr
Tullförvaltarens m m ödmjuke tjänare,
Bennich"
Såsom stiftare av en pensionsfond för tullpersonal hade han
samlat deltagarna hos sig på årssammanträde den 28 februari
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(1870), och då han dikterade ett anförande, avbröts hans ord
plötsligt av en djup suck, och därmed var livets låga utsläckt.
G 1) m Fredrika Lovisa Wallerius f Tölö 1793 13/6 d Malmö
Pe 1849 19/7, dotter av kyrkoherden i Kungelf Daniel Wallerius (d 1812) och Bolla Flor&I (d 1808)
Barn: Carl Fredrik f Strömstad 1815 22/3, student 1832, possessionat, d Reslöv 1871 3/3;
Martin Olof Wallerius, f Strömstad 1816 29/3, d där 1817 8/4;
Birger Baptist, f Strömstad 1817 1/5, student 1835, tfv i Marstrand, rentier i Lund, d där 1869 2/3;
Maria Carolina f Strömstad 1819 27/2 d ung;
Martina Fredrika Walleria, f Strömstad 1822 21/4, d Malmö
Pa 1907 7/6;
Catharina Wilhelmina, f Strömstad 1824 20/8, d Malmö Pa
1901 25/7;
Georg, f Strömstad 1826 17/6 apotekare i Söderhamn, d där
1894 9/1;
Martin Ulric Xenophon f Strömstad 1829 23/1 d Malmö Pe
1839 17/5;
Ernst Valdemar Leopold, f Malmö Pe 1833 25/7, handlande,
d Malmö Pe 1877 10/7;
G 2) 1851 m Maria Catharina Palmborg (med K Maj:ts tillstånd såsom varande systerdotter till 1:a hustrun) f Marstrand 1817 1/7, d Malmö Pe 1855 14/4, dotter av kyrkoherden
Johan Palmborg i Krokstad och Maria Wallerius.
Barn i 2:a gifter: Maria Ulrika Davida, f Malmö Pe 1852 28/4,
författarinna (Ulla Bellander) d Malmö Pa 1924 14/3;
Maria Katarina f Malmö Pe 1855 31/3, d Malmö Pa 1921
30/8.
Vilhelm Victor Lieberath, tullförvaltare, var son av kronofogde Ebbe Christian L (d 1861) och Karolina Juliana Bellander (d 1859), var född i Malmö Car 1822 12/3, antagen i tullverket 1840 5/8, kammarskr i Malmö 1845 27/3, bokhållare där
1855 2/6, tfv i Karlskrona 1860 25/5, transporterad till Malmö
1870 23/3 samt överinspektor vid Göteborgs packhusinspektion 1871 15/12, från vilken tjänst han erhöll avsked 1898,
d. Sunds säteri, Nysunds sn 1904 18/9.
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Carl Magnus Beyer. Foto.

Vid sitt avskedstagande blev han hyllad vid en fest på
Grand hotell, som stadens köpmän anordnat som tack för det
utmärkta sätt, han under sin tjänstgöring fullgjort sitt maktpåliggande arbete, varvid överlämnades till honom en dyrbar
silverkanna.
G Lösen 1870 23/9 m Milda Hedvig Kindgren, f Lyckeby 1843
15/1, d Göteborg 1920 2/6, dotter av häradshövd Otto Bernhard
K. och Erika Kihlström.
Barn: Ebbe Harald f Malmö Pe 1871 25/6, d 1937 1/11, major,
den kände scoutledaren;
Cathinka Carolina f Göteborg Kristine 1873 10/3, g 1894 8/9
m godsägaren Karl Henrik Evers, f Hjärtum 1865 15/7, d Danderyd 1938 10/2;
Åke Bernhard f Göteborg Kristine 1877 6/5, var vid moderns
död bosatt i Argentina.
Carl Magnus Beyer, tullförvaltare, var son av regementsbokhållaren vid Göteborgs örlogstation Carl Henrik B (d 1846)
och Maria Herlin (d 1873), född i Göteborg Nya varvet
1827 10/1, kameralexamen i Uppsala 1848 5/6, s å ant i statens
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Ludvig Berlin. Foto.

tjänst, 1864 7/5 distriktschefssekr i Göteborg, 1870 13/3 tfv i
Kalmar samt 1872 9/2 transporterad till Malmö där han blev
pensionerad 1895, RVO, RDDO, RNO. D i Stockholm Hedvig
Eleonora 1900 12/8.
G 1863 7/11 ni Augusta Josefina Samuelsson, f Torslanda 1836
21/4 dotter av hemmansbrukaren i Bua, sedan packhuskarlen
i Göteborg Johannes S (d 1867) och Pella Rosengren.
Barn: Erik f Göteborg Kristine 1864 16/10, byråchef i K
Generaltullstyrelsen, d Lidingö 1925 31/12.
Tage f Göteborg Kristine 1868 4/9, d Solna 1944 24/2, försäkringsinspektör.
Ludvig Theodor Oscar Berlin, tullförvaltare, var son av rådmannen i Ystad Johan Theodor B (d 1870) och Anna Maria
Elisabet Ahlgren (d 1872) i hennes 2:a gifte, var född Ystad
Maria 1833 14/1, kameralexamen i Lund 1852, e o kammarskrivare vid Kungl Generaltullstyrelsens revisionskontor 1853
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W. A. Hjertstrand. Foto.

13/1, kammarskrivare i Malmö 1858 12/6, tfv i Trelleborg 1867
24/8 men tjänstgjorde aldrig där, nederlagsinspektor i Malmö
21/12 s å, tkt i Malmö 1871 10/10, tfv där 1895 15/11, RVO,
d i Malmö Pe 1898 23/4. — G 1872 1/4 i Köpenhamn m Emelie
Carstensen f där 1841 17/2 d Malmö Car 1899 18/7, dotter av
bryggaren i Köpenhamn C Carstensen och Henriette Emilie
Birch.
Barn: Henriette f Malmö Pe 1873 26/1 d där 1951 14/7, g Malmö
Pe 1894 21/5 (f sk 1899 28/6) m grosshandlanden Johan Edvard
Engeström f Malmö Pe 1855 5/8 d på Rikshospitalet i Kphmn.
24/4 1930.
Ludvig Carsten f Malmö Pe 1873 24/11, jur och fil kand.
d på Skodsborg men anteckn i Malmö Car 1935 1/8 (bpt Malmö
1936-1-269).
Wilhelm August Hjertstrand, tulldirektör, son av kantorn
i Landskrona Peter Magnus H (d 1848) och Christina Nylander (d 1875), var född i Landskona 1843 11/1, kameralexamen
i Lund 1861 31/1, överuppsyningsman i Strömstad 1869 7/9,
tfv i Härnösand 1879 3/10, tkt i Malmö 1895 23/12 samt tfv
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Utsikt över Skeppsbron med t. v. tullhusbyggnaden,
uppförd 1876-77. Foto 1915.

där 1898 11/7, tulldirektör där 1904 16/12 avsked 1910, d i
Ängelholm 1918 8/1.
Vid hans frånfälle skriver Sydsvenska Dagbladet: Tulldirektör H. hörde till de ämbetsmän som helt uppgick i sin
gärning — —
I samvetsgrann pliktuppfyllelse var han en
föresyn för sina underordnade, som han även förstod att
vinna genom sitt redbara och rättvisa väsende."
G 1870 23/7 m Selma Charlotta Augusta Wiren, f Ystad M
1845 20/9, d Stockholm Sofia 1930 17/5, dotter av överstyrmannen vid Kungl Flottan Carl Johan W. och Henrika Sophia
Barkman.
Barn: Lars Henrik f Strömstad 1871 19/6, död;
Carl Peter f Strömstad 1873 19/7, postmästare i Kinna, d
1947 5/11;
Axel Vilhelm Severin f Strömstad 1875 3/7, f d tullkommissarie i Malmö, bor Sthlm;
Dagmar Anna Henrietta f Strömstad 1876 1/6, bor Sthlm;
Knut Otto f Strömstad 1878 5/4, riksbankskassör i Karlskrona, bor Malmö;
Nils Ragnar f Strömstad 1879 27/2, postexpeditör;
Ernst Lennart, f Härnösand 1881 12/2, bankkamrer i Ängelholm, död;
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Ester f Härnösand 1882 16/6, lärarinna i Gävle, bor Sthlm;
Frans Gustaf Selmer f Härnösand 1884 30/1, banktjänsteman
i Malmö, död.
Otryckta källor:
Bouppteckningar, domböcker, mantalslängder samt kyrkoböcker vid
Landsarkiven i Göteborg, Lund och Vadstena samt stadsarkiven i
Malmö och Stockholm.
Riksarkivet: Skånska Kommissionen 1669/70 litt E.
Biografica.
Accis- och sjötullrättsprotokoll.
Kammararkivet: Tull och accis; Likvidationer.
Generaltullstyrelsens arkiv: Äldre kamerala handlingar.
Personella berättelser 1765-1820.
Lunds Universitets Bibliotek: Brevsamling.
Uppsala Universitets Bibliotek: Register till Inrikes Tidningar 1765-1800.
Kungl. Biblioteket: Christopher Cronholm: Blekinge beskrivning (handskrift).
Landsarkivet Lund: Tullarkiven ävensom accis- och sjötullrätternas arkiv.
Generalguvernementsarkivet: inkommande skrivelser
och handlingar.
brev till diverse personer.
Landsböcker.
Rigsarkivet, Köpenhamn: Toldbeger i Malmö år 1658.
Noter.
1) fr o m Zackarias Lindman här nedan är benämningen alltså tullförvaltare.
2) Generalguvernementsarkivet: brev fr Johan Barckman till greve Pon•
tus de la Gardie.
5) Biografica, Riksarkivet.
4) Enl uppgift hos Elgenstierna, som ej kunnat beläggas.
5) Malmö sjötullrättsprot 1831 9/9, MSA.
6) Malmö sjötullrättsprot 1831 30/12, MSA.
Tryckta källor:
Anrep, G.: Svenska Slägtboken. Sthlm 1871-75.
Bergström, G.: Corfitz Ulfeldt och den skånska adelns tullprivilegier.
(Malmö fornminnesförenings årsskrift 1954.) Malmö 1954.
Bergström, G.: Stora sjötullen & lilla tullen i Skåne, Halland och Blekinge
samt på Gotland 1658-1765. Biografiska anteckningar. Lund 1958
(stencil.).
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Bergström, G.: Torekovs kyrka 1658-1858. Sthlm 1959.
Carlquist, G.: Lunds stifts herdaminne. II: 2-7. Lund 1948-59.
Cawallin, S.: Lunds stifts herdaminne. I-V. Lund 1854-58.
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Sthlm 1925-36.
Elgenstierna, G. & U.: Svenska släktkalendern 1912-1950. Sthlm 1912-49.
Enghoff, K.: Personhistoriska anteckningar rörande Kristianstad magistrat 1700-1800. (Skrifter utgivna av Personhistoriska samfundet.
4) Sthlm 1910.
Fabricius, K.: Skaanes overgang fra Danmark til Sverige. I-IV. Kobenhavn 1906-58.
Grape, E.: Postkontor och postmästare. Sthlm 1951.
Halling, C. C.: Minnen. (Samlingar till Skånes historia, fornkunskap och
beskrifning, 1878.) Lund 1878.
Hollertz, M.: Resa omkring en mycket liten bit av jorden. Sthlm 1949.
Isberg, A. U.: Bidrag till Malmö stads historia. II b. Malmö 1900.
Leijonhufvud, K. A.: Ny svensk släktbok. Sthlm 1906.
Lindh, E. m. fl.: Släktbok. Ny följd. Helsingfors 1941-58.
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Lindberg, 0.: Landsstaten i Malmöhus och Kristianstads län 1719-1917.
Malmö 1919.
Lov&i, N. E.: Landskrona under svenska tiden. Landskrona 1908.
Lundborg, M.: Heliga Trefaldighetskyrkan i Kristianstad. Kristianstad
1928.
Platen, A.: Släkten Suell. (Malmö fornminnesförenings minnesskrift 1919.)
Malmö 1920.
Sjöström, C.: Nationsmatriklar.
Skarstedt, C. W.: Göteborgs stifts herdaminne. Lund 1885.
Stockholms rådhus och råd. Sthlm 1915-18.
Tullverkets matrikel. Sthlm 1876-1909.
Wimarsson, N.: Ystad mot slutet av danska tiden. (Skrifter utgivna av
Ystad fornminnesförening. II.) Ystad 1918.
Örnberg, L. M. V.: Svensk slägtkalender 1-4 och Svenska ättartal 5-14.
Sthlm 1884-98 & Vadstena 1905-08.
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m. fl.
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Husie socken med omgivningar. Efter Generalstabens karta 1865, med
senare inlagda järnvägslinjer.

ORTNAMN I MALMÖ
V

F. d. Husie socken.

Av Ingemar Ingers.
usie socken i Oxie härad var intill årsskiftet 1934-35 en
egen kommun. Vid denna tidpunkt blev den inkorporerad
med Malmö stad såsom den fjärde av de gamla lantkommuner, som uppgått i staden. Dess areal är efter gammal räkning
2,587 tunnland och efter nyare räkning 1,277 hektar eller nära
13 kvkm. Den nuvarande Husie församling i Malmö stad motsvarar i stort sett den forna Husie socken och kommun, men
i samband med pastoratsreglering i Malmö stad 1948 blev ett
mindre område av V. Skrävlinge (vid Ellenborg) lagt till
Husie. Socknen gränsade i väster till Fosie, V. Skrävlinge och
Malmö stadsjordar, i norr till Bulltoftaområdet av V. Skräv-
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linge s:n och till Sunnanå i Burlöv, i öster till S. Sallerup och
i söder till Oxie.
Husie var sedan gammalt i pastorats-gemenskap med V.
Skrävlinge med Husie som moderförsamling. Under tiden
1764-1920 var Husie och V. Skrävlinge pastorat anslaget som
prebende till teologiska fakulteten vid Lunds universitet, varvid församlingsvården bestreds av en prebendekomminister,
som var bosatt i Kvarnby prästgård. Sedan prebende-institutionen upphört, var Husie en tid annex till S. Sallerup men
utgör sedan 1949 ett eget pastorat.
Folkmängden i Husie var 1805: 461, 1840: 738, 1860: 825,
1878: 1.055, 1883: 1.100, 1890: 981, 1904: 1.038, 1915: 1.051,
1921: 1.133, 1931: 3.845, 1935: (vid tiden för inkorporeringen)
4.212, 1954: 3.700 och vid ingången av 1961: 5.028. Den största
folkökningen inträffade på 1920-talet, då marken i Husie, i
synnerhet i ö. Skrävlinge by, allt mera blev utnyttjad som
förortsbebyggelse till Malmö.
Husie socken består av ålder av tre byar, östra Skrävlinge
i norr och Husie och Kvarnby i söder. Av dessa är Husie den
till arealen och hemmantalet minsta; att kyrkan blivit där förlagd torde bero på att Husie hade ett mera centralt läge i
socknen. Kyrkan, som är belägen på gammal plats, blev nybyggd 1857 med bibehållande av tornet från medeltidskyrkan.
Att prästgården, som ligger i Kvarnby, är belägen utanför
kyrkbyn är något för skånska (och danska) förhållanden ovanligt; i övre Sverige och redan i Småland blir det vanligare.
Av de gamla bysamhällena eller byhemmen var före enskiftet Husie beläget kring kyrkan, Kvarnby vid ett vägmöte
knappt 1 km. öster om kyrkan och östra Skrävlinge där Husiebäcken eller Skrävlingebäcken passerar Sallerupsvägen.
Dessa gamla bysamhällen äro fortfarande fullt skönjbara
mer än 150 år efter de förändringar, som enskiftet medförde,
om också ö. Skrävlinge gamla bysamhälle blivit inklämt mellan nyare samhällsbildningar. Särskilt Kvarnby by hade ännu
på 1920-talet en ålderdomlig karaktär i behåll, som dock
sedermera gått till spillo genom eldsvådor, rivningar och
moderniseringar. Av byarna i Husie socken undergick ö.
Skrävlinge enskifte 1804, Kvarnby 1805 och Husie 1812.
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Husie kyrka från söder före restaureringen 1937. Foto Nanna Larsson.

I den topografiska litteraturen är Husie behandlat i bl. a.
följande verk, där flera eller färre av socknens ortnamn ingå:
Lunds stifts landebok, upplagd 1569, utg. av Ljunggren &
Ejder, Lund 1950, del I, sid. 392-395.
Gillberg, Beskrifning öfver Malmöhus län, Lund 1765, sid.
11.
Andra upplagan därav, omarbetad och utgifven af Nils
Bruzelius, Lund 1840, sid. 94.
Skånes Kalender, utg. af Arcadius, Nils Larsson och Velander, Senare delen, Lund 1878, sid. 444-446.
Svensk Landtbruks-adressbok. I. Malmö län, Lund 1883,
sid. 33-34.
Hallmer, 0. L., Kalender öfver Oxie och Skytts härad,
Malmö 1891, sid. 38-40.
Land6i, F. och H., Kalender öfver Skåne och Blekinge,
Hälsingborg 1904, sid. 76-78.
Beskrifning till kartan öfver Fosie och Husie socknar
— — — upprättad i Rikets allmänna kartverk år 1914. Malmö
1914.

Anander, A., Sveriges Landtbrukskalender, Stockholm 1915,
sid. 567-569.
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Agri, Janne, Oxie härad, Beskrivning och kalender, Lund
1932, sid. 39-51.
Svenska Orter, I, Stockholm 1932, art. Husie, Kvarnby och
Östra Skrävlinge.
Av ovanstående bidrag äro några mera tabell-artade men
giva värdefulla upplysningar om namnskick, jordägare, egendomarnas storlek och taxeringsvärde m. m.
Mer än för andra med Malmö stad inkorporerade gamla
socknar har för Husies del lokalhistorien, topografien och
kulturhistorien i senare tid blivit tillgodosedda genom skriftställaren Helge Anderssons undersökningar, som äro publicerade i Malmö forminnesförenings årsskrifter, nämligen
Gamla gårdar i Husie (årg. 1950), Husie kyrka 1830 och 1847
(1952), Hohögarna (1954), Malmö—Genarps järnväg (1955),
Riseberga, jordbruksområdet som blev stadsdel (1956), Utdrag
av N. G. Bruzelii beskrivning av Oxie härad år 1864 med inledning och kommentar (1957), Tillysborgs värdshus (1959)
samt Folkmål och folktro i Husie (1960). Av samme förf. är
separat utgivet Husie kyrka, historik och beskrivning, Malmö
1954. — Därtill kommer Kung Karls hög av museiintendenten
Sten Kalling i MFÅ 1950.
De årtal, som angivas vid belägg för äldre namnformer,
(1569, 1765, 1840, 1864, 1878 etc.) äro hämtade ur ovannämnda
topografiska arbeten. Andra årtal angiva belägg, som finnas
i Landsmåls- och Ortnamnsarkivets i Lund samlingar allt
ifrån tidig medeltid och till vår samtid. För att komplettera
denna undersökning har Helge Andersson vid genomgång av
Husie kyrkoböcker konstaterat, när nya namn och namnformer första gången uppträda och undersökt grunderna för
namngivning beträffande såväl bebyggelsenamn som naturnamn.
Uppteckningar över ortnamnens dialektformer äro utförda
av förf. 1922-23 och på 1940-talet, av Nils Nilsson 1936 och
av Helge Andersson efter 1950. Såsom meddelare vid förf:s
egna uppteckningar ha använts f. d. åboen Jeppa Larsson,
ö. Skrävlinge 4 (f. 1826, d. 1922), sockenskräddaren Jeppa
Ohlsson därstädes (f. 1836, d. 1922), kantor P. Nelen, Hohög
(f. 1841, d. 1933), åboen Anders Larsson, Kvarnby (f. 1857,
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d. 1933) och byggmästaren August Persson, Lund (f. 1874,
d. 1954).
Det gamla folkmålet i Husie tillhör samma dialektområde
som V. Skrävlinge, S. Sallerup, Särslöv och södra delen av
Burlöv och skiljer sig endast obetydligt från målet i socknarna österut i Bara härad (Bara, Hyby m. fl.). Däremot äro
skillnaderna större resp. norr och söder om det angivna dialektområdet (jfr MFÅ 1959 sid. 53 och 1960 sid. 55). Målet i
Husie har fått en utförlig och sakkunnig beskrivning av Helge
Andersson i MFÅ 1960, artikeln Folkmål och folktro i Husie,
innehållande ett flertal språkprov, till vilken här hänvisas.
I den framställning, som här följer, upptagas först de tre
byanamnen Husie, Kvarnby och östra Skrävlinge, därefter
övriga bebyggelsenamn och slutligen naturnamn och terrängnamn.
I. Bebyggelsenamn.
Husie (Huse, senare Husie, se nedan). Hmsiel) 1345, Husee
1347, Hroste 1474, i Hmse sogn 1504, Hmsse 1522, Hussie 1560,2)
Husse Sognn 1569, Husie 1590, Husi sogen 1606, Hussie 1620,
1628, Husie 1627, 1628, Hussie 1661, Huse 1680, Husie 1684,
Hussie 1712, Husie 1754, Husje 1754, Husie Sochn och By
1765, Husje 1784, Husie 1784, 1825, 1840, 1878 och senare.
Med utgång ifrån namnets skrivning i senare tid: Husie
kunde det förefalla, som om namnet skulle tillhöra samma
kategori av ortnamn som Arrie, Fosie, Oxie m. fl., som innehålla en böjningsform av hög. ( Jfr MFÅ 1959 sid. 54 och 1960
sid. 57). Men namnets äldre former äro tvåstaviga och visa
icke på någon sammansättning med -hög, och det genuina
uttalet är Huse, som var vanligt ännu på 1920- och 30-talen.
Namnet synes vara en böjningsform av ordet hus. Skrivningen
Husie, som först uppträder i slutet av 1500-talet och snart blir
enarådande, är tillkommen genom påverkan från de talrika
namnen på -ie i sydvästra Skåne, varav Fosie och Oxie ligga
1) I HMS& är m = u.
2) Fördubblingen av s i Hussie och Husse har ingen särskild betydelse,
då man i äldre danska rätt planlöst kunde dubbelskriva konsonanter,
t. ex. stoll i st. f. stol.
6
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alldeles i närheten. Det sista kända belägget för den äldre
skrivformen Huse daterar sig från 1680, men det skulle dröja
ända till 1900-talet, innan den yngre formen Husie skulle slå
igenom också i uttalet.
För samtliga byar i Husie socken gäller, att de böra vara
åtskilligt äldre än den tid, då de första gången äro belagda i
skrift. Såväl Kvarnby som Ö. Skrävlinge tillhöra de äldsta
typerna av ortnamn; jfr Hald, Vore stednavne sid. 38 och 92
och där citerad litteratur. Namnet Husie är av mera obestämbar ålder men får dock anses vara relativt gammalt, då Husie
redan i tidig medeltid blivit kyrkby.
Kvarnby (Kva`rnby el. Kva`rnbi, med öppet a som i have).
Quernby 1346, Queernby 1349, Qvarnby 1364, Quernby 1504,
Cmeernby (!) 1522, Quernbye 1524, Querby 1532, Quernby 1569
(1 g.), Kuarnby (1 g.), Quernby 1590, 1628, Qmarnby 1661.
Qmernby 1671, Qvarnby 1684, Qmarnby 1712, 1754, Qvarnby
1765, Qmarnby 1784, 1825, 1840, Quarnby 1864, Qvarnby 1878,
1881, 1883, 1891, Kvarnby 1882 (Kb), Kvarnby 1904. Jfr Kvarnby station nedan.
I Kvarnby torde ingå kvarn i bet. "vattenkvarn". Ingen sådan är känd ifrån Kvarnby i senare tid, och den kvarn som
varit namngivande är för länge sedan försvunnen. Men eljest
ha vattenkvarnar funnits vid Segeå och dess biflöden långt
in på 1800-talet; jfr nedan under Riseberga vattenmölla. Vattenkvarnar användes i Norden tidigare än väderkvarnar, som
söderifrån infördes i medeltiden. I Skånemål i senare århundraden användes mölla (mylla) i betydelsen hela anläggningen
eller kvarnhuset, under det att kvarn betecknade ett par
kvarnstenar med tillbehör ("i dänn myllan va där två kvarnor") eller husbehovskvarn som drages för hand, t. ex. maltkvarn. Samma fördelning av mölle och kveern råder i danskan. — Samma namn, Kvarnby, har en by i ö. Hoby s:n,
Ingelstads hd (Quernby 1358). — Hemmanet Kvarnby n:r 7
tillhör S. Sallerups socken.
Namn på -by tillhöra våra äldsta ortnamn och kunna i allmänhet hänföras till vikingatiden. Emellertid har ändelsen
-by varit produktiv vid nybildning av ortnamn: till 1600-talet
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Kvarnby prästgård, nedbrunnen 1931. Foto.

hör Nyby i Bosjökloster. Andra tillhöra början eller mitten av
1800talet och äro icke namn på byar i egentlig mening, men
namn på delar av större byar, t. ex. Krumby, Lilleby och
Raby; se Sydsv. Ortnamnssällsk:s årsskrift 1955-56 sid. 34
och MFÅ 1959 sid. 66.

östra Skrävlinge (Y sstra Skrö.vlinje eller blott Skrö.vlinje,
senare Skrö.vlinge eller Skrä.olinge, det nu vanligaste uttalet). In Skrteplingx orientali 1269 (latiniserad form), Skrwpplinge ostra 1318, Skrteplinge ostre 1346, Skreplinge 1346, in
Osterskrwpwlingie mitten av 1300-talet, Skreeblinghe 1474,
Ostre Skreblinge 1569, Ostre Skroblinge 1572, Öster Skreblinge
1628, Öster Skräblinge 1644, 1661, 1671, Skreflinge 1673, Öst:
Skreflinge 1684, Östra Skreflinge 1712, 1719, Östra Skräflinge
1754, 1765, 1784, 1840, Östra Skreflinge 1825, 1864, Östra
Skräflinge 1878, 1881, Östra Skreflinge 1883, 1891, Ostra
Skreflinge (1 g.) och Östra Skräflinge (1 g.) 1904, Skräflinge,
Ö., 1915, O. Skrävlinge 1924 (Kb.).
Angående namnets ursprung och betydelse hänvisas till den
utförligare behandlingen av Västra Skrävlinge i MFÅ 1958
sid. 62. Förf. har blivit bestyrkt i uppfattningen att Ö. Skrävlinge är den äldsta av de två byarna V. och ö. Skrävlinge
och att ursprunget till namnet är att söka i bäcken genom
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ö. Skrävlinge vid den gamla byplatsen, som förutsättes haft
namnet *Skrapil el. *Skr&pill) d. v. s. bäcken med det rasslande ljudet. Och denna namngivning har en reell grund i den
steniga bottnen i Skrävlingebäcken just vid den gamla byplatsen, där bäcken skäres av Sallerupsvägen.
Den numera gängse skrivningen av Östra Skrävlinge med
ä bör föredragas framför skrivningar med e, enär formerna
med ä ha bättre stöd såväl i de äldre formerna som i uttalet.
— I senare tid har namnet östra Skrävlinge kommit mer och
mer ur bruk. Orsaken är att större delen av området har
Hohög till postadress och därtill att på ö. Skrävlinge område
nya samhällsbildningar uppstått med särskilda namn (Hallstorp, Kungshälla, Virerttof ta m. fl.).
Övriga bebyggelsenamn.
Förutom de här ovan behandlade tre byanamnen finns i
Husie en mängd bebyggelsenamn, som äro namn på enskilda
gårdar, hus och hus-samlingar samt nya samhällen, som uppstått på de gamla gårdarnas ägor och därvid övertagit deras
namn. Dessa bebyggelsenamn äro av varierande ursprung.
Några äro identiska med gamla marknamn, såsom Hohög,
Riseberga, Skrubban och Ärtaryllan. Andra äro givna efter
yrkesmän, t. ex. Böckaregården. Av folkhumorn bildade namn
äro Brasakallt och Kobåsakroget. Efter 1800-talets moderiktningar vid namngivning, som delvis fortsattes in på 1900-talet,
äro bildade sådana namn som Adolf sminne, Elisedal, Hallstorp, Lauritsborg, Tillysborg och Ulricedal. — De gårdar, som
icke hade särskilda namn, benämndes med hemmansnumret
eller också med ägarens namn i genitiv, t. ex. Annors Lars'
efter Annors Larsen. I den följande framställningen äro namnen ordnade efter de byar, som de ursprungligen tillhöra.
Husie:
Elisedal (Lisedål el. Lisedåul) = n:r 1. Elisedahl 1904, Elisedal
1914. Egendomen är namngiven av Hans Madsen Schnell, f. i
1) Påvisat av dr. phil. John Kousgård Sörensen, Stednavneudvalget,
Köbenhavn.
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Kolding i Danmark, som var ägare på 1880- och 90-talen, men
det är ovisst efter vem den är uppkallad, då Schnell icke synes
haft någon närmare anhörig med namnet Elise.
Husie boställe (Huse bostä'lle, senare Husie bostä'lle) = n:r
4. "Husie by har — — — 1 mantal Militair-Boställe." 1840.
Var enligt enskiftesprotokollet 1812 "Corporals Boställe" till
Kungl. Skånska husarregementet.1)
Husiegården (Husegåuren, senare Husiegåuren) = n:r 2.
Husegardh hos Malne 1472, Husiegård 1914. — Då namnet
icke är belagt mellan 1400-talet och 1900-talet, är det dock
ovisst, om det är samma gård som avses.1)
Husie krok (Huse kråg) = n:r 3, f. d. gård med avsides läge
emot Oxie. Gården brann ned 1919 och blev icke återuppbyggd. Ett annat namn var Ängstorp, se denna art.
Luftvärnet (Loftoä'rned), Skånska Luftvärnskårens eller
LV 4:s kasernområde och övningsfält å Husie n:r 2, nuv.
stadsäga 1352, anlagt 1942 och följande år.
Ängstorp, detsamma som Husie krok. Engstorp, trätavla å
boningslängan, Ängstorp Kb 1917.
Kvar 71 b y:
Blåseborg (Blåsebå'rrj), hus å n:r 8, ensligt beläget på toppen av en hög backe, detsamma som Brasakallt, se nedan.
Brasakallt (Brasakäit eller Brasakåltshused), detsamma
som Blåseborg. Samma namn hade ett numera försvunnet
värdshus vid östersjökusten i V. Nöbbelövs s:n, Ljunits h:d
(belagt 1865). Av ett annars ovanligt verb brasa = elda starkt
1) Militieboställena upprättades i samband med genomförandet av indelningsverket i slutet av 1600-talet. De beboddes och brukades ursprungligen av tjänsteinnehavarna, som därigenom skulle ha sin avlöning, men
efter 1874 ha de varit utarrenderade för statsverkets räkning.
1) Om en gård bär samma namn som byn, är det vanligtvis den största
av gårdarna i byn, såsom Arltiogården och Bulltoftagården, men Husiegården är icke störst av gårdarna i Husie by.
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och ka.lt, av kål, kall; meningen är att huset förbliver kallt
trots intensiv eldning. Vi ha här ett fall av ironisk namngivning.
Emmahög (Emmahö'j), nyare namn på föreg. Brasakallt;
efter ägaren August Abrahamssons hustru Emma, f. i Husie
1869.
Fattighuset (Fattihused) å n:r 3; senare Kommungården
(1920-talet).
Fridentorp (Fridentå'rrp) = hemmanet Kvarnby n:r 9. Kallades tidigare Skrubban, se denna art. En lärarinna ifrån
Malmö, som "vändes" på stället i slutet av 1800-talet, ansåg
att det borde ha ett vackrare namn och föreslog Fridentorp
på grund av dess fridfulla belägenhet.
Hjorthabruket (Jo.rtabruged), kritbruk å n:r 3; efter ägaren,
grosshandl. D. Hjorth i Malmö, nämnd såsom ägare 1878 och
1904.
Hjorthög (Jorthd j), hus-samling å n:r 4 vid en backe med
samma namn; se vidare under naturnamnen.
Klaraborg = n:r 1; namngiven 1907 efter Klara Mathiasson,
dotter till kritbruksägaren M.
Kvarnby prästgård (Koa.rnby prässtagåur eller Prässtagåuren) = n:r 15. Prästlöneboställe, som fordom beboddes av kyrkoherdarna och sedermera av prebendekomministern (till 1920)
samt av arrendatorn. Den äldre gården, som visas här på
bilden, nedbrann 1931, och en ny byggdes på den gamla
platsen.
Kvarnby station (Koa.rnby stasjön) post- och järnvägsstation å Malmö—Genarps järnväg under tiden 1894-1948. Stationens namn skrevs ifrån början QDarnby, och ännu 1905 är
ett brev avstämplat "Qvarnby", men 1910 var namnet stavat
Koarnby på stationsskylten.
Minnesdal, gård å n:r 5, belägen i en dal.
Sigridstorp = n:r 2; namngivet 1907 efter fabrikör A. P.
Sjöbergs dotter Sigrid, gift med konsul Einar Hörstedt.
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Böckaregården från Hohögs backar. Oljemålning av Hjalmar Larsson 1920.

Skrubban (Skrobban) = n:r 9. Uppkallad efter en äng, benämnd Skrubbäng. Se sid. 108. Numera Fridentorp; namnförändring på 1890-talet. Se Fridentorp.

Skräolinge:
Adolfsminne, hus å n:r 4. Efter slaktaren Fredrik Adolf
Heberlein, f. i Sachsen i Tyskland 1844, d. i Husie 1911.
Annehem (Annehi'mm), hus å n:r 4. Efter hustrun Anna
Jeppsson, f. Hansson, f. i Hardeberga 1862.
Bäckagården (Bäkkagåuren) = n:r 13. Bäckagården 1930.
Böckaregården (Bittjaregåuren, yngre Bjkkaregåuren)
n:r 8. Bödkaregården 1822, Böckaregården 1883, 1916, Bödkaregården 1928. Vid enskiftet i ö. Skrävlinge by blev gården
förlagd till den nuvarande platsen, och byggnadssättet visade
på tiden omkr. 1800. Den är uppkallad efter böckaren (tunnbindaren) Jacob Ifwersson från Malmö, som ägde gården 1804-
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Danske Larsens. Foto Helge Andersson.

1817 och där hade sin verkstad. Om gårdens historia se
vidare Helge Andersson i MFÅ 1950 sid. 30 och 34. — Från
1820-talet var Böckaregården en utgård till Bulltofta gård.
Boningslänga och trädgård förvärvades på 1920-talet av
Malmö Förskönings- och Planteringsförening, som där 1928
öppnade ett utvärdshus. Detta ägde bestånd till 1955, då
Böckaregården härjades av eldsvåda, varpå den icke blev
återuppbyggd.
Dalvik (Dalvi'k), egnahemssamhälle å n:r 6. Dalvik 1914
såsom namn på en avsöndring från n:r 1; från 1923 namn på
ett egnahemssamhälle, som är föranlett av belägenheten på
sank mark. Om bruket av ändelsen -vik i nyare bebyggelsenamn jfr MFÅ 1960 sid. 72.
Dammstorp (Da'mmstårp el. Da'mmstårpagåren) = n:r 12.
Gården blev utflyttad vid enskiftet och har fått sitt namn
efter en damm, belägen vid inkörseln. En trätavla på boningslängan har denna inskrift: "Denna boningslänga är upbygd
år 1825 och gården tilbygd 1826 och numera Tilbygd och
Uppreparerad af A A S E I D 1846." — Ifrån Dammstorp har
avsöndrats småbruket Lilla Dammstorp, som omkring sekelskiftet förvärvades av gårdsdrängen på Dammstorp Nils
Olsson, f. i Gödelöv 1844.
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Gamlegård. Foto Helge Andersson.
Danskastället (Dånnskaställed)i) å n:r 3, så benämnt efter
danskfödde byggmästaren Christian Lauritz Muller, kallad
"Dannske-Myllor", som var ägare 1905-1915. Detsamma som
Vannagården, se vidare denna art.
Danske Larsens (Dånnskelarsens)1), f. d. hus å n:r 8, efter
ägaren Lars Anders Larsen, f. i Flakkebjerg i Danmark.
Gamlegård (Gammlegåur) å n:r 4 vid Västra Skrävlinge-

vägen, riven 1959. Namnet givet på grund av byggnadernas i
vår tid ålderdomliga beskaffenhet.
Granbacken (Granebakken eller Granbåkken) = 1/8 mtl n:r
6. Granbacken 1914. Nyare namn, efter en granplantering.
Dets. som Häradshöodingegården.
Gubbahuset (Gobbahused) å n:r 6, nuv. adr. Sallerupsvägen 262. Tre gubbar bodde i huset på en gång.
Hallstorp (Hållstårp), gård å n:r 1, nuv. adr. Sallerupsvägen
297. Uppkallad efter lantbrukaren Nils Edvard Hall, f. i
i) Bebyggelser, uppkallade efter ifrån Danmark inflyttade, äro i äldre
tid sammansatta med namn på skilda landsdelar, såsom Falsterbo, J ydagårdarna i V. Sallerup, Jydahusen vid Lund, Mymbobygget (av Mönbo)
i N. Mellby och det försvunna Amagerhus i Lomma. Efter Skånes förening med Sverige förekommer dansk som första sms.-led.
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Malmö S:t Petri förs. 1883. — Härifrån är avsöndrat ett egnahemsområde Nya Hallstorp. Agri 1932 sid. 40 nämner Hallstorp och Nya Hallstorp.
Hohög (H6hö.j el. H6hö.j stasjön), post- och järnvägsstation
(sedan 1894) å Malmö—Genarps järnväg och efter järnvägens
nedläggande 1948 fortfarande poststation, ävensom ett däromkring beläget samhälle, huvudsakligen å ö. Skrävlinge
n:r 4. — Uppkallad efter de närbelägna Hohögarna, se denna
art. i avd. II.
Hohögsmöllan (Höhö jamyllan el. Höhö ja mylla), f. d. holländsk väderkvarn å n:r 8, byggd 1862. Den nämnes i Skånes
kalender II, 1878 såsom "Qvarn å n:o 8 ö. Skreflinge, tax.värde 10.000 kr., eg. Lars Nilsson, tax. ink. 900 kr." Den revs
1942, men underbyggnaden av tegel kvarstår och användes
till garage.
Häradshövdingegården (Härashövolingagåren) å n:r 6, efter
v. häradshövdingen och advokaten Nils Olsson, f. i Svedala
1839, som bebodde gården 1883-1892. Numera kallad Granbacken.
Irmasro, hussamling å Ö. Skrävlinge n:r 13. Irmasro 1914.
Uppkallat efter flickan Irma Natalia Bengtsson, f. 1899, d.
1906, dotter till f. ägaren, skomakaren Nils Bengtsson.
Jöns Andersa-möllan (fins A'nnorsamyllan), f. d. väderkvarn å n:r 18, detsamma som Kronobetamöllan, se denna art
Efter en f. d. ägare Jöns Andersson, fins Annorsen.
Kobåsakroget (K6båsakrued), skämtsamt namn på värdshuset Tillysborg å n:r 13; se under Tillysborg. Namnet givet
på grund av det trånga utrymmet i äldre tider.
Kransavridarehuset (Kra.nsaoriarehused) å n:r 6, nuv. adr.
Sallerupsvägen 262. I huset bodde i början av 1900-talet en
Johan Olsson, som bedrev torghandel med blommor och därtill band kransar.
Kronobetamöllan (Krönebedamyllan), detsamma som Jöns
Andersa-möllan, se ovan. Den nämnes 1878 i Skånes kalender
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Hohögs mölla 1901. Foto.

såsom "Qvarn å Kronobetet, tax.-värde 100 kr." Angående
Kronobetet se nästa art.
Kronobetet eller Kronobeten (Kronebeded el. Kronebeden,

även BMen el. Skrä.vlinge bed), bebyggd allmänning å ö.
Skrävlinge n:r 18 intill Trelleborgsvägen och gränsen emot
Sunnanå. Koning Betet 1739 ("kronoallmänning i tistre vång"),
Kongs Betet 1804, Kronobetet 1878, 1930, f. d. allm., kallad
Kronobetet 1914. — De skiftande formerna Kronebeded resp.
-beden äro sammansatta med bede, neutr. och bed, mask.,
betesmark, betesgång. Enligt en folklig tradition har en bred
gräsbevuxen väg gått fram mellan Ystad och Malmö; några
ha uppgivit bredden till 12 famnar. Den var avsedd lör förflyttning av trupper, men också civila vägfarande hade rätt
att använda den och fritt beta sina hästar där. I riktning från
Malmö emot Ystad finns också åtskilliga namn och vägsträckor, som skulle göra en sådan tradition berättigad. Vi ha förutom Kronobetet i Ö. Skrävlinge: Bedabakken i Djurslöv,
Tottarps s:n, Bara h:d och mellan ö. Skrävlinge och Diurslöv
Betesåcker i Särslöv enligt lantmäteriakter 1776; i Bara h:d
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vidare Gröve bed och Növse bed i Nevitshögs s:n, Mosshä'ddinje bed i Esarp s:n, som fortsätter i den s. k. Bedavä.jen
igenom Genarps s:n. Slutligen ha vi Beden, en större gård i
Villie s:n, Ljunits h:d. På dess ägor fanns enl. lantmäteriakter
1750 Bedaängiarna. Skild från ovannämnda lokaliteter ligger
Vissmalöv bed i Vismarlöv, Hyby s:n, Bara h:d. — Saken vore
värd en närmare undersökning, som inte tid och omständigheter f. n. medgiva. Det är således svårt att avgöra om detta
system går tillbaka ända till dansk tid eller härstammar från
tidig svensk tid. Enligt en i Genarp anträffad tradition skulle
"Bedavii.jen" därstädes ha varit anlagd av Carl XII, men till
en märklig person samlar man gärna traditioner, som kunna
vara både äldre och yngre. I Svenska Akad:s Ordbok definieras: "Kronobete, om för allmänheten tillgänglig betesmark,
särskilt om sådan tillhörande kronan; mark som tidigare varit
kronans betesmark." Beträffande Kronobetet i ö. Skrävlinge
skall nämnas, att det inte är beläget på den genaste vägsträckan mellan Malmö och Ystad, men för övrigt kan man
icke bortse ifrån det inbördes läget av de ovannämnda lokaliteterna.

Kungagården (Kångagåuren) = n 1/4 mtl n:r 7. Kungsgården
1914. Efter en f. d. ägare Anders Nilsson (senare hälften av
1800-talet), kallad Kången, emedan han blivit kung (kång) då
han som ung deltog i fastlagsleken Slå katten åm tynnan; den
som lyckades "slå itu" tunnan fick denna titel vid fastlagsgillet och kunde stundom behålla den för sin återstående levnad. Benämningen Kången följde gårdens senare innehavare;
jfr framställningen av Helge Andersson i MFÅ 1950 sid. 30.
Se vidare Kungshälla.
Kungahuset (Kångahused), beläget å n:r 7 med nuv. adr.
Risebergavägen 10; beboddes av en dotter till den ovannämnde
Kungen.
Kungshälla (Kångshä'lla, yngre Kongshä'lla), egnahemsområde, som på 1920-talet blev utstyckat på Kungagårdens ägor,
delvis beläget på en hälla (sluttning). Kungshälla 1932.
Lars Hunda-stället (Larshöngaställed) å n:r 7, efter en ägare
med öknamnet Lars Hong, d. omkr. 1920.
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Lauritzborg i Östra Skrävlinge. Foto Helge Andersson.

Lauritzborg (Låritsbå'rrj), hus å n:r 7. Lauritzborg Kb
1894-1912. Efter ägaren Lauritz Holberg Nielsen, f. i Danmark 1863. Det är ett gammalt "gadehus" i ombyggt skick.
Lotterihuset eller Lotterivillan (Låtteri'hused, Låtteri'villan)
å n:r 4. Byggt för medel, som ägaren vunnit på lotteri.
Målaregården

(Målaregåren) å n:r 13, nuv. stadsäga 1286

vid Sallerupsvägen. Efter ägaren, målaren Anders Gustaf
Karlsson, f. i Tygelsjö 1848.
Pott och femtios (Pott å fä'mmtis), hus å n:r 1, efter en innehavare som var kortspelare och brukade säga "pott å fä'mmti."
Riseberga (Risebarrja) = n:r 5 och 10, senare ändrat till n:r
19, utflyttaregård, sedan enskiftet 1804 belägen å samma plats,
som den skulle behålla till rivningen 1946. Vid utflyttningen
till Norre vång fick gården övertaga ett gammalt ägonamn,
tecknat Risbier 1774. Namnet är av intresse, då det erinrar
om gammalt skogsbestånd, som funnits i de norra och östra
delarna av Oxie härad; jfr art. Skogholm i Fosie, MFÅ 1960
sid. 67. Namnet Risbier, som innehåller bjer, gammalskånsk
form för berg, blev strax under den moderniserade formen
Riseberga upptaget som gårdens namn. På en inskrift-tavla
av trä') från 1804 över förstugdörren stod Risabaria (utför1)

Numera förvarad å Malmö museum.
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ligare återgiven i MFÅ 1956 sid. 120); senare belägg äro Riseberga 1878, Riseberga gårdar 1883, Riseberga 1914 och oftare.
— Genom hemmansklyvningar 1838 och 1855 avskildes två
mindre brukningsdelar, varefter stamhemmanet benämndes
Stora Riseberga (Stora Risebarrja) och de övriga Lilla Riseberga (Lilla Risebarrja). Nu har en stadsdel uppvuxit, som
övertagit namnet Riseberga. Se Helge Andersson: Riseberga.
Jordbruksområdet som blev stadsdel i MFÅ 1956 sid. 118.

Riseberga vattenmölla (Risebarrja vannmilla el. Vannm1.1lan), f. d. vattenkvarn å Stora Riseberga; blev 1914 flyttad till
Skånska Jubileumslantbruksmötet i Malmö och därifrån till
egendomen Brägnehus i Skurup.

Rustgården (Rysstgåu'ren), f. d. gård å n:r 4. Rustgården
Kb 1930. Det är ovisst, om här varit ett gammalt rusthållshemman. Jfr Rustgården i Hönsinge, Grönby s:n, Vemmenhögs h:d, författaren Ola Hanssons fädernegård.
Scharffenbergs hörna (Sjaffenbarjs jö.rna), affärshus i hörnet av Sallerupsvägen och Västra Skrävlingevägen, efter en
handl. A. Scharffenberg i början av 1900-talet, sedermera kallat Perssons (Pärsens) hörna efter innehavaren Olof Persson;
rivet 1960.
Sikem, ett 1929 grundat missionshus tillhörigt örebromissionen, beläget å n:r 7, nuv. adr. Hallstorpsvägen 46. Uppkallelse
efter den bibliska orten Sikem.
Skrävlinge Kronobet (Skrö.vlinje Kronebed, y. Skräxlinge
Kronebed). Se Kronobetet.
Spökehuset (Spö.jehused) å n:r 7, nuv. adr. Sallerupsvägen
277. Ett hus där det spökade — "de rylla å de dynns po låwted, å spinjeråkken jikk åw si säl."
Tillysborg (Tillesbå'rr el. Tillesbå'rrj), värdshus å n:r 13 i
korsningen av Sallerupsvägen och Trelleborgsvägen. Nr 13 Östra Skreflinge, Tillisborg kalladt, sockenstämmoprotokoll Husie
25/5 1862; 0. Skreflinge 13, 249/11480 mtl Tillysborg, Kb
1882-1886; Tillysborg å skylt i nutiden; Tillysborgs kafiträdgård i telefonkatalogen, Malmödelen, 1960. — Uppkallat
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Perssons hörna i Hohög omkr. 1920. Foto.

efter f. ägaren, dragonen Pehr Tilly, f. 1811, som hitkom från
Nordanå 1853 och ägde fastigheten till 1859. Han fick 1853
rättighet att bedriva utskänkning i sitt ägande hus. Värdshuset hade i förra århundradet binamnet Kobåsakroget
(-krued), se denna art. — Tillysborg består fortfarande som
kaférörelse och är ett av de få gamla värdshusen å Skånes
landsbygd (utom gästgivaregårdarna) som ännu fungerar; Jfr
Hindby krog och Stattena i Fosie, MFÅ 1960. Se Helge Andersson, Tillysborgs värdshus i MFÅ 1959 sid. 77.
Toftanäs (Tålitanä's) = n:r 11. Skräflinge, östra, n:r 11,
kallas Toftanäs, 1914. Då förre ägaren Olof Jönsson 1893 tillträdde egendomen, hittade han i boningslängan en trätavla
med inskriften Toftanäs. Den blev tillvaratagen och uppsatt
över stora ingången. Namnet har möjligtvis något sammanhang med Toftängenl) som enl. lantmäteriakter 1804 fanns i
Ö. Skrävlinge.
Trollängen (Trållä.ngen), gård å n:r 9. Trollängen 1914. Enligt sägnen skulle trollen ifrån en ättehög i närheten ha dan1) Om toft och därmed sammansatta namn se MFÅ 1958 sid. 65 och
1960 sid. 81.
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Ulricedal. Foto Helge Andersson 1949.

sat på ängen invid gården. 1932 nämnes Trollängen såsom ett
nytt villasamhälle.
Ulricedal (olrisedid) = 1/2 mtl ti. Skrävlinge n:r 4, ursprungligen lantegendom, numera restaurant och koloniområde.
Ulricedahl 1806, Ulricirdahl 1816, Ulriksdahl 1851, Ullricedahl
1853, Ulriksdal 1865, Ulricedal 1914 och senare. Gården tillhörde omkring 1802-1810 ägaren av Rosengård, grosshandlaren och tullfiskalen Svedin Karström, som uppkallade den
efter sin första hustru Ulrica Catharina Dahl, f. i Malmö
1770, d. därstädes 1799. Här föreligger alltså uppkallelse efter
såväl förnamn som efternamn. (Det gängse uttalet av Ulricedal med c såsom s beror på utläsning av stavningen med c).
Det nuvarande boningshuset å Ulricedal är byggt omkr. 1860
av dåv. ägaren Per Andersson och är ett vackert prov på
byggnadskonsten på en storbondegård vid denna tid. Se vidare
Helge Andersson, Gamla gårdar i Husie, MFÅ 1950 sid. 30.
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Vannagården på 1890-talet. Foto.

(Vångnmågarehused, yngre Vangnmågarehused)l) å n:r 8, nuv. adr. V. Skrävlingevägen 8. Efter vagnVagnmakarehuset

makaren Jöns Olsson Thulin, inflyttad fr. Borrlunda 1903.
Senare kallat Danske-Larsens.
Vannagården (Vannagåuren el. Vanna) = 3/16 mtl n:r 3 med
läge vid s. sidan av Sallerupsvägen. Vanna gård 1917 Kb.
"Når bynnorna för i tiden tjörde ti stan, så brua di stanna å
vanna sina hässta ve dänn gåuren." — Ett annat namn var
Danskastället, se denna art.
Varulvahuset

(V årålahused) å n:r 1, nuv. adr. Sallerups-

vägen 286. Här bodde i början av 1900-talet en man, som i
folktron troddes vara varulv, vårål, se MFÅ 1960 sid. 94 med
uppteckningar om varulven av Helge Andersson.
Videdal = 1/2 mtl n:r 1. Widedal 1899, Videdal 1914. Av växtnamnet vide, upptaget i skriftspråksform (folkmålets form
är vie).
1) I sydvästra Skåne och nordligast i Husie har "vagn" det genuina
uttalet vångn (jfr da. vogn). Vångn tillhör större delen av Oxie h:d samt
Skytts och Vemmehögs h:der. I övriga delar av Sydskåne har vagn uttalet vöjn. Husie har såväl vångn som vöjn.

97

Virentoftagården i början av 1900-talet. Foto.

Virentofta (Vi'reniåffta) = 1/3 mil n:r 1; var 1914 fortfarande en ren jordbruksegendom, som i beskrivning till ekonomiska kartan angives såsom "1/3 mantal n:r 1 Skräflinge,
östra, kallas Virentofta." Egendomen är uppkallad efter
ägaren sedan 1884, postexpeditören Ola Jönsson Virentoft, f.
i Virrestad i Ck Vemmeröv 1844, d. på Virentofta 1909. Ola
Jönsson Virentoft hade liksom tvillingbrodern Hans J. Virentoft (d. 1906 i Burlöv) antagit släktnamnet Virentoft efter
födelsebyn Virrestad. Då 0. J. Virentofts hemman i CO. Skrävfinge efter honom fick namnet Virentofta, blev detta namn
nybildat i anslutning till äldre förebilder (Jfr i Skåne Bulltofta, Hötofta och Kumlatofta, som äro uråldriga namn, och
Axeltofta, Flygeltofta m. fl., som äro nybildade under 1800talet). Om dylik namngivning, se Sydsv. Ortnamnssällsk:s årsskrift 1955-56 sid. 31.
Ifrån Virentofta gård fanns ännu 1914 endast 5 axsöndringar om sammanlagt 2.000 kvm. Mellan 1923 och 1925 blev
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hela egendomen utstyckad till tomter, och ett nytt villasamhälle uppstod, som övertog gårdens namn Virentofta. Gårdens
åbyggnader voro belägna utmed Sallerupsvägen, och ägorna
sträckte sig i söder till V. Skrävlinge gräns. Boningshuset
kvarstår ännu under adress Sallerupsvägen 285 och användes
som affärslokaler. Se Helge Andersson i MFÅ 1950 sid. 28.
Vävarehuset (Vövarehused) å n:r 1, nuv. adr. Sallerups-

vägen 282.
Ärtaryllan (Ä.rtaryllan), f. d. gård i ö. Skrävlinge, belägen

i närheten av Riseberga. Gården har i enskiftestiden 'övertagit ett gammalt marknamn, som tecknas Ärterglarne (i N.
Vång) 1774 och Ärtergs höf den samma år. Av ett äldi;e rygle
= förhöjning; jfr ortnamnen Rygla i Skårby, Rögle i Hardeberga och i Välinge. En förklaringssägen, upptecknad av Nils
Nilsson 1936, uppgiver, att då man en gång hade höstat ärter,
blåste det så, att de rullade ihop sig i strängar.
Ättekulla (Ättekolla), handelsträdgård å n:r 18. Namngiven

på 1930-talet av ägaren Ivar Sandrup efter en ättehög på
ägorna. Då trädgårdsmästare Sandrup härstammade ifrån
Luggude härad, är det möjligt att förebilden har varit egendomen Ättekulla i Köpinge by, Raus s:n, som har flera ättehögar på sitt område.
Östra Skrävlinge mölla (Y ssira Skrö.olinje mylla), f. d.
väderkvarn å n:r 18 (= Kronobetamöllan). Benämning, använd
i de närliggande byarna Sunnanå och Tullstorp.

Övriga nyare namn. Då namnrikedomen är stor i ö. Skräv-

linge, skall här endast uppräknas en del nyare namn, som
nästan alla tillhöra tiden efter 1900. I stort sett återgiva de
likväl 1800-talets moderiktningar vid namngivning.
Andreelund, Annedal, Annetorp, Augustenhill, Carlslund,
Djupadahl,1) Elfdalen, Elinelund, Elisehem, Emmydal, Ericsberg, Flyganett2), Fredriksro, Fridatorp, Grönehus, Hannas') Uppkallelse omkr. 1930 efter Djupadal i Hyllie, se MFÅ 1959 sid. 61.
2) Samma namn finnes i Anderslövs s:n, Skytts h:d, belagt 1907.

99

hill, Hellebo, Hildasborg, Hilmasro, Håkanstorp, Johannesfrid, Karinero, Karlshälla, Linero, Lugnet, Mariahill, Mellantorpet, Nillaborg, Nilsro, Nybo, Nygård, Nyhem, Perstorp,
Rosentorp, Sidnäs, Solgården, Solhem, Solvik, Solvillan, Stjärntorp, Svenshög, Thereseborg, Theresehem, Villa Tuna, Williamsro, Åkerholmen och tistergård.
Försvunna namn:
Hohögshuset i t$. Skrävlinge, mantalsl. 1790, icke sedermera

anträffat.
Ryttarehuset, också i ö. Skrävlinge, nämnt i bouppteckning

dat. 25/7 1719.
II. Naturnamn och terrängnam n.
Mer än i andra socknar i närheten av Malmö har det varit
möjligt att i Husie i senare tid insamla namn tillhörande denna
kategori; jfr inledningarna i MFÅ 1958 sid. 72, 1959: 69 och
1960: 75 beträffande förhållanden i V. Skrävlinge, Hyllie och
Fosie. Orsaken att en dylik inventering i Husie varit mera
givande är dels den, att terrängen därstädes är ganska kuperad med omväxling av höjder, sankmarker och vattendrag,
varigenom naturnamnen bättre bibehållas, dels ock att tre
upptecknare tid efter annan företagit inventeringar. Att denna
kunnat bli så utförlig är tack vare en energisk insats i den
yttersta tiden av en Husiebo, skriftställaren Helge Andersson.
Av de årtal, som här angivas vid belägg för äldre namnformer, betecknar 1569 Lunds stifts landebok, 1774 storskifteshandlingar över ö. Skrävlinge by och årtal från tidigt 1800-tal
enskifteshandlingar från denna tid. Liksom i fråga om kringliggande socknar gäller det här, att namn ha både försvunnit
och nya bildats, under det att vissa namn kunnat överleva
genom århundraden.
Bagarebacken (Bagarebakken) å CO. Skrävlinge n:r 6 vid
Sallerupsvägen; efter bagaren Per Nilsson, som bodde intill
(början av 1900-talet).
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Betavägen

(Bedaoe.jen), vägstycke å Kronobetet å ö. Skräv-

linge n:r 1, utgår ifrån vägen vid Burlövs sockengräns i
Sunnanå i sydlig riktning. Jfr Kronobetet ovan sid. 91.
Bleckas' hålor (Blä'kkas hollor), kärr å ö. Skrävlinge n:r 6;
efter en lantbrukare med öknamnet Bleckas.

(Bolågsbakken med öppet a i bolåg) å Kvarnby
n:r 3. Bolagsbacken 1917 Ek. Efter ägaren, Malmö Kritbruks
Bolagsbacken

A.-B.
Brasakallt (Brasakå.lt), backe å Kvarnby n:r 3 och 8. Se
vidare art. Brasakallt bland bebyggelsenamnen.
Brånebacken (Bråunebakken) å Kvarnby n:r 6. Av brån, sydskånsk form för brand. Jfr Brånemosse.
Brånemosse eller Brånemossarna (Bråunemosse eller Bråunemossana) å Kvarnby n:r 6. Jfr Brånebacken.
Bybjer eller Bybjersbacken (Bi'bårrsbakken el. Vi'bårrsbakken el. Bi'belsbakken) å Kvarnby n:r 15. Bybierg 1569. Efter

läget nära byn. Uttalsformerna äro "urspårade" former eller
omdaningar av Bybjersbacken.

(Blkkarebakken), den västligaste av Hohögarna å ö. Skrävlinge n:r 8, se vidare under Böckaregården
och Hohögarna.
Böckaredammen (Bikkaredammen), damm vid BöckareBöckarebacken

gården.
Ershög

(Äreshö.'j el. Ä'rshö.j), ättehög å Ö. Skrävlinge n:r

9 och 10 nära Bulltofta mosse, jämnad 1949 för utvidgning av
Bulltofta flygfält. Ers- eller Erikshög 1864 (Bruzelius, Antiguarisk Beskrifning öfver Oxie härad) :'efter en dansk konung
Erik, som der skall hafva blifvit begrafven." Högen har flera
olika namn, såsom Hanakammabacken, Kung Karls backe,
Kungsbacken eller Kungshögen, men det äldsta namnet synes
vara Ershög. Se Kalling i MFÅ 1950 sid. 6 och Helge Andersson MFÅ 1957 sid. 110, 115.
Evighetsbacken (Ernhedsbakken) å ö. Skrävlinge n:r 13;
uppkallad efter evighetsblommor, som växte där.
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Flintbjer (Fli'nntbjer) å Kvarnby n:r 9, sammansatt med
flinnt, skånsk form för flinta. Även kallad Hampakulla.
Funtahålan (Fonntahollan), kärr i Kvarnby by med läge
strax om bysamhället.
Glanshög (Gla'nnshö.j), mosse å Kvarnby n:r 9; har väl ursprungligen varit namnet på höjden där intill, numera kallad
Gla'nnshöjsbakken. Store Glantzhöy och Lille Glantzhöy
1569. Det är ovisst i vad betydelse glans här ingår, om det är
något på backen glänsande eller solens glans, som har stått
på.
Granebacken, backe planterad med gran å Kvarnby n:r 9.
Äldre namn, se Sandbacken.
Gässlingabacken (Jässlingabakken) å Husie boställe, belägen
norr om kyrkan på platsen för nuv. gravkapellet.
Hampakulla (Ha.mpakolla), åkerbacke å Kvarnby n:r 9.
Hampe agers kulle 1569. Sms. med hamp, dansk och skånsk
form för hampa.
Hanabacken eller Hanakammabacken (Hanakåmmabakken),
annat namn på Ershög eller Kung Karls hög i Ö. Skrävlinge.
Här växte hanakåmma = primulor, av hane, tupp och kåmm,
kamm.
Himmelsbjer eller Himmelsbjersbacken å Kvarnby n:r 8
(icke belagt i äldre handlingar, liksom åtskilliga andra namn,
som förefalla att vara gamla). Förekommer som namn på höjder, som nå högt upp emot himmelen. Jfr Himmelbjerget i Ry
i Jylland och såsom mera närliggande exempel Himmelsbjer
i Särslöv och St. Mölleberga.
Hjorthög (Jorthöj), backe å Kvarnby n:r 4 och därefter
uppkallad hus-samling. Samma namn finnes i närheten i Fårabäck i S. Sallerup och tyder på att hjortar funnits här i vilt tillstånd, som Också stämmer med tecken på att skogsmark fordom har funnits på orten; jämför Bökeskogsängen i Kvarnby,
belagt i lantmäteriakter 1805 samt Skogholm i Fosie.
Hohögarna (Haii.jana el. Höhö.jane, Höhö.jabakkana el.
Höhö.jabakkane), höjdområde å Ö. Skrävlinge n:r 8 bakom
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Böckaregården. Haahöyene 1569, Håhögar 1677, Hååhögerna
1678, Håhögarne 1850, Lille Håhög 1850, Håhögslyckan 1850,
Hohögarne 1853, 1864, Hohög 1883. Jfr ock Hohögshuset 1790.
Att döma av äldre skrivningar med å synes det framgå, att
första leden skulle vara ett adjektiv hå (urspr. hår) = hög,
som också styrkes av uttalsformen Hå'hö.jene, som är antecknad ifrån Limhamn. Något uttal med hå- i första leden är icke
i nutiden känt ifrån Husie och närgränsande socknar, som
har Höhö.jana el. Höhö.jane. Det är möjligt att hå- blivit hounder påverkan av hoed, huvud. Om Hohögarna från geologiska, botaniska, arkeologiska och folkloristiska synpunkter,
se Helge Anderssons artikel i MFÅ 1954 sid. 87. Platsen var
tillhåll för en spökgestalt, kallad Höhö.javären; sägner om
densamme finnas i ovannämnda bidrag av Helge Andersson
samt i MFÅ 1938 sid. 27. — Efter Hohögarna är uppkallad
post- och järnvägsstationen Hohög sedan 1894 å Malmö—
Genarpsbanan, se sid. 90.
Husiebäcken (Husebäkken), bäck som framgår i riktning
s.—n. genom Husie och Ö. Skrävlinge och utmynnar i Segeå
vid Bulltofta. Den kallas i sitt övre lopp Skrävlingebäcken
och Risebergabäcken. Jfr MFÅ 1958 sid. 63 och här ovan sid.
83.
Husie krok

(Huse kråg), åkerområde å Husie n:r 3 i hörnet

emot Oxie; så benämndes också en numera försvunnen gård
därstädes.
Husie kyrkoväg (Huse tjårrkevä.j), utgår från Sallerupsvägen i sydlig riktning emot Husie kyrka. Namnet är numera
upptaget såsom gatunamn; jfr Fosie kyrkoväg och Hyllie

kyrkoväg.
Husie mosse (Huse mosse), belägen å Husie n:r 2, 300 m.
n. v. om kyrkan. Numera inom LV 4:s område.

(Höllhö.j), ättehög å Kvarnby n:r 5. Jfr Hulhöys
ager 1569, Hålhög 1864. "I midten finnes en ganska stor förHålhög

djupning." (Bruzelius 1864).
Järpe el. Järpe mosse (Jä.rpe el. Jä.rpe mosse) å Kvarnby
n:r 5. Gerppe och Gerppeager 1569. Svårförklarligt namn.
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Hålhög. Foto Helge Andersson.

Kartebeskrivningen 1914 har H järpemosse och H järpåker såsom namn på axsöndringar, men skrivningarna med hj- ha
intet berättigande.
Kantorsängen, se Klockareängen.
Karusebaeken (Karäsebakken) å Kvarnby n:r 15. Se följande art.
Karusehålet (Kanisaholled), vattendamm å Kvarnby n:r 15,
där karusor (rudor), fångades. Karusa (da. karudse) är i
Skåne, Halland, Bohuslän och delvis i Småland benämning på
fiskslaget ruda.1)
Karusemossen (Kartisamossen) å Kvarnby n:r 15 vid Karusehålet.
Klockarebäcken (Klåkkarebäkken) å t Skrävlinge n:r 4 och
n:r 8 v. om Ulricedal. Jfr Klockareängen.
Klockareängen (Klåkkareä.ngen) i ö. Skrävlinge med läge
vid den tidigare stadsgränsen v. om Ulricedal. Har en areal av
8 tunnland och är gammal löningsjord för klockaren i Husie
') Gränsbestämningen enl. meddelande av docenten David Kornhall,
Lund.
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Kung Karls backe. Kolteckning av Hjalmar Asp 1926, Kristianstads
museum

och V. Skrävlinge. Den omnämnes 1569 således: " Jtem2)
haffuir Sogne Degnind3) en Eng liggendis wdj östre Skreblinge wong ij suduest op nest diigit4) wid Haahöyene — — —
och samme eng er noget bredere ij sönder end ij nör." 1809
nämnes den såsom Cantorsängen. Den ingår numera (sedan
början av 1920-talet) i Malmö östra kyrkogård.
Kritgravarna (Kridgrfmorne) å Kvarnby n:r 2. Av krid,
skånsk form för krita. Om krittäkterna i Kvarnby, se Agri,
Oxie härad sid. 38.
Krokmossen (Krågmossen) å Husie n:r 3. Krokmåsen 1812.
Efter läget i s. k. Husie krok, Huse kråg, se ovan.
Kung Karls backe (Kång Kals bakke), detsamma som Ershög och Hanakammabacken, ättehög å ö. Skrävlinge n:r 9
och 10. Ingen säker uppgift finnes om vilken kung Karl, som
2) Rem, (latin), likaledes. 3) Sogn, socken, degn, klockare. 4) Diige, i
Oxie och Skytts häraders folkmål dije = jordvall el. stengärde.
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här avses, men troligtvis har uppkallelsen skett efter Carl XI,
som enligt Erik Dahlbergs dagbok 21 augusti 1673 hade en
fingerad manöver ("skämt-bataille") vid Skrävlinge. Se vidare
Kalling i MFÅ 1950, särskilt sid. 7.

Kungsbacken, Kungshögen el. Kungskullen (Kå'ngsbakken,
Kå'ngshö.jen el. Kå'ngskollen), andra benämningar på ovanstående Kung Karls backe. — Bland fiskarna på Vilohög (Harjagers h:d) förekom benämningen Kå'ngshåjjen, och de hade
såsom "med" (landmärke vid utsättandet av garn) Kå'ngshåjjen po Storan, d. v. s. Kungshögen bakom Petri kyrka, sett
ifrån sjön.

Lundavägen (Longaoe.jen), bygdeväg som framgår ifrån
Oxie norrut igenom Kvarnby; utgör på en viss sträcka gräns
emellan Husie s:n (ö. Skrävlinge) och Sallerups s:n. Lunde
meyenn 1569. Samma väg kallas på sträckan från Sunnanå
till St. Uppåkra Trelleborgsvägen (Trällebå'rrsväjen), ett
namn som tidigare har förekommit i Husie omväxlande med
Lundavägen; jfr Trelleborgis mey 1569. Denna väg var en
gammal genväg mellan Lund och Trelleborg. Dess nuvarande
officiella namn inom Husie är Tullstorpsoägen.
Lusthög (Lissthö.j), ättehög å Kvarnby n:r 15. Lusthög
1864.

Långebjer el. Långebjersbacken å Kvarnby n:r 9.
Långebjersbaeken, samfällt grustag å Ö. Skrävlinge n:r 13.
Långbier 1774.
Långebjersmossen (-mossen) å Kvarnby n:r 9.
Lärsäeken (Lärsä'kken), torvmosse å Husie n:r 5. Leereseken
1569, Lärsäck 1864. Troligtvis sammansatt med sydskånskt
läred, lärft.
Mellankärr (Mällomtjär), mosse i Kvarnby vid vägen från
Kvarnby by till ö. Kattarp.
Mjöhög (Mjö'hö.j), torvmosse å Kvarnby n:r 5, tydligtvis
namngiven efter en försvunnen hög i närheten. Möhey (!) och
Möhöys agre 1569; Mjöhög 1864. Av mjö = smal, trång, försvunnet ur levande språkbruk men bevarat i ortnamn såsom
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Murmans kritgrav. Foto Helge Andersson.

Mjöböke i Visseltof ta och Mjöhult i Allerum och i Farhult,
Mjönäs i Vånga m. fl.
Morgondagsstycket (Mkirendastikked), åker å Kvarnby n:r 9.
Murmans kritgrav (Mtirmanns kridgrtio) å Kvarnby n:r 10.

Efter bruksägaren C. Th. Murman i Malmö, nämnd såsom
ägare 1904.
Möllarebacken (Myllarebakken) på ägorna till Hohögs mölla

i Ö. Skrävlinge.
Möllarebanken (Myllareba.nken), hög järnvägsbank där
Malmö—Genarpsbanan framgick s. om Hohögs mölla å Ö.
Skrävlinge n:r 4; kvarligger efter järnvägens nedläggande.
Möllebacken (Myllebakken) å Kvarnby n:r 15; efter en f. d.
väderkvarn, kallad Ha.ns Annorsa-myllan.
Möllebron (Myllebroen) å Riseberga i ö. Skrävlinge vid platsen för en f. d. vattenkvarn, benämnd Risebarrja vannmjlla.
Ornan (o.rnan), sträcka av Lundavägen (nuv. Tullstorpsvägen) vid ö. gränsen av ö. Skrävlinge, troligtvis en reminiscens av ett bortglömt namn Ornemosse i ö. Skrävlinge. 1774
nämnes Ornemåse i ö. vång. Av orne = fargalt.
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Pllekärr (Piletjarr el. Piletjär), mosse å Kvarnby N:r 15. Jfr
Piileholmen 1569.
Prästastigen (Prässtastien), kyrkstig i Kvarnby och Husie,
mellan Kvarnby gamla prästgård och Husie kyrka.

Prästavägen (Prässtavä.jen), äldre benämning på Sallerupsvägen på sträckan genom ö. Skrävlinge med fortsättning fram
till S. Sallerup. I äldre tid, då S. Sallerup var prebende till
Malmö S:t Petri församling (1564-1832), färdades prästen
denna väg ut till Sallerups kyrka.
Risebergabäcken (Risebarrjabäkken), bäck som passerar
Riseberga ägor i ö. Skrävlinge och utmynnar i Sege å. Se
vidare Husiebäcken.
Risebergaängen (Risebarrjaä.ngen) å St. Riseberga gård i ö.
Skrävlinge. Jfr Risbier 1774.
Rockhögarna (Råkkhö/ jana), tre f. d. ättehögar å Kvarnby
n:r 10. Av högarna blev en jämnad 1896 och två 1924 för utvidgning av Murmans kritbruk. Rockhögarne 1864. Jfr Råkkhö.j i Haglösa i L. Slågarps s:n, Skytts h:d. — I Sönderjyske
stednavne bd V upptages Rokhöj på Als med tillägget: "Af
rokke, jfr Rokkestenen, Navn paa en Langdysse i Frederiksborg Slotssogn, der har Navn af at Dwkstenen lader sig rokke."
Runda hålet (Ronna holled), mosse å Kvarnby n:r 9.
Runde mosse (Ronne mosse), också å Kvarnby n:r 9.
Sandbacken (Såunbåkken), en lång backe å Kvarnby n:r 9.
Senare granplanterad och kallad Granebacken.
Skalens hund (Skålens hong), äng med källa å ö. Skrävlinge n:r 7 vid vägen emot Riseberga. Nästan bortglömt namn;
de närmare omständigheterna vid namngivningen okända.
Skrubbebacken (Skrobbebakken) å Kvarnby n:r 9.
Skrubbäng (Skrobb.äng) å Kvarnby n:r 9. Jfr under Skrubban, nuv. Fridentorp. Skrubbebacken och Skrubbäng innehålla skrubb i bet. ojämn terräng, vegetation av buskar och
ris ("kratt"); jfr Dahlerup, Ordbog over det danske sprog bd
19 och Bornholms stednavne sid. 225.
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Skälemosse (Själlemosse) å ö. Skrävlinge n:r 8 i skälet
(själled = gränsen) emot V. Skrävlinge. Det är icke omöjligt
att första leden är en gammal böjningsform av "sköld", som
synes vara förhållandet med Skällebjer i Skabersjö.
Smedhålan (Smaiollan), åker å Kvarnby n:r 9.
Sporrhögsbacken (Spårrhöjsbakken), ättehög å Husie n:r 1.
Sporhöjsbacken 1864. Innehåller troligtvis spårrhö.j som är de
sydväst-skånska målens form för "sparvhök".
Stackamossen (Stakkamossen) å Kvarnby n:r 9.
Stöttehög (Styttehö.j) ättehög å Kvarnby n:r 5. Stöttehög
1864. "Den har fått sitt namn deraf, att den vid högtidsaftnar
skulle stå på guldstötter." (Bruzelius.) Jfr Helge Andersson i
MFÅ 1957 sid. 116, not 31, varav följande uppteckning från
senare tid citeras: "Når de va hellet, sto höfen po gollstyttor,
å trållen spilla å dansa, så de sto bärlien ti." Se ock H. A. i
MFÅ 1960 sid. 92 med sägenuppteckning och avbildning av
högen.
Tornhög (Tornhö.j), ättehög å ö. Skrävlinge n:r 7 vid Trollängens gård. Tornhög 1774, 1864. Jfr H. A. i MFÅ 1957 sid. 116,
not 26. Av torn = hagtorn.
Vanneslätt (Vanneslä'tt), allmänning med samfällt grustag
å Ö. Skrävlinge n:r 6.
Vingebacken el. Vingebjer å Kvarnby n:r 9. Av adj. vinj,

senare ving, vind, sned.
Ålaholmen (Ålahållmen), sank ängsmark å ö. Skrävlinge
n:r 7. Motsvarar det numera bebyggda området utmed örnbogatan s. om Sallerupsvägen. Torde innehålla ål, mark som
ligger i träda och användes till gräsbete.
Åsåkersbacken (Å'sagorsbakken) å ö. Skrävlinge n:r 6.
Änghagen (Änjhitven), äng å Kvarnby n:r 6.

En jämförelse mellan marknamnen i Lunds stifts Landebok
1569 och de namn, som kunnat upptecknas i 1900-talets folktradition, visar att i Husie ett större antal namn kunnat återfinnas än i åtskilliga andra socknar.
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Landeboken: Bybierg, Gerppe, Gerppeager, Store Glantzhöy, Lille Glantzhöy, Haahöyene, Hampeagers kulle, Hulhöys ager, Leereseken, Lunde weyenn, Möhöys ager, Piileholmen och Trelleborgis wey.
Folktradition på 1900-talet: Bi'bårrsbakken, Vi'bårrsbakken
el. Bibelsbakken, Jä.rpe, Jä.rpe mosse, Glånnshö.j. el. Glannshöjsbakken, Höhö.jane, Ha.mpak olla, Hollhö.J, Lärsä'kken,
Longave.jen, Mjö'hö.j, Piletjarr el. Piletjär och Trällebå'rrsve.jen. Därtill kommer Frelinghöy, i nutiden Frillingehög
(Frillinjehö.j), som ingår i den del av Kvarnby, som tillhör
5: Sallerups socken.
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Södra Sallerups kyrka. Foto Berndt Johnsson.

SÖDRA SALLERUP
yngsta Malmö — en urgammal kulturbygd.

An Helge Andersson.
Qödra Sallerups socken, som i kommunalt hänseende inf örkilivades med Malmö stad 1952 och således är den senast inkorporerade lantsocknen, utgör urgammal kulturbygd och
hör till de tidigast befolkade trakterna i provinsen. Den rikliga
tillgången på flinta skapade de materiella förutsättningarna
för en blomstrande stenålderskultur och gynnade uppkomsten av samhällsbildningar. Flintan ligger här inbäddad i mäktiga kritlager. Med hackor av hjorthorn bröt stenåldersfolket
loss den begärliga flintan, som fördes upp genom lodräta
gruvschakt i de lösa kritlagren. Den upphämtade flintan be111

Frillinge hög. Foto Helge Andersson.

arbetades intill schakten. Kring flintgruvorna utvecklades
omfattande boplatser, varav talrika lämningar anträffats i
sen tid.1)
Om rik kultur och bebyggelse även under följande epoker
vittna tre bronsåldershögar inom socknen, av vilka Frillinge
hög å Kvarnby nr 7 intill Tullstorpsvägen är den ansenligaste.
Högen omnämnes redan 1569 i Lunds Stifts Landebog,2) som
upptar marknåmnet Fredlinge höys agir. Traditionen berättar, att en dansk prins eller vikingakonung vid namn Frilling
skall ligga begraven i högen. Arkeologen N. G. Bruzelius beskriver 1864 Frillinge hög som "7-9 aln. i höjd, omkring 150
alnar i omkrets, samt försedd med fördjupning i midten."3)
Från Frillinge hög vandrar enligt sägnen en lyktgubbe till
Ershög i grannsocknen Husie under mörka höstkvällar. Det
är enligt folktron en oärlig lantmätare, som till straff blivit
osalig och irrar omkring i rågången.4) Vid Nummertolvsvägen
å Sallerup nr 13 ligger en hopsjunken och övervuxen gravhög, och å Fårabäck nr 2 intill Segeå ligger en annan mindre
hög.
S. Sallerups socken består av byarna Sallerup, Tullstorp,
Fårabäck, östra Kattarp med Kvissle och området nr 7 av
Kvarnby. Kyrkplatsen är av ålder belägen i Sallerups by, som
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gett namn åt hela socknen. Till undvikande av förväxling fick
socknen 1885 namnet Södra Sallerup. I Skåne finnas ytterligare
två Sallerup; Västra Sallerup i Harlagers härad och östra Sallerup i Frosta härad. Sallerup omnämnes flera gånger i medeltida handlingar sedan 1200-talet, men då inget härad anges, är
det oklart, vilket Sallerup som avses. Med 1500-talet bli uppgifterna säkrare. I ett brev från 15626) omtalas ett skifte mellan
herr Verner Parsberg6) och Lunds domkyrka, varvid den
förstnämnde får "1 Gaard i Sallerup Sogn og By i Oxie
Herred."
Sallerups kyrkby är en av de få kyrkbyar, som ännu kan
uppvisa ett komplex av byggnader, vilka av ålder höra intimt
samman; kyrka, prästgård och klockaregård.
Kyrkan i S. Sallerup daterar sig med sina äldsta delar från
senare hälften av 1100-talet. I sitt ursprungliga skick bestod
kyrkan av tvåkvadratiskt långhus och enkvadratiskt kor med
absid i öster. Tornet vid långhusets västända restes vid 1200talets mitt. I slutet av medeltiden utvidgades koret i öster,
varvid absiden revs och ersattes med en ny kvadrat. I kyrkans vapenhus — tornets bottenvåning — ha påträffats
fragment av medeltida kalkmålningar. Takvalvet är här dekorerat med bladornament i gult och grönt, och på norra och
södra väggen sitter ett konsekrationskors i rödbrun färgton.
Kyrkan har varit föremål för flera genomgripande restaureringar. Sin första omfattande restaurering genomgick den på
1700-talet. En i norra korsarmen upphängd trätavla förtäljer
bl. a. härom: "År 1767 och 1768 Är Thenna Sallerups Kyrckia
till Altare-Tafla, Predikstol samt Stolrum och Sacristia förnyad och öfwer alt innan och utan ansenligen reparerad, då
ADOLPH FRIDRICH och LOVISA ULRICA, Sweries Utwaldaste Par, buro Kronorne, gladde Folket, skyddade och
upplifwade Wetenskaper." Mera omfattande var restaureringen 1863-64, då de båda korsarmarna uppfördes, och kyrkan i övrigt erhöll sitt nuvarande utseende. Trots restaureringar och ombyggnader har kyrkan väl bevarat sin medeltida prägel, vilket till stor del är professor C. G. Brunius'
förtjänst. Det var professor Brunius, som ledde restaureringen
1863-64 och anknöt de nyuppförda korsarmarna till den ur8
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sprungliga byggnadsstilen. Den sista restaureringen verkställdes 1931, då kyrkan fick nytt altare, och orgelläktaren flyttades till sin nuvarande plats i norra korsarmen. Den nya
altaruppsatsen är utförd av Hugo Gehlin. Mittfältet domineras
av den välsignande Kristusgestalten, omgiven av bilder ur den
heliga historien. Kyrkans gamla altartavla, en 1864 av P. Clausen utförd reproduktion av Lionardo da Vincis "Nattvarden",
hänger i södra korsarmen. Kyrkan har en snidad och målad
åttakantig dopfunt av ek från 1600-talets första hälft. Funtens övre del uppbäres av snidade apostlafigurer. Sidofälten
uppta symboliska framställningar av olika dygder såsom tro,
hopp, kärlek, vishet, rättvisa och måttlighet. Bland kyrkans
övriga inventarier märkes över ingångsdörren till långhuset
en vapensköld med det svenska riksvapnet med Carl XI:s
namnchiffer i guld på blå botten, flankerat av två förgyllda
lejon. Sådana vapensköldar uppsattes i de skånska kyrkorna,
sedan Skåne 1658 blivit svenskt för att påminna sockenborna
om vem som var deras rätta världsliga överhet. På gavelfönstret i södra korsarmen hänger ett av konstnärinnan Ingrid
Larsson komponerat krucifix. Kyrkan erhöll 1960 en ny predikstol i japansk ek, ritad av arkitekt Aina Berggren i Landskrona och med reliefer av konstnär Per-Eric Willö i Stockholm?) I tornet hänga tvenne klockor, en större och en
mindre, båda gjutna i Malmö. Storklockan är gjuten 1617 av
Eggert Eilerson-Rotgeiter och lillklockan 1756 av Andreas
Wetterholtz.8)
Kyrkan ligger i dag som medelpunkt i en fredlig byidyll.
Historien omtalar emellertid en krigisk episod från forna
ofredsår. Under danska revanschkriget 1675-79 utkämpades
den 29 oktober 1678 en drabbning på kyrkogården mellan 200
svenska dragoner, understödda av 40 ryttare, och en dansk
styrka på 1000 man. Om denna drabbning berättar i sin dagbok fältprästen Johan Jacob Winslow, som följde svenska
hären: "Begge gen. majorerne, Mehrheim och Lewitzow,
funno ett annat parthij swenskar af 200 dragoner och 40 ryttare, som hade satt sig på Sallerups kyrckiogård wid Malmö;
men oanseet gen. maj. Mehrheim wahr wäl 1000 mann starck,
dock skutho dhe swenske mandeligen från sig: gen. majorerne
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wille icke heller löpa obetänckt på dhem, uthen höllo krijgsråd med sine officerare, huilcke meente, dett wille koste för
mycket att angrijpe fienden, och deres ordre war ej heller att
giöre sådan attacque. Därmed gingo gen. majorerne därifrån
och satte sig 1/2 mijhl därifrån om natten ... men dhe swenske
achtade tijden och gingo af kyrckiogården om natten och
kommo till Malmö wid hönsegäll, så att där gen. majorerne
Mehrheim och Lewitzow igen kommo om morgonen, wohro
de alt borthe, hwaröfer emillen Mehrheim och Lewitzow blef
en stor jalousie."9)
I den äldsta lantmäterihandlingen angående S. Sallerup
"Geometrisk Afmätnings Description öfwer Sallerupp Sochn
och Sallerupp Byy",10) upprättad av lantmätare Samuel
Kruse år 1700 heter det bl. a. "Åckern ähr uthi 4 Wångar Belägen, Bestående en dehl af godh Muhliord, dels består den af
Lerjordh och Lerblandat Jordh, dehls af Sand och Sandblandad Jordh." I en beskrivning från 176511) heter det om Sallerup: "Sallerups Sochn och By har Crono indelt 1 5/16, Prestegård 1, Utsockne Frällse 2 3/4 Torups Gård, Kyrcko 1 Lunds
Domk. Gatehus 11, Nödtorftigt utsäde och hö med någon
Torfjord." Sallerups kyrkby enskiftades år 1806 av lantmätare Magnus Wremp. Enskiftesprotokollet12) upptar hemmanen nr 1-11 och nr 13. Sallerup nr 1 utgöres av prästgården,
nr 2 "Utsockne Frälse Gatuhus under Torups Sätesgård", nr
3 utsockne frälsehemman, nr 4 "en Klåckare Grund eller
fästa, som nu under Klåckare Lägenhet innehafwes och brukas af Klåckaren Moderus", nr 5 utsockne frälsehemman, nr
6 "Utsockne Frälse Gatuhus under Torups Sätesgård", nr 710 kronorusthållshemman, nr 11 utsockne frälsehemman och
nr 13 domkyrkohemman. En beskrivning från 184013) upptar
samma mantalstal som beskrivningen från 1765, men antalet
gathus anges nu till 9, och dessutom redovisas "3 mindre kyrkolägenheter, tillräckelig och god åker och äng jämte nödig
torfjord, en skattelagd Wäderkvarn".
Den prästgård, som omnämnes i enskiftesprotokollet, och
som var belägen intill kyrkogårdsmuren norr om Sallerupsvägen, nedbrann den 24 mars 1882. I kyrkoarkivet i S. Sallerup
bevaras en berättelse om eldsvådan i prästgården, författad av
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Södra Sallerups prästgård. Foto Helge Andersson.

kyrkoherden Abraham Kjellander.14) Om brandorsaken skriver kyrkoherden: "Huru elden kom ut har ej kommit i dagen.
Visserligen voro eldstäderna mycket dåliga, men att döma af
de upplysningar, som afgåfvos vid polisförhören härefter, är
dock troligt, att elden anlagts. Men af hvem? Gud vet det och
en gång torde han bringa det i dagen!" Kyrkoherde Kjellander lät samma år uppföra ny prästgård söder om Sallerupsvägen, vilken ännu kvarstår. Prästgården i S. Sallerup är en
av de vackrast belägna prästgårdarna i stiftet, omgiven av en
härlig trädgård med näckrosdamm. Trädgården anlades av
kyrkoherde Kjellander för en kostnad av 1.200 kronor. Den
höga anläggningskostnaden orsakades enligt kyrkoherdens
berättelse därav, "att mycket jordarbete måste utföras genom
utbyte af bättre jord i stället för en stor del dervarande oduglig, helst älven en ganska stor mängd, något öfeer 200 st.
fruktträd af diverse ypperliga sorter, samlade från flere håll
och en ännu större mängd här- och blomsterbuskar m. m.
blef vo der planterade".
Sallerups kyrkby har kvar sin gamla klockaregård, som är
halmtäckt och uppförd av korsvirke med tegel- och lerväggar.
Sallerups klockaregård utgör ett gott exempel på genuina
allmogebyggnader från förra århundradets första hälft och
är värd all uppmärksamhet, då byggnader av denna art börja
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Klockaregården i Södra Sallerup. Foto Helge Andersson.

bli sällsynta inom Malmö stads område. Klockaregården var
fram till 1870-talet bostad åt klockaren i S. Sallerups församling. Den siste tjänsteinnehavaren, som bodde i klockaregården, var en klockare vid namn Isberg, och efter hans död
bodde hans änka kvar i gården. I ett visitationsprotokoll från
1858 heter det om klockaretjänsten i S. Sallerup: "Klockaren,
hoars lägenhet är anslagen till Rektor Scholae i Malmö, har ej
boställe, men nyttjar 12 tunnland god jord, hvaraf någon afgift årligen erlägges till Rektor. Dessutom åtnjuter klockare
som orgelnist i årlig lön af Kyrkan 50 RD Banco". I slutet av
1860-talet förenades klockaretjänsten med skollärarebefattningen i Fårabäck, och bostaden utgjordes av Fårabäcks
skola. Enligt visitationsprotokollet från 1868 var "klockaren
tillika Vaccinatör och njuter derför särskilt ersättning".
Klockare och skolmästare vid denna tid var Wilhelm Winström, som efterträtt den avlidne klockaren Isberg. I senare
tid har klockaregården varit uthyrd, men den står nu öde.
I Sallerups by ligger intill kyrkan å Sallerup nr 7 församlingshemmet Framnäs. Söder om Sallerupsvägen å Sallerup
nr 10 ligger Sallerups kvarn, en väderkvarn av holländsk typ,
som emellertid nu förlorat sina vingar. Ett välkänt hus i Sal117

lerup under förra århundradet var det s. k. Kabusakrued, en
landsvägskrog vid Sallerupsvägen å Sallerup nr 11, numera
försvunnen. På grund av närheten till kyrkan blev krogrörelsen aldrig godkänd av myndigheterna utan bedrevs som lönnkrog. I slutet av 1800-talet innehades "Kabusakrued"") av en
gammal man vid namn Nils Månsson, och på husväggen fanns
skylten: "Öl, Bier och Kaffe. Nils Månsson." Vägkorset vid
kyrkan var ett gammalt rastställe, där vägfarande brukade
vila ut i en liten gräsäng framför kyrkomuren.
I socknens norra del ligger Tullstorps by. Tullstorp omnämnes i ett gåvobrev från 1564,16) varigenom borgmästare Niels
Kuntze i Malmö av konung Fredrik II erhöll flera gårdar i
förläning, däribland "1 Gaard i Tulstrup". In i Tullstorp
sträcker sig en utlöpare av de mäktiga kritlagren öster om
Malmö. Kritfyndigheterna vid Mobacken i Tullstorp omnämnas redan 1738.17 ) Krita bröts vid denna tid endast till husbehov. Under sin skånska resa 1749 gjorde Carl von Linne en
avstickare 'från Malmö ut till Tullstorp för att på ort och ställe
beskåda kritans förekomst i naturen. I sin dagbok för söndagen den 17 juni skriver Linne: "Vid Tullstorp, på södra
sidan om gården, var en höjd, där folket plägade hämta hvit
lera. Denna lera var en riktig kritlera och liknade bleke, men
var alldeles krithvit, långt segare, något torrare och ren ifrån
sand. Bönderna hvitlimmade med denna lera sina väggar, der
hon stod fastare än bleke. I samma brott funnos ock stora
stycken af ren, klar, god och äkta krita, men i ringa quantitet
och liksom några kullerstenar."18) Det var först i början av
1860-talet, när driftiga köpmän togo hand om försäljningen
av krita som man kan börja tala om en verklig brytning av
krita. De bönder, som hade krita i sin mark, övergåvo lantbruket och anlade i stället ett kritbruk och blevo bruksägare.
Flera småbruk uppstodo i trakten, vilka emellertid nu uppgått i A/B Kritbruksbolaget i Malmö.
I en beskrivning från 176519 ) heter det om Tullstorp: "Tulstorps By har Crono indelte 2 31/48, Gatehus 1, Mager och ringa
åker och äng. För några år sedan war här anlagt ett Pipe=
bruk, men är nu ödelagdt, En god Pipe=lera finnes här på
egorne." Piplera är beteckningen på en vit, fet lera, som an118

Boningslängan å Sallerup n:r 7. Foto Helge Andersson.

vändes för tillverkning av tobakspipor, och det är tydligt, att
det i Tullstorp en gång funnits en tillverkning av kritpipor, i
folkmålet kallade kridpivor. Tullstorps by enskiftades 1812
av lantmätare Magnus Wremp. Byn omfattade enligt enskiftesprotokollet20) hemmanen nr 1-7, vilka alla voro rusthållshemman till Kongl. Skånska Carabinier Regementet.") I en
beskrivning från 184022) heter det: "Tullstorps By har 1 3/16
mantal Krono, 5/6 mantal Skatte, god åker och äng." Å Tullstorp nr 4 var förr en väderkvarn belägen.
I socknens södra del ligger Fårabäcks by. Fårabäck omnämnes flera gånger under 1400-talet, då här fanns en sätesgård,
som 1425 innehades av väpnaren Niels Gagge23) och 1452 av
väpnaren Henrik Gagge.24) Genom det tidigare omnämnda
gåvobrevet från 1564 erhöll borgmästare Niels Kuntze i Malmö
av Fredrik II "5 Gaarde og Faester i Faarebeck". I en beskrivning från 176525) heter det: "Fårabecks By har Crono
indelte 2, Skatte 1, Gatehus 4, Mycken och god åker och äng,
tillrädkelig Torfjord, något Fiske." Fårabäcks by enskiftades
1812 av lantmätare Magnus Wremp. Enligt enskiftesprotokollet26) omfattade byn hemmanen nr 1-6, av vilka nr 1 var
kronorusthållshemman och övriga anslagna till Kongl. Skånska Carabinier Regementet. Enskiftesprotokollet upptar vi119

dare "Schvalte Qvarnen till Hemmanet nr 1 och 4". Vattenkvarnen vid Segeå är nu försvunnen. I en beskrivning från
184027) heter det: "Fårabäcks By har 1 mantal Krono, 2 mantal Skatte, 2 Gatuhus, en skattelagd Wattenqwarn, mycken
och god åker och äng samt torfjord."
Mellan kyrkbyn Sallerup och Fårabäcks by ligger östra
Kattarps by. östra Kattarp omnämnes i ett testamente från
1414,28) där Fuglie kyrka tillerkändes "een gaard i Ostra
Katterup räntandes 1 solidum grot."22) Genom ovannämnda
gåvobrev från 1564 erhöll borgmästare Niels Kuntze i Malmö
av Fredrik II "4 Gaarde i Katterup". I en beskrivning från
17653°) heter det: "östra Kattarps By har Crono indelte 2 1/16,
Schole 1 Malmö Schola, Utsokne Frällse 9/16 Torups Gård,
Gatehus 2, Tillräckeligt och godt utsäde och Höbärgning."
östra Kattarp enskiftades åren 1812-13 av lantmätare Magnus Wremp. Enligt enskiftesprotokollet39 omfattade byn
hemmanen nr 1-8. Nr 1 och 2 utgjorde Krono Skatte Rusthålls Hemman, nr 3 och 4 Utsockne Frälsehemman, nr 5 och
6 "Malmö Triwial Skolae tillhörande Hemman, som nu på Lön
innehafwes af Professoren och Rektor Skolae Herr Magister
Ahlman" och nr 7 och 8 Krono Skatte Rusthålls Hemman.
Skolhemmanen i ö. Kattarp gå tillbaka till 1647. Efter reformationens genomförande i Danmark kom skolväsendet i ekonomiskt avseende att vila på den egendom, som indragits från
den katolska kyrkan. Inkomsterna utgjordes i huvudsak av
det s. k. altar- och vikariegodset, som uppkommit på så sätt,
att personer skänkt gårdar till kyrkan, vilkas avkastning
skulle gå till altaren, vid vilka själamässor skulle läsas för
donatorerna. Genom kriget mot Sverige 1643-45, då socknarna runt Malmö svårt härjades av svenskarna vid deras
försök att bemäktiga sig staden, hade Malmö skolas inkomster
väsentligt nedgått, och borgmästare och råd vände sig till
Christian IV med ansökan om att få skolmästarens lön förbättrad. Christian IV tillmötesgick stadens begäran och tilldelade 1647 rektorn i Malmö och hans efterträdare för all
framtid "Vitaria S:t Sepulchri", till vilket vikariat hörde fem
bondgårdar, varav två i Ö. Kattarp.32) I en beskrivning från
184033) heter det om ö. Kattarp: "östra Kattarps By har 1 7/16
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Skolhemmanet östra Kattarp nr 6. Foto Helge Andersson.

mantal Krono, 1 5/8 mantal Skatte, 9/16 Utsockne Frälse, 1
mantal Malmö Skola, tillräcklig och god åker så wäl som
Höhöstnad."
t$. Kattarp nr 2 och 9 utgöra Kvissle, en samling hus intill
Sallerupsvägen vid Segeå vid östra sockengränsen mot Bara
härad. I Kvissle låg förr en vattenkvarn, kallad Kvissle mölla.
Denna vattenkvarn omnämnes i Prästrelationerna 1624 som
"Quiszle malle" 34) Ett stycke längre nedför Segeå i Bjärshögs
socken låg förr en annan vattenkvarn, kallad Nockebro
mölla. Traditionen berättar, att det någon gång i mitten av
1800-talet rådde 'kiv och split mellan möllaren i Kvissle och
möllaren i Nockebro. I kivet hade kvisslemöllaren trumfkort
på hand, eftersom hans mölla låg längre uppåt ån. När han
ville ställa till förtret för nockebromöllaren behövde han bara
dämma upp vattnet, så gick inte kvarnhjulet i Nockebro. Ett
år, då det var ' synnerligen rikt vattenflöde i ån, dämde
kvisslemöllaren upp vattnet. När mycket vatten samlats i
kvarndammen och svämmorna, öppnade kvisslemöllaren och
hans drängar alla dammluckor och fördämningar på en gång.
De uppdämda vattenmassorna, som så plötsligt lössläppts,
forsade fram med sådan kraft, att kvarnhjulet i Nockebro
slets loss. Nu kunde inte nockebromöllaren mala på en tid,
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och kvisslemöllaren fick ensam utföra all malning i trakten
och gjorde goda förtjänster.35)
I Kvissle hölls under förra århundradet lönnkrog, vida känd
i bygden under namnet "Kvissle kru".
Till S. Sallerup hör slutligen också nr 7 av Kvarnby, vars
gamla byhem med övriga hemmansnummer ligger inom
grannsocknen Husie.
Skolundervisningen i S. Sallerup har gamla anor. Redan
1779 gjordes en början till ordnad folkundervisning i socknen,
då en skolordning fastställdes av Landshövdingeämbetet, varigenom undervisningen uppdelades mellan socknens klockare
och en antagen skolmästare. I ett protokoll från biskop Wilhelm Faxes visitation i socknen 1812 heter det: "Allmogens
Barn lära läsa Latinsk och Svensk stil, utantill Lutheri
Cateches och Lindbloms Förklaring." Protokollet omtalar, att
de tätt på varandra följande enskiftesförrättningarna i byarna förorsakat, att man inte kunnat uppföra något skolhus.
Undervisningen har blivit "handhafd af Scholemästare, som
uppehållit sig under vintertiden i Byarne". Som lön uppbar
skolmästaren "6 Kappor Råg för hvarje Åbobarn och 32 Skillingar Banco för hvarje Torpares, som begagna 'skolan". I ett
protokoll från en prostvisitation i socknen 1814 heter det om
undervisningen: "Hittills har en ambulatorisk Skolmästare
varit antagen i hvarje By, merändels endast för en vinter och
efter särskild accord för hvarje By, dock har Tullstorps By
förenat sig om 3 kpr Råg och 3 dito Korn af hvarje 1/3 Hemman såsom Ordinar Lön utom Veckopenningar." Innan skolmästare antogs, skulle han prövas och godkännas av pastor.
Samma år beslöto ö. Kattarps och Fårabäcks byar att bygga
ett gemensamt skolhus. I protokollet från visitationen 1814
heter det härom: "Innevarande år hafva östra Kattarps och
Fårabäcks Byar beslutat att bygga ett gemensamt Skolhus såvida Kongl. Maj:t tillåter, att 100 RD af Kyrkans Medel används till hjelp vid byggnadskostnaden, hvarförutan det
anslagits 6 Tnr Spannemål i årlig lön till blifvande Skolmästaren." Detta skolhus uppfördes 1823. Genom 1842 års folkskolestadga erhöll socknen två fasta folkskolor, en i Fårabäck
och en i Tullstorp. I en ämbetsberättelse från 1844 heter det
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om undervisningen: "Inom socknen finnas 2:ne fasta skolor,
vid hvilka vexelundervisningsmethoden begagnas. Skolstyrelsen utgöres af 8 Ledamöter, 4 vid hvarje skola, valde på obestämd tid. Skolhusen, som äro tillräckligt rymliga och väl
underhållna äro uppförda af korsvirke. Efter slutad morgonbön läses hvarje dag i Bibeln. Hela förmiddagen egnas åt
Christendomsundervisningen, och liksom undervisningen begynnes så slutas den ock hvarje dag med bön. Vid 6 års ålder
begynna barnen sin skolgång." I den gamla skolan i Fårabäck
föddes den 5 februari 1849 den blivande socialistagitatorn och
publicisten August Palm. Fadern Nicolaus Palm var skolmästare i Fårabäck. Socknen fick 1878 två småskolor, en i Tullstorp och en i Fårabäck. Sedan S. Sallerup införlivats med
Malmö stad, ha socknens skolor i Tullstorp och Fårabäck nedlagts, och barnen hänvisas till Husie skola, dit de åka med
skolskjuts.
Genom kungligt brev 156436 ) anslogs S. Sallerup som prebende åt Malmö S:t Petri församling, vars kyrkoherde således
fick uppbära inkomsterna av prästtionde och prästränta från
socknen. I gengäld hade emellertid kyrkoherden i S:t Petri
enligt brevet att i S. Sallerup hålla "en god, gudfrychtig
mandh till en Capelan". Enligt Lunds Stifts Landebog 1569
hade S. Sallerup 33 tiondegivare, som i tionde gav 6 pund råg,
13 pund korn, 20 tunnor havre, 14 lamm och 30 gäss. Dessutom uppbar prästen 15 mark i offer och som helgonskyld
5 pund korn. Socknens prebendeställning upphörde 1832,
då S. Sallerup kom att bilda eget pastorat. Den förste kyrkoherden blev pastorn vid Södra skånska infanteriregementet
Olof Lundius, som följt den svenska hären under fälttågen
mot Napoleon 1813-15. S. Sallerup förenades 1924 med Husie,
Bjärshög och Oxie.37) Ur denna pastoratsbildning utbröts
Husie 1949 för att bilda eget pastorat. Genom en ny pastoratsreglering, som träder i kraft 1962 förenas S. Sallerup ånyo med
Husie till ett pastorat och införlivas därmed även i ecklesiastikt hänseende med Malmö stad. Därmed sättes definitivt
punkt för en gammal lantsockens historia.
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Noter.
1) Om flintbrytning och förhistorisk bebyggelse se N. 0. Holst, Förhistorisk gruvbrytning i Sverige, Blad för bergshanteringens vänner 1912,
Densamme, Flintgruvor och flintgrävare i Tullstorpstrakten, Ymer 1906
och B. Schnittger, Förhistoriska flintgruvor och kulturlager vid Kvarnby
och S. Sallerup i Skåne, Antikvarisk tidskrift för Sverige 19, 1911.
2) Lunds Stifts Landebog 1569, utgiven av K. G. Ljunggren och B. Ejder,
Lund 1951, Första delen, sid. 396.
3) Jfr Utdrag av N. G. Bruzelii beskrivning av Oxie härad 1864, Malmö
Fornminnesförenings Årsskrift 1957, sid. 113.
4) Sägnen återges i Helge Andersson, Folkmål och Folktro i Husie, Malmö
Fornminnesförenings Årsskrift 1960, sid. 92-93.
5) Brev av den 7/2 1562; se Kancelliets Brevbelger 1561-65, sid. 104.
8) Om släkten Parsberg se Hiort-Lorenzen og Thiset, Danmarks Adels
Aarbog XXIV, Köpenhamn 1907.
7) Predikstolen invigdes söndagen den 11 december 1960, som var 3:e
söndagen i Advent, av kontraktsprosten Tage Ikander.
8) Om kyrkan se vidare Helge Andersson, Södra Sallerups kyrka. Historik och Beskrivning, Malmö 1955.
9) Johan Jacob Winslows dagbok öfver kriget 1676-79, Samlingar för
de skånska landskapen, Martin Weibull, 1874.
10)Länslantmäterikontoret, Malmö, S. Sallerups socken, akt nr 1.
ii) J. L. Gillberg, Historisk, oeconomisk och geographisk beskrifning
öfwer Malmöhus lähn, Lund 1765.
12)Länslantmäterikontoret, Malmö, S. Sallerups socken, akt nr 9.
13)J. L. Gillberg, Historisk, oeconomisk och geographisk beskrifning
öfver Malmöhus lähn, Andra upplagan, omarbetad och utgiven av Nils
Bruzelius, Lund 1840.
14)Se G. Carlquist, Lunds stifts herdaminne, Oxie kontrakt, Lund 1948.
15)Av kabusa =kyffe, trångt utrymme, namnet givet på grund av det
trånga utrymmet. Folkmålets kru = krog.
18) Brev av den 2/6 1564, se Kancelliets Brevboger 1561-65, sid. 455.
17)Uppgift i Janne Agri, Oxie Härad, Lund 1932, sid. 34.
18)Carl von Linn6 Skånska Resa, Lund 1874.
15 Se not 11.
20)Länslantmäterikontoret, Malmö, S. Sallerups socken, akt nr 10.
21)Sedermera Skånska Dragonregementet.
22)Se not 13.
23)Enl. brev av den 25/10 1425; Fortegnelse over Danmarks Breve fra
Middelalderen, Köpenhamn 1906; om släkten Gagge se Hiort-Lorenzen og
Thiset, Danmarks Adels Aarbog X, Köpenhamn 1893.
24)Enl. brev av den 7/12 1452; Fortegnelse over Danmarks Breve fra
Middelalderen, Köpenhamn 1906.
15) Se not 11.
28) Länslantmäterikontoret, Malmö, S. Sallerups socken, akt nr 15.
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27)Se not 13.
28)Enl. brev av den 21/3 1414; Fortegnelse over Danmarks Breve fra
Middelalderen, Köpenhamn 1906.
20) Solidum (skilling) grot = 12 grot; under 13- och 1400-talen var grot
ett danskt mynt =9 penningar.
30)Se not 11.
31)Länslantmäterikontoret, Malmö, S. Sallerups socken, akt nr 15.
32)Se vidare Sigurd Schartau, Malmö Högre Allmänna Läroverk under
den danska tiden, Festskrift, Malmö 1929, sid. 127.
33)Se not 13.
34)Se vidare John Tuneld, Prästrelationerna från Skåne och Blekinge
av år 1624, Lund 1934, sid. 15.
35)Traditionen meddelad av handlande Henning Nilsson, Bjärshög, född
1900, död 1960.
35) Kungl. brev A 79, MSA.
37) Om pastoratshistorien se vidare G. Carlquist, Lunds stifts herdaminne, Oxie kontrakt, Lund 1948.
Källmaterial.
Vid utarbetande av föreliggande uppsats ha förutom de i noterna nämnda
källorna använts handlingar tillhörande S. Sallerups kyrkoarkiv (från
tiden före omkr. 1860 förvarat i Landsarkivet i Lund), främst protokoll
från biskops- och prostvisitationer, sockenstämmo-, kyrkoråds- och skolrådsprotokoll.
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Kvarteret Diskonten vid Östergatan på 1700-talet. Rekonstruktion av
Einar Bager.

RÅDHUS - RIKSBANK - STADSARKIV
Några anteckningar rörande kvarteret Diskontens byggnadshistoria

An Leif Ljungberg.
Christiern II:s sjätte regeringsår hotades Malmö av
Under
en stor fara. Vintern och våren
hade ganska mycket
1518

krigsfolk dragits samman till trakten av Malmö; det hade
varit knappt med solden, varför manskapet hotade att själv
skaffa sig vederlag genom att intaga och plundra staden. Natten mellan den 15 och 16 maj nämnda år höll krigshövitsmannen Sivert von Melen en konferens på Malmö rådhus med
stadens styresmän för att överlägga om de åtgärder, vilka
borde vidtagas för att rädda staden. Ilbud avgick till konungen i Köpenhamn; genom överhetens kloka åtgärder lyckades
126

man avvärja katastrof. Denna nattliga sammankomst är en
bland många dramatiska episoder, vilka utspelats på stadens
gamla rådhus, beläget på västra delen av den tomt där stadsarkivbyggnaden nu ligger.
En annan historisk händelse, som där ägde rum, var förknippad med det märkliga mötet mellan Danmarks och Sveriges
konungar, Fredrik I och Gustav Vasa. Här undertecknades
den 1 september 1524 den överenskommelse parterna emellan,
vilken kallats Malmö recess. I ett av rådhusets gemak beseglades akten och innehållet förkunnades ljudeligen från en
med gyllenduk behängd svale, på det var och en månde få
veta, hur förhållandena var mellan de två rikena och att fienden därav måtte förskräckas, för att använda något av den
samtida krönikörens ordalag.
Det var epilogen för detta stadens äldsta kända rådhus.
Snart därefter togs Heligandshuset på nuv. Stortoget i anspråk som rådhus för att inom kort avlösas av Jörgen Kocks
ståtliga byggnad, vilken fortfarande utgör stommen i det nuv.
rådhuskomplexet.
För att återvända till det gamla rådhuset, så har uppgifter
om detta anträffats tidigast 1434 — i Registrum ville Malmoyghe — i samband med Erik av Pommerns befallning den
10 februari sagda år till alla jordägare i Malmö att bidraga
till stadens befästande. Rådmannen Henrik Ohlson skulle
bidraga till uppförande av stadsmuren mot sjösidan med två
famnar "norden hans gaard som ligger twrt uth fra raadhwset ok uthmeth stranden". Det är detta rådhus som i Lyder
van Fredens kämnärsräkenskaper 1517-1520 nämnes "then
staare Raadstwge" till skillnad från en väster därom belägen
byggnad, vilken i nämnda räkenskaper år 1517 benämnes
"then ny Raadhwss". Namnen på dessa båda byggnader ha
också varit "then gamble Raadhwss" resp. "then lille Raadstwge". Av våra kämnärsräkenskaper framgår också, att bagarelaget hade sina salubodar upp till det stora rådhuset.
öster om rådhusbyggnaderna låg det medeltida torget, varav den närmast belägna delen användes som tingsplats ännu
1512, men snart därefter torde ha upphört att begagnas som
sådan.
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Byggnad i kvarteret Diskonten. Uppförd 1812 efter ritning av Anders
Sundström. Rekonstruktion av Einar Bager.

Rester av det stora rådhuset funnos ännu kvar på mitten
av 1700-talet, men försvunno helt 1760. Det lilla rådhuset var
i bättre skick och omnämnes så sent som 1807; strax därefter
torde det ha jämnats med jorden.
Redan på 1530-talet hade norr om dessa byggnader längs
Östergatan uppförts boningshus. Vid 1692 års tomtindelning
hade de jordstycken vi här ha intresse för åsatts nummerna
221 (den östliga delen) och 222 (den västliga). Det är här ej
anledning följa ägarelängden i detalj, då det är bebyggelsehistorien, som är huvudsaken. Beträffande tomten 222 skall
emellertid nämnas, att den år 1810 inköptes av "Kongl. Slotts
Conductören" Anders Sundström, rådman Elias Johan Möller
och faktor Christian Kockum. När den förstnämnde året därpå sålde sin tredjedel till medintressenterna, skedde det — enligt Einar Bager — på det uttryckliga villkoret, "att byggnaden fullföljdes efter den uppgjorda ritningen". Att Sundström
varit upphovsman till den väl proportionerade byggnaden är
höjt över allt tvivel. Kockum blev småningom ensam ägare av
fastigheten, vilken han 1822 avyttrade till översten och postinspektoren Ejlert Joachim Troil. Fastigheten utmättes 1831
för skuld, inköptes av hospitalssysslomannen och v. härads128

tistergatan IM 1860-talet. Riksbanksbyggnaden synes t\ a hus hitom
"Hotell Tunnelns" trappgavelshus. Göran Olsgatan fick sin nuvarande
bredd i samband med uppförandet av smedbergska byggnaden 1886-88.
Foto Löwendahl.

hövdingen Olof Chrysander, men såldes av honom omgående
till direktionen för rikets ständers lånekontor i Malmö.
Malmökontoret av vad vi nu kalla Sveriges Riksbank öppnades den 6 april 1824 i hörnet av Väster- och Frans Suellsgatorna eller i "Kramers annex" för att använda en modernare benämning; det skedde i form av filial till "Rikets ständers banks diskontverk". Det gängse namnet blev dock "Rikets
ständers lånekontor" eller efter representationsreformens genomförande 1866 "Sveriges riksbank". Riksbankens avdelningskontor var icke den första bankinrättningen i Malmö.
Det var "Malmö diskontverk", ett privat företag grundat
1803, vilket 1817 gick ett sorgligt öde till mötes och då måste
likvidera. "Lånekontoret Diskonten", som denna bank i dagligt tal kallades, hade sina lokaler i Berghska fastigheten vid
Kyrkogatan (glt. nr 352-354). Hit flyttade riksbanken redan
1825 men etablerade sig 1831 i ovannämnda fastighet vid öster9
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John Smedbergs ritning till Riksbanksbyggnad i Malmö 1886. Fasad åt
Östergatan. MSA.

gatan, som samtidigt restaurerades för 2.666 rdr 32 sk banko.
— När staden 1865 kvartersindelades, betecknades riksbankens tomt (glt nr 222) jämte den angränsande (glt nr 221) som
kvarteret 44 Diskonten II resp. I (nu = kv. Diskonten 2 resp.
1), vilket ansågs lämpligt med hänsyn till bankens traditioner.
E. Bager har gjort en å sid. 128 avbildad rekonstruktion
av riksbankens i Malmö äldsta byggnad. Av en fotografi från
Östergatan från 1860-talet, tagen av en fotograf Löwendahl,
— troligen identisk med "fortepianofabrikören" J. H. Löwendal i Malmö — få vi också en uppfattning av sagda hus. Förutom utrymmen för banken fanns tjänstebostad för "bankoombudet", som riksbanksdirektören då kallades, ävensom för
vaktmästaren. På vår fotografi skymta vi på gatan framför
fasadens mitt en skyllerkur. Militär bevakning av riksbankens fastighet ägde rum fram till den 27 september 1888.
Tomten 221 eller den östliga delen av kvarteret hade 1850
kommit i kronouppbördskamreraren Gott fried Beijers och
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John Smedberg. Foto omkr. 1905.

hans hustrus ägo. Efter dessa makars bortgång (1878 resp.
1880) sålde sterbhuset fastigheten till Sveriges riksbank (lagfart 1883 6/8), som under åren 1886-88 lät riva de på de
sammanslagna tomterna befintliga byggnaderna, och där uppförde ett nytt komplex. Byggnadsnämnden godkände byggnadsförslaget den 7 juli 1886. Originalritningarna förvaras i
stadsarkivet och äro signerade John Smedberg; de äro därtill
godkända av densamma i egenskap av t. f. stadsarkitekt.
John Smedberg var född 1851 i Stockholm; efter genomgång
därstädes av Akademien för de fria konsterna fortsatte han
sina studier i Paris vid l'Ecole des Beaux Arts och hos arkitekt Charles Garnier, Stora operans skapare samt i Italien.
Efter återkomsten till hemlandet 1878 blev han lektor i byggnadskonst m. m. vid Tekniska elementarskolan i Malmö, för
vilken han 1911 blev rektor. Han avled 1913. Ewert Wrangel
säger, att han var "en man, som uppfört talrika byggnader i
Malmö, såväl offentliga som enskilda, i olika stilarter, ofta
med fin takt valda och tillämpade".
Smedberg lade ner stor omsorg på utformningen av Riksbanksbyggnaden. I mars 1885 förelågo två alternativa förslag,
vilka dock ej godtogos av riksbanksledningen; den 7 novem131
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John Smedbergs ritning till Riksbanksbyggnad i Malmö 1886. Fasad åt
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ber avfordrade man honom nya ritningar, vilka blevo de definitiva. F. W. Scholander var Smedbergs lärare vid Konstakademien. Man får det intrycket, att det är dennes synpunkter på det allsidiga historiska stilidealet, som går igen hos
eleven. Denne accepterar liksom sin läromästare nära nog alla
stilarter, vilket visar sig i hans byggnadsverk. Några exempel
på av honom ritade byggnader skola här anföras. Sydsvenska
Dagbladets och Sparbanken Bikupans hus, Stadsbiblioteket
(förutv. Museet), Hushållningssällskapets fastighet, Realskolan och Tekniska elementarskolan. Bland privatägda skall
nämnas Aspska huset vid Slottsgatan. Vid utformningen av
Riksbanksbyggnadens yttre har han emellertid gått andra
vägar än denna sin lärofaders; Scholander krävde en viss
historisk enhetlighet i arkitekturspråket. Riksbanksbyggnadens exteriör är en blandning av motiv från olika tider med
grekiserande formdetaljer. Rundbågarna å bottenvåningen
med sitt gallerverk av järn markera byggnadens solida egen132
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Ritning till kejserliga riksbanken i Berlin. Efter "Berlin und seine Bauten", 1877. — Archivdirektor, doktor G. Zimmermann, Berlin-Dahlem, har
varit förf. behjälplig att uppspåra denna förebild till den smedbergska
byggnaden i Malmö.

skaper, vilka man gärna förbinder med ordet bank. Till de
speciellt klassicistiska dragen kunna väl räknas andra våningens korintiska pelare, kornischen över byggnadens centralparti, omfattningarna runt andra våningens fönster samt den
"vagt phalliska" listen mellan första och andra våningen.
Huruvida arkitekten avsett dessa prydnader som sådana symboler är väl knappast troligt. — De i tegelytan befintliga
miinstermurningarna voro då något för Malmö ganska nytt.
Smedberg har vid utformningen av denna vår byggnad tagit
intryck av, vad som då rörde sig i tiden. Ja, han har haft en
direkt förebild i den kejserliga riksbanksbyggnaden vid Jägerstrasse i Berlin. "Geheime Regierungs- und Baurath". F.
Hitzig var arkitekt för detta byggnadsverk, som uppfördes
åren 1869-76.
1886 års planritningar över Riksbanksbyggnaden visa en
E-formig grundplan med front åt Östergatan. På första våningen inreddes kontorslokaler och i sydöstra flygeln bostad
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för vaktmästaren. På andra våningen gjordes plats för bankens expedition — "banksalen" — vilken blev ett väl proportionerat rum med en golvyta av 15 x 8,5 m. och en takhöjd av
8 m. Dess inre dekor utformades för att korrespondera med
våningens yttre. Taket målades med akantusrankor och å la
grecque av målaremästarna A. E. Bang och M. N. Thulin och
runt taket anbragtes en konsolgesims med palmettmotiv. —
Andra våningen upptogs i övrigt av kassa- och direktörsrum,
samtalsrum och arkiv, vidare rum för revisorer och ombudsman, toilettutymmen m. m. En pompös trappuppgång i tidens
stil förmedlade samfärdseln från entrén åt Östergatan på
husets mitt med första resp. andra våningen. Någon bostad
för riksbanksdirektören inreddes emellertid icke i det nya
palatset.
Entreprenörer för bygget blevo byggmästarna L. F. Bang
och M. W. Ekelund; entreprenadsumman blev 102.000 kronor.
Enligt kontrakt skulle det stått färdigt den 1 augusti 1888,
men på grund av den kalla vintern blev det något fördröjt.
Avsyningen skedde 4 september s. å. av arkitekten Salomon
Sörensen (sederm. stadsarkitekt i Malmö), målaremästaren
A. Stoltz och byggmästaren A. P. Månsson. SDS skriver dagen
därpå bl. a., att "det nya huset utgör en af stadens vackraste
offentliga byggnader och hedrar såväl arkitekt som entreprenörer".
Riksbanken började sin verksamhet på andra våningen i
huset måndagen den 17 september 1888 — det synes ha skett
utan ceremonier; förenämnda tidning har i varje fall endast
en annons om nyordningen (14/9), men tiger sedan fullständigt
om händelsen. Bottenvåningens östra del uthyrdes till postinspektionen i södra järnvägsdistriktet och västra delen till
handlanden Th. Rietz. Rietz avflyttade redan 1889 till Tygelsjö och postinspektionen försvann som hyresgäst ett par år
senare. Hörnrummet åt Östergatan — Petrigatan var emellertid senare till år 1922 uthyrt till sjörullföringsområdesbefälhavaren.
År 1905 inreddes det mäktiga kassavalvet, vilket går genom
två våningar; därjämte erhöll man vissa garderobs- och
toalettutrymmen söder om valvet, mellan trappuppgången och
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Trapphallen i Stadsarkivet. Foto 1961 B. Wigforss.

byggnadens sydvästra flygel, då rymmande samtalsrum och
arkiv. John Smedberg har även signerat dessa ritningar, vilka
godkändes av byggnadsnämnden 28/6 1905.
Redan 1907 verkställdes nya ändringsarbeten, då arkivet
flyttades från andra våningens sydvästra del till östra delen
av bottenvåningen (rummen närmast entren). — 1910 tillkom
trappuppgången från S:t Petri kyrkoplan, varjämte vissa ändringar i inredningen vidtogs. Bl. a. tillkom den västra spiraltrappan mellan 1:a och 2:a våningarna, varjämte vaktmästarebostaden å sydöstra delen av 1:a våningen radikalt omändrades. Genom tillkomsten av trappuppgången från S:t Petri
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kyrkoplan blev husets grundplan rektangulär. 1910 omändrades sättet för uppvärmningen, varigenom det gamla varmluftssystemet utbyttes mot ett modernt system för uppvärmning
med vatten. Arkitekt V. Bodin svarade för 1910 års omändringsarbeten. 1922 vidtogos ånyo en del omändringsarbeten av
inredningen, varvid ett "registerrum" inrättades i hörnrummet Östergatan—Petrigatan på första våningen, förbundet
med ovanvåningen genom en spiraltrappa. En direkt ingång
från Petrigatan sattes då igen. Tio år senare inrättades lunchrum och kök genom utbyggnad av vinden. — Det oroliga internationella läget satt 1939 spår i byggnadshistorien; då
inreddes nämligen "gasskyddsrum" i källaren.
Det ansågs att bankens lokaler blivit ganska otidsenliga
med åren. 1945 hade arkitekten Frans Evers gjort ett utkast
till modernisering av byggnaden; bl. a. avsågs att förändra
uppgången från Östergatan och inreda expedition å första
våningen; projektet ansågs för dyrbart att genomföra och
man föredrog att förhyra lokaler för banken. Den 12 november 1953 avyttrades fastigheten av Sveriges riksbank till
Malmö stad för 425.000 kr., fastighetens taxeringsvärde. I
samband med försäljningen diskuterades lämpligheten att frilägga tomten, på det att S:t Petri kyrka måtte komma bättre
till sin rätt. En sådan åtgärds estetiska sida är enligt viss sakkunskap högst diskutabel. Det har säkerligen med all rätt hävdats, "att vår gotiska kyrktyp har framsprungit ur en medeltidsstads trånga bebyggelse. Den kontrastverkan, som uppstått, när lägre byggnader släppas det mäktiga byggnadsmassivet in på livet går förlorad, när området kring detta vidgas."
(Einar Bager i SDS 6/12 1953). I köpehandlingen finnas emellertid inga som helst inskränkningar i stadens förfoganderätt
över fastigheten. Riksbanken flyttade i december 1956 till förhyrda lokaler i den nyuppförda "Arkaden" vid Baltzarsgatan.
I juni 1957 fattade stadsfullmäktige beslut rörande om- och
tillbyggnad av Malmö rådhus. Förutvarande riksbanksbyggnaden kom då väl till pass som provisorium under ombyggnadstiden. Rådhusrättens inskrivningsavdelning samt fjärde
avdelning kommo att från juni 1958 disponera andra resp.
första våningen. Redan i mars s. å. hade stadsarkivet över136

Interiör från ett av arkivmagasinen i Stadsarkivet. Foto
1961 G. Jönsson, Ekeby.

tagit fyra källarrum i byggnaden (varav de tre tidigare disponerats av riksbanken som arkiv och "gasskyddsrum"), rymmande ca 425 löpmeter, varjämte uppbördsverket för arkivändamål som provisorium erhöll två sådana, rymmande ca
280 löpmeter. Det blev för stadsarkivet en välbehövlig avlastning, då arkivutrymmena i rådhusets bottenvåning voro fullbelagda till bristningsgränsen.
Vid stadens övertagande av f. riksbanksbyggnaden gjordes
vissa förstärknings- och omändringsarbeten med sikte på
husets blivande användning som arkiv. En välbehövlig uppsnyggning av huset gjordes samtidigt; bl. a. målades byggnaden om invändigt. I "banksalen" restaurerades och återställdes av målerifirman N. Borggrens eftertr. det bästa av den
äldre dekoren.
I november 1960 efter rådhusavdelningarnas återflyttning
till kv. S:t Knut kompletterades omändringsarbetena; bl. a.
sattes ett par fönster mot Petrigatan igen, varjämte hyllinredningen för arkivalier och referensbibliotek på första, andra
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resp. vindsvåningen kom på plats. Gerdmans inrednings a. b.
levererade dessa hyllor; arkivhyllorna äro konventionella
konsolhyllor av stål, dels väggfasta, dels fristående.
Den 1 december 1960 började stadsarkivets överflyttning
och fortgick enligt den av arkivarien L. Tomner och undertecknad utarbetade planen. Den 23 december hade arkivalier
och referensbibliotek bringats över i den nya byggnaden, vilken öppnade sina portar för forskare den 10 januari 1961.
Under överflyttningen hade öppethållandet inskränkts till en
timme dagligen — för brådskande expeditionella ärenden.
För sitt ändamål som stadsarkiv har byggnaden disponerats
i stora drag på följande sätt.
I den forna banksalen på andra våningen har stadsarkivets
forskarsal inrymts, där arbetsplatser ordnats för expeditionshavanden och ca 15 forskare. Arkiv- och biblioteksförteckningar, alfabetiska namnregister till det personhistoriska urkundsmaterialet såväl som valda delar av referensbiblioteket
finnas här uppställt på hyllor, de i arkivet arbetande till fritt
förfogande. En ståtlig mahognydisk, ritad av snickaremästaren C. J. Bergman och installerad 1888 delar salen i längdriktningen i två lika stora delar. Den södra delen, vilken har ett
stengolv med mosaikinläggningar, är avsedd att vid förefallande behov även kunna användas som föreläsningssal; ett
antal stapelbara stolar äro avsedda att där utplaceras vid sådana tillfällen. — öster om forskarsalen ligger ett biblioteksoch kartrum, vilket även användes som samtalsrum. Här har
också placerats stadsarkivets läsapparat för mikrofilm. —
Väster om forskarsalen ligger dels stadsarkivariens arbetsrum,
dels ett skrivrum, där ytterligare en del av referensbiblioteket
är uppställt. — Arkivarien har till arbetsrum fått riksbanksdirektörens gamla rum i sydvästra delen av byggnaden. Till
de båda valv, vilka tillkommo 1905 finnes endast en ingång,
nämligen från det arkivmagasin, vilket ligger mellan skrivrummet och arkivariens rum. I det övre valvet har en del av
det värdefullaste arkivbeståndet sin plats, bl. a. privilegiebreven från 1353 och framåt, Registrum ville Malmoyghe, upplagd 1420 och dess efterföljare bland privilegieböckerna samt
kyrkoarkiven. Det nedre valvet är bl. a. avsett för tätpack138

Forskarsalen i Stadsarkivet. Foto 1961 B. Wigforss.

ning av arkivalier i händelse av krig eller krigsfara. I arkivmagasinen på andra våningen ha i synnerhet koncentrerats de
mest använda arkivalieserierna, t. ex. bouppteckningar 1546
—1951, småprotokoll och inskrivningsdomarnas akter till lagfarts- och inteckningsärendena.
Första våningen har helt tagits i anspråk som arkivmagasin
med undantag för vaktmästarens tjänstebostad i sydöstra delen av byggnaden. På första våningen förvaras också stadsarkivets arkivexemplar av Post- och Inrikestidningar samt
stadens fyra dagliga tidningar, vilka senare sedan åtskilliga
år tillbaka dit överlämnas, den lokalhistoriska forskningen till
stort gagn och ett utmärkt komplement till de officiella dokument, vilka utgör lejonparten av arkivbeståndet. Källarutrymmena äro så gott som helt fullbelagda genom att det år 1958
överflyttade materialet tid efter annan kompletterats med
leveranser.
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Stadsarkivet i Malmö. Copyright Carl Gleerups pappershandel, Malmö
1961.

Här skall också nämnas att i husets tredje våning (en inredd
vindsvåning) finnes ett rymligt biblioteksrum (riksbankens
förutv. lunchrum), där understundom också skolklasser orienteras av arkivets tjänstemän i elementa rörande stadens
historia och rikets arkivvård. Pentry, pack- och förrådsrum
finnas även här uppe. För garderobs- och toalettutrymmen är
väl sörjt. Tyvärr saknas hiss; telefoner på olika håll i våningarna äro i någon mån kompensation för denna.
I samband med inflyttningen uppmättes hyllbeståndet, belagt och outnyttjat utrymme etc., varvid resultatet blev
följande:
3062 löpmeter
Totalutrymme för arkivalier
därav belagt utrymme
2145
„
Summa accessionsutrymme
Utrymme för referensbiblioteket (belagt)
Accessionsutrymme för d:o
Kart- och ritningsskåp
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917 löpmeter
150
10
4 st.
55
55

Till slut på förekommen anledning ett par ord om den närmaste grannbyggnaden, den 80 fot (c:a 24 m.) höga skorsten
som är belägen 1 m. söder om stadsarkivet. Den tillkom, när
värmeledning installerades i S:t Petri kyrka. Efter mycket
motstånd blev ritningen fastställd av byggnadsnämnden den
19 september 1883. Skorstenen ligger icke i kvarteret Diskonten, utan på S:t Petri kyrkas mark.
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FÄLTARBETEN 1960
MEDDELANDEN FRÅN MALMÖ MUSEUM AV C. G. LEK HOLM
STADSHISTORISKA UNDERSÖKNINGEN

Gamla staden ko. 17 a Ellenbogen.
I samband med grundgrävning för Thulebolagets nybygge
har å grävningsplatsen invid hörnet av Snapperupsgatan—
Djäknegatan påträffats en husgrund av granit. Inga daterande fynd har erhållits. Vid samma grävning har fyra brunnar på ett djup av 2,4 m. under nuvarande marknivå blottlagts. Dessa brunnar påträffades i en rad med ett par meters
mellanrum i schaktkanten mot Djäknegatan vid förutvarande
tomterna 19 a och 19 b. Tre av dessa brunnar äro träkonstruktioner, den fjärde och nordligaste, belägen 9 m. från förutnämnda gathörn har uppförts av gråsten. En av träbrunnarna
var fördjupad med en stavkonstruktion under och innanför
syllramen. Botteninnehållet i denna brunn utgjordes bl. a. av
krukskärvor och ett oglaserat bildkakel från 1600-talets förra

Husgrund i kv. Ellenbogen. Foto Malmö Museum.
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Siegburgerkrus, påträffat i kv. Ellenbogen.
Foto MM.

hälft. övriga brunnar saknade daterande fynd. På något
större djup, spridda över tomten, har framgrävts tunnor i
staplar om 2 å 3 st. Dessa tunnstaplar har sannolikt varit
latrintunnor. På tomtens västra del har i ett fyllnadslager som
lösfynd påträffats ett Siegburgerkrus från 1700-talets slut.
'Kruset saknar fot, men är i övrigt oskadat. övrigt material
såväl byggnadsrester som lösfynd, vilka undersökts, har kunnat dateras till 1700- och 1800-talen.

Gamla staden kv. 32 b ~akten.
Vid grundgrävning för en bostadsfastighet har å tomten intill hörnet Västergatan—Gråbrödersgatan påträffats källarmurar tillhörande en senmedeltida byggnad. Ett c:a 5 m. långt
parti av byggnadens östra fasad har kunnat friläggas, varvid
två valvslagna väggnischer blottats. Muren, uppförd som en143

Källarmurar, tillhörande senmedeltida byggnad i kv. Högvakten. Foto MM.

kel skalmur; har endast haft innersidan mot källaren tegelmurad av munksten i munkförband. Av gavelmuren har endast ett 2 m. långt parti framgrävts, då denna mur till större
delen var belägen utanför grundgrävningsområdet. Den del
av denna mur som blottlagts, synes ha varit sekundär, utgörande en igenmurning av en i källargaveln tidigare använd
gatuingång. Vid undersökning av jordfyllnaden i källaren,
har det medeltida golvet, vilket utgjordes av kullersten, påträffats. Krukskärvor av medeltida keramik samt djurben i
lerlagret omedelbart över detta golv har tillvaratagits.
I tomtgränsen vid N. Vallgatan har en avfallsgrop undersökts. Innehållet, av varierande ålder, bestod av ben- och
läderfragment jämte krukskärvor.
Utanför den medeltida källargunden har i ett fyllnadslager
påträffats en medeltida flöjt tillverkad av fågelben. Krukskärvor och kakelfragment från 1500- och 1600-talen har tillvaratagits vid schaktning i jordfyllnadslagren närmast N.
Vallgatan.
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Flöjt, tillverkad av fågelben, påträffad i kv. Högvakten. Foto MM.

Gamla staden ko. 47 S:t Knut.
Medeltidskällaren i förutvarande fastigheten Kalendegatan
3 har färdigrestaurerats varvid ytterligare arkitekturdetaljer
framkommit. De delar av den unde nybyggnadsarbetena för
rådhuset raserade södra grundmuren har rekonstuerats. Det
försvunna, ursprungliga tegelgolvet har ersatts med ett nytt,
bestående av rödbrända, kvadratiska tegelplattor. Valvkappornas och valvstrålarnas fogning har översetts och elbelysning har inmonterats i källaren på prov.

Gamla staden ko. 68 Magnus Stenbock.
"Frickska huset" har efter undersökning, mätning och uppmärkning av timran nedmonterats och upplagrats i österlundska skjulet i avvaktan på beslut om återuppförande ev.
å bastion Carl Gustaf vid Citadellet. Av byggnadsmaterialet
torde mellan 35-40 0/o vara kassabelt.

Ko. 80 Rönneholm.
Trädgårdsmästarebostaden å Rönneholm har varit föremål
för en byggnadsteknisk undersökning varvid konstaterats att
bl. a. ugnsanläggningen är en kupolugn av en tidigare icke
påträffad typ.
lo
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ARKEOLOGISKA UNDERSÖKNINGEN

Genom Lunds univ. historiska museums försorg har intill
villa Quisisana vid Limhamnsvägen undersökts en stenåldersboplats vilken torde ha samband med boplatsen vid soldattorpet. Grävningsmaterialet är föremål för undersökning vid
LUH.
Genom samma institution har även den vid Sege å tidigare
påträffade c:a 7000 år gamla stenåldersboplatsen mellan Sege
bro och Järnvägsbron undersökts. Vid provgrävning till större
djup har därvid i omedelbar anslutning till övre glasiala avlagringar påträffats kulturlager tillhörande en bosättning
från Brommekulturen d. v. s. renjägaretid, vilken har en ålder
av c:a 10000 år f. Kr. och sålunda är den för närvarande äldsta
kända boplatsen i Sverige. Det rika fyndmaterialet bestående
av artefacter både av sten, ben och trä, bearbetas på LUH.
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ANTECKNINGAR TILL EN MALMÖBIBLIOGRAFI FÖR ÅR 1960
An Margit Johanson,

Almroth, Joel, När Malmö styrdes av mannar från Hans Larssons Hemmabyar. 1-2.
Trelleborgs Allehanda 30/6, 2/7.

Anderberg, Adolf, Hjalmar Asp — teckningens mästare.
SkD 13/2.

Andersson, Helge, Folkmål och folktro i Husie. Ill. litt.
Malmö fornminnesförenings årsskrift. Arg. 28 (1960), s. 82-100.

Fosie gamla kyrka förlorade medeltidsprägel i ombyggnad. Av H. A. [sign.]
SDS 21/5.

Första flygplanet över Öresund.
Signalen. Arg. 61 (1960), h. 11, s. 11.

— Kladden, Tuggalite och Långkatekesen. [Bebyggelsenamn].
Arbetet 2/10.

— Sägenomspunna backar i Malmö.
Byahornet. Arg. 19 (1960), s. 1006-1008.

Trappgavlat torn kännetecken för Hyllie gamla vackra
kyrka. Ill.
SDS 27/8.

Västra Skrävlinge gamla kyrka revs på 1800-talet. Ill.
SDS 21/5.

[Andersson, Torsten], Bostad och bilplats. En orientering om
bostadsparkering. Utg. av SABO. Gbg 1960. 118 s.
I denna undersökning har material hämtats från bl. a. Malmö.
Andreas, Bengt, Kring Malmö renässansensemble. Ill.
Musikrevy. Arg. 15 (1960), s. 233-234.

— Något om Skånes äldsta och nyaste orglar.
Musikrevy. Arg. 15 (1960), s. 257-260.
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Andr&t, Arvid, Greek and Roman heads in the Malmström
collection. Ill.
Opuscula Romana. Vol. 2 (1960), s. 7-29 jämte planscher. (Skrifter
utg. av Svenska institutet i Rom.)

Arkeologi och byggnadshistoria:
Arkeologiska och byggnadshistoriska fältarbeten.
Bager, E., Flynderborg.
— Myntergården.
— Rest från 1400-talets Malmö.
Fredriksson, G., Järavallen.
Richter, B. E., Tolvtusenårig renjägarbostad.
Salomonsson, B., En nyupptäckt stenåldersplats.
Arkeologiska och byggnadshistoriska fältarbeten 1959. Av
C. G. Lekholm.
Malmö fornminnesförenings årsskrift. Arg. 28 (1960), s. 101-102.

fArvastsson, Hans Erik], Kronprinsarnas kasern, Malmösilhuett som försvinner. Av Arwast [pseud.].
SDS 10/8.

Bager, Einar, Eske Bille och Bergenhus län 1534-37, fragment
i Malmö stadsarkiv.
Danske Magazin 8 R I 3 häfte.

— Flynderborg — Malmö äldsta slott? Kan ge stadens historia en fast orienteringspunkt.
SDS 14/2.

— Hemlösa statyetter i S:t Petri nu åter på sin gamla plats.
SDS 17/4.

— Myntergården — slottet före slottet.
SDS 7/3.

— Rest från 1400-talets Malmö påträffad.
SDS 2/10.

— Tingmän och tingsnämnder.
Malmö fornminnesförenings årsskrift. Arg. 28 (1960), s. 11-20.

Befolkningsfrågor:
Borg, E., Omfattande folkomflyttning.
Ericsson, L., Alla dessa flyttade till Malmö.
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Gulbrandsen, 0., Sveriges befolkning 1975.
Quensel, C. E., Befolkningen i Malmö ökas.
Sandberg, G., Skåne ej längre skolbokens idyll.
Sköld, P. E., Om den lokala folkomflyttningen.
Svensson, G. A., Det komplicerade Skåne.
— Skåne ställer om.
Översiktliga utredningar om Skåne.
Berggren, Karl, Salomons förening — ett jubileum efter noter.
[Salomon Smiths kammarmusikförening.]
Arbetet 6/4.
Bergstedt, Per & Gershagen, Rune, Några data ur Malmö sjöscoutkårs loggbok.
Vågskvalpet. Arg. 10 (1960), h. 4, s. 4-12.
Betelförsamlingen i Malmö. Matrikel och stadgar. Malmö 1960.
35 s.
— 1935-1960. Minnesskrift utg. med anledning av Betelförsamlingens sjuttiofemårsjubileum. Malmö 1960. 60 s.
Blomquist, Kjell, Centralpoliklinik och käkcentral vid Malmö
allmänna sjukhus.
Apollonia. Arg. 8 (1960), s. 80-82.
Biografi och genealogi:
Asp, Hjalmar — Anderberg, A.
Bååth, Albert Ulrik — Österling, A.
Fröding, Gustaf — Munck af Rosenschöld, E.
Isberg, Hagbard — Olsoni, T.
Jacobsen, Vagn — Ipsen, H.
Kockum, Christian Peter — Hommerberg, C.
Kärfve, Fritz — Gruveman, C.
Michelsen, Bartholomeus — Ersgård, H.
Persson, Nils — Ström, F.
Schneevoigt, Georg — Schiller, H.
Sthen, Hans Christensen — Schlyter, H.
Sundin, Ragnar — Nordqvist, A.
Svanberg, Max Walter — John, C.
Tuneld, Ebbe — Böök, F.
Åkesson, Jonas — Dhejne, H.
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Gullberg — Sjöstedt, S.
Ohm — Widerberg, B.
Widell — Ljungberg, L.
Boalt, Gunnar, Vad sker i bostadskön? Aktuell undersökning
från Malmö.
TCO-Tidningen. Ärg. 14 (1960), h. 20, s. 3.

Bodman, Erik, Från det fula Malmö till det vackra Malmö.
[Utg. av] Malmö förskönings- och planteringsförening.
Malmö 1960. 71 s.
Borg, Ebbe, Omfattande folkomflyttning i skånelänen.
Byggnadsindustrin. Arg. 30 (1960), s. 905-906, 922.

Bostadsfrågor:
Andersson, T., Bostad och bilplats.
Boalt, G., Vad sker i bostadskön?
Karsten-Carlsson, E., Bostadsbrist och familjebildning.
Sextiotalets bostad.
Bredsdorff, Viggo, Det fagsalsdelte folkebibliotek. Kbh. 1960.
38 s.
S. 13: "Readers interests" vid Malmö stadsbiblioteks filialer.

Brodd. Lars Jönsson. Till flydda tider återgår ... [Malmö—
Limhamns järnväg].
Cement och If ö revyn. Ärg. 4 (1960), h. 3, s. 18-20.

Broman, Sten, Salomon Smiths kammarmusikförening.
Musikrevy. Arg. 15 (1960), s. 231-232.

Bråhammar, Gunnar, Atriumhus i Malmö. Ill.
Villatidskriften Hem i Sverige. Ärg. 53 (1960), s. 118-121.

— Protestantisk saklighet och katolska stämningar i två nya
malmökyrkor. S:t Andreaskyrkan och Katolska kyrkan.
KvP 6/3.

Buhre, Gösta, Idrottsföreningen Kamraterna, Malmö, 60 år.
1899-1959. Malmö 1960. 56 s. Ill. portr.
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Byggverksamhet och stadsplanering:
Bråhammar, G., Atriumhus.
Gårdhammar, G., Förvaltning på Lorensborgsområdet.
— Lorensborg.
— Värmecentralen i Lorensborg.
Hermodsdal.
Husarkasern blir modern stadsdel.
Intensiv byggverksamhet.
Ivarsson, C., Staden och framtiden.
Jaenecke, F. & Samuelson, S., Bostadshus.
Malmö bygger.
Roos, T. & Thornberg, B., Bostadshus.
Utropstecken i Limhamn.
Winge, G., VA och stadsplaneringen.
Böök, Fredrik, Ebbe Tuneld. Minnesteckning. Sthlm 1960.
211 s.
(AB Cason-Kläder.) 40 år med Cason. Malmö 1960. 23 s. Ill.
portr.
The concern of local authorities with adult education and
sport. A comparative study. [Utg. av] International union
of local authorities. Haag 1960. 242 s.
S. 212-218: Malmö.

Deckel, Inga, Biblioteket som har TV som bundsförvant.
ICA-kuriren. Arg. 19 (1960), h. 19, s. 33-34.

Dhejne, Hans, Drömmen om Rönneholm.
SDS 22/5.

— Jonas Åkesson skriver sina memoarer. Av H. Dhe. [sign.]
SDS 3/4.

Edwards, Folke, Imaginismen — Colibri — Salamander. Ill.
Paletten. Arg. 21 (1960), s. 79-91.

Elev-Expressen. Malmöläroverkens tidning. Utg. av SEM:s
tidningskommitt6 Ärg. 1 (1960) — Malmö.
"Elindustrier som arbetar för hemmen". Bencoverken i Malmö.
El. Arg. 14 (1960), h. 1, s. 12-13.
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[Emilson, Hälge], Julupplopp och julefrid i gamla Malmö. Av
Crainquebille [pseud.].
SDS 24/12.

Epoken Laestadius.
SDS 22/5.

Ericsson, Lars, Alla dessa (5000) flyttade till Malmö i fjol. I
Löberöd, Blentarp, Huaröd ... överallt ödegårdar. Ill.
Röster i radio TV. 1960, h. 30, s. 10-13, 47.

Ersgård, Hans, Bartholomeus Michelsen "paa Limhaffuen".
Limhamniana. Arg. 2 (1960), s. 19-32.

Eskeröd, Albert, Skånes kust. Sthlm 1960. 222 s.
Fart på infarter. Kraftig ommöblering ger Malmö storstadskaraktär.
Byggnadsindustrin. Arg. 30 (1960), s. 899-900.

Fischer, Ernst, På jakt efter flamskväverskor.
SDS 18/9.

Folkbildning:
Osbeck, H., Några historiska anteckningar om TBV.
TCO—TBV. Matrikel.
[Fredriksson, Gösta], Järavallen rymmer ännu många minnen
från en dunkel forntid. Av -n [sign.].
SkD 21/11.

— Några data om den tidigare kalkbrytningen vid Limhamn.
Limhamniana. Arg. 2 (1960), s. 48-63.

— 1700-talsby på Limhamnsmark väcker intresse bland forskare. [Stormbyn.]
Arbetet 7/4.

Frälsningsarm&x. Malmö I:a kårs 75-års frälsningskampanj
1885-1960. [Program vid jubileumshögtid med kort historik]. Malmö 1960. 4 s.
Föroreningen av Öresund skall hejdas. [Reningsverket vid
Sjölunda.]
Byggnadsindustrien. Arg. 30 (1960), s. 926-927.
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Gatukalender med register och karta 1961-1962. Malmö 1960.
48 s.
Gelderblom, Gertrud, IFLA-Tagung 1960.
Biicherei und Bildung. Jahrg. 12 (1960), s. 447-452.
Gissel, Svend, Broen over Oresund — Skåne og Danmark
igennem 1000 år.
Aktuelt. 23/3.
Gruveman, Carl, Fem decennier som klitternas målare. [Fritz
Kärf ve.]
Arbetet 11/9.
Grön6 Otto, Fältskärsyrkets renässans och dess epilog i vårt
land. En studie i belysning av läkareutbildningen och med
särskild hänsyn till förhållandena i Malmö. Ill. litt.
Malmö fornminnesförenings årsskrift. Arg. 28 (1960), s. 21-51.
Gudmundson, Sigvard, Avloppsfrågan i Malmö. Sjölunda reningsverk. Ill.
Byggnadsvärlden. Arg. 51 (1960), s. 405-407.
Gulbrandsen, Odd, Sveriges befolkning 1975. En prognos för
regioner och bebyggelsetyper. 1-2. Sthlm 1960. (Stencil
från Industriens utredningsinstitut.)
Gårdhammar, Gunnar A., Bröderna Edstrand AB har firat
75-årsjubileum.
Tidning för byggnadskonst. Arg. 52 (1960), s. 867-868.
Förvaltning, finansiering och fritidsplanering på Lorensborgsområdet.
Tidning för byggnadskonst. Ärg. 52 (1960), s. 207-210.
— Lorensborg i Malmö — ny stadsdel med 2.600 lägenheter.
Tidning för byggnadskonst. Arg. 52 (1960), s. 123-126.
— Skånska Cementgjuteriets nya kontorskomplex vid Hjälmarekajen. Ill.
Tidning för byggnadskonst. Arg. 52 (1960), s. 17-19.
— Värmecentralen i Lorensborg. Ill.
Tidning för byggnadskonst. Arg. 52 (1960), s. 159-162.
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Göransson, Tage, Limhamns nya centralkyrkogård och kapellkrematorium. Ill.
Tidskrift för pastoratsförvaltning. Arg. 14 (1960), h. 9, s. 11-14.

Götalandsciceronen. Turisthandbok för södra Sverige. Utg. av
Svenska polisens idrott- och skytteförbund. Gbg 1960.
285 s.
H-Aspekt. Organ för Högerns ungdomsförening i Malmö. Ärg.
1 (1960) — Malmö.
Handel, industri och hantverk:
AB Cason Kläder.
Elindustrier: Bencoverken.
Fredriksson, G., Några data om den tidigare kalkbrytningen.
Gårdhammar, G. A., Bröderna Edstrand.
— Skånska Cements nya kontorskomplex.
Kockums Mek. Verkstads AB, Må lycka och välgång ...
— Nytt huvudkontor.
— Visitors' guide.
Lindahl, M., From a mattres in Chicago [Dux AB].
Larsson, G., Prångare.
Lundh, L.-H., Bröderna Edstrand.
— Lager i Malmö Söderberg och Haak AB.
Nerman, H., ASEA:s nya serviceverkstad.
Oddner, G., Bröderna Edstrand.
Pierre, G. & Tegmar, N., AB Wilhelm Sonesson & Co.
AB Plåtmanufaktur.
Romare, K., Färgsatt mil». [Påhlssons bageri.]
Skånska Cement AB.
Wiezell, T., Malmökvarnen.
Zander, E., Europas modernaste storbageri. [Påhlssons
bageri.]
Hansen, Knud, Forste "luftbro" over Öresund.
Aarh. Amtstidende 8/6.

Heinberg, Aage, Et svensk landsdelsteater.
Fyns stiftstidende 1/5.
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— Uppgift för Malmöhus.
SDS 30/7.

— Malmöhus och Danmark.
SDS 3/10.

Hemmets journal AB. [Kort historik 1920-1960.] Ill.
Skånegripen. 1960, s. 4-7, 9.

Hermodsdal — modernaste stadsdelen.
Byggnadsindustrin. Arg. 30 (1960), s. 918-919.

Herm., Nils, Malmö — port mot kontinenten. — Den gamla
boplatsen vid Malmö.
Gjuteriet. Arg. 50 (1960), s. 116-119.

Holmström, Bengt, Shut-in service. Några erfarenheter från
Cleveland Public library och Malmö stadsbibliotek.
Det niende nordiske biblioteksmode i Arhus 1959. Kbh. 1960, s. 148156.

Holthe, Elin, Det internasjonale bibliotekmote 1960.
Bog og bibliotek. Arg. 27 (1960), s. 258-261.

Hommerberg, Claes, En malmöbo i Vilda västern. [Christian
Peter Kockum.]
SDS 27/9.

Husarkasernen blir modern stadsdel.
Byggnadsindustrin. Arg. 30 (1960), s. 901-902.

IHåkanstorps kapellstiftelse]. En småkyrka med bostadsrätt.
Av Mogens Herold. — Kyrkans färgsättning. Av Gösta
Solenberg. Kyrkans funktion. Av Ove Swenje. Ill.
Byggforum. Arg. 9 (1960), h. 3, s. 23-29.

Hälso- och sjukvård:
Blomquist, K., Centralpoliklinik.
Föroreningen av Öresund skall hejdas.
GrönA, 0., Fältskärsyrkets renässans.
Gudmundson, S., Avloppsfrågan i Malmö.
JeroMn, A., Avloppsvatten.
Den minsta skolan. [Sjuksköterskeskolan.]
Sjöberg, S., Pesten i Skåne 1710.
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IFLA-kongressen i Lund och Malmö. 26th council meeting at
Lund and Malmö, August 8-11, 1960. Information and
programme of events. Lund 1960. 12 s.
lbring, Bernt, Charterflyget gav staten nytt serviceområde.
Hetsexperter utbildas på Bulltofta. Reportage.
Statsanställd. Arg. 6 (1960), h. 4, s. 8-9.

Idrott, sport, spel samt scoutrörelsen:
Bergstedt, P. & Gershagen, R., Några data ur Malmö sjöscoutkårs loggbok.
Buhre, G., Idrottsföreningen Kamraterna
Nielsen, 0., Jägersrobanan.
Niss&t, D., Skånes bridgeförbund.
Persson, E., 50 år med MFF.
Sjöström, H., Livlig simundervisning.
Zätterström, W., Femtio års lek med fotbollen.
Ingers, Ingemar, Ortnamn i Malmö. 4. F. d. Fosie socken. Ill.
kart.
Malmö fornminnesförening årsskrift. Ärg. 28 (1960), s. 52-81.

Intensiv byggverksamhet i Malmö. Scottex ger effekt åt betongfasad. Ill.
Färg och fernissa. Arg. 24 (1960), h. 9, s. 8-10.

Ipsen, Henning, Dansk kunstner i Sverige. Tegneren Vagn
Jacobsen. Ill.
Kunst. Ärg. 8 (1960), s. 91-92.

Ivarsson, Curt, Staden och framtiden. En kort redogörelse för
Malmö på 60-talet och planeringen på lång sikt. Ill.
Kommunaltjänstemannen. Arg. 24 (1960), s. 121-123, 131.

Jaenecke, Fritz, & Samuelson, Sten, Bostadshus i Malmö. Kv.
Nytorp. Ill.
Arkitektur. Ärg. 60 (1960), s. 226-227.

Jensen, Borge 0., Tragik af de skaanske provinsers kartografiske historie i den danske tid. Kart.
Meddelelser fra Dansk-skaansk forening. 12 (1960), s. 19-24.

Jerck'n, Alfred, Avloppsvatten från Skånes kuststäder.
Vattenhygien. Arg. 16. (1960), s. 50-57.
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Johansson, Sligfrid] A[dolf], & Winge, Nils Gabriel, Malmö
förr och nu.
Byggnadsindustrien. Årg. 30 (1960), s. 893-895, 922.

Johnson, Ludvig, & Janstad, Hans, Uppdukande stad. Ludvig
Johnson ritade, Hans Jonstad noterade [om gamla hus och
kvarter i Malmö].
Arbetet 24/4, 30/4, 8/5, 12/5, 15/5, 22/5, 29/5, 10/7, 18/7, 14/8.

John, Christopher, Besatt av kvinnans skönhet. [Max Walter
Svanberg. ]
ST 27/1.

Juhlin, C[arl]-H[enrik], Natur i storstadsperiferi.
SDS 25/3.

— Strandäng. Ill.
Limhamniana. Årg. 2 (1960), s. 33-47.

KFUK—KFUM Slottsstaden. Medlemsblad. Årg. 1 (1960) —
Malmö.
Kalling, Sten, Kanonerna på vallen.
SDS 14/10.

— Malmöhus och Danmark.
SDS 24/9.

— Slottsbastionen Carolus.
SDS 24/5.

Karsten-Carlsson, Eva, Bostadsbrist och familjebidrag. [Undersökning baserad på Malmö bostadsförmedlings journaler och omfattande 1.200 förlovade par i åldern 17-23.]
Att bo. 1960, s. 57-65.

Karta över Malmö. Upprättad av stadsingenjörskontoret i
Malmö år 1958. Skala 1:10000. [Med] Namnregister. Sthlm
1960. 104 x 168 cm. 82 s.
A key to the museums of Sweden. Ed.: Gertrud Serner. Sthlm
1960. 111 s.
Kjellgren, Lennart, [utg.], Gläd dig du skåning. Skånsk visrapsodi. Malmö 1960. 183 s.
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Kjellman, Lars, Skall kommun ta emot elever från grannkommun utan ersättning?
Kommunal skoltidning. Arg. 29 (1960), s. 471--474.

— Skolrådsorganisationen i Malmö.
Svensk skoltidning. Arg. 19 (1960), s. 8-9.

— & Woxström, Gunnar, Skolbyggnadsproblem i Malmö.
Oberäknelig tomtpolitik försvårar skolplaneringen.
Kommunal skoltidning. Arg. 29 (1960), s. 86-93.

Kjellvard, Henry, Malmö lokstation nu "på toppen". Ill.
Signalen. Arg. 61 (1960), h. 44, s. 4, 14.

[Kockums företagsmuseum]. Glimtar från en svunnen tid.
Vad museisamlingarna har att berätta om åren 1825-1900.
Kockum-information. 1960, h. 3, s. 32-37.

[Kockums Mekaniska Verkstads AB], Må lycka och välgång
följa på dina färder över haven. Kundbesök hos Kockum.
Din bank. Arg. 12 (1960), s. 4-5, 7.

— Nytt huvudkontor. Malmö 1960. 8 s.
— Visitors' guide. Malmö 1960. 8 s.
Kommunikationer:
Andersson, H., Första flygplanet över Öresund.
Brodd, L. J., Till flydda tider återgår
Fart på infarter.
Hansen, K., Forste "luftbro" over Öresund.
lbring, B., Charterflyget.
Kjellvard, H., Malmö lokstation.
Lokala trafikföreskrifter.
Malmö nya radio- och TV-hus.
Trafikvinster som följd av en fördjupad öresundsled.
Wahlöö, I., Nordens förnämsta TV-studio.
Åström, T., Förbindelserna Sverige—Danmark—kontinenten.
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Konst:
André,n, A., Greek and Roman heads in the Malmström
collection.
Edwards, F., Imaginismen.
Fischer, E., På jäkt efter flamskväverskor.
Romare, K., Den nya konsthallen.
Kyrkliga församlingar:
Betelförsamlingen. Historik 1935-60.
— Matrikel.
Frälsningsarmåt.
Stendahl, B., Genom 70 år. [KFUM]
Kyrkor och kyrklig konst:
Andersson, H., Fosie gamla kyrka.
— Trappgavlat torn- kännetecken för Hyllie kyrka.
— Västra Skrävlinge gamla kyrka.
Bager, E., Hemlösa statyetter i S:t Petri.
Bråhammar, G., Protestantisk saklighet och katolska stämningar.
Håkanstorps kapellstiftelse.
Nivenius, 0., Från Himmelsfärdskyrkan.
Nytt krematorium.
Schlyter, H., Caroli gamla kyrka.
Westman, H., Inför en ny kyrkobyggnadsepok.
Laestadius, Lars Levi, Stadsteatern inför 60-talet.
Svenska stadsförbundets tidskrift. Arg. 52 (1960), s. 556-561.

Lagerkvist, Lars 0., Sedelförfalskningarna i Malmö fängelse
1845-1847.
Nordisk numismatisk årsskrift. 1959, s. 53-81.

Larsson, Gerhard, Prångare i helg och söcken. Ill.
Limhamniana. Arg. 2 (1960), s. 65-74.

Larsson, William, Malmö som sommarstad. Malmö — en modern stad på historisk mark. Ill.
Skånegripen. 1960. s. 44-47.
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Leeb-Lundberg, Bengt, Diarieföring och förvaring av skolstyrelsens handlingar.
Svensk skolledartidning. Arg. 19 (1960), s. 68-69.

Limhamn:
Ersgård, H., Bartholomeus Michelsen.
Fredriksson, G., Järavallen.
— Några data om den tidigare kalkbrytningen.
— 1700-tallby.
Göransson, T., Limhamns nya centralkyrkogård.
Larsson, G., Prångare.
Limhamn—Västerort.
Nytt krematorium byggs i Malmö.
Salomonsson, B., En nyupptäckt stenåldersbostad.
Taxa å hamnavgifter i Limhamn.
Utropstecken i Limhamn.
Limhamn—Västerort. Utg. av Limhamnsklubbarnas samorganisation. Ärg. 1 (1960).
Lindahl, Mac, From a mattres in Chicago to a worldwide industry. The story of Madrassfabriken Dux AB of Malmoe.
The American-Swedish monthly. Vol. 54 (1960), h. 7, s. 22-25.

Lindblad, Ingemar, Svenska kommunalarbetareförbundet
1910-1960. Sthlm 1960. 551 s.
Ljungberg, Leif, Lyder van Fredens kämnärsräkenskaper för
Malmö 1517-1520. Utg. av Leif Ljungberg, Malmö 1960.
189 s.
— Skåne-släkten Widell.
Personhistorisk tidskrift. Arg. 58 (1960), s. 1-51.

Lokala trafikföreskrifter (LTF) för Malmö. Gällande fr. o. m.
den 1 april 1960. Malmö 1960. 80 s. Ill. kart.
Lundh, Lars-Henric, Bröderna Edstrand AB Malmö 75 år.
Byggnadsingenjören. Arg. 18 (1960), h. 9, s. 34-36.

— Lager i Malmö med 34.000 m3 volym. [Söderberg & Haak
AB]
Byggnadsingenjören. Arg. 18 (1960), h. 10. s. 51-52.
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Lundkvist, Sven, Vi möts igen på Strandpaviljongen.
Turistnytt för Skåne. Ärg. 7 (1960), h. 1, s. 10-11.

Lyttkens, Alice, Kärlekens gyckelspel. Sthlm 1960. 308 s.
Fortsättning på: Guld och goda ord.

Löfberg, Stig, Lugnet — småstaden i storstaden. Den bortdöende idyllen.
SkD 30/1.

Malmö behöver ej skapa "den gamla stan". Den finns redan
mitt i centrum. [öster-, Väster- och Adelgatorna.J Ill.
SkD 15/9.

Malmö bygger.
Byggnadsindustrin. Arg. 30 (1960), s. 912-913.

Malmö museum. Katalog (tidigare Månadsblad). 216-227.
Malmö 1959-60. Ill.
216. Per Gummeson. 217. Deurell. 218. Carl Frisendahl. 219. Rolf
Lidin. 220. Alfred östlunds donation. 221. Bengt Ossler. 222. Tor
Hörlin. 223. Hjalmar Asp. 224. Kinesiska mattor och skulpturer.
225. Kilian Zoll. 226. Siri Derkert. 227. Picasso.

Malmö nya radio- och TV-hus har fått modern men diskret
färgsättning.
Färg och fernissa. Arg. 24 (1960), h. 1, s. 11-12.

Malmö stadsbibliotek:
Bredsdorff, V., Det fagsalsdelte folkebibliotek.
Deckel, 1., Biblioteket som har TV som bundsförvant.
Gelderblom, G., IFLA-Tagung.
Holmström, B., Shut-in service.
Holthe, E., Det internasjonale biblioteksmete.
IFLA-kongressen.
Wieder, J., Twenty-sixth session of the IFLA council.
Malmö 1960. Wegweiser fiir den Baufachmann. Hrsg. von
Byggnadsnämnden in Malmö. Malmö 1960. 33 s. Ill.
Malmöavdelningen [av Sveriges gjutmästareförbund] 50 år.
Portr.
Gjuteriet. Arg. 50 (1960), h. 2, s. 31-32.

Miller, Bert, Våra stora orkestrar. 5. Symfoniorkestern i Malmö.
III.
Musikern. 1960, h. 10, s. 8-9.

Den minsta skolan med de största förväntningarna. [Reportage om sjuksköterskeskolan i Malmö.] Ill.
Tidskrift för Sveriges sjuksköterskor. Arg. 27 (1960), s. 240-242.

Munck [af Rosenschöld], Eva, Fröding i Kungsparken.
SDS 31/8.

Museer:
Heinberg, A., Malmöhus och Danmark.
— Uppgift för Malmöhus.
Kalling, S., Kanonerna på vallen.
— Malmöhus och Danmark.
— Slottsbastionen Carolus.
A key to the museum of Sweden.
Kockums företagsmuseum.
Malmö museum. Katalog.
Widerberg, B., Speldosekluck
Musik:
Andreas, B., Kring Malmö renässansensemble.
— Något om Skånes äldsta och nyaste orglar.
Berggren, K., Salomons förening.
Broman, S., Salomon Smiths kammarmusikförening.
Miller, B., Våra stora orkestrar.
Åstrand, H., Malmö behöver kontakt.
— Skånska komponistprofiler.
Nerman, Harald, ASEAs nya serviceverkstad i Malmö. Ill.
Era. Arg. 33 (1960), h. 1, s. 11-12.

[Nielsen, Otto], Jägersrobanan landets äldsta kulturbana. En
översikt från 1913 till nuvarande tid. Av Quickly [pseudd.
Arbetet 10/12.

Nilsson, Erik, Södra Sverige i senglacial tid. Ill. litt.
Geologiska föreningens i Stockholm förhandlingar. Bd 82 (1960), s.
134-149.
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DidrikJ, Skånes bridgeförbund 1935-1960. Av Dick
Ipseud.l.
Skånes bridgeförbunds internationella jubileumsturneringar 18-19
juni 1960, s. 5-9.

Nivenius, 011e, Från Himmelsfärdskyrkan i Höganäs till.
Slottsstadens S:t Andreas. Ill.
Lunds stifts julbok. Arg. 52 (1960), s. 101-111.

Nordens Frisco vid Öresund. [Den planerade Öresundsstadend
Sjömannen. Arg. 30 (1960), s. 12-13.

Nordgeist, Alf, Bibel och täljkniv i Herrens tjänst. [Ragnar
Sundin.]
SkD 11/5.

Nytt krematorium byggs i Malmö. [Limhamn.] Ill.
Ignis. Arg. 32 (1960), s. 146-148.

Oddner, Georg, Bröderna Edstrand 1960. En bildberättelse.
Text och red.: R. Bergh. Malmö 1960. 72 s. Ill. portr.
101auson, Åke], Den skånska huvudstaden har tagit steget in
i 1960-talet under snabb utveckling och med ljus framtidstro. Reportage av Ä. O—n.
Allsvensk samling. Arg. 47 (1960), h. 11, s. 5-11.

Olsoni, Tora, Hagbard Isberg och Falun.
Falu-kuriren 4/2.

Om uppfostringsnormer. Förslag utarb. inom Malmö lärarf örbund.
Folkskolan. Arg. 14 (1960), h. 5, s. 13-19.

Osbeck, Hilma, Några historiska anteckningar om verksamheten i Malmö TBV-kommitt åren 1935-1960. Malmö 1960.
15 s.
Bilaga till Malmö lokalkommitté av TBV verksamhetsberättelse
1959/60.

Palm, Sixten, Gymnasiefrågan i Malmö.
KvP 21/5.

Pasternak, Jakob, Erik af Pommern og kobstadsforordningen
av 1422, 15 februar.
Scandia. Bd 26 (1960), s. 329-342.

Pedagogen. Organ för Malmö lärarförbunds medlemmar. Ärg.
1 (1960) — Malmö.
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Persson, Eric, 50 år med MFF. Malmö 1960. 217 s. Ill.
Pettit, Florence E., Malmö's municipal theatre. Ill.
Theatre world. Vol. 56 (1960), h. 6, s. 37-38.

Philipson, John, Att taga vara ... Röda Kors-minnen. Sthlm
1960. 175 s.
S. 70-87: Malmö 1945.

Pierre, G[öran], & Tegmar, Nils, AB Wilh. Sonesson & Co:s
nybyggnad i industrihamnen, Malmö. Ill.
Affärsekonomi. Arg. 32 (1960), s. 709-710, 776--780.

AB Plåtmanufaktur — ett förpackningsföretag. Kort presentation. Ill.
Bilaga till PLM-nytt. 1960: h. 1.

Quensel, C[arl]-E[rik], Befolkningen i Malmö ökar med 32
procent åren 1960-75? Några kommentarer till en befolkningsprognos från Industriens utredningsinstitut.
SDS 14/10.

[Richter, Bengt Erik], Tolvtusenårig renjägarbostad. [Reportage från utgrävningarna i Sege.] Av BER [sign.]. Ill.
SDS 21/11.

Rodhe, Birgit, Teknik och nutid intresserar flickorna visar
malmöförsök. Rapport om den pågående försöksverksamheten vid skolan [Kommunala flickskolan].
Tidning för Sveriges läroverk. Arg. 60 (1960), s. 1044-1045.

Romare, Kristian, Färgsatt miljö. [E. Lennarths inredning och
färgsättning av AB Nilssons bagerifabrik i Malmö.]
SDS 27/2.

— Den nya konsthallen i Malmö.
SDS 12/2.

Roos, Thorsten, & Thornberg, Bror, Bostadshus i Malmö. Kv.
Lorensborg.
Arkitektur. Arg. 60 (1960), s. 228-229.

Salomonsson, Bengt, En nyupptäckt stenåldersplats i Järavallen. Ill.
Limhamniana. Arg. 2 (1960), s. 11-18.

Sandberg, Gösta, Skåne ej längre skolbokens idyll. [Reportage
om folkomflyttningsproblemet.]
Fabriksarbetaren. Arg. 30 (1960), h. 7, s. 10-13.
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Schiller, Harald, En musikfantast. [Georg Schneevoigt.]
SDS 23/4.

Schlyter, Herman, Caroli nya kyrka 80 år.
SDS 17/12.

— En framstående dansk psalmdiktare. [Hans Christensen
Sthen.]
SkD 1/6.

— Psalmdiktaren Hans Christensen Sthen — ett 350-årigt
Petriminne.
Malmö S:t Petri församlingsblad. 1960: 3.

Sextiotalets bostad. Skånes väg. Sammanfattning av diskussion anordnad av Svenska riksbyggen och Arbetet. Malmö
1960. 39 s.
Sjöberg, S., Pesten i Skåne 1710.
SkD 29/10.

Sjögren, Henrik, Avsked efter tio spännande, stimulerande
malmöår med Thalias skånska yppighet. [Intervju med
L. L. Laestadius.]
KvP 10/4.

Sjökvist, Gunnar, MYA-krisen halvannat år efteråt. Omskolning och omplacering har löst många problem.
Beklädnadsfolket. Arg. 17 (1960), h. 2, s. 10-11.

Sjöstedt, Sten, Malmösläkten Gullberg. Sthlm 1960. 2 s. jämte
släkttavla.
Sjöström, Henning, Livlig simundervisning för barn i förskoleåldern i Malmö simhall.
Simfrämjaren. Arg. 26 (1960), h. 1, s. 38.

— Varmbad- och simhallsanläggningars driftsresultat.
Svenska stadsförbundets tidskrift. Ärg. 52 (1960), s. 339-342.

Sjöström, Kurt, Återfallsfrekvensen hos unga alkoholmissbrukare i Malmö.
Nykterhetsvården. Ärg. 39 (1960), s. 75-79.

Skolor och undervisningsväsen:
Elev-Expressen.
Kjellman, L., Skall kommunen ta emot elever.
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— Skolrådsorganisationen.
— & Woxström, G., Skolbyggnadsproblem.
Leeb-Lundberg, B., Diarieföring.
Den minsta skolan [Sjuksköterskeskolan].
Om uppfostringsnormer.
Palm, S., Gymnasiefrågan.
Pedagogen.
Rodhe, B., Teknik och nutid intresserar flickorna.
Sveriges sjöbefälsskolor.
Våra barn
1945 års malmöstudenter.
Skolornas nationskavalkad för Rädda barnen i samarbete med
sparbankerna i Malmö. Malmö 1960. 16 s. Ill.
Skånska Cement AB, Cement och betonglaboratoriet. Ill.
Cement och Ifö revyn. Arg. 4 (1960), h. 4, s. 3-7.

Sköld, Per Edvin, Om den lokala folkomflyttningen i sydvästra Skåne under 1800-talets förra del.
Scandia. Bd 26 (1960), s. 155-166.

Spinnhus — lärdomsskola — A-sektion. [Skåne—Malmös annex i Västergatan 1.]
Skånegripen. 1960, s. 38-39, 43.

[Stendahl, Bernhard], Genom 70 år. KFUM Malmö 1890-1960.
Av B. S. [sign.].
Månadsblad utg. av KFUM i Malmö. 1960, h. 10.

Strandberg, Rolf, Med tonvikt på Skåne ... Malmö 1960. 158 s.
S. 74-89: Borgmästare Magnus Nordlindh och Malmö diskont.

Ström, Filip, Nils Persson, skåningen som lade grunden till
Svenska murareförbundet.
Byggnadsarbetaren. Arg. 12 (1960), h. 21, s. 6-7.

Svensson, Gösta A., Det komplicerade Skåne. Folkvandring
ger landskapet ny struktur. Avfolkning i öster, expansion
i väster. Ill.
Metallarbetaren. Arg. 71 (1960), h. 29/30, s. 10-12.

— Skåne ställer om. Löner och näringar i Skåne. Ill.
Metallarbetaren. Arg. 71 (1960), h. 31/32, s. 10-11, 18.
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Sveriges sjöbefälsskolor 1913-1960. 1. Malmö 1960. 640 s.
portr.
S. 37-276, 630-638: Holm, T., Sjöbefälsskolan i Malmö. Några glimtar ur skolans historia 1842-1960. Matrikel över Malmö sjöbefälsskola
1913-1960.

Sveriges största schweizeri ligger i Malmö. [Residens schweizeri.]
Svensk konditori- och konfektyrtidning. Arg. 40 (1960), s. 116-117.

TCO—TBV, Malmö. Matrikel 1959-1960. Malmö 1960. 37 s.
Taxa å hamnavgifter i Limhamn. Limhamn 1960. 23 s.
Teater:
Epoken Laestadius.
Heinberg, A., Et svensk landsdelsteater.
Laestadius, L. L., Stadsteatern inför 60-talet.
Pettit, F. E., Malmö's municipal theatre.
Sjögren, H., Avsked efter tio spännande malmöår.
Tidningar och tidskrifter:
Elev-Expressen.
II-Aspekt.
Hemmets journal AB.
KFUK—KFUM Slottsstaden.
Limhamn—Västerort.
Pedagogen.
Tomner, Lennart, Malmö genom tiderna. Ill.
Kommunaltjänstemanen. Arg. 24 (1960), s. 116-120.

Trafikvinster som följd av en fördjupad öresundsled [Flintrännan]. Utredning verkställd inom K. Sjöfartsstyrelsen.
Sthlm 1960. 118 s.
Utropstecken i Limhamn. [Höghusbebyggelsen.]
Byggnadsindustrin. Arg. 30 (1960), s. 917, 922.

Wahlöö, Inger, Nordens förnämsta TV-studio uppförd i
Malmö. [Reportage.]
Arbetet 24/12.
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Westman, Hans, Inför en ny kyrkobyggnadsepok. ["Vår
Frälsares kyrka".] III.
Bygd och natur. Årsbok. 1960, s. 48-55.
[Widerberg, Bertil], Speldosekluck för opiumtablettmaskin.
Reportage från Tekniska museet av Wbg [sign.].
SDS 31/12.
— Ett stycke malmö-klassicism försvinner. Historien om en
tomt där segel sömmades och fattigbarn läste.
SDS 25/9.
— Traditionen Ohm.
SDS 4/12.
— Var Lim:mei Högste-backar identiska med Fosie borror?
SDS 10/4.
Widerberg, Bo, I Malmö skärgård.
SDS 4/9.
— En park för herr Olsson. [Malmö Folkets park.]
Expressen 18/7.
Wieder, Joachim, Twenty-sixth session of the IFLA council
Lund and Malmö 7-11 August, 1960.
Libri. Vol. 10 (1960), s. 255-265.
[Wiezell, Thorsten], Malmö-kvarnen blir bättre. Ill.
Sikten. Årg. 2 (1960), h. 1, s. 8-10.
Winge, Gabriel, VA och stadsplaneringen i Malmö. Ill.
Byggnadsingenjören. Ärg. 18 (1960), h. 6, s. 42-49.
Våra barn. En maning till alla föräldrar. Utg. av Malmö stads
skolstyrelse och Malmö stads barnavårdsnämnd. Malmö
1960. 11 s. Ill.
Zadig, Viggo, Grosspapas sammetsrock, vindruvsväggen, halvöresskorporna. Om Zadigska huset, om Doffelns ruiner, om
80-talets Malmö.
SDS 11/10.
Zander, Erik, Europas modernaste storbageri. Ett besök i
Påhlssons bageri i Malmö. Reportage.
Mål och medel. Årg. 39 (1960), s. 144-147.
168

Zätterström, Wilhelm, Femtio års lek med fotbollen. [Malmö
fotbollsförening.]
SkD 17/2.

Åberg, Alf, Skånska slott och deras herrar. En krönika i ord
och bild om gårdar och människoöden. Sthlm 1960. 234 s.
Åstrand, Halvdan, Malmö behöver kontakt med elfenbenstorn
och eget modernt musikforum.
KvP 6/10.

— Skånska komponistprofiler. [Carl-Olof Anderberg, John
Fernström, Harald Kempe, Gustaf Paulson, Waldemar Welander, Svea Welander, Ingvar Wieslander.]
Musikrevy. Arg. 15 (1960), s. 244-248.

Åström, Torsten, Förbindelserna Sverige—Danmark—kontinenten. [Problemet fast öresundsförbindelsel
Balans. Ärg. 12 (1960), h. 3, s. 2-11.
Öberg, Curt, Stadsbyggandets verkningar. [ Jämförande undersökning av den kommunalekonomiska utvecklingen
1935-1954 i Göteborg, Malmö och Hälsingborg.]
Svensk lokaltrafik. Arg. 17 (1960), h. 7, s. 12-29.

Österling, Anders, Albert Ulrik Bååth. Minnesteckning. Sthlm
1960. 66 s.
Översiktliga utredningar om Skåne. Utg. av Skånes regionplaneinstitut. 1 utg. Demografiska förhållanden samt tätorternas centralitet. Lund 1960.
1945 års malmöstudenter [vid] Högre allmänna läroverket för
gossar. [Medlemsförtecking samt stadgar.] Malmö 1960. 12 s.
Tillägg till 1957-1959:
Asker, S., Flora och vegetation i Malmö.
Botaniska notiser. 112 (1959), s. 257-284.

Charta öfwer Skåne. Utförd av G. Bjurman 1752. Utg. av
Malmö ljustrycksanstalt. Malmö 1958.
Fabricius, Knud, Skåneland.
Fortid og nutid. Vol. 20 (1957/59), s. 49-56.
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[Fredriksson, Gösta], Kilian Zoll och altartavlan i den gamla
kyrkan i Hyllie.
Arbetet 13/12 1959.

Fridlizius, Gunnar, Swedish corn export inte free trade era.
Patterns in the oats trade 1850-1880. [Akad. avh.] Lund
1957. 292 s.
Innehåller uppgifter om handelshus i Malmö.

Generalstabens karta över södra Sverige. Skala 1:100000. 1.
Malmö. Reviderad 1958. Sthlm 1959. 60 x 45 cm.
Gyllin, Yngve, Metallindustriarbetareförbundets avdelning 4,
Malmö, 75 år. 1884-1959. Malmö 1959. 112 s. Ill.
Hallbäck, Holger Daniel, Minnesskrift över C. P. A. Hallbäck.
Malmö 1959. 93 s. Ill. portr.
S. 68-73: Malmögrenen.

Handlingar rörande Sveriges historia. 3: 18. Svenska riksrådets
protokoll 1658. Sthlm 1959. 212 s.
Protokoll rörande Malmö s. 35, 44, 45, 63.

Ivarsson, Curt, Generalplan för Malmö.
Svenska stadsförbundets tidskrift. Ärg. 51 (1959), s. 283-288.

Karsten-Carlsson, Eva, Vem vill bo hur? [Undersökning baserad på Malmö bostadsförmedlings nyanmälningar 19511952.]
Att bo. 1959, s. 112-118.

Lassinanti, Ragnar, Nils Herman Quiding.
Studiekamraten. Ärg. 41 (1959), s. 68-71.

Marcussen, Elsa Brita, Min far Per Albin [Hansson].
Röster i radio. Ärg. 26 (1959), h. 7, s. 14-15.

Möller, Hans, Från nordostis till lågbaltisk is. En glacialgeologisk studie i sydvästra Skåne. Sthlm 1959. 133 s. (Sveriges
geol. undersökning. 566.)
Nanne-Bråhammar, Marianne, Flärdfri kyrkoskapelse. [S:t
Andreas kyrkan.]
Arbetet 12/12 1959.

Nilsson, Kaj, Isströmmar och isavsmältning i sydvästra Skånes
backlandskap. Sthlm 1959. 94 s. (Sveriges geol. undersökning. 567.)
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(Oddfellom-orden). Logen nr 1 Scania 75 år. Malmö 1959. 37 s.
— Logen nr 3 Amicitia. Matrikel 1959-1960. Malmö 1959.
51 s.
Rehnberg, Mats, [utg.] Kommunalarbetarminnen. Sthlm 1958.
263 s.
Rosenius, Paul, Det bildrika julbordet. Interiör från ett gammalfromt hem på 1800-talet.
SDS 27/12.

Sjökvist, Gunnar, Samtal med skånsk tonsättare. [Harald
Kempe.]
Musikrevy. Arg. 14 (1959), s. 21-23.

(Kungl. Skånska luftvärnskårens kamratförening), Minnesskrift. Beredskapsåren 1939-1945. Malmö 1959. 27 s. Ill.
portr.
Slottsstadens S:t Andreas kyrka. Kyrkoinvigningen 29/11.
Malmö 1959. 15 s.
Svensk skoltidning. Årg. 1 (1959) —. Malmö.
Tengstam, Anna Lisa, Våra kyrkliga syföreningar. [Limhamn.]
Hälsning från vår kyrka. Julnummer 1959, s. 4-5.

Utredningar rörande en sydsvensk teknisk högskola och en
sydsvensk handelshögskola. Föranstaltade av Lunds universitet och Skånes handelskammare i samarbete med
Skånska ingenjörsklubben och Lunds studentkår. Malmö
1959. 73 s. (Meddelanden från Skånes handelskammare.
1959: 1.)
Var 8:de dag. Var, när och vad händer i Malmö denna vecka.
Årg. 1 (1956) —. Malmö.
Zätterström, Wilhelm, Min barndoms Malmö.
SDS 30/10 1957.
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UTDRAG AV
MA Mti FORNMINNESFÖRENINGS MATRIKEL
FEBRUARI 1961

Årligen betalande medlemmar, vilka inträtt under tiden
mars 1960—februari 1961:
Amundin, Holger, Köpman
Moberg, Ester, Fru
Andersson, Albert, Köpman
Munck af Rosenschöld, Eva, Fru
Annerborg Nanny, Fru
Möller, Margit, Tandläkare, Viken
Bergström, Bo, Fil. mag., Lund
Nevrin, 0. E., Direktör
Bolin, Sture, Professor, Lund
Nilsson, John, Köpman
Cederlöf, Britt, Fru
Nilsson, Wanda, Fröken
Cederlöf, 011e, Museiintendent
Ohlsson, Tekla, Fru
Dieden, Bengt, Överingenjör
Palme, Knut, Herr
Engdahl, Stina, Fru
Palmkvist, Ester, Fru
Eriksson, Vera, Fru
Rosenberg, Ebba, Fru
Fridlund, skar, Läroverksadjunkt Sandstedt, Gotthard, Herr, Lomma
Hain, Ebb , Fru
Sjöstrand, Gerd, Fru
Hain, Inga, Fru
Sondell, Margita, Fröken
Hedefält,
1:ste postkontrollör,
Svensson, John, Handlande
Stockhol
Sylwan, Eilif, Fil. lic.
Hulterströ , A. L., Fru
Ternström, Anna Greta, PersonalHåkansson, Birger, Typograf
konsulent
Häusler, G nnel, Fru, Beaumaris,
Thestrup, Elsa, Fru
Australie
Westberg, Gerda, Fru
Jansson, B gt, Ingenjör
Westberg, C. A., Kamrer
Jönsson, Er c, Kamrer
Wiberg, Elsbet, Fru
Larson-Dieden, Brita, Läkare
Wiberg, Sten, Kapten
Larsson, So ja, Postexp.
Virdmark, Dagny, Läroverksadjunkt
Lassen, C. . Direktör
Virdmark, Ewe, Kyrkoherde
Lassen, Evy Fru
Wolf f, Ewert, Läroverksadjunkt
Lindstrand, lma, Fru
Wolf f, Ing-Britt, Tandläkare
Lundström, ildur, Fru
Österling, Barbro, Fru
Malm, Ethel Fru
Österling, Clara, Fru
Malm, Oska , Järnhyvlare
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Styrelse:
Ordförande: Th. Munck af Rosenschöld, borgmästare
v. Ordförande: Einar Bager, konstnär, fil. doktor
Sekreterare: Leif Ljungberg, stadsarkivarie
Ledamöter: John Hain, direktör
Karin Kollind, gymnastikdirektör
Suppleanter: C. G. Lekholm, 1:e intendent
Sture Kelfve, arkitekt

Kassaförvaltare: John Hain
Redaktör för årsskriften: Leif Ljungberg.

Stadgeändring.
Föreningen har vid sammanträde den 2 mars 1961 beslutat
följande lydelse av § 3 i stadgarna:
Medlemsavgiften är 15: — kronor årligen. För ytterligare medlem tillhörande samma familj utgör avgiften 5: — kronor; sådan medlem är ej
berättigad erhålla årsskriften.
Medlem, vars inkomster härtill giva anledning, kan av styrelsen befrias
från erläggande av årsavgiften.
Hedersledamot erlägger ingen avgift.
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Malmö
fick förtroendet inreda
MALMÖ STADSARKIV
•
För KONSOLHYLLOR
DUBBELPELARHYLLOR
HYLLOR PÅ HJUL
STÅLHYLLOR, DISKAR
Kontakta

g

er bvii" 's
företaget med erfarenhet från 10 000tals leveranser och landets största sortiment — samarbete med världsledande företag i 80 länder ger perspektiv och resurser — leverans från
lager i Malmö

III

NYBYGGNADER
UPP TILL 110.000 TONS DW.

CKLIIMIS

MEKANISKA VERKSTADS AB • MALMÖ

12

OMBYGGNADER
KLASSNINGAR
REPARATIONER

Koppla av...
från Edra ekonomiska bekymmer och låt
oss förvalta Edra tillgångar. Det lönar sig.

Tala med vår notariatavdelning !

MA1N7 DI N.A.VH 0
BAN K.).WW

När det gäller böcker och
inbindning
för

biblioteket
för

kontoret ...
IVAR IVERSON & C:o A.B. — MALMÖ
BOKBINDERI & KONTORSBOKFABRIK
Gråbrödersgatan 8

Telefon 71835

VI

Anlita
hemortens
sparbanker

Sparbanken Bikupan
Malmö Sparbank
Oxie Härads Sparbank

\1I

OSTERATAN 1, MALMO
TEL. 709 80

tkice-r

(PM OUCIV
finns på Premieköp från 470:—.
Bara 25:— i månaden!

ÅTVIDABERGS

Malmö

FÄRGER
TAPETER
VIII

la

ILEEIRU P

PAPPERSHANDELS AB.
Mest sorterade inköpskälla i allt som tillhör pappers- och kontorsmaterialbranschen
Specialavdelning för teknisk ritmatriel

Adelgatan 21
Tel. 72570 Växel

Skånes Stadshypoteksförening
utlämnar bundna län mot säkerhet av
inteckningar i fastigheter i Skånes städer och vissa stadsliknande samhällen

Expedition: Västergatan 38, Malmö
Tel. 2 0 4 5 7

IX

AB SVENSKA
URDEPOTEN
Skandinaviens
största urföretag
med moderna
butiker i Malmö,
Stockholm, Göteborg,
Hälsingborg,
Trelleborg, Lund,
Västerås och Linköping.

Aktiebolaget

M. FLENSBURGS SÖNER
Södergatan 9

Malmö
Tel. 21261

Specialaffär för hemgifter och bosättning

Affären grundlagd 1805

X

iDingåtbs färghanbet
Etablerad 1889

cO
\CN S\

•

ixsK\th'

eK

.(

\-‘e

`l e

Telefon 704 90

A111
fotogrillislit
STÖLTENS
MALMÖ

XI

LUND

Det är ras över Vogue — strumpan som gör benen ännu
vackrare. I Vogue finner Ni alltid underbara modefärger,
som harmonierar med skor ock kläder. Den utsökta passformen
bidrar också till att alla ben vinner i Vogue.

XII

Hus
vägar
industrier
vattenbyggnader
g

v.•

XIII

:•:•:.

SKÅNSKA KARTOR I FAKSIMILNYTRYCK
av intresse för Fornminnesföreningens medlemmar
G. Liunggrens Malmökarta 1853 i 2 färger; Lantmätericontoirets
Skånekarta 1752 av G. Bjurman; P. Geddas sjökarta över
Östersjön 1694 samt Scaniae, efter J. Meijers uppmätningar
1655 men tryckt i Amsterdam i början av 1700-talet. Samtliga
i originalstorlek c:a 45 x 55 cm med bred marginal. Pr styck
kr. 17:50 inkl. oms.
Dessutom Olaus Magnus märkliga Carta Marina, tryckt i
Venedig 1539, 1/3 originalstorlek 41 x 56 cm. Pris jämte texthäfte kr. 15: — inkl. Oms.
Till påseende och för beställning hos

LAY3 (/11."1”-iö Aptstr7clockvistckli
KALENDEGATAN 10

MALMÖ

•

• TEL 282 80

KLICHEER
Retuscher
Teckningar

allt inom

OFFSETREPRODUKTION
OFFSET-TRYCK

(41^1+4-se; gr^fisitos <Ako-LO
Nobelvägen 129 B Tel. 93 61 10

XIV

CJi tc,pzes'enEeta och

l ätsä4a

E. A. Rosengrens AB.: Byggnadsartikar

Calvert & Co: CeCe slitsdurk

Götaverkens Fönster AB.: Ferrofönster

Jönköpings Mek. Werkstads AB.

AB. Fixfabriken: Byggnadsbeslag

AB. Maskin Tellus: Transportanordningar

TNV garage- och industriportar

Smedjebackens Valsverks AB.

INGENIORSFIRMA SVEN HELLSTEN K13
Box 4293

MALMÖ 4

Tel. 709 00

Bliv medlem i

Matmö fornminnesförening
Årsavgift

15: — kr.

För ytterligare medlem tillhörande samma familj utgör avgiften 5: — kr. ; sådan
medlem är ej berättigad erhålla årsskriften.
Äldre årsskrifter (fr. o. m. 1934) kunna förvärvas hos sekr. i Stadsarkivet till ett pris

av 5: — kr. per årgång.
Minnesskriften 1909-19, pris 10: — kr.
Einar Bager : Med penna och ritstift, pris 15: — kr.
Leif Ljungberg: Ur djupa källarvalven, pris 10: — kr.
Lyder van Fredens kämnärsräkenskaper för Malmö 1517 — 1520,
utg. av Leif Ljungberg, pris 18:76.

XV

G. & L. BEIJER AB
MALMÖ
FIRMAN GRUNDAD 1866

•

KOL KOKS OLJA
JÄRN TRÄ
BYGGNADSMATERIAL

•

IMPORT EXPORT
SJÖFART

XVI

BETALD ANNONSPLATS

AKTIEBOLAGET

ARMERAD BETONG

XVII

GOD UTRÄKNING
TAG FÖRSÄKRING

SKÅNSKA BRAND
GRUNDAT 1828
som ger Er

Trygghet • Personlig service
Ett rationellt försäkringsskydd
till rimligt pris

pählssons

Nilssons
bakar
gott bröd

XVIII

Annonser
AB ARMERAD BETONG
G. & L. BEIJER AB
AB M. FLENSBURGS SÖNER
GERDMANS INREDNINGAR AB
CARL GLEERUPS PAPPERSHANDEL AB
INGENIÖRSFIRMAN SVEN HELLSTEN
IVAR IVERSON & C:o AB
KOCKUMS MEKANISKA VERKSTADS AB
AB LUNDGRENS SÖNER BOKTRYCKERI
MALMÖ GRAFISKA AKTIEBOLAG
MALMÖ LJUSTRYCKSANSTALT
MALMÖ SPARBANK
AB MALMÖ STRUMPFABRIK
AB BRÖDERNA OLOFSON
OXIE HÄRADS SPARBANK
PAHLSSONS BAGERI AB
SKANDINAVISKA BANKEN
SKÅNE-MALMÖ FÖRSÄKRINGS AB
SKÅNES STADSHYPOTEKSFÖRENING
SKÅNSKA BRAND-HERMES
SKÅNSKA CEMENTGJUTERIET
SPARBANKEN BIKUPAN
STÖLTEN & SON AB
AB SVENSKA URDEPOTEN
WINGÅRDS FÄRGHANDEL
AB A. 0. WIXELL
AB ÅTVIDABERGS INDUSTRIER

eftzna våta annon9ätet

......

AB LUNDGRENS SÖNER BOKTRYCKERI
Baltzarsgatan 24 • Malmö

SKÅNE-MALMÖ
OCH

IRIS

Malmö 1961. Lundgrens Söner boktr.

