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Malmö F ornminnesförenings 

verksamhet 1970 

Arsmöte 

Ordinarie årsmöte hölls den 6 april 1970 i Skovgaardsalen, Malmöhus. Efter 
sedvanliga årsmötesförhandlingar höll landsantikvari en Evald Gustafsson, Lund, 
föredrag med ljusbilder över ämnet "Kulturl andskap i storstadens skugga". 
Efter föredraget samlades föreningen till enkel supe i Riddarsalen. 

Styrelse 

Styrelsen har under året sammanträtt den 23 mars. Därvid konstituerade sig 
styrelsen enligt nedan: 

F . borgmästaren THOMAS MuNCK AF RosENSCHÖLD ordf., direktören JoHN 
H AIN v. ordf. och ka:ssaförvaltare, jur. lie. KJELL Å. MoDEER sekr., arkitekt 
SAR STURE K ELFVE och fru K ARIN RYDBECK med redaktören BERTIL vVrnER-
RERG och skrift ställ aren HELGE ANDERSSON 'Som suppleanter. 

Utflykter m. m. 

På inbjudan av fru Bri ta Bergh och direktör J ohn H ain förevisades lördagen 
den 21 februari för ca 225 av föreningens medlemmar dels det Berghska hem-
met i hörnfastigheten K ansligatan- Kyrkogatan (Jfr MFA 1970 s. 59 ff ) dels 
det nu färdigrestaurerade Rosenvingehuset på Västergatan. Fru Bergh demon-
strerade den vackra stadsvåningen, som efter att i fem generationer ha utgjort 
bostad för familj en Bergh nu, sedan fastigheten inköpts av Malmö kommun, 
kommer att bliva samlingslokaler för M almö nation vid Lunds universitet. 
Direktör H ain förevisade Rosenvingehuset, ·som genom av G & L Beijer AB 
genomförda nu avslutade restaureringsarbeten blivit ett av stadens kulturmin-
nesmärken. Byggnaden var vid besöket högaktuell för föreningens medlemmar, 
vilk a samtli ga i gåva av direktör H ain erhåll it ett exemplar av Einar Bagers 
år 1969 av trycket utkomna monografi över Rosenvingehuset. 

Styrelsen beslöt vid sammanträde den 23 mars förl ägga vårutfärden till 
Liib eck. Utfärden, som var planerad som en dagsutflykt med fl yg, måste emel-
lertid inhiberas på grund av därvarande flygpl ats dåli ga skick. I stället arrange-
rades lördagen den 6 juni en herrgårdstur till M almö-Lunds omgivningar. 
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Från höstutfärden till l\'Ialmö omgivningar den 24 oktober 1g70. T v: Bara hembygds-
förenings v ordförande Ingemar Ingers berättar för deltagarna utanför den föreningen 
tillhöriga Burlövs gamla prästgård. - T h: Greve Otto Thott förevisar hur Skabersjö-
alleerna kommer att skövlas för att ge plats år de beslutade vägarna ti ll Sturup. 

Ett sjuttiotal medlemmar medföljde på färden, som företogs i abonnerade 
bussar. Via Alnarp ställdes färden först till Trolleberg, där greve Knut Wacht-
meister välkomnade och förevisade den av Carl Hårleman på r 700-talet ritade 
herrgårdsbyggnaden. Färden fortsatte därefter i ett strålande försommarväder 
till Borgeby, som besågs exteriört med professorn arkitekten SAR Hans Asplund 
som ciceron. På programmet stod därefter interiörbesök på Örtofta gård. På 
trappan möttes deltagarna av ägaren friherre Wilhelm Bennct, som initierat 
berättade om gården och dess kulturhistoriska minnesmärken. Före lunchuppe-
hållet på Dalby gästgivaregård besågs jämväl Viderup i Kävlingeåns dalgång. 
Eftermiddagen ägnades åt Toppeladugård (exteriörbesök) och Torup slott, 
numera med Malmö kommun som ägare. Slottet förevisades interiört av Malmö 
turi·sttrafikföreningens ciceroner. 

Över r 50 medlemmar deltog i den traditionella höstutfärden lördagen den 24 
oktober. I år ställdes färden till Malmö omgivningar. Första anhalten gjordes 
vid Oxie kyrka, som förevisades av skriftställaren Helge Andersson. Därefter 
besöktes Skabersjö slott, där greve Otto Thott berättade om slottets historia 
och förevisade trädgårds-och parkanläggningen. Avslutningsvis besågs de om-
skrivna på godsets ägor belägna alleer, som genom flygplatsen Sturups tillkomst 
kommer att spolieras. Därefter fortsattes färden till en gård med malmöanknyt-
ning - Kronetorp i Burlövs kommun. Ägaren, lantmästaren Mogens Uldall-
Jörgensen klargjorde roande för deltagarna såväl gårdens historia som svårig-
heten att driva ett lantbruk i absolut närhet till storstadsbebyggelsen. Efter ett 
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uppehåll på restaurang Lillgården i Åkarp för enkel förtäring (kaffe och land-
gång) avslutades utfärden med ett besök på den Bara hembygdsförening till-
höriga Burlövs gamla prästgård, som förevisades av hembygdsföreningens v. ord-
förande, fil. dr. Ingemar Ingers. 

Ordföranden och sekreteraren har fungerat som ledare för samtliga under 

året arrangerade utfärder. 

L eif Ljungbergs bibliografi 

D en 11 april fyllde föreningens mångårige sekreterare och hcdersledamot Leif 
Ljungberg 70 år. Styrelsen beslöt vid sammanträde den 23 mars att föreningen 
till högtidsdagen av trycket skulle utgiva hans bibliografi. Bibliografin, som 
sammanställt s av föreningens nuvarande sekreterare, utkom i en separatutgåva 
i 400 exemplar. 

Behållningen av försålda exemplar skall ograverad till fall a den till föreningen 
knutna Leif Ljungbergs fond. 

Bibliografin har jämväl införts i årsskriften 1970. 

Arsskrift 

Årsskrift en utkom den 21 december. Lik som tidigare år har årsskrift en tryckts 
på Lundgrens söner boktryckeri, som välvilli gt beviljat rabatt å trycknings-
kostnaderna. Från Malmö Förskönings-och Planteringsförening har lämnats 
väsentli gt bidrag till tryckningskostnaderna av årsskriften. 

M edlemsantal 

Under året har föreningens medlemsantal utgjorts av 3 hedensledamöter, 
5 ständiga och 830 betalande medlemmar (därav 108 sk familj emedlemmar) 
ell er tillsammans 838, vilket utgör en ökning med 98 medlemmar. 

Balanskonto 

Föreningens balanskonto per den 31 december utgjorde 
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Tillgångar 

Aktier 

65 aktier i ASEA 
55 ,, i Sv Handelsbanken 
40 ,, i Cardo AB 
60 ,, i Skandinaviska Banken 
20 ,, i AB Sv Fläktfabriken 
50 ,, i Förs AB Skandia 
2 7 ,, i Custos 
l st premieobligation av l 963 
Banktillgodohavanden 
Postgiro 
Diverse fordringar 

Skulder 

Berghska fonden 
Leif Ljungbergs fond 
Anna Lisa och Sven Eric Lundgrens fond 
Emil och Iris Schelins fond 
Diverse skulder 
Kapitalbehållning 

5.201 : -
8.ooo:-

3.827:-

9.453:-
4.860:-
6.070:-

4.719: -

Kronor 

Kronor 

42.130:-
100:-

18.281:95 
149: 01 

6.725:-

67.385: 96 

2.650:-
1.910: -

13.125: -
6.385:-

6!0: 47 
42.705: 49 

67.385: 96 
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Ett tillfälligt sammanträffande 1840 

Ur Johan Peter Bagers resedagbok 

Med kommentar av EINAR BAGER 

H vad är en tourist? frågar Carl Jonas Love Almqvist och krånglar så i någon 
mån till begreppet i en artikel från Paris den 28 augusti 1840. Ditresan hade 
han några dagar tidigare skildrat i ett brev till sin hustru. Han omnämner på 
några rader sjöresan från Malmö till Köpenhamn och vidare till Liibeck samt 
färden därifrån landvägen till Hamburg. " Händelsen hade fogat'', att han 
träffat samman med ett par Stockholmare, som också var stadda på resa till 
Paris. "V i blefvo således 3 trogna kamrater, som beslöto att dela ljuft och ledt 
hela vägen". En fjärde reskamrat, för vilken sammanträffandet med Almqvist 
var en minnesvärd upplevelse, har för den store mannen endast varit en i den 
skara av beundrare, över vars påträngande intresse han tidigare beklagat sig i 
brevet, och bevärdigas ej ett ord. 

I "Glimtar från det gamla Malmö" har Hans Willius med stöd av Johan 
Peter Bagers dagbok skildrat, hur "en Malmöbo reser till London", och där i 
korthet omnämnt sammanträffandet med Almqvist. Ett fullständigt återgi-
vande av den obetydliga episoden kan måhända med tanke på det nu kring 
den så omstridde författaren koncentrerade strålkastarljuset vara berättigat. 
"Det rara och subtila souveniret" syftar på den varning, som domkapitlet 
Uppsala kort förut tilldelat Almquist med anledning av "Det går an". 
Jag lämnar ordet till min 22-årige farfar. 

- Onsdagsmorgon d. 12 :te augusti begaf jag mig ombord på ångfartyget 
Malmö för att först och främst dermed afgå till Liibeck. Afskedet från ömma 
föräldrar och syskon, ehuru i förening med hoppet om ett snart återseende, 
framkallade vemodets moln på den för min resa annars så glada horizont. Ett 
hjertligt lef wäl! war utbytt och raskt grepo fartygets hjul uti böljorna, skynd-
samt aflägsnande detsamma från den efterskådande folksamlingen å skepps-
bron. Öfverfarten till Köpenhamn gynnades af ett angenämt väder. De par 
timmar, som ångfartyget efter vanligheten här uppehöll sig, använde jag till 
en påhelsning hos den aktningsvärda Agenten J. F. Mathiesen. Kl. 2 war jag 
åter ombord. Så småningom gjorde jag mina medpassagerares bekantskap. 
Ibland desse wäckte en isynnerhet lifli gt mitt intresse. Denne war Rector 
Almquist fr. Stockholm, den geniale författaren till Törnrosens bok, Det går 
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an etc. Han är af medelmåttig storlek, har ett behagligt, men manligt utse-
ende, hög panna, lifliga ögon och en något krökt näsa. Ur hans väsende fram-
lyser fasthet och lugn i förening med anspråkslöshet och glädtighet. 

På passagerarelistan hade man behagat tilldela honom titeln af Doctor, 
hwilken, huru wäl förtjent, han likwäl undanbad sig, då jag inledde samtal 
med honom genom ett yttrande, att jag af Aftonbladet funnit, det han hade 
för afsigt besöka Paris. Han bejakade detta och lät mig weta, att han ämnade 
uppehålla sig där under ungefär twenne månaders tid, hufwudsakligast i 
ändamål att göra sig närmare bekant med därwarande seder och lefnadsvanor 
äfvensom öfriga franska nationen karakteriserande förhållanden. 

Under fortgången af wårt samtal widrörde jag det alt för rara och subtila 
souveniret, som Upsala Consistorium kort före hans afresa fr. Stockholm hade 
med så nedlåtande välvilja behagat tillställa honom, och gjorde honom der-
wicl en liten compliment för den eleganta och utan tvifvel för consistorium 
något surprenanta present han lemnat i utbyte, utan att clerföre kunna hylla 
hans uttalade äktenskaps-principer. Hwad omnämnda souveniret beträffade, 
sade han sig derföre hufudsakligen stanna i förbindelse hos Erkebiskop Win-
gård, som dermed egentligen velat betyga honom sin erkänsla för den af honom 
författade afhancllingen om Undervisnings werket, som för någon tid sedan 
stod att läsa uti en lång nummerföljd af Aftonbladet. Den honom tilldelade 
skrapan hade i hans öfvertygelse förnämligast sin källa i consistorii afsigt att 
tillintetgöra inflytandet af de genom honom framlagcle bewisen om de höga 

prelaternes öfverflöqighet, wid hwilket försök att nedsätta hans persons 
anseende i allmänhetens ögon anmärkningarne emot de i "Det går an" och 
andra af hans skrifter öfver äktenskapet framlagde åsigter blott blifvit begag-
nade såsom swepskäl. Det intresserade honom att erfara, det hans swar i 
hufwuclsaken, nemligen i afseende på otillbörligheten af elen consistoriela till-
rättawisningen wäckt bifall äfven i Malmö, hwilket han sade sig likaledes 
hafva rönt i Götheborg, där han helt nyligen ,något uppehållit sig, och skulle 
consistorium ånyo finna för godt att ihågkomma honom med några lika 
"faderliga förmaningar", kommer " swar på fråga" icke att saknas fr . hans 
sida. 

De öfrige medpassagerarne på första platsen voro en hanclelsagent Melchior 
fr. Köpenhamn, en ung, hygglig karl, som i flere års tid rest omkring i Frank-
rike och England m. fl. andra länder, hwarom han hade åtskilliga rätt inte-
ressanta saker att berätta; en hofsnickare Damrath fr. Stockholm, en liflig 
och språksam man, som arbetar åt Kronprinsen, hwilken äfvensom dennes 
familj han omtalade med verklig entusiasm, samt en instrumentmakare lika-
ledes fr. sistnämnde ställe, hwars namn undfallit mitt minne och hwilken 
äfvensom nyssnämnde Hr Damrath hade Paris till bestämmelseort för sin resa. 
Då dessa båda herrarne lika med Rector A. och mig först och främst ämnade 
sig till Hamburg, öfverenskommo wi att i sällskap resa dit. 
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Johan Peter Bager. Oljemålning 
av Johan Knutson. - Privat ägo. 

Carl Jonas Lave Almquist. Olje-
målning av C. P. Mazer 1856. 
SPA 1935 :2. 

Sedan wi spisat middag, blefvo wi en god stund sittande qwar i salongen 
och samtalade med hwarandra i allehanda ämnen, men då under tiden blås-
ten, som redan wid afseglingen fr. Köpenhamn börjat så smått, tilltagit allt 
mer och mer och nu i förening med en upprörd hög sjö och contrair wind 
bragte fartyget i en häftig skakning, funno wi det snart något qvalmigt under 
däck och ansågo det dertillfölje för bäst uppehålla oss ofvanpå - under 
öppen himmel. Det dröjde likfullt icke länge, innan jag fann det för godt att 
åter begifva mig ner i salongen för att genom en liggande ställning söka före-
bygga den fatala sjösjukan, hwartill jag redan försporde omisskänneliga symp-
tomer. Likwäl lyckades det mig icke att undslippa den mindre behagliga tri-
buten till Neptun, eller hwad man will kalla explosionen; men sedan denna 
behörigen blifvit erlagd, insomnade jag och sof aldeles förträffligt till påföl-
jande morgon, då jag åter fullkom!. kry och rask begaf mig upp på däck. 

Himlen hade klarnat, solen sken och stormen hade lagt sig. Snart blefvo 
äfven de öfrige passagerarne synliga och med dubbel välsmak emottogo wåra 
sedan gårdagens middag så obarmhertigt uttömde magar först en kopp caffe 
med skorpor till och sedermera en god frukost. Mecklenburgska landet, som 
presenterar sig temligen högt och i öfrigt rätt wackert, syntes redan tydligt och 
snart woro wi wid Travemiinde, en att dömma efter utseendet wid förbiseg-
lingen liten nätt och snygg stad med husen så wänligt framblickande emellan 
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de utanför planterade träden. Här togo wi lots ombord och under uppseg-
lingen på den i många krökningar utflytande Traven njöto wi en angenäm 
och omvexlande utsigt på båda stränderne, hvilka, då man kommer staden 
Liibeck närmare, äro öfversådda af vackra och trefliga lan:dtställen. 

Wid landstigningsställ et möttes mina ögon af tvenne välbekanta och vän-
ligt helsande ansigten - dessa tillhörde vännerne Hedman och Fougstedt, 
hwilka nyligen anländt fr. Hamburg och nu ämnade följa med ångfartyget på 
återresan till Malmö. Länge hade jag emedlertid icke tillfäll e samtala med 
dem, då jag öfverenskommit med förutnämnde Stockholmsboarne att ännu 
samma dag om aftonen fortsätta resan till Hamburg och under wistandet i 
Liibeck logera tillsammans i ett rum, som wi läto anwisa oss i Stadt Stock-
holm. 

Då wi likv äl under wårt korta uppehåll icke helt och hållet wille försumma 
att bese någon del af stadens märkwärdigheter, qvarblefvo wi icke längre i 
logiet än som behöfdes för att afsluta accord om en hyrwagn för resan till 
H:burg, och begåfvo oss <lerefter genast ut i staden, som tycktes wara byggd 
temligen reguliert och hvars boningshus äro uppförde i en gammal stil med 
gaflarne ut åt gatan till. Många af dessa, hwars antal belöper sig till omkr. 
3.600 - ehuru inwånareantalet icke är större än 25.000, lära stå aldeles obe-
bodde och begagnas till packhus. 

Såsom känd för stadens skönaste prydnad uppsökte wi först den stora och 
wackra S:t Marie-kyrkan, hwars både yttre och inre erbjuder en imponerande 
anblick. Ibland föremål i denna byggnad, som företrädeswis ådraga sig upp-
märksamhet, är för det första altartaflan, som är huggen af marmor och före-
ställer en nisch, i hwilken Wår Frälsare ses hänga på korset, men ofvanför 
hwilken man deremot ser Honom såsom den segerrikt fr. döden uppståndne. 
Skada är, att denna altartafla bortskymmes af en frammanföre på stenhwalf 
uppförd läcktare, hwars nedrifvande utan twifvel skulle gifv a kyrkans inre ett 
friare och mera upphöjdt utseende. Bakom altartaflan är det berömda astro-
nomiska uret, ett werkligt underwerk i mekaniken. Det innehåller en kalender 
fr. 1 753 till 1875 med namnförteckning å all a dagar, djurkretsens tecken, upp-
gift på sol- och mån-förmörkelser, en wisare för solens dagliga ståndpunkt och 
dessutom några wisare för planeter och månen etc. På muren inunder werket 
läser man: 

Hier zeigt des Kiinstlers Fleisz u. Miih 
Dir der Gestirne ferne Bahnen, 
Mit frommen Ernst bewundre sie 
Um Gottes Meisterwerk zu ahnen; 
Doch wenn das Auge sich dabei ergötzt 
Lasz auch die Hand das Kunstwerk unverletzt. 

Ofvanför uret utkomma om middagstimmen wid slaget 12 ur en liten dörr 
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Liibeck. Torget med rådhuset och Marienkirche, Färglitografi 1830 av F. W, Otte. St. 
Annen-Museum, Liibeck. 

8 små menniskofigurer, föreställande Kejsaren och de 7 Kurfurstarne, passera 
med en bugning förbi Frälsaren, af hwilken de wälsignas, och försvinna genom 
en motsatt dörr. Wi kommo blott några minuter för sent för att hafva sett 
denna curiositet. 

Ibland ett icke obetydligt antal af kapeller med grafmonumenter och mål-
ningar är det bekantaste det, som innehåller den såkall ade dödsdansen 
(Todtentanz) hwilken i 25 målningar längs med wäggarne föreställes på så 
sätt, att döden i olika ställningar dansande förer med sig en menniska af 
hwarje stånd, ålder och kön. Figurerne äro i kroppsstorlek. Främst i ordningen 
dansar ett benrangel, som blåser på flöjt; derefter följer ett annat skelett, fast-
hållande påfven, så åter ett med Kejsaren, sedan Kejsarinnan o.s.w. ända till 
barnet i waggan. - År r r 64 säges byggnaden af kyrkan ha blifvit påbegynt. 
L ängden är 354 fot och bredden r 76 fot. 

Kort efter sedan wi inkommit i kyrkan, inläto wi oss i samtal med en ung, 
hygglig herre, som tycktes mycket uppmärksamt taga alla föremål af interesse 



i betraktande och som på ett särdeles förekommande sätt hade godheten 
lemna oss hwarje upplysning, som wi önskade, samt sedan wi tillräckligt sett 
oss om i kyrkan, erbjöd sig att wisa oss i hospitalet "zum heiligen Geist'', i 
hwilken inrättning omkring 150 fattiga njuta understöd. Rummen, hwaraf 
hwarje person har ett särskildt, äro i 4 långa rader inredde uti en stor, hög sal 
i en byggnad, som i äldre tider warit kyrka. Denna inrättning stiftades redan i 
I 3 :de århundradet af en privatperson, hwars namn war Bertram Mornevech 
och belöpa sig inkomsterne till 40.000 m.C :t, som förwaltas af 2 :ne borgmäs-
tare och 2 :ne borgare. 

Sedan wi .spisat middag, i hwilken nyssnämnde herre, som war handelsbok-
hållare och hvars namn var J. Karstens, deltog, gjorde jag min påhelsning hos 
handlanden Willrath, en gammal beskedlig man, samt Gebri.ider Mi.iller för 
att på båda ställen werkställa små inbetalningar och med hann knappt att 
uträtta några andra mig lemnade små commissioner, förr än kl. war 6, till 
hwilken tid afresan war öfverenskommen, och kort efter rullade en gul ber-
linarewagn med mig och mitt ressällskap ut igenom Li.ibecks gator och på 
wägen till Hamburg. På flera stationer stadnades för att lemna hästarne till-
fälle att pusta ut och ur fodersäcken hemta nya krafter; ibland dessa war 

äfven Oldeslohe, som tycktes wara en någorlunda wälbyggd och regulier stad 
och genom hwilket ställe wi för att skaffa oss någon benräta wandrade till fots, 
anmärkande trefligheten uti invånarnes vana, såsom det syntes wara, att om 
aftonen sitta på utanför husen anbragte bänkar och språka tillsammans. Unge-
färligen halfvägs emellan Li.ibeck och Hamburg pläga kuskarne uppehålla sig 
en timmes tid wid ett litet wärdshus för att med besked kunna fodra hästarne 
och äfwen lemna de resande tillfälle att tillfredsställa sin appetit, hwilken 
icke heller saknades oss, då wi icke förtärt något sedan middagen och kl. nu 
war 12 på natten. Wi begärde dertillfölje in the med smör och bröd till och 
stillade wår matlust under en munter och angenäm conversation. Wid kuskens 
förfrågan om wi woro redo till resans fortsättning, intogo wi åter wåra platsar 
i wagnen och färdades sålunda fram uti lugn och stjernklar natt, belyst af ett 
mildt månsken. 

Kl. 6 om morgonen anlände wi till Hamburg, där en wakthafvande wid 
stadsporten lemnade en tafla in till oss i wagnen med begäran att derå få wåra 
namn, wårt stånd och tillämnade logis antecknade. 

Nu körde oss kusken först till ett logis, hwarest mitt ressällskap hade bestämt 
sig för att taga in och där jag efter en ömsesidig tacksägelse för godt sällskap 
och under tillönskan af en angenäm resefortsättning skiljdes från mina rese-
vänner, hwarefter jag lät köra mig till Rotel St. Petersburg, beläget wid Jung-
fernstieg. 
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" .. . att gemiitherne måtte blifwa 
dragne ifr ån then inclinationen the 
till Dannemark hafva . . . " 
Ett bidrag till frågan om programmet för Skånes försvenskning 

Av H ANS ERsGÅRD 

Ända från tiden fö r fredsunderhandlingarna i Roskild e var den svenska stats-
ledningen på det klara med vilk en ställning de erövrade skånska landskapen i 
framtiden skull e intaga inom det svenska riket.1 M ålet var, att den skånska 
provinsen skull e inkorporeras, vilket enligt dåtida svensk statsrätt innebar full -
ständig ståndsgemenskap och likhet i lagar, seder och språk. Redan från första 
början reste sig emell ertid hinder i vägen för de svenska planerna. Det första 
utgjordes av de ekonomiska och kulturell a band, som förenade provinsens be-
folkning med dess forna fädernesland. Det andra hindret var av statsrättslig 
natur. I fredstraktaten hade nämligen befolkningen i de avträdda landskapen 
fått löft e om att behålla sina gamla lagar och privil egier. 

K arl X Gustavs planer på att knyta de skånska landskapen närmare ti ll riket 
hann aldrig fullfö ljas. 

Till fö ljd av det nya kri get mot D anmark och konungens död kom försvensk-
ningsfr ågan i ett nytt läge. Förmyndarregeringen böjde av från den kurs K arl 
X Gustav slagit in på i sin skånska politik . Ett typiskt uttryck för den ändrade 
politik en ä r M almö recess 1662.2 Genom denna fi ck skåningarna representa-
tionsrätt på den svenska riksdagen, utan att de därför behövde uppge sin sär-
ställning ifråga om lagar och privil egier. Av betydelse för framtiden blev de ut-
talanden, som gjordes om den världsli ga uniformiteten. I recessen framhölls, 
att " likformigheten i justiti en och dess administration vore ett kraftigt medel 
att uniera folk och ständer till samman" . Fördenskull borde befolkningen efter 
hand få lära känna den svenska lagen, vil ken skulle ti ll ämpas jämte den danska 
lagen, "när någon expres lag icke finnes". Det betonades emell ertid, att det 
icke skulle vara fr åga om något hasti gt ombyte. Skåningarna skulle dömas eft er 
den gamla lagen, "inti ll dess de svenske lagen bättre känna och begripa kunna". 
T anken att söka åstadkomma en kompromiss mellan dansk och svensk lag var 
också typisk fö r förmyndarregeringens inställning till försvenskningsproblemet. 



Den togs åter upp av r 669 års skånska kommission dock utan att ge något 
praktiskt resultat. 

Trots allt är det berättigat att tala om en begynnande försvenskning under 
Karl X Gustavs och förmyndarregeringens tid. Speciellt på det ekonomiska 
området började svenska lagar och förordningar tillämpas tidigt. Sålunda in-
fördes svensk stapelstadsrätt och svenskt tull- och accisväsen i Skåne redan under 
våren och sommaren r 658. Infl yttningen av svenska adelsmän i den skånska 
provinsen blev givetvis av betydelse för försvenskningen.3 Till de skånska stä-
derna drogs också många svenskar. I städernas magistrater placerades svensk-
födda borgmästare och rådmän. Härigenom skapades en av förutsättningarna 
för försvenskningspolitiken i början 1 680-talet. 

Kriget r 675- 1679 visade tydligt, att det hos stora delar av Skånes befolkning 
ännu fanns en stark känsla av samhörighet med Danmark. Den svenska rege-
ringen insåg nu, att försvenskningspolitiken måste följa andra linjer, om Skåne 
skulle förbli svenskt. Med utgångspunkt från erfarenheterna under kriget börjar 
så ett nytt program för uniformitetsproblemets definitiva lösning utformas. 

Försvenskningsplanerna tom riksdagen i Halmstad 1678 
Redan under krigets första skede synes den svenska statsledningerrs politik ha 
varit inriktad på att få till stånd ett nationalitetsskifte inom ecklesiastik-och 
civilförvaltningen. I juni r 676, några dagar före den danska invasionen, fick 
Skånes nyutnämnde generalguvernör, Fabian von Fersen, i sin instruktion 
order att kontrollera prästvalen i generalguvernementet och att hålla ett va-
kande öga på dem, som var anställda som lärare vid skolorna. Ingen, som var 
född i Danmark, skulle kunna få någon prästtjänst i generalguvernementet 
utan generalguvernörens godkännande och inte heller skulle någon präst över-
huvudtaget ordineras av biskopen utan generalguvernörens samtycke. Någon 
tanke på kyrklig uniformitet hade den svenska regeringen inte ännu. Tvärtom 
inskärptes i samma instruktion, att generalguvernören inte skulle göra några 
ingrepp i det andliga ståndets "rätt och ordningar, inlåter sig ej heller uti nå-
gon sådan kyrkodisciplin, som kan vara biskopen och kyrkoordningen preju-
dicerlig" .4 

Den svenska ledningens intresse för prästtillsättningar tilltog snabbt. Under 
tiden efter 1slaget vid Lund insattes sålunda flera svenskar i vakanta pastorat. 
Malmö fick nu sin förste svenskfödde kyrkoherde, förutvarande kyrkoherden i 
Landskrona, Nils Hambneus, som till följd av kriget måst lämna sin tidigare 
befattning.5 

Regeringens intresse för nationalitetsförhållandena inom städernas förvalt-
ning aktualiserades också under intryck av kriget. Fersen fick i sin instruktion 
bl a befogenhet att ingripa vid magistratsval i syfte att förse städernas styrelser 
med "infödde svenska män och dem som kronan tjänt hava".6 

Efter hand som kriget gick vidare, stod det mer och mer klart för den svynska 
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ledningen, att den måste tillgripa hårdare metoder för att betvinga Skånes be-
folkning. Samtidigt blev det också uppenbart, att de skånska prästerna spelade 
den betydelsefullaste rollen som danskhetens försvarare. Det var också mot 

denna samhäll sgrupp, som regeringen koncentrerade sina åtgärder. En av de 
främsta förespråkarna för den radikala försvenskningspolitik en var vice general-
guvernören Jöran Sperling, som efterträdde Fersen i juli I 677. Sperling ut-
vecklade sina synpunkter på förhållandena i Skåne i ett memorial, som troligen 
utarbetats några veckor efter hans ämbetstilltr äde. I detta memorial riktade 
Sperling en skarp kritik mot befattningshavarna inom den kyrkliga och civila 
förvaltningen i Skåne. Han påpekade, att en stor del av civilbetjänterna i stä-
derna och på landsbygden visat sig vara "benägne till riksens fienders tjänst och 
svenska nationens fördärv", och hänsköt till K Mts gottfinnande, om dylik a 

personer borde tillåtas sitta kvar i sina tjänster. Samma sak gällde prästerna, 
som "genom hemliga konster söka förnya och stadigt bibehålla uti deras åhörares 
hjärta ihågkommelsen och kärleken till den gamla överheten, därigenom mer 
och mer poussera dem på ena sidan till en förtretelig vämjelse mot deras rätta 

och kristliga överhet och på andra sidan till en olovli g åtrå efter högst skadlige 
förändringar". Som lämpli ga medel att råda bot på dessa missförhållanden 
rekommenderade Sperling åtgärder, som inte endast riktade sig mot personerna 
utan även gällde kyrkoceremonierna. För Sperling framstod alltså den kyrkli ga 
uniformiteten som en angelägenhet av första ordningen.7 

I sitt svar på Sperlings memorial gav emell ertid Karl XI uttryck åt en för-
siktigare hållning. Han förklarade visserli gen, att han alltid varit av den 

meningen, att vakanta gäll skulle besättas med svenska präster, men vill e inte 
ännu fatta något definitivt beslut därom. Först skull e riksrådet och konsistorier-
na beredas tillfälle att yttra sig i frågan. De vakanta tjänsterna skulle tills vidare 
förbli obesatta, och gudstjänsterna förrättas av grannförsamlingarnas präster.8 

Det fanns utan tvivel tungt vägande skäl för konungens återhåll samma poli-

tik. Det allmänna krigsläget måste 'Starkt ha påverkat hans inställning till denna 
ömtåliga fråga. Svenskarna hade under sommaren 1 677 kunnat notera fl era 
framgångar, som hade stärkt deras militära position i Skåne. I slutet av juni 
hade danskarnas försök att erövra Malmö kraftfullt avvisats, och några veckor 
·senare hade svenskarna tillfogat sina motståndare ett svårt nederlag vid L ands-
krona. Det danska rytteriets "kavalk ad" mot Kristianstad i början av augusti, 

som företogs i avsikt att förmå den svenska hären att släppa greppet om L ands-
krona, ledde icke hell er till framgång för danskarna. 

Sommarens krigshändelser har otvivelaktigt bidragit till att elen skånska be-
folkningen började intaga en mera reserverad hållning gentemot Danmark. 
Härom vittnar också det förhåll andet, att den svenska ledningen på eftersom-

maren och hösten 1677 lyckades förmå bönderna att deltaga i kampen mot 
snapphanarna. Sedan huvuddelen av den danska armen förts över till Själland, 
blev snapphanarna svenskarnas huvudmotståndare i Skåne, där de fortsatte att 
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vålla den svenska armens förbindelser och underhåll stjänst svårt avbräck. Den 
svenska krigsleclningen intensifierade därför kampen mot de skånska friskytte-

förbanden under slutet av r 677. För att effektivt kunna bekämpa motståndaren 
var man på svenskt håll nödsakad att lita till befolkningens aktiva medverkan. 
D et skull e ha varit oklokt av den svenska ledningen att i denna situation irrit era 
den skånska bondebefolkningen genom att vidtaga alltför radikala försvensk-

ningsåtgärder. När Karl XI förk larade, att han inte ännu kunde biträda Sper-
lings förslag rörande prästerna och kyrkoceremonierna, gjorde han det sannolikt 

bl a därför att han inte vi ll e äventyra aktionen mot snapphanarna.9 

Vid årsskift et r 677- 1 678 inträdde en förändring i den svenska regeringens 
inställning till uniformitetsproblemet. Bakom den nya politik en skymtar nu 

Johan Gyllenstierna, som från och med denna tid framträder som Karl XI :s 
främste rådgivare.10 Omsvängningen kom bl a till uttryck under riksdagen i 

Halmstad, där frågan om de ·skånska prästtjänsterna togs upp till diskussion i 
prästeståndet.11 Diskussionen var föranledd av en kunglig proposition i ärendet. 

På ett hemligt sammanträde i prästeståndet framhöll fl era talare nödvändig-
heten av att vakanserna fylld es med svenskfödda präster. Röster höjdes också 
för att man skulle " removera" biskop Winstrup och ersätta honom med en 
svensk. Flera av de närvarande prästerna reagerade emellertid mot detta förslag. 
L ämpligare vore, att man lä t Winstrup behåll a "sin heder och respekt" men 
uppdrog ämbetet åt en vikarie.12 Detta förslag genomfördes dock först efter 

fredsslutet, då Knut H ahn förordnades att vara vice biskop. 

Det föreligger säkra vittnesbörd om att regeringen i början av 1 678 var be-
sluten att söka genomföra en fullständig försvenskning också av justitieväsen-
det. Innan Karl XI lämnade högkvarteret i Ljungby för att bege sig till riks-
dagen i Halmstad, utfärdade han två häradshövdingefullmakter, som är av 
speciellt intresse i detta sammanhang. Genom dessa fullmakter förordnades 
dels borgmästare Sigmund Aschenborn från Malmö att vara häradshövding 

i Lister, Bräkne, M edelstad och Öster härader i Blekinge, dels guverne-
mentsfi skalen Georg Anders Donner att vara häradshövding i Östra och 
Västra Göinge samt Gärds och Vi ll ands härader. I båda fullmakterna 
anföres som motivering för utnämningen, att K Mt nu ämnade förordna 
häradshövdingar i provinsen Skåne, Halland och Blekinge i syfte att "nå en 
likformighet uti justitiens administrerande med den metod, som över hela 
Sverige hålles". I fullmakten för Donner ti ll ägges därutÖ\'er, att han skall 
"ställa sig till ett reglement Sveriges beskrevne lag, ordinancier och recesser".13 

Det är berättigat att antaga, att beslutet att utnämna svenska häradshöv-
dingar vuxit fram under överläggningar mellan K arl XI och Johan Gyllensti-
erna i Ljungby kort före riksdagen. Beslutet framstår också som den naturliga 
konsekvensen av Gyllenstiernas verksamhet under det förflutna året. Genom 
en rad framgångsrika aktioner hade han övervunnit motståndet mot den 
svenska regeringen bland befolkningen i Blekinge och nordöstra Skåne.14 De 
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härader, som nämndes i de ovan berörda fullmakterna, låg inom just de om-
råden, där Johan Gyllenstierna varit verksam. Åtgärden att tillsätta svenska 
häradshövdingar kan därför betraktas som ett led i den radikala försvensk-
ningspolitik, som Karl XI och hans främste rådgivare, Johan Gyllenstierna, 

tydligen ämnade inleda. 
De uniformitetsfrågor, som behandlades vid riksdagen i Halmstad, synes icke 

uteslutande ha gällt kyrkan och prästerskapet. Enligt en uppgift skulle det 
också ha förekommit, att representanter för de skånska provinserna fram-
ställt önskemål om uniformitet beträffande världslig lag.15 Uppgiften här-
rör från r 68 r, då försvenskningsfrågan avancerat så långt, att samtliga Skånes 
städer anhöll om svensk lag och kyrkoordning på ett möte i Malmö. I den 
supplik, som därvid inlämnades för Malmö stad, heter det, att magistraten och 
borgerskapet funnit det angeläget att upprepa "den begäran, som vid riksda-
gen i Halmstad Ao r 678 är såväl av vår stad, som de andre här i provinsen 
bleven föreställt, nämligen att vi, som nu alla bestå av en Gud med enahanda 
tro, under en konung och uti ett rike, måge ock hädanefter icke allena i kyrko-
ceremonierna och kyrkoväsendet njuta enahanda skick och ordning utan ock 
vid domstolarna och administrationen och justitieväsendet få följa Sveriges lag 
och den uppe i riket övlige process ... . " .16 Om denna uppgift överensstäm-
mer med verkligheten - helt gripen ur luften kan den väl knappast vara -
inställer sig frågan, vad som kan ha föranlett ombuden från Skåne att fram-
ställa en dylik begäran. Har de själva tagit initiativet eller har de inspirerats 
därtill av den svenska statsledningen? Om det senare har varit fallet, så före-

ligger här ett vittnesbörd om att regeringen redan på våren r 678 prövat den 
metod, som några år senare skulle komma att användas, då försvensknings-
politiken definitivt genomfördes. 

Uniformitetsordern i april 1678 
De stämningar och åsikter, som framträtt på Halmstadriksdagen, fick kort 
därefter ett konkret uttryck i den ryktbara order rörande uniformiteten, som 
Karl XI utfärdade från fältlägret i Ljungby den ro april 1678. Denna order 
ger ett otvetydigt bevis för att den svenska statsledningen beslutat att föra en 
kompromisslös försvenskningspolitik. Ordern gick ut till biskoparna i Göteborg, 
Kalmar och Växjö samt superintendenterna i Karlstad och Härnösand. Det 
försvenskningsprogram, som fastställdes i denna order, var otvivelaktigt det 
mest radikala, som dittills utformats.17 

I ingressen framhålles, att det förnämsta medlet att trygga besittningen av 
de forna danska provinserna vore, "att uti allt emellan våre svenske och be-
sagde länder den uniformiteten och likheten måtte bliva introducerad, genom 
vilken med tiden invånarne och undersåtarne uti desse måtte vinnas till de 
svenske ifrån de danskes seder och skick och således med tiden komma till att 
förlora hågen till Danmark, vilken eljest otvivelaktigt hos dem förblivandes 
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Johan Gyll enstierna. M ålning (besku-
ren) fr ån D K Ehrenstrahls ateli er, 
Ericsberg. ·-- Foto SPA. 

varder eftersom lik mätigheten i ceremonier, konstitutioner, seder och språk 
gemi.iterne sinsemell an ofelbart plägar sammanhålla".18 Målet är således kl art 
angivet: de band, som dittills förena t invånarna i de skånska landskapen med 
Danmark, skulle klippas av. M edlet, genom vi lket man skull e nå detta mål, 
var uniformitet " uti all t". Hur detta uniformitetsprogram skull e genomföras, 
ger skrivelsen vidare besked om. Vi ssa åtgärder rörande jurisdiktion och för-
valtning ·skulle vidtagas, men framför allt skull e förändringar inom kyrko- och 

undervisningsväsendet genomföras. Den kyrkli ga försvenskningen ställd es all tså 
i centrum, och detta av den anledningen att man ansåg, att större framgång 
kunde vinnas på detta område, eftersom "vad uti ungdomen vid informationen 
·och upptuktelsen, såväl som ock sedermera vid gudstjänstens förrättande in-

tryckes, en fast rot tager" . 

Vad åtgärderna rörande ecklesiastikväsendet innebar, redovisas utförligt i 
skrivelsen. Alla danska abc-böcker, katekeser och bönböcker skulle avskaffas 
och ersättas med svenska böcker. Ungdomen skull e lära sig sjunga svenska 
psalmer och vänjas vid att läsa den svenska bibeln. Fördenskull måste svenska 
lärare tillsättas och gymnasierna inrättas efter svenskt mönster. Svenska 
kyrkoceremonier skull e införas i de städer och härader, som lagts under svenska 
stift . Predikan skulle håll as p å svenska. Biskoparna skulle lå ta sig vara ange-
läget att ti ll sätta svenska präster i all a kyrkor. Dock skull e man icke helt för-
bigå dem, som var födda i provinsen, utan låta lämpliga personer av skånsk 
börd få tillträde till tj ä nster i församlingar uppe i landet. Slutligen framhåll es 
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att det var nödvändigt, a tt all a präster i de forna danska församlingarna an-

lade den svenska prästdräkten. 

M ed kyrkans och skolans hj älp skulle regeringen påverka skåningarna så att 
" gemiiterne måtte bliva dragne ifr ån den inclinationen de till Danmark hava". 
Först och sist gällde det att vinna ungdomen, ty lyckades man därmed, skulle även 
framtiden vara vunnen. Programmet var nämligen ämnat att genomföras på 
lång sikt. N ågot ögonblickli gt resulta t avsåg den svenska ledningen icke att nå. 
Detta betonas på fl era ställ en i skrivelsen. I början heter det t ex att K Mt 
förväntade, att biskoparna "underhanden och så småningom" skull e hj älpa till 
att förverkliga regeringens intentioner. I slutet av skrivelsen understrykes på 
nytt denna syn på försvenskningsarbetets fo rtgång. Biskoparna skulle beflit a 
sig om att följ a direktiven, "dock att sådant så småningom och efter handen 
sker, eftersom vad därutinnan skall förrättas, sig icke väl med en hast och på 
en gång lärer vela låta göra". 

April ordern, som till s vidare skulle håll as hemlig, fi ck som nämnts en be-
gränsad gilti ghet. Den gällde inte Skåne. Förhåll andena i detta landskap till ä t 
nämligen ännu inte något systemati skt försvenskningsarbete. Stiftsstyrelsen var 
satt ur funktion.19 Biskop Winstrup i Lund åtnjöt inte hell er den svenska led-
ningens förtroende.20 D ärtill kom att den milit ära situationen i Skåne å ter bli-
vit bekymmersam för svenskarna. Vinterns lugn hade avlösts av gerillakri gets 
osäkerhetstill stånd. R edan i börj an av mars var snapphaneförbanden i farten 
i olika delar av Skåne.21 Den förbittrade kampen gick vida re. D en svenska 
ledningen var under vårmånaderna upptagen med förberedelserna för att 
kunna möta den väntade danska off ensiv en. All a krafter var inriktade på kri-
get i Skåne, och därför fi ck försvenskningsarbetet till s vidare li gga nere. 

Under loppet av sommaren r 678 ändrades emellertid situationen i Skåne 
till svenskarnas förmån. D en danska armens försök att undsätta Kri sti anstad 
misslyckades, och det starka fästet tvangs att kapitulera den 4 augusti . Följd en 
härav blev, att den danska armen trängdes tillb aka till Öresundskusten och att 
snapphanarna miste sin förnämsta replipunkt i östra Skåne. Atmosfären hade 
därmed blivit mycket gynnsammare för en aktiv försvenskningspolitik. En så-
dan lä t inte hell er vänta på sig länge. I Kri stianstad till sattes svenska präster 
omedelbart eft er kapitula tionen, och några veckor senare befallde K arl XI , 
att svensk kyrkoordning skulle införas i staden.22 

Tiden var nu också inne a tt lå ta de vittsyft ande försvenskningsplaner, som 
gjorts upp under våren, gälla även Skåne. Av skäl som ovan anförts kunde 
man inte överlämna åt den kyrkli ga myndigheten i detta landskap att eff ek-
tuera ordern. Uppdraget anförtroddes därför åt vi ce generalguvernören Jöran 
Sperling. Denne fick i slutet av september I 678 en kopia av skri velsen till bi-
skoparna med order att söka förverkliga Kungl. Maj :ts intentioner.23 

Ordern av den I o april gälld e enbart den kyrkli ga försvenskningen. I skri-
velsen antyddes emell ertid att man också planerade att göra vissa anstalter "vid 
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administrationen av justiti en och anordningen av politi en" i försvensknings-
syfte. Vad dessa anstalter innebar, framgår inte av skrivelsen. Mycket 
talar för att ｲ･ ｧ･ｲｩｮｧ･ｾ＠ haft för avsikt att också på detta område använda sig 
av en metod, som ･ ｲｩｮｲ ｾ Ｇ ｲ＠ om den, som skull e till ämpas vid försvenskningen av 
kyrkoväsendet. De danska ämbetsmännen inom förvaltning och rättskipning 
skulle ersättas med svenskar. Tillsättandet av svenska härdashövdingar ut-
gjorde ett led i dessa strävanden. I samma riktning pekar ett kungligt 
brev, som utfärdades för Sperling samma dag som ovannämnda skrivelse 
angående den kyrkliga försvenskningen. I detta brev fick Sperling före-
skrifter om principerna för till sättning av magistratspersoner i Malmö. Direk-
tiven innebar, att magistratsmedlemmarnas antal skulle reduceras till två 

borgmästare och sju rådmän (ti digare fyra resp åtta) . Vidare förklarades, att 
magistratstjänster i framtiden skulle besättas med " infödde svenske och intet 
skånske ell er danske män" .24 Som tidigare påpekats hade den svenska rege-
ringen ända från 1658 strävat efter att få kontroll över de forna danska stä-
derna genom att placera svenska män på ledande poster i den kommunala 
förvaltningen. Det hade dock in te varit tal om någon fullständig försvenskning 
av magistraterna. Det var emell ertid ､ ｾ ｴｴ｡＠ Karl XI :s order syftade ti ll. 

Sammanfattningsvis kan vi allt så konstatera, att den svenska regeringen 
under år 1678 utformade ett program fbr Skånes försvenskning. I fö rsta hand 
hade regeringen sin uppmärksamhet riktad på den kyrkliga försvenskningen. 
Klarast framträder programmet i april ordern, som gällde införandet av 
andlig uniformitet i vissa delar av de forna danska landskapen. Programmets 
förverkli gande förutsatte ett nationalitetsskiftc inom den ecklesiastika ämbets-
mannakåren. Aprilordern utsträcktes sedermera att gäll a hela det skånska 
generalgu vernemen tet. 

Planerna som gällde den världsli ga uniformiteten framträder inte lik a klart 
utformade. Det råder dock ingen tvekan om att regeringen också i detta avse-
ende strävade efter full ständig uniformitet. Införandet av svensk lag förutsatte 
svenska ämbetsmän i jurisdiktion och förvaltning. Utnämningen av härads-
hövdingar vittnar om att den svenska regeringen sökt skapa denna förutsätt-
nmg. 

Från tiden för Halmstadriksdagen var Johan Gyll enstierna Karl XI :s 
främste rådgivare.25 Det finns därför grundad anledning att antaga, att 
Gyll enstierna medverkat vid april orderns tillk omst. Dess innehåll kan betrak-
tas som ett uttryck för hans uppfattning i försvenskningsfrågan. 

'Johan Gjllenstiernas instruktion 
De planer, som utformats under år 1678, blev emell ertid inte omsatta i prak-
tiken omedelbart. Först sedan freden mellan Danmark och Sverige slu tits i 
Lund i september 1679, trädde försvenskningsproblemet åter i förgrunden.26 
Vid denna tid infann sig Sperling i det kungliga högkvarteret i Sireköpinge och 
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anhöll om direktiv i u niformitetsfr ågan. Framför allt önskade han veta, hur 
han skull e förfara med de vakanta kall en, om den svenska lage.n skulle börj a 
till ämpas ell er om man skull e dröja därmed till fredens ｦｵｬｬ｢ ｾｲＧ ､ ｡ ｮＮ＠ K arl XI 
svarade att han uppskattade Sperlings intresse för dessa fr ågor men att han 
vill e "dess nådige förkl aring över dessa bägge stycken än på någon kort tid 
differera". 27 

Det har fr amhållit s, att anledningen till att K arl XI inte omedelbart 
gav Sperling de önskade direktiven, var, att unifo rmitetsfrågan kommit i 
ett nytt läge genom den nyli gen slutna freden. Eftersom Roskildefredens ga-
rantiklausul rörande de skånska landskapens lagar och rättigheter bekräfta ts i 
fredstrakta ten, skull e den svenska regeringen nu ha tvingats att "välj a andra 
vägar".28 Man kan emell ertid ej bortse fr ån en annan förkl aring till uppskovet. 
När K arl XI svarade på Sperlings memori al, var det sannolikt redan avgjort, 
att Johan Gyll enstierna skulle förordnas till generalguvernör över Skåne, H al-
land och Blekinge.29 Sperling skulle följ aktli gen inte i fortsättningen ha anled-
ning att .syssla med de skånska problemen. Det skulle därför ha varit menings-
löst att utfärda direktiv för honom i den så betydelsefull a försvenskningsfrågan. 

I slu tet av november och börj an av december 1679 höll s vikti ga överlägg-
ningar om den skånska poli tiken i högkvarteret i Ljungby. Bl a resulterade 
dessa överl äggningar i au en instruktion utfärdades för Skånes nye general-
guvernör den 7 december. Denna instruktion ger oss den svenska statsledning-
ens syn på unifomitetsproblemet vid tiden för Ljungbymötet. 

Den kyrkli ga försvenskningen står alltj ämt i centrum för regeringens intresse. 
I instruktionens första punkt anges målet och metoden. Innehåll et i denna 
punkt överensstämmer helt med de intentioner, som kommit till uttryck i det 
ovan behandlade brevet till biskoparna i april 1678. I Gyll ensti ernas instruk-
tion hänvisas också direkt till aprilordern.30 " Såsom Kungl. Maj :t redan för 
detta förordna t haver, det underhanden skulle sökas, att i desse provinser 
kunde introduceras de uti Sverige vanli ga kyrkoceremonier samt ungdomen un-
dervisas i svenska språket och till den ända vidhåll a skolor och gymnasier bruk 
av svenska ABC-böcker, Catechesmer, Psalm-, Böne- sam t andre sådane böc-
ker, på det likh eten u ti gudstjänsten gemiiterne desto bättre måtte förena och 
särdeles ungdomen strax vänjas till svenske seder och skick; så lär nu riksrådet 

och generalguvernören sådant att befordra sig högst låta vara angeläget" . I 
instruktionen fi ck Johan Gyll ensti erna dessutom speciell a di rektiv, som rörde 
till sättning av präster. D enna fråga var inte bara av betydelse för uniformite-
ten utan hade också en ekonomisk aspekt.31 All a under svensk tid donerade 
jura patronatus och tionden i Skåne, H all and och Blekinge skulle återkall as. 
I samband härmed skulle församlingarnas antal reduceras. När vakanser upp-
stod, skulle "inga andra präster än infödde svenske därtill tagas, om vilk as 
goda leverne, lärdom och ski ckli ghet man dessutom är försäkrat". Denna be-
stämmelse modifi erades för danska jura patronatus såtill vida att dessa kunde 



besättas med präster, som antingen var födda i Sverige ell er i provinsen. Av 
dessa präster skulle ､ｾ ｣ ｫ＠ krävas att de skull e ha studerat vid någon svensk 
akademi och ha ｧ ｯ､ｫ ｾ ｮｴ ｳ＠ av biskopen. 

D e direkti v rörande införandet av andlig uniformitet, som fastställdes i 
Gyll ensti ernas instruktion, innebar således i stort sett att man vill e fullfölj a 
planerna fr ån april r 678. Det som har kommit till, är att reduktionsfrågan 
kopplats ihop med försvenskningsproblemet. Men metoden är densamma. 
Svenska präster och lärare skull e till sättas, svensk gudstj änst och svensk under-
visning införas, för att Skånes befolkning skulle komma "att förl ora hågen till 
Danmark" . D et kyrkliga försvenskningsprogrammet var till formen ett kungli gt 
diktat, som det ålåg generalguvernören att verkställ a . Programmet skulle ge-
nomföras utan hänsyn till om befolkningen fann det önskvärt.32 

Vad beträff a r den världsliga uniformiteten, så låg saken annorlunda till. På 
denna punkt ha r regeringen till följd av fredsförd raget tvingats a tt ändra sin 
inställning. Frågan om införandet av svensk lag i den skånska provinsen har 
diskuterats under Ljungbyförhandlingarna. Det råder ingen tvekan om att 
den svenska regeringen fortfarande önskade genomföra full ständig uniformitet 
också på detta område. M en den hade insett, att det var nödvändigt att gå 
fram med stor försiktighet "att det icke må hava något anseende såsom 
skedde sådant med tvång" .33 I Gyll enstiernas instruktion p 3 uttrycktes rege-
ringens uppfattning på följ ande sätt. "Vad justiti ens administration anbe-
langar, så vet riksrådet och generalguvernören Kungl. Maj :ts därom fattade 
in tention och lär fördenskull efter handen så begå, att inbyggarna själve måge 
få håg till en likh et uti detta fall med Kungl. M aj :ts undersåta re i Sverige, 
varföre ock de som kunna hava bekommit Kungl. Maj :ts brev på häradshöv-
dingetjänster här i provinsen, desamma icke än för tiden få exercera och för-
rätta". R egeringe;i avstod alltså från att öppet föra en aktiv politik i syft e att 
införa svensk lag i avvaktan på att befolkningen skulle komma att intaga en 
mera positiv hållning. 

Diskrepansen mellan de två punkterna i Gyl! ensti ernas instruktion, som an-
gick uniformiteten, är iögonfall ande. D å det gälld e den kyrkli ga unifo rmiteten, 
valde regeringen att föra en radikal diktatpolitik . D å det blev ta l om den världs-
li ga uniformiteten, intog regeringen en mera avvaktande hållning. Det kan 
knappast råda någon tvekan om vilk en del av försvenskningsprogrammct som 
man på ledande svenskt håll ansåg vara mest angelägen. Genomförandet av 
kyrkli g uniformitet var den fundamentala uppgift en. 

I detta sammanhang är det av intresse att jämföra instruktionen för J ohan 
Gyll enstierna med de order, som samtidigt utfärdades för guvernören över 
Göteborg och Bohuslän, Rutger von Ascheberg. Den 7 december 1679, all tså 
samma dag Gy!l enstiernas instruktion utfärdades, till ställd es Ascheberg en 
skri velse till vilk en var fogad en kopia av aprilordern till biskoparna.34 I denna 
skrivelse erin rade K . Mt Ascheberg om ordern, som angick de svenska kyrko-
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ceremonierna och ungdomens undervisning, på det att denne "så mycket bättre 
måge kunna se V år nådige intention därvid". Vid sin hemkomst till guverne-
mentet skull e Ascheberg se till , att ordern " efter handen och oförmärkt måtte 
bliva befordrat och verkställt " . M ed samma skri velse sändes dessutom en 
kopia av resolu tionen rörande jura patronatus i Skåne, H all and och Blekinge, 
vil ken resolution Ascheberg också skull e rätta sig efter. 

Genom skriv elsen till Ascheberg hade K Mt inskärpt vikten av att det kyrk-
li ga försvenskningsarbetet bedrevs effekti vt i Bohuslän. Någon motsvarande 
påminnelse om införandet av svensk lag i Aschebergs guvernerr:ent har tyd-
li gen K Mt inte funnit vara av nöden. Detta föranledde Ascheberg att kort 
efter sin ankomst till Göteborg erinra K arl XI om de överläggningar, som 
hållit s i Skåne och som gällt införandet av svensk lag i de forna danska pro-
vinserna.35 Ascheberg framhöll , att han inte fått några order därom. Inte 
hell er hade han bli vit informerad om " huruvida man förmedelst fredspak-
terne obli geret är regulera sig efter norsk och dansk lag". Att Ascheberg icke 
blivit underrättad om denna del av försvenskningsprogrammet, förefaller ju 
ganska märkligt. Tydligen var frågan om införandet av svensk lag i Bohus-
län inte aktuell just då. Karl XI svarade också undvikande. Konungen 
upptog visserligen Aschebergs ー ￥ ｭｩｮｮ ･ ｬ ｾ･＠ med nådigt behag "seendes full er 
gärna, att sådant måtte kunna lå ta sig göra, men så är därhos nödigt, att man 
därmed varsammeligen umgår och så lagar med undersåtarna, att de sjä lva 
så småningom och efter handen kunna få lust därtill , att det icke må hava 
något anseende, såsom skedde sådant med tvång".36 

Vi finner allt så, att när försvenskningsproblemet i december 1 679 åter tages 
upp till behandling av den svenska regeringen, så står genomförandet av and-
li g uniformitet i såväl Gyllenstiernas som. Achebergs guverncment alltj ämt 
främst på programmet. De direktiv, som J ohan Gyll ensti erna erhöll i sin in-
struktion, innebar huvudsakli gen en förnyelse av ordern ti ll biskoparna i april 

1678. D en metod, som fastställts i denna order, ansågs all tså fortfarande an-
vändbar. Fredsslu tet har inte tvingat den svenska statsledningen att "välj a 

andra vägar", då den skull e lösa det kyrkli ga försvenskningsproblernet. Däremot 
synes regeringen ha funnit det nödvändigt att taga hä nsyn till fredstraktatens 
garantikl ausul , då den tog ställning till frågan om världsli g uniformitet. Detta 
förde med sig att denna fråga till vidare sköts i bakgrunden.37 

Biskop 1-lahns memorial 
V id Johan Gyll enstiernas död i j uni 1680 hade unifo rmitetsproblemet icke 
kommit mycket närmare sin lösning. K ort därefter inträdde en markant 
omsvängning i den skånska kyrkopoli tiken, i och med att ledningen övergick 
till Lundastift ets nye chef, biskop Canutus Hahn. I juli 1620 besökte H ahn 
Karl XI i Kungsör och överlämnade därvid ett memoria l över aktuell a kyr-
kopolitiska problem i Skåne.38 



Memorialets andra och tredje punkter gällde frågan om den kyrkliga uni-
formiteten. D e synpunkter som H ahn här lade fram, formade sig till en kritik 
av den metod, som hade fastställts i aprilordern och Gyllenstiernas instruktion. 
Den grundläggande principen i denna hade varit, att svenska präster skulle 
tillsättas i all a kyrkor. Enligt Hahns mening borde man icke håll a fast vid 
detta rigorösa krav. Skåningar, som antingen hade tjänat i armen ell er på 
annat sätt gett uttryck åt sin pålitlighet, skulle enli gt biskopen kunna insättas 
i vakanta tj änster. L ängre fram, "när sakerna komma i bättre lag", finge man 
se sig om efter kvalificerade krafter, som kunde placeras i goda vakanser. 

Varken i uniformitetsordern från april 1678 eller i Gyllenstiernas instruktion 
från december 1 679 hade det varit tal om att skåningarna själv a skull e få 
avgöra om de önskade svenska kyrkoceremonier och svensk undervisning. I 
tredje punkten av sitt memorial vände sig biskop Hahn mot Gyllenstiernas 
radikala politik. H an framhöll, att det var förenat med svårigheter att " med 
någon gewalt introducera våra ceremonier". I ställ et trodde han sig kunna 
förmå prästerna att själva begära inte bara att opålitli ga präster skull e 
straffas utan också "att bliva genom uniformiteten uti ceremonierne med oss 
incorporerade" . 

Det har framhållits, att Hahns memorial betingats av Gyll enstiernas död.39 
D e av Hahn föreslagna åtgärderna skulle tidigare ha planerats av Gyllenstierna 
och biskopen. Denne skulle efter generalguvenörens död ha skyndat att få 
K arl XI :s bekräftelse på åtgärderna. Den metod för uniformitetens införande, 
som Hahn rekommenderade i sitt memorial, skulle följ aktli gen icke vara ny. 
" Programmet för uniformitetens införande skull e till väsentli ga delar ha före-
legat kl art under Gyllenstiernas liv stid."40 

Till stöd för detta antagande har anförts ett uttalande i Aschebergs ämbets-
berättelse I 693. På tal om den kyrkliga försvenskningen skriver Ascheberg: 
"Jag underlät ock intet efter min underdånigsta skyldighet härutinnan efter 

yttersta förmåga att uträtta Eders Kungl. Maj :ts befallningar, som först till 
sal. h:r Gyllenstierna vore avgångne och sedan av Eders Kungl. Maj :t m ig 
copialit er tillskickade" .41 De åtgärder Ascheberg vidtog i syfte att införa kyrk-
li g uniformitet skull e ha föranletts av de direktiv han fått i sin ämbetsinstruk-
tion, vilken i sin tur går ti llbaka på instruktionen för Gyllenstierna. Några 
andra direktiv utöver dem, som nämns i instruktionen, har Ascheberg sanno-
likt icke erhållit , ty om så hade varit fall et, borde detta ha framgått av 
berättelsen. 

Mot detta resonemang kan emell ertid den invändningen göras, att man inte 
kan sätta likhetstecken mellan de punkter i Gyllenstiernas och Aschebergs 
instruktioner, som rör den kyrkli ga försvenskningen. En jämförelse mellan de 
båda punkterna ger nämli gen till resultat, att en icke oväsentli g förändring 
inträtt i K Mts inställning till problemet vid den tidpunkt, då Aschebergs 
instruktion utfärdades.42 Målsättningen är densamma som i instruktionen för 
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Gyllenstierna. K Mt förväntade alltj ämt, att svenska kyrkoceremonier utan 
långt dröjsmål skull e kunna införas i de skånska landskapen. Metoden där-
emot avviker från den tidigare fastställda. Förutsättningen för att Gyllenstier-
nas kyrkliga försvenskningsprogram skull e ha kunnat genomföras, var, att 
svenska präster tillsattes i de skånska församlingarna. Av Aschebergs instruk-
tion framgår emell ertid att K Mt icke längre höll fast vid detta stränga krav. 
K Mt hade funnit, att "vad gäll en och kallens besättning vidkommer . .. det 
intet så stricte kan nu straxt efterlevas och i verket ställas" .43 I ställ et hade 
K Mt beslutat följa det "moderamen", som fastställts i den nyligen utfärdade 
resolutionen för biskop H ahn, "vi lk en med fältmarskalken och generalguver-
nören flitigt lär communicera vad detta och elj est andelige väsendet kan 
concernera". 



Av det sagda framgår allt så, att Aschebergs direkti v inte överensstämde 
med dem som Gyllenstierna erhållit. En omsvängning hade ägt rum i upp-
fattningen om försvenskningsmetoden. Denna omsvängning stod otvivelaktigt 
i samband med biskop H ahns aktivitet efter Gyll enstiernas död sommaren 
1680. Hahn blev nu den egentlige ledaren för det kyrkliga försvenskningsar-
betet i Skåne. De direktiv han erhöll av K Mt, blev också vägledande för Skå-
nes nye generalguvernör. Ascheberg hade att följa H ahns linj e, icke Gyll en-
stiernas. 

D et återstår att behandla fr ågan om vem som var elen egentli ge initi ativ-
tagaren till den metod, som H ahn rekommenderade och som innebar, att 
prästerna skulle förmås att själva begära svensk kyrkoordning. Det har gjorts 
gäll ande, att detta fö rslag skull e vara att betrakta ｾ ｯ ｭ＠ ett resultat av överlägg-

ningen mell an Gyllenstierna och H alm. Gyll ensti erna göres därmed till meto-
dens upphovsman. R edan i ha ns instruktion skull e programmet att förmå de 
skånska ständerna att själva begära andlig och världslig uniformitet ha slagits 
fast.44 

D et bör emell ertid observeras, att det inte på något ställe i Gyllenstiernas in-
struktion direkt nämnes, att man skulle förmå provinsens ständer att anhåll a 

om uniformitet. Det kyrkliga försvenskningsprogrammet av år 1 679 innebar ju 
tvärtom, att uniformiteten skulle införas genom kungli g maktfullkomlighet.45 
Beträffande den världsli ga uniformiteten sades det, att "generalguvernören 
efterhanden lär så begå att inbyggarna själva måge få hug till en likhet". Att 
denna formulering skull e ha fått tjäna som camouflage för ett program, som 
gick ut på att ständerna i Skåne skull e förmås att begära uniformitet, är möj-
li gt. M an kan emellertid inte bortse frå n att formuleringen är vag. Den torde 

inte utesluta en förmodan, att den svenska statsledningen ännu inte hade 
något kl art utformat program för den världsli ga uniformiteten vid elen tid-
punkt, då Gyll enstiernas instruktion utarbetades. Även om ett dylikt program 
existerat redan i december 1679, kan det i varje fall inte ha gällt den andli ga 
uniformiteten. Först i H ahns rnemorial i juli 1680 utta lades det tydligt, att 
man skulle söka förmå skåningarna att själva anhåll a, att uniformitet inför-
des.46 

A v K M ts resolu tion på Hahns memorial framgår, att den kyrkliga för-
ｾ ｶ･ｮｳｫｮ ｩｮ ｧ･ ｮ＠ alltjäm t ansågs vara det främsta medlet att knyta de skånska 
landskapen till riket.47 I reali teten var resolutionens innehåll en upprepning 
av aprilordern från 1678. Ett viktigt undantag utgjorde dock bestämmelserna 
om prästtill sättningar.48 I denna fr åga följd e nämligen K Mt Hahns förslag, 
vilk et - som ovan nämnts - innebar, att man prutade av p å de tidi gare, 
stränga kraven. Av störst betydelse för uniformitetsfrågans lösning blev dock 
den frih et i valet av medel, som K M t genom resolutionen gav H ahn. Där-
med hade denne fått fria händer att i praktiken omsätta de planer, som han 

av all t att döma själv hade gjort upp. R edan i september 1680 startade han 
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sin stora uniformitetskampanj, som gick ut på att genom påtryckningar förmå 
de skånska prästerna att anhålla om uniformitet.49 

Rutger von Aschebergs instruktion 
De direktiv, som Ascheberg fått i sin generalguvenörsinstruktion, har ovan bli-
vit granskade. De innebar i korthet, att han skulle söka förverkliga uniformi-
tetsprogrammet från 1678 och 1 679 under hänsynstagande till biskop H ahns 
direktiv. Beträffande den världsli ga uniformiteten konstaterade K Mt i Asche-
bergs instruktion, att det "vid justiti ens och instantiernas inrättande därnere 
uti en likhet med Sverige stor svårhet lär finnas". Generalguvernören uppma-
nades dock att arbeta med stor flit på detta verk och genom lämpli ga medel 
" invånarnas humör därtill lämpa och anleda". Härvid skull e han särskilt 
utnyttja landsdomarnas medverkan. Någon direkt hänvisning till instruktionen 
för Gyllenstierna gjordes icke, men man torde kunna säga, att det i stort sett 
råder överensstämmelse mell an Aschebergs direktiv och Gyllensti crnas.50 

Ascheberg gjorde under hösten 1 680 endast ett kort besök i Skåne, innan 
han begav sig till Stockholm för att deltaga i riksdagen. Ganska snart ha r han 
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nödgats taga ställning till det svårlösta uniformitetsproblemet. N är Ascheberg 
i december I 680 u tvecklade sin syn på förhållandena i generalguvernementet 
i ett omfattande memorial till K arl XI , kom han också in på försvensknings-
fr ågan.51 Vad som är mest frapperande i detta memorial är den ovisshet om 
K Mts avsikter, som Ascheberg ger uttryck åt. Flera av de personer, som hade 
erhållit fullm akter på häradshövdingetj änster, hade begärt att få tilltr äda sina 
befattningar. Ascheberg begärde därför att få veta, om detta skulle till åtas ell er 
om man "efter K Mts förre intention" skulle laga så att invånarna själva "må 
få håg till en likhet". För egen del var Ascheberg av den åsikten, a tt det 
enda som för närvarande var möjligt att åstadkomma, var, a tt sådana tj änster 
besattes med "skickli ge, svenske subjectis", vilk a kunde påverka invånarna att 
"själva åstunda svenske politi en". Ascheberg anknöt allt så här till de planer, 
som utformats under kri get kort före H almstadriksdagen .52 Ascheberg fi ck 
emell ertid till sva r a tt konungen alltj ämt höll fast vid sina tidigare i instruktio-
nen u ttalade åsikter. Några konkreta anvisningar om hur K arl XI tänkt sig, 
att uniformitetsarbetet skull e utföras, lämnades fortfarande icke. D et skulle 
dröja ännu någon tid, innan Ascheberg hade funnit den formel, ｾ ･､＠ vars 
hj älp han skulle lösa problemet.53 

Ascheberg och städernas försvenskning 
När Ascheberg återvände till Malmö i mars r 68 r, fi ck han av biskop H ahn 
en mycket gynnsam rapport om försvenskningsaktionens resultat. H ahn hade 
nu i handling omsatt de direkti v, som han erhållit av K Mt i juli 1680. I de 
vakanta pastoraten hade han placerat sådana präster, som hade visat sig vara 
pålitli ga under kriget. De studenter, som tj änstgjorde som lärare, stod under 
noggrann kontroll. Försvenskningens genomförande hade biskopen förberett 
genom propaganda b land prästerna, av vilk a de fl esta redan hade begärt uni-
formitet. Vid are hade H ahn låtit trycka böcker, som skulle användas vid 
undervisningen, "på det ungdomen så mycket bättre kan vänjas vid språket 
och göra sig däruti färdige". 54 

Vad uniformitetsarbetet beträff a r, ä r det svårt att tro, att Ascheberg inte 
skull e ha varit underrättad om H ahns verksamhet. Inte desto mindre torde 
H ahns rapport om uniformitetskampanj ens snabba resulta t ha överraskat ho-
nom. Ett av den svenska statsledningens mest angelägna men samtidigt också 
mest svårl östa problem stod inför sin lösning. Äran av detta tillk om biskop 
H ahn, Aschebergs medtävlare om makten i generalguvernementet. 

För bedömningen av Aschebergs reaktion infö r uniformitetsfrågans utveck-
li ng är hans svar på H ahns memorial av stort intresse. Ascheberg var i stort 
sett tillfr eds med biskopens anordningar.55 H an godkände sålunda H ahns åt-
gärder för prästkall ens återbesättande och lovade att anvisa medel till t ryck-
ningen av de svenska läroböckerna. Biskopens relation om försvenskningsar-
betets fo rtgång förbigick däremot Ascheberg med tystnad. Att han icke hade 
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Canutus H ahns altarbok tryckt 1682 (tv ) och en av de ABC-böcker som under Rutger 
von Aschebergs tid användes i sko lundervisningen ( t h ) . - Lunds universitetsbibliotek. 

någon kommentar att göra till denna viktiga fråga, måste betraktas som 
anmärkningsvärt. 56 

Aschebergs resolution bör sammanställ as med en skrivelse, som avsändes till 
K Mt samma dag generalguvernören mottagit Hahns memorial. I denna skri-
velse redogjorde Ascheberg summariskt för biskopens rapport och meddelade, 
att han och biskopen avtalat att samla stift ets prostar till ett möte i Malmö i 
början av april. Inte heller i denna skrivelse berördes Hahns uniformitetsarbete 
bland de skånska prästerna. Däremot lade Ascheberg fram synpunkter på infö-
randet av uniformitet i världsli gt avseende. Han framhöll, att justitieväsendet 
råkat i förfall såväl i städerna som på landsbygden. Fördenskull hade han upp-
dragit åt några " i svenske och danske lagen välförfarne män att träda tillsam-
mans och söka bringa bägge under en likhet, efter vilket verk, när det av Eders 
Kungl. Maj :t först bleven ratificerat, landet och undersåtarne, såvida pacta 
publica det tillåter, regeras skall ". För att kunna förverkliga denna plan måste 
man förordna svenska häradshövdingar i de danska tingfogdarnas ställe.57 

Av ovanstående framgår, att Ascheberg vid denna tidpunkt tydligen inte 
hade någon tanke på att tillämpa den metod, som kommit till användning 
under biskop Hahns uniformitetskampanj bland prästerskapet. Det var således 
inte fråga om att förmå befolkningen eller något enskilt stånd att självmant 
begära, att den svenska lagen skulle införas. 

De tankegångar Ascheberg var inne på, när han framställde förslaget om en 
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kompromiss mell an dansk och svensk lag, var inte helt nya. De erinrar om den 
ståndpunkt, som man på ledande svenskt håll intog till uniformitetsproblemet 

under I 660-talet. D ylik a tankar hade kommit till uttryck vid lantdagarna i 
M almö 1 662 och 1669.58 Att dessa tankegångar åter bli vit aktuell a, var sanno-
likt mera än en tillfälli ghet. Detta framgår bl a av att man vid de följ ande 
förhandlingarna i unifo rmi tetsfr ågan skull e komma att anknyta till M almö 
recess I 662. 

Enligt överenskommelse mell an H ahn och Ascheberg hade prostarna sam-
mankallaus till ett möte i M almö den 1 r april , där de skulle förmås att offi ciellt 
fr amföra det skånska prästerskapets anhåll an om kyrkli g uniformitet. Två dagar 

innan mötet skulle håll as, meddelade emell ertid Ascheberg, att han var för-
hindrad närvara, eftersom han fått order om att mönstra garnisonerna. Därför 
föreslog han, att sammankomsten skull e håll as den r 8 april. 59 M a n har antagit , 
att anledningen till att mötet uppsköts, skulle ha vari t en önskan att ytterli gare 
bearbeta prästerna.60 Otänkbart är det väl inte, att Ascheberg funnit det vara 
lämpligt att fl ytta fr am mötet för att hinna förbereda sin egen försvensknings-
aktion. Därtill kom, att han säkert med spänning emotsåg, hur K arl X I skulle 

ställ a sig till förslaget rörande införandet av svensk lag. Ännu den g april hade 
Ascheberg inte fått något svar på sin skri velse. Detta mottog han först vid mitten 
av månaden.61 K onungen avvisade i sitt svar bestämt tanken på en kompromiss. 
M ålet var fortfarande, att justiti eväsendet "efter handen måtte sättas uti en 
likhet till själva lagen, som elj est med det som här uti riket prakti sera t bliver". 
En revision av lagboken hade planera ts och efter denna borde även general-

guvernementets invånare rätta sig. Tydligen avsåg K Mt härmed, att den 
världsli ga uniformiteten skull e införas först efter det att lagrevisionen var kla r. 

Om till sättandet av häradshövdingar nämndes ingenting i det kungli ga brevet. 

Ascheberg skrinl ade dock inte sina fö rsvenskningsplaner. Efter det att han 
mottagit K arl XI :s sva r, har han sannolikt bestämt sig för att följ a en anna n 
lin je. Samtidigt har han beslu tat att begränsa sin aktion att endast gäll a stä-

derna. D en 27 april utgick sålunda kall elsen till städerna i Skåne att sända 
representanter till ett möte i M almö den I 7 maj.62 Av kallelsen framgick det 

in te vad som skull e avhandlas p å mötet. D e uppgift er vi ha r om vilk a fr ågor 
som skull e diskuteras, härrör sig från tiden efter prästmötet men före mötet 

med städernas representanter. Ascheberg uppgav då i err skrivelse till K arl XI 
ｾ ｴｴ＠ han låtit sammankall a ombud fr ån de skånska städerna för att diskutera 
fr ågor angående båtsmanshållet.63 D et var emell ertid hans avsikt att utnyttj a 

detta till fäll e till att överlägga med ombuden om andra frågor också. I synner-
het skulle han söka "disponera dem därtill det de prästerskapets exempel måge 
följ a och själva om den svenske lag och rätt ansökning göra". 

Det föreligger allt så ingen uppgift före den 27 april , då städerna kall ades .. 
om att Ascheberg tänkt att diskutera uniformitetsfrågan med städernas repre-
sentanter. M an torde dock kunna u tgå ifr ån, att generalguvernören planlagt 
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mötet just med hänsyn till uniformitetsfrågan. Att Ascheberg inte omedelbart 
underrättade K arl XI om vad som var i görningen, kanske berodde på att han 
först vela t se, hur aktionen mot prästerna utföll. När det visade sig att präst-
mötet lett till önska t resulta t, var tiden inne att underrätta konungen om uni-

formitetsaktionen mot städerna. 
D en 16 maj samlades städernas ombud i M almö. Samtliga städer i Skåne 

var representerade med undantag av Simrishamn och Ängelholm. I kallelsen 

hade Ascheberg inte fastställt , huru många ombud som skulle komma från 
varje stad. Av underskrifterna på städernas gemensamma supplik till general-
guvernören framgår, att M almö, Landskrona, Lund, Kri stianstad och Skanör 
sänt vardera två representanter och Ystad tre, medan H älsingborg hade skic-
kat endast en representant. Inall es utgjorde mötesförsamlingen av fj orton om-
bud, av vilk a fl erta let var borgmästa re. En undersökning av mötesdeltagarnas 
nati onell a hä rstamning visar att majoriteten av mötesdeltagarna var tyskar 
ell er .svenskar. Som exempel ka n nämnas, att :Malmö stad representerades av 

två infl yttade borgmästare, nämli gen den tyskfödde Sigmund Aschenborn och 
den svenskfödde Lars Törnskiär. Stadens två skånskfödda borgmästare, Cor-
nelius Ledebur och T erning Hansen deltog däremot inte i mötet.64 

All t talar för att atmosfären på mötet med städernas representanter var 
mycket gynnsam för Aschebergs intentioner. Sammankomsten med städerna 
var upp lagd efter prästmötets mönster. Borgarna skulle förmås att fri villi gt 
begära, att svensk lag skulle införas. D et torde inte ha våll a t Ascheberg något 
större besvär att vinna gehör för sina avsik ter i en församling, vars majoritet 
var svenskar. M ötet med borgarna visar, att den försvenskning av de skånska 
städernas magistrater, som ägt rum under de föregående decennierna kom att 

bli en vikti g förutsättning för genomförandet av uniformitetsaktionen. När 
de skånska städerna ställdes inför det kanske mest betydelsefull a avgörandet i 
sin histori a fördes deras talan av svenska män. 

För kännedomen om mötets förlopp är vi helt hänvisade till de uppgif ter, 
som Ascheberg lämnade i sin rapport t ill K arl XI. 65 Generalguvernören hade 
låtit kall a städernas representanter till sig den 18 maj och därvid framställt sin 

propositi on rörande riksdagsbevillnin gen och båtsmanshåll et. Innan de depu-

terade därpå avträdde, framlämnade de sina suppliker, vari de begärde "uni-
formiteten med de andre Kungl. M aj :ts undersåter i rik et att njuta lik a lag och 
rätt" . Följ ande dag lämnade de deputerade sitt svar på generalguvernörens 

propositi on. Ascheberg va r emell ertid icke nöjd med detta utan krävde, att de 
skulle inkomma med ett nytt, mera positi vt svar. Efter ytterligare överlägg-
ningar lyckades ombuden slutl igen ena sig om ett svar, som Ascheberg fann 
acceptabelt. Städernas sista inlaga till Ascheberg är da terad den 2 0 maj, vilk en 
dag sannolikt var mötets sista . 

Forskningen har framhållit det samband som rådde mell an utstängningen av 
Skånes städer från 1680 års riksdag och uniformitetens införande.66 Följd en 
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av utstängningen från riksdagen hade blivit särskilt bekymmersam för städerna 
Malmö och Ys'.ad. Dessa hade nämligen av rikets övriga borgerskap blivit på-
förda en mycket hög bevillning.67 De båda städerna befann sig därför i ett 
ekonomiskt trångmål, som Ascheberg inte lämnade outnyttjat. Det var näm-
ligen säkert mera än en tillfällighet , att generalguvernören erinrade magistra-
ten och borgerskapet i Malmö om deras skyldigheter just vid den tidpunkt, då 
uniformitetsfrågan diskuterades. 68 På det sammanträde, där stadens supplik 
i uniformitetsfrågan undertecknades av borgerskapets representanter, föredrogs 
också Aschebergs skrivelse, utan tvivel till hälsosam påminnelse om vilka nack-
delar utestängningen från riksdagen medförde.69 I en skrivelse, som borgerska-
pet vid samma tillfälle beslöt avfärda till Ascheberg med anhållan om mode-
ration av skatten, anfördes också, hur staden "av de andra städerna alldeles 

oss ovetande är uppfört till ett olika kvantum emot de andre städer".70 De 
övriga städerna i Skåne hade icke samma skäl att beklaga sig över bevillningen 
vid 1680 års riksdag, eftersom de hade helt förskonats från alla skatter.71 D e 
har emellertid inte kunnat undgå att påverkas av händelsernas utveckling och 
måste ha dragit den slutsatsen, att den orättvisa behandlingen av städerna 
Malmö och Ystad en gång i framtiden också skulle kunna utsträckas till övriga 
Skånestäder. För alla städerna bör det ha varit högst angeläget att återvinna 
den gamla förmånen att vara representerade på riksdagen. Priset för denna 
förmån var, att de accepterade uniformiteten. 

Frågan om uniformitetssupplikernas tillkomst hänger nära samman med frå-
gan om hur Ascheberg förberett mötet. Av Ascheberg själv har vi uppgiften, 
att han omedelbart vid sin ankomst till Skåne i slutet av mars sökt kontakt 
med lagkunnigt folk och uppdragit åt dem att utarbeta ett förslag till en dansk-
svensk lag. Det ligger väl närmast till hands att antaga, att Ascheberg inlett 
samarbete med några av de större städernas svenska borgmästare, som under 
sin ämbetstid förvärvat kunskap i dansk rätt och som var insatta i uniformi-
tetsproblemet. Presidenten i Landskrona, Bartolomeus Mentz, har säkerligen 
kunnat ge Ascheberg värdefulla informationer om 1660-talets uniforrnitetsar-
bete.72 Likaså borgmästare Per Tollsten i Lund, som innehaft sitt ämbete 
sedan 1661.73 Malmömagistratens svenskar, framför allt borgmästarna Sigis-
mund Aschenborn och Lars Törnskär, har säkert utnyttjats av Ascheberg. En 
annan malmöbo i framskjuten ställning hade deltagit i prästmötet i början av 
maj, nämligen prosten Nils Hambrreus.74 Man torde kunna utgå från att sta-
dens ledande kretsar genom honom fått utförliga informationer om stämningar 
och förhållanden på prästmötet. 

Mellan Lunds, Hälsingborgs, Skanörs och Falsterbos suppliker råder en 
iögonfallande verbal överensstämmelse, som tyder på att de är resultatet av ett 
samarbete mellan dessa städers fullmäktige.75 Dessa suppliker, framför allt sta-
den Lunds, erbjuder dessutom ett särskilt intresse, emedan däri återfinnes 
uttryck och fraser, som hämtats ur Malmö recess 1662. Tydligen har man i de 

34 



Ett led i försvenskningen utgjorde uppsättandet av Karl XI :s namnchiff er i de skånska 
kyrkorna . Ovan vapnet i Vall eberga kyrka. 

kretsar, som arbetade för uniformiteten, ansett det lämpligt att i denna situa-
tion anknyta till det ojämförligt viktigaste beslutet i uniformitetsfrågan under 

förmyndarregeringens tid . Och det är inte svårt att förstå varför. I recessen 
hade de skånska ständerna klart uttalat sin önskan att " inkorporeras och för-
bindas med Sveriges rikes ständer och invånare" . Även beträffande " l ikformig-
heten i justitien" hade i recessen gjorts uttalanden, som kunde tolkas som ett 
accepterande av uniformitetens successiva genomförande. Dessa uttalanden 

från 1622 stod ju i full överensstämmelse med den svenska ledningens inten-
tioner 1681. Uppenbarligen har man menat, att recessen skull e kunna tjäna 
som utgångspunkt för en förnyad begäran om uniformitet.76 

Vad beträffar supplikernas innehåll , så har forskningen observerat, att en-
dast städerna Malmö och Ystad uttryckligen begärde både andlig och världslig 
uniformitet.77 Detta verkar onekl igen egendomligt och tarvar en förklaring. I 
malmöbornas skrivelse hänvisas det ti ll en vid Halmstadriksdagen 1 678 inläm-

nad supplik i uniformitetsfrågan. Denna supplik från 1678 har inte kunnat 
påträffas av förf. Mycket talar emellertid för att den verkligen existerat. Själva 
ordalagen i 1681 års supplik anger nämligen, att man direkt citerar suppliken 
från 1678. Det heter där, att " vi upprepa ånyo den begäran, som vid riksdagen 
i Halmstad Ao 1678 är bleven föreställ t, nämligen att vi, som nu alla består av 

en Gud med enahanda tro, under en konung och uti ett rik e, måge ock hädan-

eft er icke allena i kyrkoceremonierna och kyrkoväsendet njuta enahanda skick 
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och ordning utan ock vid domstolarna och administrationen och justitieväsen-
det få följa Sveriges lag". Genom att citera den äldre suppliken har man emel-
lertid kommit att använda en formulering, som icke var aktuell r 68r. Man bör 
nämligen observera, att Ascheberg inte hade någon annan avsikt med städernas 
anhållan än att den skulle gälla enbart den världsliga lagen.78 Att sedan Ystads 
supplik kom att överensstämma med Malmö stads på denna viktiga punkt låter 
sig förklaras av att de båda städernas fullmäktige hade ett intimt samarbete 
under mötet, ett samarbete, som var betingat av deras gemensamma intresse 
i bevillningsfrågan. 79 

Även om städerna i övrigt inte direkt anhöll om den kyrkliga uniformiteten, 
så har de likväl i realiteten accepterat den. I Lunds och Hälsingborgs suppliker 
åberopade man sålunda de önskemål rörande andlig och världslig uniformitet, 
som framställts i Malmö recess. I samma skrivelser framhölls även, att städer-
nas begäran om svensk lag var direkt föranledd av prästernas nyligen gjorda 
ansökan om att få införa svensk kyrkoordning. Att denna passus saknas i 
Landskronas och Kristianstads supplik er, kan bero på att den kyrkliga för-
svenskningen redan var på väg att genomföras i dessa städer. Redan r 678 hade 
Karl XI gett order om att svenska kyrkoceremonier skulle brukas i Kristian-
stad.80 Vad Landskrona angår, så hade denna stad ett halvår tidigare anhållit 
om "svensk politie såväl i kristelig som världsli g foro".81 K Mt hade samtyckt 
och gett Ascheberg i uppdrag att genomföra denna partiella försvenskning.82 

För Ascheberg har det inte varit svårt att genomföra sina planer i uniformi-
tetsfrågan. Betydligt mera besvär vållade det honom att komma tillrätta med 
städernas fullmäktige i de ekonomiska frågorna. Till en början sökte städerna 
komma undan ut;;j.n att ha behövt åtaga sig några mera· omfattande e.kono-
miska förpliktelser. Malmö och Ystad protesterade mot den orättvisa behand-
lingen på riksdagen r 680 och bad i första hand att bli helt förskonade från 
bevillning. Om detta inte vore möjligt, borde i varje fall bevillningen fastställas 
till ett rimligare belopp. Den andra punkten i Aschebergs proposition gälld e 
båtsmanshållet.83 Amiralitetskoll egium hade begärt, att båtsmanshållet skull e 
avlösas av en viss avgift i pengar. Städerna visade sig emellertid mycket obe-
nägna att gå med på detta och krävde i ställ et att bli helt fria från denna 
pålaga.84 

Städernas fullmäktige hade tydligen hyst den förhoppningen, att deras till-
mötesgående i uniformitetsfrågan skull e belönas med befrielse från båtsmans-
skatten. Ascheberg var emell ertid inte sinnad att låta dem komma undan allt-
för billi gt. "Med all e tjänlige skäl" lyckades han framtvinga ett nytt svar på 
sin proposition.85 Samtliga städer accepterade den föreslagna båtsmansskatten. 
Malmö och Ystad förk larade sig vi lli ga att erlägga en reducerad bevillning.86 

* Mötena med präster och borgare i Malmö r 68 r har med rätta karakterise-
rats som två av de främsta framgångarna för försvenskningspolitiken i Skåne.87 
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Efter en period av trevande försök hade försvenskningens målsmän funnit den 
lämpligaste metoden. Biskop Hahn hade visat vägen genom sin uniformitets-
kampan j bland prästerskapet. Ascheberg hade smidigt anpassat metoden efter 
den aktuell a situationen och klokt begränsat sitt mål till att i första hand gäll a 
städernas försvenskning. Erfarenheterna från försvenskningsarbetet bland präs-
ter och borgare skull e sedan utnyttjas under de följande årens intensiva för-
svenskningsarbete, som genomfördes efter de riktlinjer Hahn och Ascheberg 
dragit upp. 

KÄLLOR OCH LITTERATUR 

Otryckta källo r 

Riksarkivet (RA) 

Riksregistraturet (RR) 

Skrivelser till K Mt från generalguvernören över Skåne, H alland och Blekinge (gen 
guv skriv ) 

Skrivelser till K Mt fr ån gu,vernören över Göteborg och Bohuslän 
Skrivelser till K arl XI ( Gyllensti erna) 
Städers acta (M almö, Halmstad, K arl shamn, Ronneby) 
Riksdagsacta 1678 

Landsarki vet i Lund ( LLA) 

Skånska generalguvernementskansli ets arkiv (gen guv kansli s arkiv) 
Koncept till utgående skrivelser (konc) 
K Mts brev 
Magistraternas brev 

Malmö stadsarkiv (MSA) 

Rådhusrättens i Malmö dombok (M ag domb) 
Magistratens i Malmö brevbok (brevb ) 
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1753. (Cit Stiernman) 

General-Guvernörens öfver Skåne, Halland och Blekinge, Grefve Gustaf Otto Stenbocks 
berättelse af år 1662. (Handlin gar rörande Skandinaviens historia XXXI. Stockholm 

1850.) 
Traktater, Danmark-Norges 1523- 1 750, utg af L Laursen, Bd 7. Kbhvn 1926. 
Urkunder och handlingar vid öfvergångstidens historia. (Samlingar utg för de Skånska 
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NOTER : 

1 Rosen: Hur Skåne blev svenskt, s. 7 ff. 
D s., Statsledning och provinspolitik un-
der Sveriges stormaktstid, Scandia 1 946, 

s 224 ff. 
2 Tryckt i Stiernmann: Alla riksdagars och 

mötens beslut, Il , s 1409 ff. 

3 Ahnlund: Sveriges riksdag I :3, s 3 78 

4 K Mts instruktion för Fersen 1676 23/6 

tr i StSH 1874 s 4 1 ff. 

5 Fabricius: Skaanes overgang III , s 77 f. 

mag ank brev 1677 19/5, MSA. 

6 Fersens instruktion p 3 1, StSH 1 874, s 

54· 
7 Sperling t K Mt 1677, Gen guv skriv, 

RA. Jfr Bogren: Den kyrkliga försvensk-
ningen, s 1 22. 

8 Karl XI t Sperlin g 1677 15/ 9, gen guvs 
kanslis arkiv, K Mts brev, LLA . - Ro-
sen: H all ands försvenskning, s 108. 

9 Still e: HT 1901, s 58 f ; Fabricius: aa 
III , s 1 09, 1 1 7 ff. ; Aberg, Snapphanar-

na, s 1 34 ff. 

10 Rosen, Johan Gyllenstierna, H ans 
Wachtmeister och 1680 å rs riksdag. Ve-
tenskapssoc i Lund Arsb 1948, s 1 23. 
Ds., Hur Skåne blev svenskt, s 28. 

l1 Prästeståndets riksdagsprot 1678 25/ 2 tr 
i Bexell-Almqui st-Lignell , Il , s 99 ff. 
Jfr Göransson, Canutus Hahn, s 85. 

12 Kyrkoherden i Malmö, Nil s Hambraeus, 
nämndes vid detta tillfäll e som lämplig 
vikarie för Winstrup. Ahlquist-Bexell-
Lignell , Il , s 1o1. 
Göransson, aa, s 85. H a nsson, Biskop 
Peder Winstrup 1605- 1679 s 104 f. 
Rosen, Rec av Göransson aa K yrkoh. 

Arsskr 1950, s 287. 
13 Full makterna 1678 26/ 1, RR, RA. 
14 Åberg, aa, s 106 ff. Fabricius, aa III , s 

I I 2 ff. 
15 Till rik sdagen i H . hade de skå nska 

ständerna icke kallats, på grund av att 
de visat sig opålitlig a under kri get. U n-
dantag gjordes dock för M almö, K arl s-
hamn och Ronneby. K arl XI t J Sper-
lin g 1678 11/ 1, K Mts brev, LLA . Även· 
Hall anclsstäclerna var represen teracle på 
riksdagen. Riksclagsacta 1 678, RA. 
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16 M ag clomb 1681 16/5. Rosen, Skånska 
privi legie- och recluktionsfrågor, s 1 73 
not 2. 

17 Göransson, aa, s 83 f. Rosen: H all ands 

försvenskning s 1 09. 
18 K arl XI t biskoparna 1678 10/4 tr i 

StSH I 868- 69, s 39 ff. 

19 Göransson, aa, s 85. 
20 H a nsson, Biskop Peder Winstrup, 

S I 04 f. 
21 Fabricius, aa III , s 152 ff. Aberg, aa, s 

144. 
22 Fabricius, aa III , s 1 87 f. 
23 K arl XI t Sperlin g 1678 28/ 9, gen guv 

kansli s arkiv, K Mts brev, LL A. 

ｾ Ｔ＠ K Mt t Sperling 1678 28/ 9, gen guv 
kansli s arki v, K Mts brev, LLA. 

25 Rosen, Johan Gyllenstierna, H ans 
W achtmeister och 1680 års riksdag, 

K VSLA I 948, s I 23. 

26 Rosen, Statsleclning, Scanclia 1 946, s 

263 ff. 
27 Sperling t K Mt oclat memorial, gen guv 

skriv, RA. K Mt t Sperling, 1 679 2/ 1 o, 
RR, RA. 

28 Freclstraktaten § 4, D anmark-Norges 

traktater, 7, s 33 1. - Rosen, Statslecl-
ning, Scanclia 1946, s 264. 

29 Gyll enstierna utnämndes till generalgu-
vernör elen 15 okt. Sperling utnämndes 
kort därefter till guvernör över Norr-
land. Fullmakt 1679 24/ 10, RR, RA. 

30 K Mts memoria l för Johan Gyllenstierna 

1679 7/12 tr i StSH 1874, s 58 ff. 
31 Rosen, Skå nska privilegiefrågor, s 1 30 f, 

235. Göransson, aa, s 1 73 f. 
32 Jfr Rosen Statsleclning, Scandia 1 946, 

s 265. 
33 Karl XI t Ascheberg 1 680 22/ 1, gen guv 

kanslis arkiv, K Mts brev, LLA. 
34 K Mt t Ascheberg 1679 7/ 12, RR. -

Jfr Aberg, Rv Ascheberg, s 1 23. 
35 Ascheberg t K Mt 1 680 1 1/ 1, guv över 

Göteborg, Bohuslä n och Dal skri v, RA. 
- Aberg, Rv Ascheberg, s 1 23. 

36 K Mt t Ascheberg 1680 22/ 1, RR. 
37 Förf. här förda resonemang har beak-

tats och ytter] igare understrukits av 



professor J erker Rosen i Hall ands histo-
ria, del Il kap Hall ands försvenskning, 
S I I 2. 

38 Hahn hade utnämnts i 680 23/ 2. Gö-
ransson, aa, s 9 1. - Hahns memoria l 

1680 14/7, tr i StSH 1871, s 114 ff. 
39 Rosen, Statsledning, Scandia 1 946, s 

262. Göransson, aa, s 92. 
40 Rosen, Statsledning, Scandia 1 946, s 

263. Ds, Rec av Lunds domkyrkas histo-
ria, Svensk teologisk kvartalstidskrift 

1947, s 156 f. 
41 Aschebergs ämbetsberättelse, Scandia 

1946, s 27. 
42 K Mts instruktion för Ascheberg 1680 

4/9, tr i StSH 1874, s 63 ff. 
43 Instrukti on för Ascheberg ·§ 2, StSH 

I 874, S 64. 
44 Rosen, Statsledning, Scandia 1 946, s 

265. 
4 ;> Jfr s 23 f. 
46 Bogren, aa, s 1 29 ff. Göransson, aa, s 95. 
47 K Mts res 1 680 1 5/7, tr i AN Sundberg, 

Om införande av ... uniformiteten, s 2. 

48 Dessa bestämmelser å terfinnas i en bire-
solu ti on 1 680 1 5/7, RR. Göransson, Ca-
nutus Hahn, s 95 f. 

49 Göransson, aa, s 97. Fabricius aa, IV , 
s 39 ff. 

50 Aschebergs instr 1680 4/ 9, StSH I 874, 
s 65. Rosen, Statsledning, Scandia 194.6, 
s 263. 

51 Ascheberg t K Mt 1680 dec, gen guv 
skri v, RA. Åberg, Rv Ascheberg, s 1 36 
f. 

Ｕ ｾ＠ Jfr s 22. 
53 K Mts res på Aschebergs memorial 1 680 

16/ 1 2, RR. Jfr Åberg, Rv Ascheberg, 
S I 45 f. 

54 H alms memorial t Ascheberg 1 681 28/3, 
gen guv skriv, RA. 

55 Göransson, aa, s I 18. 

56 Aschebergs res (kopia) 1681 l l / 4, gen 

g\lv sk:i v, RA . 
5.7 Astheberg anknöt all tså hä r till sitt me-

moria l fr ån dcc 1 680. Se s 30. 
58 Jfrs 15f. 
59 Ascheberg t I :ahn 1681 9/4 gen guv 

kanslis ark iv, konc LLA. 
60 Göransson, aa, s l lo. 

61 K Mt t Ascheberg l 68 l 9/4, RR. 
62 Ascheberg t städerna l 681 2 7 /4, gen 

guv kansli s arkiv , konc, LLA. 
63 Ascheberg t K Mt 1681 9/ 5, gen guv 

kansli s arkiv, konc LLA. 

6•! Skånska städerna t Ascheberg l 681 19/5, 
bil t Aschebergs skriv t K Mt 1681 

23/5, gen guv skriv, RA. 
65 Ascheberg t K Mt 1681 23/5 gen guv 

kansli s arkiv., konc, LLA . I A schebergs 
ämbetsberättelse 1 693 finns inga detal-
j er rörande mötet. Scandia, 1946, s 33. 

66 Rosen, Skånska privil egiefrågor, s l 74 f. 
67 Bevillningen belöpte sig för M almö 

stads del till 1 4.640 dsm. Motsvarande 
siff ror för Stockholm, Göteborg och 
Norrköping var 80.000, 1 5.397 och 
I 1.312. Med hänsyn till de påfrestning-
ar Malmö fått utstå under kri get ter sig 
den staden å lagda bevillningen mycket 
hög. 

68 Ascheberg t mag 1681 12/5. Ank brev, 
MSA. 

69 Mag domb 168 I l 6/ 5, MSA. 
70 M ag t Ascheberg 1 68 l 8/ 5, mag brevb, 

MSA. 
71 Skå nska städerna t Aschebcrg 1681 19/5, 

gen guv skri v, RA. 
72 Fabricius, aa Il , s 1 77. Jfr Ahnlund, 

Sveriges rik sdag I :3, s 3 78. 
73 Fabricius, aa Il , s l 82. 
74 H ambraeus undertecknade prästernas 

böneskrift till Ascheberg, StSH 1868, 
s 56. 

75 Städernas suppliker som bil ti ll Asche-
bergs skri velse ti ll K Mt 1681 23/5, gen 
guv skriv, RA. 

76 Malmö recess § 4: Besynnerlig, eftersom 
genom Guds försyn och skickelse, därtill 
är kommit, att dessa förbemä lta provin-
cier ä re komne under Sveriges krono; så 
önska och åstunda ständerna således att 
inkorporeras och förbindas med Sveriges 
rik es ständer och invånare, att såsom de 
äre under i;; tt huvud, de ock ti llik a uti 
en kropp förenas, och för inbördes leda-
möter skattas måtte. Malmö recess tr i 
Stiernman, Alla riksdagar ... Il , s. 1409 
f. Staden Lunds supplik 1681: "Såsom 
ständerne här uti Skåne vid mötet i 
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]\1falmö Anno 1 662 fö r elen kungl gene-
ralkommissionen sig skriftli gen utlåti t, 
att såsom denne provinsen genom Guds 
försyn och ski ckelse ä r kommen under 
Sveriges krono, så önskade och åstunda-
de de att inkorporeras och förbindas med 
Sveriges rik es stäncler och invånare, att 
såsom de äre under ett huvud, de ock 

tillika uti en kropp förenas och för in-
bördes ledamöter skattas och erkännas 
måtte". Bil till Aschebergs skri velse t 

K Mt 168 1 23/ 5, gen guv skri v, RA. 
77 Bogren, aa, s 1 55 not 1 o. Göra nsson, aa, 

s 1 1 4. Rosen, Skånska privil egiefr ågor, 

S I 73· 
78 Ascheberg t K Mt 1 68 r 9/5, gen guv 

kansli s arki v, konc, LLA . 
79 Malmö och Ystad utarbetade en gemen-

sam besvärsskri velse i bevillnin gsfrågan. 
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M almö och Ystad t Ascheberg 1681 
20/5, gen guv skriv, RA. 

so Jfr s 21. 

8l Ascheberg t K Mt 1 680 clec, gen guv 
skriv, RA. 

82 K Mts res 1680 16/ r2, RR. 

83 Ascheberg t Amiralit etskoll 1 681, 4/ 4, 
gen guv kansli s arkiv, konc, LLA. 

84 Städerna t Ascheberg 168 r r 9/5, gen 
guv skri v, RA. 

85 Ascheberg t K Mt 1681 23/5, gen guv 
kanslis arkiv, konc, LLA. 

8G Malmö och Ystad lämnade en separat 
svarsskri velse 1681 20/5, gen guv skriv, 
RA. 

87 Åberg, Rv Ascheberg, s 148. 



'' En himmelskriande Caricatur 
ifr ån Möllevångsreträtten 

Malmö- 18 Junii 1848'' 

Sommaren 1848 kom M almö som bekant att utgöra centrum för de storpoliti ska 
händelserna. Den tysk-danska konflikt en i Slesvig-H olstein medförde ett hot 

mot Skandinaviens yttersta utpost i söder. Skandinavismen, som i den svensk-
norske monarken Oscar I hade en betydelsefull anhängare, präglade den natio-
nell a synen på konflikt en, och krafti ga opinionsyttringar kom till stånd för ett 
svenskt-norskt ingripande på danskarnas sida. I börja n av juni började svenska 

och norska trupper att samlas i M almö, och den 5 juni kunde ma n i den samma 
år grundade tidningen Snällposten Eisa, att konungen påfölj ande dag med 
ångaren "Gylf e" väntades till staden. Truppsammandragningen och den kung-
li ga familjens ankomst var yttre tecken på den poli t iska aktiviteten, som med-

förde att malmöborna plötsligt väcktes ur sin småstadsidyll. Staden räknade 
vid detta till fäll e ca 1 2 ooo innevånare - - med truppernas hjälp kom den nu 
att nära nog fördubblas. M almöborna kom att uppleva sommaren som ett spän-
nande äventyr, det rådde nära nog karnevalstärnning. Säll skapslivet fl orerade, 

och den skånska godsägaradeln fl yttade in till staden för att kunna deltaga i 
nöjesliv et, ,som måhända fick en något milit ant slagsida genom all a de hit för-
lagda regementenas musikkårer, vilk a omväxl ade att konsertera för elen musik-
intresserade allmänheten. 

Flera medlemmar av den bernadotteska kungafamilj en kom således till M al-

mö i börj an av juni, och redan den 7 juni hälsades den nyutropade danske 
konungen Fredrik V II med salut vid sin ankomst till M almö för förhandlingar 
med sin svenske koll ega. Bildmässigt har kronprins Carl och hans uppvaktning 
för eftervärlden kommit att stå i fokus för händelserna i M almö genom de 
kvicka och ski ckli ga teckningar och akvarell er som dåvarande ad ju tanten i 

kronprinsens uppvaktning löjtnanten F ritz von Dardel ( r 817--1901) skapat. 
Flera av hans malmömotiv fr ån denna sommar är mycket kända och tidigare 

publicerade. I MF Å 1 966 ( s 5 ) å tergavs senast en von Dardel-akvarell , "Vid 
K ockums vill a 1848". Årets färgbild med sin dramati ska situation är emell ertid 
ej tidigare publi cerad. 

Den vädertyp, som dominerar bilden, var ej någon ovanlighet i Malmö juni 
1 848. I Bernhard Cronholms Snäll posten står att läsa, att natten mell an ti s-

dagen den r 3 och onsdagen den 14 juni drog ett förfärli gt åskväder med orkan 
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och regn från Sundet in över Skåne.1 Löjtnanten vid andra liv gardet, sedermera 

hovmarskalken Erik af Edholm har också i sina dagboksanteckningar noterat 

detta oväder, som han föreställde sig "endast kunde ega rum i ett slättland vid 
hafvet".2 Den instabila väderleken inspirerade även Fritz von Dardel till att 

låta karika tyrpersonen Nypongren, som med sin hustru besöker en son, som 

deltager i " Malmö läger'', råka ut för ett kraftigt oväder med orkan och regn. 

Tälten slites från sina angörningar och ovädret får den intresserade allmänhet, 

som begett sig till exercisplatsen, att fl y åter mot Malmö.3 
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I F ri tz von Dardels "Ett 
besök uti M almö läger" 
( 1 848) å terfinner man 
teckna rens syn på de ovä-
der, som i juni detta år 
drabbade M almö. 

Den här avbildade akvarell en har emell ertid daterats några dagar senare -
den r 8 juni. I M almö Nya All ehanda stod den r 7 juni att läsa om alla de nöjen 
och förlustelser, som malmöborna kunde ägna sig åt under veckoslutet. Tivoli 
arrangerades såväl vid Stadt H a1},burg vid Gustav Adolf s torg som ute på 
Mon Bij ou i restauratören J M Ficks regi. I Möll evångsparken (nuvarande 
Folkets park vid Möll evångsgården ) utlovades konsert på söndagen kl 18. 
Kungl Kronobergs regementes musikkorps skulle utföra musikstycken av bl.a 
Donizetti och Rossini . I annonsen utlovades, att konserten skulle följ as av sk 
"Konstreproduktioner" bestående av " Akrobatisk Dans på spänd lina, såväl 
med som utan balancerstång, samt Gymnastik och Volti ge". Arrangören, herr 
J Riego, utlovade avslutningsvis "Den stora Ascensionen ell er T ornlinan a la 
Roart".4 

Kronprins Carl och de andra prinsarna med uppvaktningar deltog aktivt 
i stadens nöjesliv . Exempelvis hade bröderna Carl och Oscar en vecka tidigare, 
på pingstdagen den r r juni, varit närvarande vid Swea Gardes musikk års kon-
sert på Mon Bij ou . Till de nu utannonserade arrangemangen i Möll evångs-
parken infann sig kronprinsen och hans uppvaktning, och i Malmö Nya All e-
handa skildras den dramatiska söndagskväll en : "U tom musiknumren och lin-
dansningen, hvilken sednare just ej är mycket att prisa, gick den talrik a sam-
lingen af åhörare och spektatörer miste om hwad affi schen i öfri gt utlofwade, 
derigenom att starka blixtar och åska inträff ade, och de kring hela horizonten 
samlade hotande molnen tillk ännagåfwo ett snart inträffande störtregn, som 
dock ·uteblef, men genom hwars supponerade ankomst all a afl ägsnade sig från 
skådeplatsen. De akrobatiska öfningarne (hwilka elj est gå ganska bra), äfv en-
som marschen på tornlinan, kommo ej att utföras."5 

Det plötsli gt uppdragande ovädret med åtfölj ande eff ekt har allt så givit 
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konstnären von Dardel motivet till den avbildade karikatyren. Kvällens huvud-

personer har han placerat till vänster på bilden. Kronprinsen (nr tre fr v ) drar 

snabbt jämte hela det fo lkliga sällskapet med motsträviga barn och bångstyriga 

paraplyer åter mot ett i fonden skymtande Malmö. Längst till vänster igenkän-

nes löjtnanten greve Fredrik Wrangel af Sauss samt snett bekom konstnären, 

båda tillhörande kronprinsens suite. D e övriga avbildade personerna låter sig 

icke med bestämdhet identifieras. Mannen i ljus rock och svart cylinderhatt, 

som under armen leder ｾｮ＠ korpulent dansk militär, är sannolikt de_n dåvarande 

attachen vid svenska beskickningen i Köpenhamn Ludvig \Vrede af Elimä, 

sedermera ministerpresident i Haag. 

Den 26 augusti I 848 undertecknades den s k Malmö-konventionen, som in-

nebar vapenvila i den tysk-danska konflikten. Därmed sattes också punkt för 

de intensiva och händelserika sommarmånader, om vilka bl a den avbildade 

von Dardel-akvarellen bär vittne.6 

NOTER: 
1 Snäll posten nr 1 3, 19.6.1848. 
2 Edholm, Del I, s 127. 
3 v Dardel, " Ett besök uti Malmö läger" i Teckningar ur dagens händelser, Sthlm 1848. 
4 Malmö Nya Allehanda nr 48, 17.6.1848. 
5 Malmö Nya Allehanda nr 49, 2 1.6.1 848. 
G Akvarell en f n i förf : s ägo. 

LITTERATUR : 

Dhejne, Hans: Martialisk idyll i l\falmö för 1 oo år sedan. Malmö försvar genom tiderna, 

Malmö 1 944, s 69 ff. 
af Edholm, Erik: Svunna dagar, D el I , Sthlm 1944. 

Kjell A. Modiier 
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Bunkeflo, Tygelsjö och V Klagstorp 

Några anteckningar om det 1?Ja Malmö 

AV HELGE A NDERSSON 

M almö har under de sista decennierna krafti gt utvidgat sitt område, och grän-
serna har fl yttats all t längre ut på den kringli ggande landsbygden, som snabbt 
u rbaniserats. I börj an gick utveckl ingen sakta, en lantsocken i taget införli vades 
med staden, ofta med långa intervall er, V Skrävli nge 1911, Limhamns köping 

(f d H ylli e socken ) 1915, Fosie 1931, Husie 1935 och S Sall erup 1952. Expan-
sionstakten har i senare år starkt ökat, och nu införl ivas hela storkommuner 
med fl era lantsocknar med bara få års mell anrum. Oxie kommun med Oxie, 
Lockarp och Glostorp sammanlades l 967 med M almö, och vid sistlidna års-
skifte utökade M almö sit t område med ytterli gare en storkommun med tre 
lantsocknar. 

Genom beslut av K Mt den 1 7 apri l 1970 har Bunkeflo kommun, omfattande 
Bunkefl o, Tygelsjö och V K lagstorp, fro m den l januari 1971 i kommunalt 
och judiciell t hänseende sammanlagts med M almö. K Mt förordnade den 24 
april l 970, att T ygelsjö och V K lagstorp fr o m den 1 januari l 97 r skall ingå 
i den kyrkliga samfäll igheten i M almö. Bunkefl o ingick i samfäll igheten redan 
r 967 i samband med att Oxie, Lockarp och Glostorp sammanlades med M almö. 
Därmed går den bördiga slättbygden söder om M almö mot en snar förvand-
ling. Nybebyggelse med vill or och radhus har här redan satt in såväl i Bunkefl o 
vid Bunkefl ostrand som i Tygelsjö vid kyrkan. Sammanläggningen skapar vid-
gade möjl igheter för M almö att disponera marken för bostads-, frit ids- och 
industriområden, som inom en nära framtid kommer att radikalt förändra 
landskapsbil den i de tre lantsocknarna. 

Bunkefl o socken, som har en areal av l 7.66 kvkm, består av byarna Bunkefl o, 
Vintri e, Naffentorp och Skumparp. Vid årsskif tet l 97of71 hade Bunkeflo socken 
3 609 invånare. Kyrkbyn Bunkefl o har gett namn åt socknen. Bunkefl o, som 
under medelt iden skrevs B u n c k e f 1 o d och B u n c k e f 1 o e d t, anses av 
ortnamnsforskningen vara sammansatt med bunke., i betydelsen "kärrväxter" 
och fl o, vattensamling, översvämning.i Socknen omfattar ett slättl and, som svagt 
sluttar mot Öresund, varför det är troligt, att stora områden fordom stått under 
vatten. Om tidig bebyggelse i kustlandskapet vittnar två bronsåldershögar, en 
i Naff entorp och en i Skumparp, båda undersökta och uppmätta av arkeologen 
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N G Bruzelius vid hans inventering av fornminnen i Oxie härad 18642. Högen 
i Naffentorp mätte enligt Bruzelius 130 alnar i omkrets och 7.8 alnar i höjd, 
medan motsvarande mått för högen i Skumparp var 140 alnar respektive 8 
alnar. Om högen i Skumparp noterade Bruzelius, att den hade "en stark för-
djupning i midten lik som många andra högar på slätten." H åligheterna i hö-
garna har åstadkommits av mindre nogräknade skattgrävare, som letat efter 
guldföremål. 

Lunds stift s landebog 15693 upptar i Bunkeflo socken 45 tiondegivare, vilket 
innebär, att det i socknen då fanns 45 brukningsdelar, fördelade på de olik a 
byarna, som i tionde gav 7 pund råg, 8 pund korn, 18 tunnor havre, 20 lamm, 
30 gäss samt 24 mark i off er på de stora kyrkliga högtiderna. 

Av socknens byar enskiftades Bunke f 1 o by 1806 av lantmätaren 1\1agnus 
Wremp4. Byn omfattade hemmansnumren 1--10. Nr 7 och nr 10, som var 
prästgården, fi ck ligga kvar på gammal plats i byn, medan övriga gårdar flyt-
tades ut i bymarkerna. Bland de utfl yttade gårdarna var nr 9, som tillhörde 
M almö hospital. 

I Bunkeflo by ligger kyrkan, uppförd i rött tegel 1897, med treskeppigt lång-
hus med kor i öster och torn med spetsig spira i väster, som reser sig som ett 
utropstecken över slätten. Bunkeflo kyrka, som ersatte en 1896 nedriven medel-
tidskyrka, är en god exponent för sekelskift ets tegelkyrkor i nygotik, även 
kallad kvasigotik ell er Eslövsgotik , företrädd av domkyrkoarki tekten H elga Zet-
tervall. Vid en prostvisitation 1898 fick den nybyggda kyrkan i Bunkefl o betyget 
"en af Skånes prydligaste landtkyrkor." L ånghuset består av ett brett mittskepp, 
som flankeras av två smala sidoskepp. Mitt skeppet täckes av fyra korsvalv, upp-
burna av sex polerade granitpelare, tre vid varje sida, med blad- och ornament-
prydda kapitäl. Långhuset upplyses av åtta stora fönster, fyra vid varje lång-
sida. Fönstren har överst ett cirkelfält, vari ingår tre större och tre mindre 
cirkelformiga rutor av kulört glas. K oret, som avskilj es från långhuset genom 
en högvälvd båge, har på den avslutande väggen ett stort cirkelformat kulört 
glasfönster, som är uppdelat i ett större cirkel format mittfält och sex omgivande 
mindre cirkelfält. Mittfält et framställer den välsignande Kristus. Valvbågar, 
korbåge och fönsteromfattningar är av rött tegel, som avtecknar sig bjärt mot 
de vita vägg- och takytorna. 

Altaruppsatsen, som har tre spetsgavelfält, prydda med spiror och knopp-
ornament, är ett typiskt exempel på den nygotiska smaken omkring sekelskift et. 
Mittfältet har en målning, som framställer Lammet med korsfanan. Nederst 
läses texten: "K ommen, ty allt är nu redo." 

Predikstolen i grått och guld är ett enkelt snickeriarbete med fyra sidofält , 
som upptar målningar av <le fyra evangelisterna med deras symboler, Matteus 
med människan, Markus med lejonet, Lukas med oxen och J ohannes med 
örnen. 

Dopfunten av ek har tillhört den gamla kyrkan och är ett förnämligt trä-
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Bunkeflo kyrka . 

Foto 
Bo F Mårtensson. 
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snideriarbete från 1600-talet. Ovandelen, som vilar på åtta rikt utsirade karya-
tider, har åtta snidade bildfält, som avgränsas av olika symboli ska fi gurer. Bild-
fälten har olika bibliska motiv, t ex Bebådelsen och Jesu dop. Till funten hör 
ett ciselerat mässingsfat, som framställer Adam och Eva i Paradiset. 

Från den gamla kyrkan härstammar också olj emålningarna av Elias Billb erg, 
kyrkoherde i Bunkeflo 1 774--855, och hans hustru Lovisa Maria Billb erg, vilka 
hänger i sakristian. 

Bunkeflo gamla kyrka, som blev ett off er för sekelskift ets nybyggnadsiver, 
var en av vårt lands märkligaste medeltidskyrkor. D en hade ett treskeppigt 
långhus, ett högt och brett mittskepp och två lägre och smalare sidoskepp. 
Mitt skeppet täcktes av två kvadratiska korsvalv, medan sidoskeppen täcktes 
av vardera två smala valv. Den östra hälft en av kyrkan saknade sidoskepp och 
fungerade som kor. Öster om koret låg en kvadratisk absid, som tjänstgjorde 
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som sakristi a. Framför långhusets västgavel låg ett fyrkantigt torn med en låg 
spetsig huv. V alven hade kalkmålningar fr ån 1400-talets mitt, som framställde 
aposteln Petrus och Kri stus som världsdomare jämte olika motiv ur såväl helgon-
legender som folk sagor. I valven avbildades sålunda den heli ga L" rsub, som 
till sammans med elva tusen jungfrur dödades av hunnerna utanför Köln, de 
elva tusen jungfrurna symboli serades i Bunkeflo av elva kvinnor i ett skepp. 
Ett valv avbildade den s k mjölkharen, som stod i onda makters tj änst och enligt 
folk tron diade korna för att sedan spruta ut mjölken i en häxas spann6. 

Vid raseringen av medeltidskyrkan i Bunkeflo till varatogs en del värdefulla 
inventari er av intendenten vid Kulturhistoriska Museet i Lund, G K arlin , som 
gjort energiska försök att rädda kyrkan från rivning men misslyckats. I Kultur-
historiska meddelanden skrev intendent K arlin 1896 " I detta nu li gga murarna 
av det gamla Bunkeflo kull vräkta av den moderna vandali smens bräcka. Bunke-

fl o kyrkas förstörande är ett av de bekl agli gaste fall en av denna radikali sm, ett 
sådant, eft er vilket man nästan känner sig frestad att uppgiva striden. V ad 
tjänar det längre till att spjärna emot en flod, som i all a fall ohejdad skall 
bortspola allt -- bättre och sämre, all t som mot vår egen andetomma tid står 
med förebråelsens allvarsord i sin stenpredikan?"7 Orden har brännande aktu-
alit et och kunde ha skrivit s av en kulturminnesvårdare r 97 1. D åvarande riks-
antikvarien H ans Hi ldebrand skrev: " Bunkefl o kyrka i Skåne blev nyligen 
ri ven, ehuru knappast gilti g anledning därtill fanns. Någon kyrka av samma 
grundplan torde icke numera finnas i Sverige."8 K yrkan befann sig i bästa 

ski ck, och det önskade utökade utrymmet hade kunnat erhåll as genom till -
byggnad av ett tvärskepp enligt intendent K arlins förslag. M en kyrkokassans 
ställning var god, och nybyggnadsivern segrade. Från den gamla kyrkans in-
redning till varatogs genom intendent K arlins försorg en del inventarier, som 
nu förvaras i Kulturhistoriska Museet i Lund, tex epitafier och krucifix.9 
Tornets kyrktupp förvaras i M almö museum. Dopfunten av ek fr ån 1600-talet 
har redan omnämnts. 

I Bunkefl o by li gger också prästgården rn::d en vacker boningslä nga, uppförd 
1 866. Bunkefl o prästgård korn hösten 1 658 att spela en roll i den s k M almö-
sarnmansvärjningen, 10 en av Bartolomaeus Mikkelsen på Limharnns kalkbruk 
ledd komplott mot svenskarna. Bland de sammansvurna, som planerade att 

genom en kupp återtaga M almö, var också kyrkoherde H ans All esen11 i Bunke-

flo och Hyll ie och kyrkoherde Sören Hegelund12 i Fosie. En av sina viktigaste 
mötesplatser hade kuppmakarna i Bunkeflo prästgård. H är sammanträffade 
Ove Thott, den främste av de skånska adelsmä n, som deltog i planerna, med 
den danske dragonkaptenen ｾｩｩｫｫ ･ ｬ＠ Skov. En av de mest verksamma danskarna, 
kammarjunkaren Corfitz Trolle, övernattade vid sina besök i Skåne i Bunkeflo 
prästgård. K omplotten avslöjades emell ertid av svenskarna, och de inblandade 
dömdes till döden, däribland kyrkoherdarna All esen och Hegclund. De båda 
prästerna benådades just som bödelsyxan skulle fall a på M almö torg och fri-
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Bunkeflo nr g. - Foto förf. 

köpte sig sedan för en större penningsumma. A ll esen blev senare kyrkoherde 
i Slagelse på Själl and och H egelund i Skjold, Christiansands stif t i Norge. 

Utmed muren, som skilj er kyrkogården från prästgårdsträdgården, står ett 
antal äldre gravstenar, som r 9 70- 7 r pietetsfullt restaurerats. H är står bl a 
gravstenarna över kyrkoherdarna Jonas AgreJ113, död r 736, och O lof Ki ell an-
der14, död r 762. 

I Bunkefl o by li gger intill kyrkan två skolhus, varav det ena ännu är i funk-
tion. Här var förr små-, mellan- och folkskola. Lärare i Bunkeflo skola var 
I 853- 90 H ans Lundh. H ans dotter, författarinnan Nanna Lundh-Eriksson, 
har i en rad böcker skildrat li vet i det gamla Bunkefl o. 

Till den äldsta bebyggelsen i Bunkeflo by hör en kringbyggd, halmtäckt gård 
å nr 9. En väderkvarn, Bunkefl o möll a, å nr r 2 är numera tyvärr utan vingar. 

I länsräkenskaperna fr ån r 500- och r 600-talen om nämnes vid stranden i 
Bunkefl o en hamn, kallad "Porssehaffn". 

V in t r i e, som vid r 200-talets slut skrevs W i n t a r hög h a e, innehåll er 
ett gammaldanskt namn Vintar och hög.1 R edan under 1400-talet hade namnet 
utvecklats till Wintrie. I V intrie låg under medeltiden en sätesgård, som 1432 
innehades av väpnaren Nil s Gagge. Han donerade fyra gårdar i Malmö till 
Bunkefl o kyrka mot att ett altare uppfördes i kyrkan och att själamässor lästes 
där.15 Vintrie by enskift ades 1806 av lantmätaren Magnus vVremp och mnfat-
tade hemmansnumren 1- 1916. K varli ggande i byn blev nr r och 5, nr 6 och r 7, 
nr 7 och 8, medan övriga hemman flytt ades ut. Nr r 3 betecknades " Ladugårds-
hemman" och ti llhörde Conowska stift elsen i Malmö med fastigheten "Ladu-
gården" vid Själbodgatan. 
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Petersborg. - Foto förf. 

Vintri e har fl era stora egendomar. Numren 2, 3 och 9, 7, 8, 10, r r bildar 
till sammans egendomen K a t rin e t orp med namn efter Anna Catharina 
Bager, född r 777, död 1860, hustru till handelsmannen Samuel Johan Björkman 
i Malmö, som vid olika till fäll en, r 799, r 802 och r 806, sammanköpte hemman 
i Vintri e. Andra stora egendomar är V i n t r i e g å r d e n, G o t t o rp, som 
uppkall ats efter slottet Gottorp i Schleswig, och Än gs 1 ä tt ute vid kusten ; 
det fl acka området här kall ades fö rr " Wintrie Ängaslätt". Vintri e har ett större 
skolhus, den s k Ängslättsskolan. Vid den r 885 öppnade järnvägen M almö-
Trell eborg med grenlinj en Vellin ge- Falsterbo, som nedlägges innevarande år, 
är station i Vin trie. 

N a f f e n t orp, som r 346 skrevs N a t f ara t h o r p, innehåll er tilln amnet 
Nattfare, dvs den som färdas om nätterna, och torp.1 Det finns fl era tidi ga 
belägg för bebyggelse i N aff entorp, ett brev fr ån r 396 omtalar två gårdar, som 
tillhörde Bos jöklosterl 7, och e·nligt ett brev fr ån r 5 r r sålde Nil s Hack till 
Månstorp tre gårdar i Naff entorp till kaniken Age J epsson i Lund18. 

Naff entorps by undergick enskift e r 8 r 219 och omfattade hemmansnumren 
1- 18. Den största egendomen är Peter s b o r g, bestående av Naff entorp nr 
6 och g, vilka båda hemman förvärvades r 71 7 av handelsmannen David Bager 
i Malmö. H ans änka, M ärta Bager, gjorde 1751 egendomen till fid eikommiss 
för sonen, sedermera handelsmannen H aqvin Bager, och hans efterkommande 
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Bygata i Skumparp, "Skumparpe gade". - Folo förf. 

enligt förstfödslorätten son efter son. H aqvin Bagers son, handelsmannen Peter 
Bager, död 1808, gav egendomen namnet Petersborg20. 

Naff entorp nr 2, 3, 8 och 12 utgör egendomen ·w i 1h e 1 m s b e r g, som upp-
kall ats efter åbon Wilhelm Wilh elmsson, född i Naff entorp r 825. 

Naff entorps by hade förr små-, mell an- och folk skola. Skolhuset li gger kvar 
och har efter skolans nedläggande fungerat som kommunalkontor. 

Sk u m p a r p skrevs 1569 Sk o m p e r u p p och kan innehåll a ett för- ell er 
tilln amn Skumpe.1 I äldre la ntmäterihandlingar redovisas Skumparp som en 
utjord ell er allmänning. En beskrivning av Naff entorps by 1 70321 upptar 
" Skumparpe Grunden'', som då betecknades som "U tsockne fr älse" under Kl å-
gerups säteri. I en lantmäterihandling fr ån 1 77322 redovi sas " Utjorden Skum-
parpe Grunden" som delad mell an byarna Naff entorp och V Kl agstorp, "half va 

delen tillhör åboarne uthi Naff entorp och andra hälften åboarne uthi Klags-
torps byar" . R edan i Lunds stifts landebog 1569 ä r sju ägolotter med namnet 
" Skomperupp" antecknade som tillh öri ga V Kl agstorps kyrka. I börj an av 
1800-talet redovisas bebyggelse på Skumparpsjorden. Bunkefl o husförhörslängd 
1813- 16 upptar i Skumparp tretton gathus, bland husmännen var "Vång-
karlen Anders Strömblad" och " Fåra H yren Jöns H ansson" . På 1800-talet 
upptar längderna till fastighetstaxeringen fyrti otre ägare till mark i Skumparp, 
1g1 o var antalet markägare i Skumparp fyr ti otvå. Skumparp ä r den by i Skåne, 
som sist enskif tades; det skedde genom olika förrättningar så sent som 1938-
4323, medan huvudparten av de skånska byarna undergick enski fte under 1800-

talets två första decennier. Skumparp har bevarat en ålderdomlig karaktär 
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med en gammaldags skånsk bygata, "Skumparpe gade", där husen li gger i 
snörrät rad, ett fl ertal på gammalt vis sammanbyggda med varandra. 

I Lunds stift s landebog 1569 anges Bunkeflo och Hyllie som förenade i ett 
pastorat, där H ylli c var "Annexa tiill Bunckeflo". Kyrkoherden avlade en viss 

årli g avgift till Malmö skola. Bunkeflo och H ylli e var 1832--1862 prebende åt 
prosten A nders Gullander i Malmö St Petri. Sedan Limhamn blivit köping 

uppgick Hyllie 1908 i den nybildade församli ngen Limhamn, som blev annex 
till Bunkeflo fram till 1 91 5, då Limhamn införlivades med Malmö och utbröts 
ur tvåförsamlingarspastoratet för att bild a eget pastorat. Bunkeflo förenades 

1924 med Glostorp i ett pastorat, som 1 939 utökades med Lockarp och 1967 
med Oxie, så att pastoratet nu omfattar de fyra församlingarna Bunkeflo , 
Lockarp, Glostorp och Oxie, vi lka samtli ga ingår i den kyrkli ga samfälli gheten 

i Malmö. 
Tygelsjö och Västra Klagstorp har sedan 1500-talet varit förenade i ett 

pastorat med Tygelsjö som moderförsamling och V Klagstorp som annex. 
Lunds stift s landebog 1569 upptar V Klagstorp som "Annexa tiill Tyelsse" . 

Tygelsjö, som har en areal av 12.97 kvkm, består av kyrkbyn Tygelsjö, rom 
gett namn åt socknen, och Pile. V id årsskiftet 1970/71 hade Tygelsjö socken 
1 121 invånare. T y g e 1 s j ö, som 14 72 skrevs T y e 1 s e, vilk et också är det 

genuina uttalet, anses av ortnamnsforskningen innehåll a ett gammalt t y e, 
tuvig terrä ng, och 1 ö s e, beteckning för ängsmark.i Formen Tygelsjö är en 
grov förvanskning. 

Om tidig bebyggelse i T ygelsjö vittnar en stendös i Sjötorp24, undersökt 1930, 
och ett fl ertal bronsåldershögar, däribland Karshög å nr JO & 12, tre högar 

å nr 13 & 1 2, kall ade Östre högar och Tagshög å nr 38. Arkeologen N G 
Bruzelius mätte vid sina undersökningar 1864 2 Karshög till 100 alnar i omkrets 

och 6 alnar i höjd. Måtten var emell ertid något osäkra, "då egaren af elen om-
gifvande marken plöjt långt upp på sidorna och högen sålunda dagligen för-
minskas". Östre högar låg enli gt Bruzelius i en båge på en lit en höjdsträckning. 

En av de yttre högarna mätte 145 alnar i omkrets och 14 alnar i höjd och var 
"en af de vackraste högar på skånska slätten, i synnerhet som den är fullkomligt 
väl bibehållen". Den mell ersta högen var I 1 o alnar i omkrets och 1 o alnar hög 
och var "väl bibehållen utom i norra. kanten, der en fördjupning, vid hvilk en 

åtskilliga. större stenar äro synli ge, finnes" . Den andra. av de yttre högarna. 
mätte enligt Bruzelius 90 alnar i omkrets och 8 alnar i höjd och var mycket 
skadad i norra kanten. Högen på nr 38 var enligt Bruzelius 98 alnar i omkrets 
och 8 alnar hög och ha.de en "nedsänkning i midten på toppen" . Det fanns förr 
ytterligare två högar, rasera.de redan på 1800-talet, Bollhög å nr 1 3 och Micl shög 
å nr 5 & 725. Ett förhistoriskt gravfält med ett femtiotal skelett har påträffats 

å nr9&1r. 

Lunds stift s landebog 1569 upptar i T ygelsjö socken 32 tiondegiva.re, som 
i tionde gav 6 pund råg, g pund korn, 1 o tunnor havre, 1 5 lamm, 20 gäss och 

53 



28 mark i offer samt i helgonskyld, en kyrkoskatt, som upptogs vid allhelgona-
tid, 3 pund och 6 skäppor råg26. 

Tygelsjö by enskift ades 1805 av lantmätaren Magnus Wremp27 och omfat-
tade hemmansnumren 1- 41. Vid enskift et fick sex gårdar, däribland präst-
gården, ligga kvar på gammal plats i byhemmet, medan övriga gårdar flyttades 
ut i markerna. ' 

I Tygelsjö by ligger kyrkan, uppförd i nygotik 1903- 04, med treskeppigt 
långhus med femsidigt avslutat kor i öster och ett torn i väster med trappgavlar 
på alla sidor och överst en-hög spira. Byggnadsmateri alet är rött tegel. D en 
nuvarande kyrkan ersatte en medel tidskyrka, som revs 1903. 

Tygelsjö gamla kyrka, belägen ett stycke öster om den nuvarande, var upp-
förd i slutet av I 100-talet och hade romansk grundplan, ett rektangulärt lång-
hus i väster, ett något lägre och smalare kor med en halvrund absid i öster. 
Byggnadsmaterialet var tuktad gråsten. Invändigt hade kyrkan fl att trätak. Me-
deltidskyrkan blev senare föremål för tillby ggnad. Framför långhusets västgavel 
uppfördes på I 300-talet ett torn med trappgavlar i norr och söder. Under den 
senare medeltiden fick kyrkan två vapenhus, ett framför långhusets norra sida 
och ett framför långhusets södra sida. Det ursprungliga trätaket ersattes under 

medeltiden med korsvalv av tegel, som vi lade på pilastrar. Vid medeltidens slut, 
omkring år 1500, utvidgades Tygelsjö kyrka i öster på så sätt, att det ursprung-
liga koret med absiden revs och ersattes med en tillbyggnad av samma storlek 
som långhuset. En sakristi a uppfördes samtidigt fr amför tillbyggnadens norra 
sida. Den så utvidgade medel tidskyrkan kvarstod oförändrad genom tre hundra 
år till början av I 830-talet, då kyrkan blivit för trång sedan folkmängden kraf-
tigt ökat efter enskift ets genomförande, och då den efter tidens sed tillbyggdes 
med korsarmar, en i norr och en i söder. Efter den sista utvidgningen kvarstod 
kyrkan oförändrad i nära sjuttio år till rivningen 1903, då den fi ck lämna plats 
för den nuvarande kyrkan. 

Flera av den gamla kyrkans inventarier, tex altaruppsats, predikstol och 
dopfunt, överfördes till den nya kyrkan, där de ännu har sin plats. Altarupp-
satsen från I 596 är ett typiskt renässansarbete, som anses ha utgått från bild-
huggaren Daniel Tommissens verkstad i Malmö. På vardera sidan har altar-
uppsatsen en korintisk kolonn, som uppbär en över altaret välvd baldakin. 
Överst krönes altaruppsatsen av en aedicula, dvs ett grekiskt tempel i miniatyr, 
flankerad av basunblåsande änglar. Altaruppsatsens mittparti ell er altartavlan 

är genom halvkolonner indelad i tre avdelningar med vardera två mindre tavlor, 
ställda över varandra. Ursprungligen har dessa tavlor haft bibelspråk, men 
1781 övermålades dessa, och tavlorna försågs i ställ et med bilder från Nya 
T estamentet. D e sex tavlorna föreställer i övre raden Marie bebådelse, Betle-
hem, Kri stus i Getsemane och i den undre raden Kri stus inför Pilatus, Kors-
fästelsen och Kri sti begravning. 

Predikstolen från 1595 är lik som altaruppsatsen ett renässansarbete och 
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Tygelsjö gamla kyrka med södra korsarmen och östra gaveln. Foto Lunds universitets 
historiska museum. 
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till skrives D aniel T ommissens verkstad i M almö. Genom kolonner indelas 

predikstolen i fyra ovantill rundbågiga fält, som innehåll er träskulpturer, före-
ställande de fyra evangeli sterna med deras symboler: M atteus med människan, 
Markus med lejonet, Lukas med oxen och Joh annes med örnen. 

Kyrk ans äldsta inventarium är den medeltid a dopfunten, huggen i sandsten. 
Cuppan är rund och har på sidorna en rad rundbågsfält , som innesluter ett 
trädliknande ornament och till sammans bild ar en arkadslinga runt funten. 

Foten prydes av fy ra utskjutande palmetter. 

I korvalvet hä nger en lju skrona av mässing, som förut tillhört M almö gar-
nisonskyrka och kom till Tygelsjö omkring år 1800, då kyrkan också inköpte 
tvenne porträtter av konung Adolf Fredrik och drottning Lovisa Ulrik a, som 
nu hänger på mi ttskeppets västra mur. K öpen torde ha förmedlats av kyrko-
herde Nil s H olst28, som tidi gare varit bataljonspredika nt vid Sprengtportenska 
regementet och koll ega vid M almö skola. 

I T ygelsjö by ligger prästgården, som utgör bostad åt kyrköherden i pasto-
ratet. D en nuvarande prästgården uppfö rdes seda n den gamla prästgården som-
maren 1920 brunnit ned. Tygelsjö gamla p rästgård låg strax söder om kyrko-
gården och var en kringbyggd gård med lå nga och låga halmtäckta längor. I 

norr låg boningslängan, som var uppförd 1791 i korsvirke och tegel. De övri ga 
byggnaderna var dels äldre, dels yngre. I Tygelsjö och V Kl agstorp verkade 
und.er 1 800-talet en rad framstående präster, som genom insatser på vitt skilda 

områden blev kända långt utanför pastoratets gränser och fått en uppmärk-
sammad pla ts i Lunds stift s herdaminne. D et är först den praktiskt duglige 
och ekonomiskt intresserade kyrkoherden Nil s H olst28, som tilltr ädde pastoratet 

1791, då han också uppförde ny boningslä nga till prästgården och anlade en 
vacker trädgård. Holst sökte på all a sätt understöda enskift et, som under 1800-
talets första å r genomfördes i de skånska slättbyarna, och lyckades övertala de 
motspänstiga bönderna, som motsatte sig la ntmäteriförrättningarna. Av K Mt 
fick H olst Illi s quorum " för det utmärkta och berömliga sätt, varmed han 
sökt befrämja enskift esverket". Så ä r det eft erträdaren J akob K all enberg29, 

som blev kyrkoherde i T ygelsjö och V Kl agstorp 181 7. H a ns insatser fall er inom 
ett helt annat område. K all enberg var en präst av den strä nga schartauanska 

skolan30 och blev folkuppfostraren, väckelsepredikanten, nykterhetsmannen och 
missionsvännen. D et fanns hos K all enberg ett despotiskt drag, och han styrde 
och ställd e högst egenmäktigt i sitt pastorat. I sin iver att höja församlings-
bornas moral och sedliga ståndpunkt gick han så långt, att ha n på socken-
stämmorna genomdrev förbud mot dansnöjen och kaff edrickning. De, som i 
strid med bestämmelserna, anordnade dansnöjen straff ades med böter, och de, 
som överträdde kaff eförbudet, kall ades till förhör i prästgården. In i minsta 
detalj sökte K al! enberg reglera sina fö rsamlingsbors liv. H an införde förbud 
mot användandet av högröda och mörkblå kläder ; sjöskumspipor och fi ckur 
betraktades som lyx bland allm ogen och förbjöds. K all enberg försökte också 
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Jakob K all enberg, despoti sk Tygclsjöprost av den 
stränga scha rtauanska skola n, folkuppfost ra re, 
väckelsepredika nt, nykterhetsman, missionsvä,-i . 
Li tografi. 

hindra att Lars Joha n Hiertas li berala tidning Aft onbladet spreds i Tygelsjö 
och V Klagstorp. Husförhör och kommunionförhör drevs energiskt av K all en-
berg. De, som inte kunde svara på fr ågorna vid husförhören, avstängdes fr ån 
nattvarden. K all enberg anställde också katekesförhör med dem som kom och 
tog ut lysning. Det berättas, att en åboson från en anna n fö rsamling, som be-
gärde lysning till äktenskap i Tygelsjö hellr e avstod från det tillt änkta gift er-
målet än att han vill e bli förhörd av K all enberg. Som konfirmationslärare var 
Kall enberg omåttli gt sträng och krävande. De barn, som inte kunde följ a med 
undervi sningen .ell er inte visade all var och flit , blev "satta ifr ån". Inte så få 

läsbarn fi ck gå 2 a 3 år för K all enberg, innan de blev konfirmeq1de. Det hände, 
att de lät skriv a sig i andra församlingar, dä r prästerna hade lindrigare villk or 
och humanare uppträdande. 

Som predikant var K all enberg betydande, hans predikan gjorde ett starkt 
intryck på åhörarna, och hans infl ytande nådde långt utanför hans egna för-
samlingar. Folk kom långväga ifr ån för att höra honom ; kyrkvandringar på 

4 a 5 mil var ingenting ovanli gt. Det berättas, att man på en gård i K abbarp 
i Tottarps socken en lördagkväll fi ck besök av en kvinna, som gått hela dagen 
och bad om nattlogi. På söndagsmorgonen ämnade hon fortsätta den åter-
stående två mil långa vägen till T ygelsjö för att höra K all enberg predika31. 
Om söndagarna höll K all enberg också bibelfö rkl aringar, till en börja n på kväl-
len i prästgården men senare i kyrka n efter sist mässa. Varj e måndag hade 

Kallenberg mottagning i prästgården för dem som vill e ta la med honom i and-
liga frågor. H an förkl arade: "Jag är till tj ä nst fö r vem som helst, rik ell er fatti g, 
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ung eller gammal, man ell er kvinna, tj änare ell er fri , som behöver råd i själens 
angelägenheter. Mina göromål, så många de ock kunna vara, skola icke hindra 
mig från att samtala med en villr ådig, bekymrad, nedslagen, dock redlig själ. " 
D et gick en ständig ström av besökare till T ygelsjö prästgård, inte bara fr ån 
de egna församlingarna, och K all enberg blev en själasörjare för hela bygden 
söder om M almö. 

Kallenberg var nykterhetsvän i Wieselgrens anda. På en sockenstämma i kyr-
kan 1832 stiftade K allenberg en nykterhetsförening. K all enberg ropade upp 
församlingsborna efter husförhörslängden och till frågade dem en efter en direkt, 
om de vill e förbinda sig att full ständigt avstå fr ån bruket av starka drycker 
lik som också fr ån att tillv erka och försälj a sådana. Resul tatet blev, att 850 
personer gick in som medlemmar i K all enbergs nykterhetsförening, säkerli gen 
mera av rädsla för den stränge Kallenberg än av övertygelse. K all enberg upp-
läste varj e söndag i kyrkorna ett stycke av sådana skrif ter, som kunde övertyga 
hans församlingsbor om dryckenskapens förbannelse och nykterhetens välsig-
nelse. 

Kallenberg var också missionsvän och gjorde här en banbrytari.de insats. H an 
var verksam både inom Svenska missionssäll skapet och Lunds missionssäll skap. 
I T ygelsjö och V Kl agstorps kyrkor upptogs de första missionskoll ekterna i vårt 
land. Tygelsjö prästgård stod under K all enbergs tid öppen för missionärer, 
sålunda bodde här en tid under sina fö redrags- och predikoresor på Söderslä tt 
den kände missionären Peter Fjell stedt. 

Genom K all enbergs stränga uppfostran blev befolkningen i Tygelsjö och V 
Kl agstorp vida känd för all var i liv sföringen, nykterhet, sedlighet och plik t-
trohet. I en sockenbeskrivning från 1850-talet25 heter det: " Folket in9m detta 
pastorat utmärker sig genom ett still a, ärli gt och gudfruktigt sinnelag samt rena 
seder." Ryktet om den strängt reglerade levnaden i Tygelsjö och V Kl agstorp 
spred sig snabbt i den kringli ggande bygden. Den stränga nykterheten i sock-
narna under K all enbergs infl ytande har gett upphov till det ännu i dag i Oxie 
härad levande uttrycket "Tyelse-j öj" (T ygelsjö-gök ), en skämtsam benämning 
av utsocknes på en kopp svart kaff e med en skorpa som till tugg. 

Kallenbergs eft erträdare, kyrkoherde Johan Ernst Rietz32, som tilltr ädde pas-
toratet 1851, var en blidare och vekare natur. H an delade sin fö reträdares 
intre'sse för missionen och var en god predikant. I konfi rmationsundervisningen 
var han human, och förhåll andet till församlingsborna var det bästa. Rietz var 
en lärd präst. H an hade i Lund disputerat för graden med en avhandling om 
Spinoza och hade innan han kom till T ygelsjö och V Kl agstorp tjänstgjor t 
som amanuens vid universitetsbiblioteket, adjunkt vid K atedralskolan, docent 
och t f professor i såväl teoretisk som praktisk fil osofi , allt i Lund. Rietz var 
historiskt intresserad. H an skrev det skånska skolväsendets histori a och utgav 
en serie svenska medeltidsurkunder. Rietz var ledamot av en rad såväl svenska 
som utländska lärda samfund och var en av initi ativtagarna till den 1865 bildade 
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Skånska fornminnesföreningen. Studiet av den svenska medeltidslitteraturen 
förde honom över till dialektstudiet. Tygelsjö prästgård blev centrum för en 
omfattande dialektforskning. Rietz gick omkring i gårdarna och antecknade 
de folkliga benämningarna på såväl fast som lös egendom. H ans undersök-
ningar sträckte sig långt utanför pastoratets gränser. H an undersökte inte bara 
socknarna i Oxie och Skytts härader utan företog också resor till olik a landskap. 
Rietz intervjuade också kringresande försäljare, som fi ck kost och logi i präst-
gården. Genom sådana samtal fi ck Rietz god insikt i t ex olika Daladialekter. 
Rietz korresponderade också med dialektintresserade personer, däribland fl era 
präster, i olik a delar av landet och fick på så sätt upplysning om olika dialekter. 
De många beläggen sammanställd e Rietz ti ll "Ordbok öfver svenska allmoge-
språket" eller " Svenskt dialekt-lexikon'', som utkom i elva häften 1861- 67. 
Med sin ordbok har Rietz skapat en ovärderlig källa till kunskap om våra dia-
lekter. Ordboken innehåller många ålderdomliga ord och uttryck, som i dag 
skulle ha varit förlorade, om de inte upptecknats och befordrats till trycket 
av Rietz. För dialektforskningen är ordboken oumbärlig, och en fotolitografisk 
reproduktion av första upplagan utgavs 1962 på CWK Gleerups förlag i Lund. 

Det ligger ett oerhört arbete bakom ordboken, och flitens lampa brann till 
sent på nätterna i Tygdsjö prästgård. Härom berättar dottern Maria Kallen-
berg: "H erden, den outtröttlige och arbetssamme prosten, var den som sist gick 
ti ll vila. Från hans fönster lyste oftast lampan till över midnatt, då han, syssel-
satt med sina lärda arbeten, forskade och studerade utan att spara tid eller 
krafter. - - - Apropos dessa prostens sena arbetstimmar förekom det en 
vinter, att en inbrottstjuv grasserade på orten och gjorde inbrott å flera ställ en. 
Då han blev fast i en grannförsamling, erkände han för länsmannen, att han 
en natt stått fl era timmar utanför vårt hem, just utanför prostens fönster, där 
det varken fanns rull gardiner eller fönsterluckor. Han ｶｾｮｴ｡､･＠ på att lampan 
skulle 'släckas .och han finge fullfölja sin avsikt att stjäla. Men, trött på att 
vänta, att den flitige mannen skulle sluta arbeta, gick han till andra gårdar, 
där ingen flitens lampa hindrade honom."33 Det var denna episod, som senare 
inspirerade A U Bååth ti ll dikten "Nattens tankar" i samlingen "På gröna 
stigar'', där en strof lyder: 

Ur prostens kammar än ljuset skiner. 
H an sitter, som många åren han setat, 
bland böcker och papper i nattens frid: 
en forskningens ärliga, still a strid, 
som dagens buller och sli t ej tål; 
han forskar i svenska bygders mål, 
dem fram han ur gård och ur stuga letat. 

Rietz avled 1868 och efterträddes av kyrkoherde Ephrahim Bager34, son till 
handlanden Emanuel Bager i :Malmö, som var medlem av den herrnhutiska 
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församlingen där och fliti gt verksam med att sprida uppbyggelselitteratur, all-
mänt kallad "den helli e Bagorn'', den heli ge Bager. Ephrahim Bager verkade 
i herrnhutisk anda, han hade tillbrin gat sex år vid herrnhutarnas läroanstalt 
i Christiansfeld i Sönderj yll and. H an ihågkommes som en blid och from präst, 
som visade stor omsorg om sjuka och fattiga, dem ha n ofta hjälpte också eko-
nomiskt. H ans förkunnelse var innerlig och enkel och förstods av all a. Bager 
var gift med en dotter till K all enberg. Han var lik som K all enberg en varm 
vän av missionen. Bager sysslade också med teologisk forskning och författar-

skap. Han medarbetade fliti gt i såväl svenska som tyska teologiska tidskrift er 
och skrev en förnämlig biografi över sin svärfader. Han gjorde också översätt-

ningar, bl a översatte han fr ån da nskan en upplysningsskrift om mormonerna, 
som via Köpenhamn i mitten av 1800-ta let började intränga i Skåne35. 

Bager avled 1890 och efterträddes av kyrkoherde Severin Fredlund36, som 
var schartauanskt inriktad och arbetade i den stränge K all enbergs anda. Fred-
lund var en framstående predikant och drog li ksom Kallenberg till sig stora 
åhörarskaror också långväga ifr å n, ha n predikade varje söndag inför en fullt ali g 

menighet i Tygelsjö och V Kl agstorps kyrkor. Under Fredluncls tid nedbrann 
den gamla prästgården i Tygelsjö, som varit ett andligt och kulturellt centrum 
i bygden, det var den 11 juni 1920, och Fred lund fl yttade in i den nya präst-
gården, som stod färdig 1922. När Fredlund lämnade sin tjänst som emeritus 
1931, hade sedan 1 791, då Ni ls Hoht tillträdde kyrkoherdebefattningen, således 
under 140 år, i Tygelsjö och V Kl agstorp endast funnits fem kyrkoherdar, som 
all a uppnått prostvärdigheten. 

I T ygelsjö by fanns enligt den gamla ordningen fo lk - och småskola och i den 
·s k M ell ersta skolan väster om byn folk - och småskola. En väderkvarn har 

funnits å Tygelsjö nr 6._ Tygelsjö h ade järnvägsstation vid den nu nedlagda 
Falsterbobanan. Från Tygelsjö utgick förr en fem kilometer lång bibana till 

- K.l agshamn vid kusten, öppnad för trafik 1898. V id järnvägen, som dagli gen 
trafikerades av sex tåg i varje riktning fanns en hållpl ats vid Ängsholm ungefär 
mitt emell an Tygelsjö och Kl agshamn. Det sista tidtabell senli ga tåget rull ade 
på linj en Tygelsjö - Klagshamn 1927. 

Väster om kyrkbyn li gger vid Öresundskusten den lill a byn P i 1 e, ,som 1 569 
skrevs Pi i 1 e, identiskt med folkmålets pi 1 e, vegetation av pil, samling av 

pilträd.1 
I Pile har gjorts ett intressant s k depåfynd frå n bronsåldern med ett stort 

antal föremål, dolkar, ringar och andra smycken; vidare fanns här en yxa av 

engelsk typ37. 

Pile var under medeltiden en sätesgård, P i i 1 e g a a r d e n 1495, som ned-
);i rändes av M almö borgare under grevefejden. Ännu i ·slutet av I 700-talet 
kunde man här finna spår efter vall ar och gravar, som omgett slottet38. När 
N G Bruzelius inventerade fornminnen i Oxie härad 1864.2 var vall arna vid Pile 
borta, men graven var kvar. Bruzelius noterade: " Å hemmanet nr 2 Pihle a l 
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T ygelsjö socken äro lemningar efter en befästad borg frå n medeltiden, "Pihle-
gården'', nemligen en temligen djup graf, inom hvilken " tegelbrockor, murbruk, 
kullerstenar och andra lemningar efter byggnader bli fvit anträffade i ej obe-
tydlig mängd." Ti ll Pile hörde i äldre tid en hamn, i liin sräkenskaperna fr ån 
1 o:::>- och 16 o-talen omnämnd som "Pille ｨ ｡ ｦｦ ｾＧ＠ .-Pile omfattade under 1700-

ta let två hela hemman, som var utsockne frälsegods under T orup. Enligt en 
beskrivning av "Pihle G ården" 1 789:l9 omfattade ägorna Östre, Norre och 
V ästre Vång, H afr e V ången och Strandä ngarna. Pilegården ell er Pile enskif-
tades I 8 I 340 av lantmätaren Magnus vVremp. Pile hade förr en väderkvarn , _ 
a nr I. 

V Klagstorp, som har en areal av 9.96 kvkm, består endast av kyrkbyn K lags-
torp, som gett namn åt hela socknen. Vid årsskift et 1970/71 hade V Kl agstorp 
656 invånare. Kl ags t o rp, som under 1400- och 1500-talen skrevs K 1 a k s-
t o r p och K 1 a x t r u p , innehåller det fo rndanska mansnamnet K 1 a k k och 
t o r p, nybebyggelse41. 

Om tidig bebyggelse i V Kl agstorp vittnar markgravar fr ån stenåldern å nr 

16. och 18. V Klagstorp räknar tre bronsåldershögar, varav Romelehög på nr 

24 är den ansenligaste. Ortnamnsforskningen anser, att namnet innehåll er ett 
R amund ell er Romund, som också ingår i Romeleklint och fl era högar i Skåne. 
R amund ell er R omund var en hjälte i den isländska fornsagan, som lä t sänka 

ner sig i en gravhög, där han utkämpade en väldig strid med en vålnad, kall ad 
Tråen42. Om Romelehög i V K l agstorp berättas fl era folksägner, som är an-

tecknade reda n 1 8642 av N G Bruzelius. En sägen berättar, att en huvudlös 
kvi i: na i grön kj ortel förr stod på högen och förvi ll ade nattli ga vandrare. Troll-
packan hade ingen makt på avstånd, och man gick därför stora omvägar för 

att undvika att komma i högens närhet. En annan sägen berättar om en dräng, 
som en gång fann en kruka med penningar i högen. H ade han gått ti gande 
hem, hade han fått behåll a skatten, men han bröt tystnaden, och plötsli gt 
försvann penningkruka n. R omelehög mätte enligt Bruzeli us 90 alnar i omkrets 
och 9 alnar i höjd. Bruzeli us nämner också två andra högar, en nästan ut-

jämnad hög på nr 3, kallad H ålhög, och på nr 1 6 en annan hög, kallad "Sten-
dyssen", som var "omkring 60 alnar i omkrets och i östra kanten vid pass två 
alnar hög, men i vestra nästan jemn med marken. Rundtomkring kanten finnas 

1 6 ti ll större delen uppstående stenar, de största omkring 1 y-2 aln. ofva n jord. 
I östra kanten ligga trenne stora stenar ti ll sammans, till en del dolda af jord, 
troligen ·sjelfva kistan till stendvssen" . I Lunds stifts landebog 1569 omtalas 
i V Kl agstorp " Steendöss engen" och "Steen döss ageren". 

Lunds stift s landebog 1569 upptar i V Kl agstorp socken 25 tiondegivare, som 
i t ionde gav 6 pund råg, 9 pund korn, 10 tunnor havre, 15 lamm, 20 gäss och 
28 mark i off er samt i helgonskydd 3 pund råg43. 

K lagstorps by enskift ades 1804 av lantmätaren Magnus \Vremp44 och om-
fattade hemmansnumren 1- 32. Vid enskift et fi ck sex gårda r li gga kvar i byn, 
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medan övriga gårdar fl yttades u t i bymarkerna. Bl and de u tfl yttande gårdarna 
var domkyrkohemmanet nr 8, tydligen identiskt med den gård, som Laurens 
T orstenss0n Giedde i Rögle, Välinge sn, Luggude hd, r 5 r 2 donerade till Jungfru 
Mari as altare i Lunds domkyrka45. 

I Kl agstorps by låg fr am till mi tten av 1880-talet en medeltidskyrka av grå-
sten från 1 loo-talets slut. K yrkan hade romansk grundplan och bestod av ett 
rektangulärt långhus i väster och ett något lägre och smalare fyrkantigt kor 
med halvrund absid i öster. Framför långhusets västgavel uppfördes på r 300-
talet ett torn av tegel. U nder sena re medeltiden tillb yggdes också ett vapenhus 
och sakristi a. På 1820-talet utökades kyrkan med en tillb yggnad i söder. Medel-
tidskyrkan i V Kl ag,storp revs r 884- 85 med undantag av tornet, och en ny 
kyrka uppfördes på den gamlas plats. Den nuvarande kyrkan i V Kl agstorp 
består således av det vitrappade 1300-talstornet fr ån den gamla kyrkan i väster 
och ett långhus med ett tresidigt avslutat korparti i öster, uppfö rt i rött tegel 
1885. Långhuset upplyses av tio stora fönster, fem i söder och fem i norr. K orets 
avslutande östra vägg har ett cirkelfönster med färgat glas. Invändigt har lång-
hus och kor ett välvt brädtak. Tornet är av bred typ, som är vanlig i kust-
trakterna, och torde ursprungli gen ha uppförts i försvarssyft e. Det var av samma 
bredd som det gamla långhuset och har nischprydda trappgavlar i norr och 
söder, det är annars vanligt att de skånska kyrktornen har trappgavlarna i öster 
och väster som exempelvis i Husie och S Sall erup. 

I V Kl agstorp tilk aratogs lik som i T ygelsjö medeltidskyrkans inventarier, 
som fi ck sin plats i den nya kyrkan. Altaruppsausen och predikstolen i V Kl ags-
torp är i huvudsak av samma utförande som i Tygelsjö och till skri ves malmö-
bildhuggaren D aniel Tommisens verkstad. Alt aruppsatsens mit tparti har tre 
avdelningar med vardera två mindre över varandra ställd a tavlor. D e sex tav-
lorna framställ er i övre raden Jesus välsignar barnen, Jesus hos M arta och 
M ari a och Nattvarden och i nedre raden Den gode herden, Jesus på korset 
och Uppståndelsen. Tavlorna har ursprungli gen haft bibelspråk som blev över-
målade 1781, då tavlorna i ställ et fi ck bilder u r Nya T estamentet. I samband 
med nybyggnaden på 1880-talet ersattes dessa tavlor av nya olj emålningar, 
främst kopior av den då populäre danske konstnären Carl Blochs verk. U pp-
ståndelsebilden återger sålunda ett känt Blochmoti v, vars original fi nnes i Bede-
kammeren i Frederiksborgs slottskyrka i Hill eröd. 

Predikstolen har träskulpturer, som framställ er apostl arna Petrus, . Paulus 
och Johannes och olik a dygder : J ustiti a (rättvisan), Sa pi en ti a (visheten), Cari-
tas (kärleken ) och Fortitudo (modet ) . Runt predikstolens övre kant löper den 
latinska texten: JESU S CHRISTUS HERI ET HODIE ET IDEM IN 
AETERNUM, dvs Jesus Kri stus är densamme i går, i dag och i evighet. Runt 
predikstolens nedre kant läses: SALI GA ÄRO DE SOM HÖRA GUDS ORD 
OCH GÖMMA DET. Över predikstolen hänger en baldakin med förgyll d 
kant, prydd med änglahuvuden. 
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V Kl agstorps kyrka . - Foto Bo F Mårtensson. 

Av dopfunten från I 100-talet är endast skålen bevarad, den ursprungliga 
foten har gått förlorad och ersatts med ett nyare arbete. 

I V Kl agstorps kyrka hänger porträtter av konung Fredrik I och drottning 
Ulrik a Eleonora, vilk a torde ha kommit till kyrkan samtidigt med kungaporträt-
terna i T ygelsjö kyrka. Porträ tterna hade senare överkli strats med reproduk-
ti oner av van Dycks målning av Gustav Il Adolf och Cranachs kända Luther-
porträtt. På 1 930-talet avlägsnade konservator Osvald Ovald reproduktionerna 
från kungaporträtterna, som samtidigt restaurerades. Fredrik I :s porträtt torde 
vara målat av hans hovmålare Georg Schröder. D e avlägsnade reproduktionerna 
av Gustav Il Adolf och Luther har också fått sin plats i kyrkan. 

V Kl agstorps kyrka har också en kyrkoki sta, tillv erkad av Ludvig Snedker 
i Malmö 1 694 och ett skåp med goti ska beslag, vilk et har stor likhet med ett 
I 500-talsskåp i M almö St Petri. 

I kyrkogårdsmuren sitter på vardera sidan om porten två kritstenslejon in-
murade. Dessa lejon härstammar fr ån medeltidskyrkan och har antagligen haft 
sin plats på ömse sidor om den nedrivna kyrkans triumfbåge ell er möjli gen vid 
dess syd portal. 



Till V Klagstorps kyrkogård är knutet ett krigiskt minne fr ån forna ofr edsår 

i provinsen. Under svensk-danska kriget r 709--1 o belägrade danskarna ｾＱ｡ ｬｭ Ｌ＠

och truppavdelningar var förl agda i byarna runt staden. I V Klagstorp låg en 

dansk infanteristyrka på roo man. Natten till den 6 februari I] ro lät kommen-

danten i M almö göra ett utfall mot den danska posteringen i V Kl agstorp. 

Danskarna gick vid anfall et i ställning på kyrkogården och bjöd tappert mot-

stånd. Svenskarna försökte storma kyrkogårdsmuren, men de mötte så häfti g 

gevärseld, att försöket måste uppges. D anskarna erhöll fö rstärkningar fr ån 

posteringarna i de angrä nsande byarna, och svenskarna retirerade i hast och 

sökte skydd bakom Malmö vall ar. U nder drabbningen på kyrkogården i V 

Kl agstorp stupade tre danskar och fem svenskar46. 

I slutet av r 800-talet gjorde industrin sitt intåg i den gamla jordbrukssocknen 

V Kl agstorp. K alkf yndigheterna i V Kl agstorp, som tidigare utnyttj ats endast 

till husbehov, började nu exploateras i stor ska la. Kl agshamns K alkbrotts AB 

bild ades r 895, kalkbränneri , cementfabrik och hamn anlades vid kusten, och 

med amerikansk fart utvecklades här industri samhäll et Kl agshamn, som också 

fi ck järnvägsförbindelse med Tygels jö på linj en M almö--Vellin ge--Trell eborg. 

I Klagshamn anlades också en sprit - och pressjästfabrik. Industriepoken är 

sedan länge slut, cementfabriken nedlades på 1930-talet, och järnvägen Kl ags-

hamn- T ygelsjö är uppriven. H amnen i Kl agshamn utnyttj as nu endast av 

fi skare. 

V Kl agstorp hade redan tidigt lik som de flesta socknar utmed Öresunds-

kusten en hamn pla ts; i länsräkenskaperna fr ån r 500- och 1600-talen omtalas i 

V Kl agstorp en hamn, kall ad "Hiullh affn ", dvs Hjulhamn. 
I V Kl agstorp fanns förr enligt den gamla skolordningen folk- och småskola 

i Kl agstorps by och folk- och mell anskola samt två småskolor i Kl agshamn. 

V Kl ags torp har två väderkvarnar ; den ena är den s k Högamöll a, byggd l So 5 

som den första "holl ändaren" i Skåne, som ursprungli gen hade sin plats i Kir se- · 

bergsstaden, men som eft er försäljning fl yttades till V Kl agstorp i börj an av 

1 goo-talet47. I V Kl agstorp var järnvägsstati on vid Falsterbobanan. 

Bunkefl o, Tygelsjö och V Kl agstorp har en fr am trädande pla ts i memoar-

litt eraturen ; också den lokalhistoriska och topografi ska litt eraturen kring dessa 

socknar är tämli gen rik , varför denna framställning endast gjorts översiktli g. 

D en intresserade hänvisas till nedanstående litt eraturförteckning. 
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Malmö per ｨ￤ｳｴｳｰ￥ｲｾ｡ｧｮ＠

Av R AGNAR G usTAFSO N 

1887, den 27 augusti och tio år eft er 
Stockholm, invigde M almö sin första 

hästspårvagnslinj e: 3575 meter från 
Södervärn ti ll varmbadhuset nere i 
hamnen. Till ståndet som den 1 r maj 
hade övertagits av M almö Spårvägs 
AB fr ån två enskild a gick ut den 29 
augusti . Det blev bråda dagar för spår-
vägsdirektören, majoren C M Frick, 
med vagnbeställ ning hos Kockums, 
spårläggning och köp av hästar. Men 

all t gick i lås och kunde avfiras med 
middag och skåltal på Kungsparken. 

Utanför stall arna, där auktionskam-
maren ligger nu, ser vi på bilden per-
sonalen samlad för morgonutryckning. 
V agnarna tycks ha numrerats i leve-
ransordning, och en bär numret 24. 
Bi lden är all tså tidigast fr ån r 899 då 
antalet ökade fr ån r 6 ti ll 25 (man bör-
jade med nio ) och senast från 1907. 
D å gick man helt över ti ll elektri skt. 





Vid ändhållplatsen utanför Söder-
värns station väntar en vagn ovan t v 
medan det poseras för fotografen i 
pickelhuva, plommonstop och skol-
mössa. Vykortet är påtryckt foto l 906. 
T v har en spårvagn svängt in på 
Södra Förstadsgatan där en herre sti-
ger på medan en hästkärra strävar mot 
landet. Bilden bör vara tagen vinter-
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halvåret l 902- 03: hörnhuset vid 
Ahlmansgatan fick byggnadslov 9/10 
1901 och dess här inte påbörjade 
grannhus 22/4 1903. 

Ovan passeras Johanneskyrkan, in-
vigd l 907 och fortfarande med en 
byggnadsställning synlig. Träden står 
kala. Bilden måste alltså vara från 
hösten- vintern 1906- 07. 
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"Den billigaste penning": den som 
stigit på vid Södervärn och ännu fanns 
med på den förra bilden måste minst 
ha betalat tio öre. Det kostade näm-
ligen enli gt uppgift så småningom fem 
öre per zon och zongränserna gick vid 
T ri angeln och Stortorget (samt senare 
på österlinjen dessutom vid Schougens 
bro; dock kostade det också där bara 
femton öre att åka hela sträckan). Bil-
jetterna hade konduktören i rullar -
utom en t id då man försökte med 
"bössor" där avgift en helt enkelt lades 
ner. Försöket föll tydligen inte väl ut. 

Vad gäller bilden ovan av Södra 
Förstadsgatan från Davidshallsbron 
finns det en hästspårvagn långt upp 
i gatan. Någon har skrivit " år r 902" 

på vykortet och någon invändning mot 
att bil den skull e vara tagen då, och 
på sommaren, tycks inte finnas. Res-

taurant Royal med uteserveringen på 
vänstra sidan hade nyligen flyttat hit 
då (tidigare låg den vid Gustav Adolfs 
torg) . Besläktade lockelser bjuds för 
Övrigt i hörnbutiken i huset på den 
högra sidan: Gust. W olke Vin- & 
Spirituosa-Affär. 
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T riangeln har just passerats av en 
spårvagn på linj en Södervärn- Öster-
värn som startades 1890. Vykortet är 
stämplat r 904, och smeden H Lind-
berg som skyltar tv finns först i adress-
kalendern för r 900. H ästkärrorna är 
åtskilli ga och ett par kör med ena 
hjulet i spåren - något som enligt ett 
sentida muntligt vittne brukade ren-
dera kuskarna en utskällning av spår-
vägschefen major Frick om gärna 
följde med på turerna. För övrigt 
sträckte sig här bebyggelsen på Södra 
Förstadsgatan längre åt söder än nu. 

Framför det främsta huset på västra 
sidan ses det kanske mest pittoreska 
inslaget i denna gatubild : en gumma 
i sjal och sjalett och med en kagge i 
handen. Det är ännu en bit kvar till 
de fina kvarteren, och man kan erinra 
om vad SDS (enligt uppgif t närmare 
bestämt sedermera chefredaktören K 
A H är je ) skriver invigningsdagen, 
nämli gen att man "särskildt beaktat 
frågan om huru den afl ägset boende 
arbetsmannen skall kunna för den bil-
li gaste penning begagna det nya sam-
färdsmedlet" . 



En häst travar fram över Davids-
hallsbron med spårvagn nummer tio 
på väg ner mot Södra Tullgatan och 
qustav Adolfs torg. Träden visar att 
det är sommar, och tydligen är det 
också besvärande sol: gardinerna i 
spårvagnen är delvis fördragna. Men 
de som tittar ut ur den finner att här 
öppnar sig vida vyer, något ·som foto-
grafen ännu bättre kunnat konstatera 
från ett fönster vid Regementsgatan. 

ö,·er kanalen finns det redan en 
Paulibro och en Rörsjöbro (numera: 

Amiralsbron) men ännu ingen Kap-
tensbro. Och Davidshallsbron ser så 
smal ut att den väl bara med näppe 
nöd kunnat tillåta det möte som just 
måste ha ägt rum mellan spårvagn 
och hästkärra. 

Husen på kanalens vänstra sida har 
ju skattat åt förgängelsen först rätt 
nyligen till förmån för Södertull och 
dess systerhus. Det lilla tvåvånings-
huset med torn hade f ö en tid kom-
munal betydelse: här låg stadsbiblio-
tekets ungdomsavdelning åren I 92 7-
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46. Vid brons nordöstra hörn ser vi en 
"Aspsticka", en av de reklampelare 
Skånska Dagbladets grundare Rudolf 
Asp började sätta upp 1895. 

Bebyggelsen längst ner vid kanal-
kröken förlorar sig i ett gytter, men i 
fonden strax till höger om den anar 
man konturerna av en väderkvarn. 
Den kallades Höga Mölla, låg ute vid 
Lundavägen och togs ner I 9 ro för att 
sättas upp i Västra Klagstorp i ställ et. 
Mellan den och brandstationen ser 
man en lång och överraskande ljus 
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byggnad. Det är Dahlgrenska stiftel-
sen, liksom <len nyss passerade Johan-
neskyrkan ett prov på operaarkitekten 
Axel Anderbergs konst. 

Bilden ovan måste vara tagen senast 
under hästspårvagnarnas sista sommar 
r 906. Och kanske just Dahlgrenska 
stiftelsen ger en tidigare datering. Hu-
set invigdes nämligen i april I 903 och 
den egendomli ga färgen frestar till 
gissningen att fasaden inte är färdig. 
I så fall bör man ha skrivit sommaren 
I 902 då bilden togs. 
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En hästspårvagn har kommit upp 
på Gustav Adolfs torg och följ er 
Rundningens lummiga grönska. Längst 
tv utfordras några hä:star som möjli-
gen kan ha samband med torghan-
deln; dock skymtar bakom det högra 
paret ett elegantare åkdon med vagns-
lyktor. Bakom detta i sin tur ses Stöl-
ten & Simmonsens fotografiska maga-
sin. AB Valhall as höga hus vid Södra 

Tull gatan stod färdigt r 903, men vik-
ti gare för dateringen är tvåvånings-
huset med AB Edvin Nybloms herr-
ekipering och skrädderi : firm an an-
mäls hitfl yttad från Östergatan först 
i adresskalendern r 905, så bilden är 
tagen någon av somrarna r 904- 06. 
Vid kiosken bakom spårvagnen tycks 
f ö pågå någon form av försäljning 
ell er uteservering. 
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Upp trälar uti all a stater ... Tre 
hästspårvagnar står och väntar på att 
få fortsätta, tydligen hejdade av ett 
demonstrationståg som är på väg ut-
med Rivi eran och ner i Stora Nygatan. 
På träden anas späd grönska och Stadt 
Hamburgs trottoarservering längst t h 
är öppnad varför det säkert rör sig om 
en första maj-demonstration. Och på 
brandgaveln längst ner i Södergatan 
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gör Grand Restaurant Hippodromen 
reklam för M atsalar, Cafe, Bi ll ard och 
Festvåning. Den senare öppnades i 
september l 900, så bilden bör vara 
fr ån en första maj 1901- 06. Bredvid 
Stadt H amburgs markis ses teater-
ingången och därbakom på Södergats-
hörnet den Gråbergska fastigheten 
som följdes av Wessels som i sin tur 
följdes av S:t Jörgen. 



Parasoll sommar på Södergatan. I 
butikerna närmast kameran idkas näs-
tan bara textil handel. Bakom marki-
serna längst t h finns Olof Perslows 
manufakturhandel, därbredvid Georg 
H olmgrens klädeshandel, under nästa 
markis Paula Wibergs korsetter och i 
nästa hus med markiserna på andra 
våningen A P Cronquist & Son, manu-

fakturer och mattor. På västra sidan, 
närmast, A nna Wennerströms garn-
bqd, i norra ändan på samma hus 
M almö Klädesmagasin och mell an 
dem Augusta Kl oos dock- och broderi-
handel. Bilden fi nns vykortsstämplad 
r 900 och dateras vidare av Lejonets 
nya hus (bygglov 6/ r r 1895) tidigast 
till sommaren r 898. 
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Mera textil ier : på bilden ovan li gger 
Södergatans gamla hörnhus mot Stor-
torget ännu kvar med Evald Larsens 
aff är för tyger och sybehör. O ch Foug-
stedts har ännu inte apoteket Lejonets 
nya hus som granne, medan däremot 
huset som kom att hysa Butteri cks 
hörna nere vid Baltzarsgatan är byggt: 
detta daterar bilden till tidigast I 892 
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och senast 1895. Fotografen som tog 
den, C V Roikj er, gör förresten gavel-
reklam på Engeströmska palatset. Ös-
terlin jen som gick ner i Kyrkogatan 
måste vara anlagd och spåren tycks 
också börja dela sig längst ute t h -
det blev, vilk et bekräft as av andra bil -
der, en vid sväng utanför landshöv-
dingens. 
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Den föIBta linjen gick ju ner i ham-
nen, och bandelen Stortorget- Ham-
nen trafikerades efter l 890 separat se-
dan österlinjen anlagts. Ovan tv har 
en spårvagn tagit sig genom den ännu 
trånga (Östra) Hamngatan. Petrikyr-
kan har sitt nya torn så bilden måste 
vara tagen efter l 890; den är vy korts-
stämplad 1901 och ingenting tycks 
jäva att den är tagen kring sekelskiftet. 
Det är sommar och markiserna upp-
spända över Hotel Horns långa trot-
toarservering. Också i det andra hörn-
huset är det servering: Gust. Baudes 
Conditori och D ame-Cafe, en före-
gångare till Continental på samma 
plats men i annat hus, försäkringspa-
latset som li gger där nu. 

Nedan tv är en spårvagn redan på 
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god väg mot hamnen och en annan 
ännu kvar på bron. Bilden måste vara 
tagen tidigast l 896 eftersom tullvi sita-
tionslokalen nere vid Öresundsbåtarna 
står klar. 

O ch ovan har hamnvagnen nått 
slutstati onen u tanför Malmö Warm-
badhus på Hans Michelsensgatan. 
Tornet längst t h hör till ångfärjesta-
tionen, varför bilden tidigast kan vara 
från 1895. Sedan Strandpaviljongen 
invigts utställningssommaren l 896 för-
längdes f ö spåret dit ut, men den tra-
fik en upphörde 1901 med Nyhamnens 
anläggning. Sträckan Södervärn-
varmbadhuset brukade ta ungefär tju-
go minuter, vilket betyder att hästen 
fi ck trava på rätt ordentligt. H ästarna 
sägs också ha slitit s hårt. 





Österlinj en som först bara gick ti ll 
Värnhem började som sagt 1 890. Den 
halvöppna sommarvagnen ovan t v 
utanför Rådhuset ska just svänga ner 
i Kyrkogatan. Längst upp t h skymtar 
en restaurangrekl am på Lejonets ga-
vel. Bilden är all tså tidigast fr ån 1897. 
(Apoteket invigdes 1 898 men på huset 
står 1897; datum för slutbesiktning 
saknas.) 

På bilden t v rundar en spårvagn 
just riksbanken, numera stadsarkivet, 
på väg in i Göran O lsgatan. Den 
svänger snart igen, upp i K yrkogatan, 
men dessvärre verkar det omöjligt att 
få tag i en bild av en hästspårvagn 
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utanför Petri kyrka. Kurvan in i Kyr-
kogatan påstås f ö av ett sentida munt-
l igt vittne ha varit så tvär att vagnarna 
lätt spårade ur -- men de var enligt 
samma käll a lätta nog för att passage-
rarna skull e kunna lyfta dem på spår 
igen. Huset längst t v på bilden är 
Sydsvenskans gamla. 

Ovan, på ett vykort stämplat 1902, 
har en spårvagn passerat den först i 
slutet på 1960-talet försvunna låghus-
bebyggelsen i kvarteret Magnus Smek 
vid Östcrgatan. L åghuset på högra si-
dan mitt för kyrkan hör till Skånska 
Dagbladets korsvirkesgård som revs på 

1 930-talet. 



En spårvagn befinner sig här på 
ungefär samma plats som på förra bil-
den, men på väg åt andra håll et och 
fotograferad nerifr ån Drottningtorget. 
Planket t v hör till den H ommerberg-
ska brädgården, och på andra sidan 
Norregatan reser sig A P Sjöbergs fas-
tighet, färdig 1 894. Detta ger ett bakre 
gränsår för bilden, och den är vykorts-
stämplad 190 1. Längre upp tv ses de 
Diedenska och Thottska husen som ju 

i dessa yttersta dagar och i restaurerad 
glans lyckligen bevarats åt en eft er-
värld . Så icke trevåningshuset därnäst 
vars bottenvåning hyste restaurang 
Kvarnen ell er det gamla tvåvånings-
hus som här är dess västra granne. 
M ell an förgrundens träd på Drott-
ningtorget skymtar den östra gaveln på 
den Bagerska gården, byggd 181 2 och 
riven för det nya hus som stått på plat-
sen sedan 1907. 
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Från ett fönster på hörnet Östra 
Förstads-och Byggmästaregatorna har 
kameran fångat en spårvagn på väg 
ner mot Schougens bro. Husen bakom 
fondens träd li gger på andra sidan ka-
nalen. Huset vars gavel skymtar längst 
bort på gatans vänstra sida fick bygg-

nadslov 1894. och luckan ti ll fyravå-
ningshuset närmast österut fy ll des med 
ett hus som fi ck byggnadslov 1905. 
1895-1905 är all tså gränsår för bil-
den. A. H anssons butik (färger, spece-
ri er och diverse) längst t v låg på hör-
net till V iktoriagatan. 
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Vid Värnhem ovan t v är sikten 
ännu ganska fri . Husen t v om och 
bakom träden li gger nere vid Drott-
ninggatan och det högra av dem har 
ännu byggnadsställningar. D et är apo-
teket Fasanens hus, slutbesikti gat i de-
cember 1 903, varför bilden måste vara 
från det året. Längst t v ser man ända 
bort till Petri kyrka. Huset längst t h 
ligger på hörnet av Ringgatan. 

Det östra hörnhuset på samma gata 
ses på bilden t v. Där sålde P Sindahl 
mjöl, gryn och kli. Huset i bakgrunden 
är landeriet Wärnhem, rivet 1 906. D en 

ﾷ ｾ ﾭ
' . ｾ＠

vänstra spårvagnen har just svängt in 
på Lundavägen för att fortsätta till 
Östervärn. Den bandelen lades ut 

1894 och 1905 stämplades vykortet -
två gränsår för bilden. 

På bilden ovan sker påstigning på 
Lundavägen just vid svängen mot 
Värnhem. Huset längst t h vars torn 
ännu inte är rikti gt färdigt slutbesikti-
gades i september 1 906. Det var säkert 
också det året som bilden togs. För 
övri gt kan sägas att fasta hållpl atser 
ursprungligen inte fanns utan vagnar-
na stannade vid anrop . 



98 



Skorstenarna på Vårgatans hörnhus 
sågs redan över spårvagnen på förra 
bilden och de återkommer t h på övre 
bilden på motsatta sidan. Huset fick 
byggnadslov 1901, och på bilden ser 
man ännu in te ett spår av Lundavä-
gens hörn hus mot Fredsgatan (nu: 
Höstgatan ), Solstrålehus 1 902- 03 
som det står på det. Bi lden måste där-
för vara fr ån 1 902. 

På bilden t v har en spårvagn svängt 
om Solstrålehuset och kommit en bit 
ner i Fredsgatans grönska. D et är 
sommar, och att det är sommaren 1 903 
kan ses av två saker: dels är alltså Sol-
strålehuset byggt - man ser en bit av 
dess torn i bakgrunden - och dels är 
vykortet stämplat just I 903. 

Slutstationen, Östervärns station dit 
linjen som sagts drogs ner 1894, har 
ovan fångats av en fotograf någon 
gång mell an det året och 1 90 r då vy-
kortet stämplades. Han bör ha stått 
någonstans mellan nuvarande Vår-
och Värnhemsgatorna på de ännu 
obebyggda och tydligen något sanka 
ängarna. Stationen med väntande 
hästspårvagn ses t h, nära mitten i bak-
grunden Kir sebergs vattentorn och tv 
därom Skåne-Mejeriers långa hus som 
då enli gt påskriften hyste Malmö Bi -
geri Akti e Bolag. Mitt över det huset 
återser vi samma Höga Möll a som vi 
anade borta vid hori sonten redan på 
den stora utsiktsbilden fr ån D avids-
hall sbron. 



.Ä.nnu en gruppbild av personalen 
utanför stall arna. K anske de föremål 
som dels står på marken och som dels 
några håll er i är sådana avgift sbössor 
som var i bruk 1897- 1903. H ästspår-
vagnarna har i så fall en tid kvar: den 
1 j anuari 1905 övertogs bolaget av sta-

den, den 22 december 1906 börj ade 
man köra elektri skt på den nya Ring-
linj en och sedan körde man blandad 
drift till i februari 1 907 då hästspår-
vägen eft er tjugo års tjänst gjorde sin 
sista tur. 

Fakta om spårvägen har hä r främst häm-
tats ur Einar Hultma ns och Arvid Törn-
bloms Malmö Spårvägsaktiebolag och M al-
mö Stads Spårvägar 1887- 1917 (Malmö 
19 1 7) och N 0 Perssons och N Edv Hans-
sons Trettio år av M almö Spå rvägsperso-
nals fackförenings histori a 1890- 1920 
(M almö 1920) . För daterin gen har bygg-
nadsnämndens arki v och adresskalendrarna 
varit vikti gaste käll a. 

Bilderna är i huvudsak insända till en 
artikelserie på SDS :s Oss emellan-sida. 
Malmö Museum kompletterar med tre bil-
der: fr ån Södervärn, Gustav Adolfs torg 
med demonstrationståg och Riksbanken. 
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Carl X Gustaf-statyn på Stortorget 
Om ett monuments tillkomsthistoria 

Av KJELL A MoDEER 

Du Kri garfurste, som i bronsen glänser 
På tyglad fåle här vid Sundets strand, 
Naturen själf utstakat fö rst de grfö1ser, 
Som med ditt svärd du bördat å t vårt land. 
På Polens hed din seger skrefs i sanden, 
Mot Selands ö du fåfängt sträckte handen ; 
När dig ett hitintill fr ån ofvan nått ; 
M en svenskt ä r Skåne efter häfdens mening, 
O ch af eröfringen det vardt förening 
Emell an hjärtan - ej på kartan blott. 

Den 28 juni r 896 - i år fö r 75 år sedan - · reciterade apotekaren Salomon 

Smith p å Stortorget i M almö ovanstående pateti ska strof ur greve Carl Snoil-

skys kanta t till toner av musikdirektören August K örling i Ystad . K anta ten var 

skriven och komponerad för det högtidli ga till fäll e, som avtäckandet av ryttar-

sta tyn på Stortorget för dåtiden innebar . I Sveri ge fanns vid detta tillfäll e endast 

ytterli gare två rytta rstoder, nämligen Gustaf Il Adolfs av P H Larchevesque 

(rest 1796) och Carl XIV Johans av B E F ogelberg ( 1854), båda i Stockholm. 
I Skåne fanns överhuvudtaget tidi gare blott ett resulta t av bildhuggarkonsten, 

nämligen Tegnerstatyn i Lund. Att med hjälp av insamlade medel resa äre-

stoder över hädangångna monarker ell er andra i det förflu tna betydelsefull a 

personer blev i det sena adertonhundratalets Sverige en vanlig företeelse. När 

statyn i M almö stod på plats hade närmre 25 år förfl utit sedan initiativet till 

resandet av detta monument hade tagits. Förestående uppsats sp eglar således 

i första h and en tidstypisk företeelse i det oscarianska Sverige. 

Bakgrund och initiativ 
På mitten av 1800-talet kom intresset för det förflutna genom roman tiken att 

öka. Ur detta intresse fr amväxte på det lokala planet ett påtagligt intresse för 

bygdens historia, för folkli ·vsforskning och fornrninnesvård. I södra Sverige kom 

Gunnar Olof H ylten-Cavalli uis att med sitt arbete " Wärend och wirdarne" 

(1863- 64) ge inspiration till bildandet av sydsvenska fornminnesföreningar.1 
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I Skåne bildades "De skå nska landskapens historiska och arkeologiska förening" 

i Lund år 1 866 som ett forum för den lokala folkliv sforskningen och hembygds-
vården. Initiativtagare var den aktive kyrkoherden i Tygelsjö Ernst Rietz.2 Till 
vice ordförande i den nybildade fö reningen utsågs litt eraturhistorikern professor 
Gustaf Ljunggren och till sekreterare den dåvarande historiedocenten :Martin 
Weibull. De båda sistnämnda hade det gemensamt att de aktivt allt sedan 
studenttiden varit varma anhängare av skandinavismen, vilk en rörelse även 
kom att prägla den nybildade föreningens ideologi. Redan i det första numret 
av "Samlingar till Skånes histori a, fornkunskap och beskrivning" ( 1869) be-
tonade Martin Weibull de skånska landskapens särställning, vilk a han ansåg 
utgöra "de närmaste och naturligaste förmecllingslänkarna mell an de trenne 
folk , i vi lka elen gemensamma stammen grenat sig". Den nämnda av föreningen 

utgivna tidskrift en kom huvudsakligen att innehåll a artiklar, som klarlade Skå-
nes genom historien centrala ställnin g för hela Nordens historia. Övergångsti -

clens historia var ett exempel härpå, och tidskriften publicerade vikti ga källor 
och aktstycken rörande bl a Skånes historia 1658--1 71 o, vi lken tidsperiod i 

M artin Weibull (stående) och Gustaf 
Ljunggren 1 862. Båda ingick i Lunds 
bestyrelse för studentmötet i K öpenhamn 
detta å r . Dessa studentsammankomster 
var härdar för skandinavismens ideer och 
va r e j utan betydelse för de skandinaviska 
ländernas politik. Foto. Kungli ga bibli o-
teket. 
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synnerhet favoriserades av 'Veibull , som även bidrog med uppsatser rörande 
denna tid bl a "Om Skånes adel under övergångstiden" .3 

D et är mot bakgrund av det utta lade intresset för Skånes histori a kanali serat 
genom den skånska fornrninnesföreningen och Martin Weibulls aktiva och av 
honom styrda publiceringspolitik man får se initi ativet att resa en "Statue 

a:questre" över Carl X Gustaf i l\falmö. Initi ativet kom fr ån den skånska gods-
ägaradeln, och redan fr å n början fr amstod greve Arvid Fr:son Posse, Charlot-
tenlund, •som den ledande kraften. Posses levande intresse för det förflutna 
dokumenteras bl a av att han var ledamot i elen skånska fornminnesföreningen 
alltsedan starten, och av att han år 1869 bli vit kallad till ledamot i Svenska 
fornminnesföreningen:1 Initi ativet har med all sannolikhet tagits i september 

1873. D en ursprungli ga handskrivna teckningsli stan upptog representanter såväl 
för godsägaradeln, förutom Posse bl a kammarherren Carl Trolle på Kl ågerup, 
Rudolf Tornerhielm på Vrarns Gunnarstorp och greve Otto Thott på Ska-
bersjö, som för elen dåtida M almö-bourgeoisien, tex F H K ockum, J P Bager, 
C J K ock, J H Dieclen och Edw Engeström.5 Denna teckningslist.a är odaterad. 
Den 29.9. 1873 levererades emell ertid till Posse fr ån tryckeri i Ystad en av 
honom undertecknad och elen 1.10. 1873 daterad inbjudan att teckna bid rag 
för åstadkommancle av en "Statue a:questre" av Carl X Gustaf att resas i :Mal-

mö. Samma dag, elen 29 september, började landstinget sin session i M almö, 
och sannolikt har Posse ombesörjt leveransen för att kunna sprida li storna till 
de församlade lanclstingsledamöterna, som också visade ett positivt intrcs.se 

för förslaget. 

Reaktion 
I anledning av elen utsända skrivelsen återfanns en fö rsta notis om förslaget i 

Malmö nya all ehanda lördagen elen 4. 1o.1873. Därvid meddelades, att redan 
" rätt betydliga bidrag härtill blivit å utsända li stor tecknade" men att över 
100.000 Rcllr erfordrades för att förverkli ga projektet.6 Reaktionen i lokalpres-
sen blev icke odelat positiv. Medan Sydsvenska Dagbladet t igande förbigick 
Posses aktion kom elen av Johan Berndt ·w estenius utgivna politi skt aktiva tid-
ningen "Framåt!" att taga upp initi ativet i slutet av oktober 1873.7 Tidningen 
refererade en i den danska tidningen "Dagbladet" införd kri tisk insändare 

mot statyförslaget. Författaren, ·som förkl arade sig vara anhängare av skandina-
v1smens ide kände sig besvik en över förslaget och konstaterade med sorg, "att 
elen skandinaviska icleens barometer icke ännu i elen provins, som man trodde 
vara denna ideens vagga, synes stå synnerl igen högt, och att där ännu därstädes 
synes vara mycket att göra för icleens uppriktiga vänner till dess befrämjande". 
Framåts redakti on instämde i kritik en och a nsåg förslaget vara en förnärmelse 
mot det danska folket, "en förnärmelse som föga hedrar vår stad och ännu 

mindre elen konung, vars minne efter 20 å r skall tj äna att väcka 'slumrad 
björn', det länge i sin grav vilande nationalha tet". 
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Posse kunde emell ertid notera en kraftig respons fö r sitt förslag fr ån de grup-
per, ti ll vi lka han vänt sig med inbjudan. Bland akademistatens i Lund med-
lemmar tecknade bl a professorerna Agardh, Ljunggren och Odhner samt aka-
demiadjunkten M artin W eibull sina namn på inbjudan. 

Bland de posi tiva 'svar, som infl öt, bör ett nämnas. D en kände prästen i 
Kvistofta, publicisten och riksdagsmannen H enrik Schönbeck skrev ett färg-
starkt brev ti ll Posse. "Det är nu första gången jag tecknar mitt namn för bidrag 

till uppförande av något monument, och jag har anledning tro, att det även 
blir den si·sta. Principiellt är jag nämligen emot detta sätt att utmärka store 
män, och ti ll de statyer man uppfört å t huvudstadens Carlar skull e jag aldrig 
kunnat förmå mig att bidraga med ett öre." Anledningen till att han nu bidrog 
berodde på att såvitt han förmådde " l äsa historien rätt har Skåne ingen tack-
samhetsskuld ti ll någon annan svensk regent 2n Carl X ".8 

En av dem som emell ertid tackade nej ti ll inbjuda n var den dåvarande lands-
hövdingen i Malmöhus län Samuel Gustaf von T roil , som skriftlig en meddelade, 
att han med nöje skull e ha tecknat en större summa för det vackra ändamålet, 

"om man därvid med skyldig granlagenhet rill vägagått ; men då man begått den 
dubbla taktlösheten, att vid uppgörelsen helt och h åll et förbigå länets hövding, 
och därmed av honom äska bidrag, kommer ej något sådant av mig att teck-
nas".9 H ans Wachtmeister på Johannishus förebragte andra skäl för att ej 
teckna sitt namn för förslaget. " Om ni vill pryda eder huvudstad anser jag att 
ni får göra det själva, och vad den poli tiska sidan av saken beträffar, tycker 
jag att det under nuvarande förhållandet ej ä r rätt lämpligt att påminna varje 
dansk vid det första steg han tager på svensk jord, om huru vi skatta oss lyckli ga 
att hava sluppit ifr å n D anmark." 

Andra åter anförde ekonomiska skäl för avslag. Borgmästaren Erik vop 

Stockenström i Helsingborg förkl arade sålunda, att de " i ekonomiskt avseende 
lyckliga förhållanden som någon tid varit rådande i landet och vi lka uta n 
tvivel sätta, bland andra Lantmännen i ti ll fäll e att uta n olägenhet disponera 
betydli ga belopp ti ll varjehanda ändamål hava ingalunda sträckt sig till ämbets-
och t jänstemännen. D essa torde i all mänhet böra avvakta någon löneförhöjning 
innan de inl å ter sig på utgifter som möjligen kunna undvikas".10 

Upprop och förberedande åtgärder 
Strax före julhelgen r 873 var Posse färdig med ett kombinerat upprop och 
teckningslista, som han översände i korrektur till Gustaf Ljunggren den 22. r 2. 

r 873.11 I uppropet slås fast, att erövringen av de skånska provinserna utgjorde 
slutet på Sveriges erövringstid. Carl X har av h istorikerna förklarats vara "en 
av de utmärktaste regen ter, som setat på svenska tronen" . D em som det i första 
hand ankom att fästa uppmärksamheten på folkets tacksamhet var "de pro-
vinser, vilka länge varit ett tvistefrö emell an de nordiska rikena". T idpunkten 
hade kommit att "in lösa de11na tacksam hetsförbindelse, som numera det sönd-
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Arv id Fr :son Posse. Foto Selma 
Jacobsson, Stockholm. Ku ngl iga 
biblioteket. 

rande nationalagget har upphört på ömse sidor om Sundet, ärren efter de 

gamla såren vuxit bort, och allmänt erkännes, att just de med Sverige förenade, 

fornask ·skånska provinserna varit de, som krafti gast förmedlat och befrämjat 

det goda förstånd, som nu härskar och framgent alltj ämt må härska emell a n 

de nordiska folk en" . Uppropet är daterat i Lund den 1.12. 1873 och underteck-

nat av 1o 1 personer, av vilk a fl ertalet var medlemmar i den skånska fornmin-

nesföreningen.12 Det var således med skandinavismens förebilder, som upprops-

författarna presenterade sitt förslag. Att Gustaf Ljunggren och Martin v\7eibull 

lämnat impulserna ti ll det sedan av Pusse utarbetade uppropet kan här inte 

göras till mer än en sannolik hypotes mot bakgrund av i uppropet införda 

argument, datering och korrespondens mell an Posse och Ljunggren. D en 

programförkl aring angående Skånes roll i skandinavismens idevärld som Mar-

tin Weibull redan tidigare fört till torgs i "Samlingar ti ll Skånes historia" 

återkom identiskt i uppropet. 

D en 24.12.1873 trycktes uppropen i Ystad och levererades däreft er över hela 
Sverige, bl a till all a församlingar och regementen i riket. 

Sydsvenska D agbladet kommenterade i en mycket neutral a rtik el uppropet 

elen 31.12. 1873. " Så länge frågan ännu var svävande avhöll o vi oss från att 
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omnämna saken, avvaktande den tidpunkt då en inbjudning till tecknande av 
bidrag förmodligen skull e bliva synlig." 

Ett av de första cirkul ärbrev som kom i retur är daterat M almö den 5. r. 1874 
av redaktionen av "Framåt'', som förkl arade, att enär "det är vår övertygelse 
att den konungens minne icke ä r värt någon ä restod, hava vi härmed äran 
återsända li stan uta n bidrag" .13 

Även om initiativet således var lokalt kom insamlingen att bliva riksomfat-
tande. Posse gjorde även framställning om bidrag till Oscar Il , som påtecknade 
sitt namn och bidrog med 1 .500 kronor.14 Vid årets slut infordrade Posse de ut-
sända listorna och hade då på bankräkning kr 10.5 76: 46.15 Insamlingen kom 
emellertid att taga betydligt längre tid än väntat. D e bevarade protokoll en från 

sammanträden med delägarna och styrelsen börjar först 1878, då fondens total-
belopp uppgick till kr 39.320: 99. Seda n tio år förfluti t efter fondens bil-
dande kallades delägarna till sammanträde i Lund elen 1.9.r883. Med all sanno-
likh et kom b l a Posses sta tsministerperiod 1 880-83 att medföra att statyfrågan 
under denna tid fick en underordnad prioritering. Förutom Arvid Posse och 
godsägare D avid Frick, M almö, vilk a båda fungerat som interimsstyrelse, in-
fann sig därvid bl a överhovstallm ästaren Tornerhielm och professor Weibull. 

Fonden hade sedan sammanträdet 1878 ökat med ca 14.500 kr och uppgick till 
kr 53.9 r 3: - . Seda n Tornerhielm vid sammanträdet framhållit att tiden nu 
var inne att vidtaga " förberedande mått och steg till förverkli gande av minnes-

stoclens resande" erhöll Posse i uppdrag att hos K Mt a nsöka om att ur kronans 
förråd utfå tillgängliga kanoner att gjuta statyn med. På Posses förslag utsågs 
nu även en styrelse, som kom att bestå av fyra ledamöter: Arvid Posse, Martin 
Weibull , David Frick och greve Raoul H amilton (Ovesholm ) . 

När delägarna nästa gång efter två år sammanträdde fastslogs att ｮ ｹ｡ ｾ ￥ ｴﾭ

gärcler måste beslutas om statyn skull e kunna förverkli gas. Posse redogjorde 
för de negativa besked han erhållit om att erhåll a kasserad malm till sta tyn 
såväl hos generalfäl ttygmästaren som hos andra myndigheter. H a n hade därför 
underl åtit att göra någon framställning till K Mt i frågan. Delägarna fastslog 
nu, att för att överhuvudtaget kunna få fonden att uppgå till ett så stort belopp 
som statyn krävde, dvs minst 100.000 kronor, krävdes nya åtgärder. Styrelsen 

borde förstärkas med ledamöter utanför Skånes gränser. D e nya ledamöterna 
borde hämtas från Blekinge och Halland och tillsammans med dem borde 

styrelsen utfärda nya tecknings- och inbjudningslistor. Styrelsen fick i anled-
ning härav rätt att med 'sig adjungera ordförandena i de skånska landskapens 
landsting samt ordföranden i M almö staclsfullmäktige. From 1889 samman-
trädde delägarna årli gen, dock endast för att konsta tera en successiv förbätt-

ring av fondens ställning. Den 1.3.1889 uppgick densamma till kr 7r.658: 34 
och den r.12.1891 till kr 80.889: 87.16 
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Förverkligandet 1892-1896 

År 1892 a nsåg styrelsen tiden vara inne för att beslu ta om tidpunkten för 
sta tyns resande och om de åtgärder, som i anledning härav borde vidtagas. 
Efter vanlig kungörelse i tidningarna kall ades delägarna till sammanträde i 
Lund den 1.9.I892. Fondens förvaltare direktör August Borg meddelade att 

fonden sagda dag uppgick till kr 88.837: 88. Förräntades detta kapital med 
4 % skulle det den 1.3.1896 ha sti git till något över 100.000 kronor. På Posses 
förslag erhöll styrelsen bemyndigande att med utgångspunkt fr ån att sta tyn 
år 1896 skull e resas i M almö inbjuda " H errar Konstnärer" till tävlin g för 
uppgörande av ryttarsta tyn i modell ski ss. U r fonden skull e medel anslås till 
premier. Styrelsen fick även i uppdrag att taga kontakt med M almö rörande 

sta tyns resande där. M almös fö rste ma n vid denna tidpunkt var staclsfullm äk-
tiges ordförande, fil dr Carl H erslow, som redan framstått som en projektets 
beskyddare genom att i sin tidning, Sydsvenska Dagbladet, kostnadsfr itt intaga 
uppgift er rörande det fortl öpande insamlingsarbetet.17 Det v::ir därför konse-
kvent att H erslow nu invaldes i styrelsen. Samtidigt nyvaldes ryttmästaren 

Johan H enrik Ducker, Örtofta.17a Vid sammanträde i M almö den 12. I.1893 
beslöt ·styrelsen att utfärda inbjudan till tävlin g mell an konstnä rer om förslag 
till ryttarstaty. Utöver första priset, som innebar beställnin g på stoden beslöt 
man utsätta tre pris, ett på 2.000 kronor samt två å vardera 1 .ooo kronor. 
Särskild inbjudan till tävlin gen utgick till professorn John Börj eson, sta tybild-
huggaren J Theodor Lundberg, bilclhuggarna P Hasselberg och G A Nyström, 
samtliga i Stockholm, samt bilclhuggaren Walter Runeberg, H elsingfors. 

Samtliga inbjudna, med undantag av Runeberg, som undanbad sig delta-
gande, inlämnade tävlingsbiclrag, vilk a i februari 1894 utställd es i fr anska mål-
ningssalen på Nationalmuseum i Stockholm. Sydsvenska Dagbladet ägnade 
utställningen stort intresse. "Det har i dessa dagar vari t en verkli g folkvandring 

till Nationalmuseum", skrev SDS elen 14.2.1894. "O ch det icke minst gläd-
jande är att våra dagars huvudstaclsbefolkning - denna befolkning som man 
så oft a frånkänt verkli g kärlek fö r den all varli ga konsten - vid detta till fäll e 
visat, att den också när det gäll er, ka n gripas av varmt intresse."18 

Den 7.2.1894 sammanträdde ·styrelsen i Lund för att utse granskningsnämnd 
för bestämmande av vilk a konstnärer som skulle erhåll a de av styrelsen utsatta 

priserna. Till ordförande i nämnden föreslogs H K H hertigen av Närke, prins 
Eugen, en begäran som denne emell ertid avböjde. Sedan ett par uppkomna 
vakanser utfyllt s kom nämnden att bestå av f cl utrikesministern Al bert Ehren-
svärd, Tosterup, ordförande, samt professorerna G 0 Cederström, Carl Cur-
ma n, JA Lindberg, Gustaf Ljunggren och M artin Weibull , fil dr Carl H erslow, 
prceses i akademien för de fri a konsterna J Norclenfalk, överhovstallmästaren 
Alfr ed Piper, intendenten vid Nati onalmuseum Gustaf Upmark, överintenden-
ten H elgo Zetterwall och bilclhuggaren Walter Runeberg.19 
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Efter det att utställningen av ski sserna avsluta ts på Nationalmuseum trans-

porterades de med tåg till Malmö och utställd es på Landstingssalen på rådhuset 

med början den 9.3. 1894. Utställningen " tager sig alldeles förträffligt ut i 

Landstingssalen med dennas även i övrigt så värdefull a konstnärli ga utstyrsel" 

skrev SDS den 8.3.1894 och ansåg, att utställningen här gav "ett fylli gare in-

tryck än förhåll andet hade blivit i Knutssalen", som ursprungli gen var tänkt 

som u tställningslokal. 

Carl H erslows tidning hade emell ertid å r 1887 fått en radika l motpol i den 
av Axel D anielsson dominerade tidningen Arbetet. D enna tidning kom att 

de följande åren ge en något annan bild av händelseutvecklingen beträffande 

rytta rstatyn. D en ]. 3.1 894 infördes en ledare med rubriken "Orätt kung", 

som först nu då skisserna utställd es sarkastiskt påpekade "ett högst betänkligt 

fel, vartill vederbörande här gjort sig skyldig, men det kan å andra sidan 
vara tids nog, då vår anmärkning säkerligen icke skull e föranlett någon åt-

gärd". Den ·som enligt Arbetet borde ha istått staty i M almö var " Skånes 

verkli ge erövrare, som var Karl XI''. " Om vi hade ell er ville ha något ord 

med i laget vid resande av statyer över gamla kungar och andra store män, 

skulle vi framför allt anhålla om en staty över K arl XI ", skrev Arbetet och 

ansåg, att denne " i det gamla Sverige var en kraftfull , vis, sparsam, rättvis 

och fjärrsynt kung. Vad kung Wilhelm och Bismarck en gång förgäves sökte 

skapa i Preussen, ett socialt kungadöme, det hade långt förut K arl XI delvis 

förverkli gat i Sverige. - - - H an vågade lägga handen vid adelns herre-

gårdar och >äga de store : 'Staten behöver detta för sin välfärd, och sta ten 

äger, om den vill , all jord.' Men just därför fi ck hell er aldri g K arl XI någon 

staty. Hans vildhjärna ti ll son är redan förevigad i brons, hans fars bild skall 

nu pryda Jvialmö Stortorg, och fl era andra av ha ns föregångare och efter-

fö lj are på Sveriges tron ha sin staty. Men reduktionens ma n och Sveriges 

störste inrikesregent är icke nog populär bland de avkomlingar och uppkom-

lin gar, som resa statyerna. Om statyfrågan i M almö hänskjutits till en folk-

omröstning, .skulle emell ertid ha n och icke K arl X Gustaf fått hedersplatsen 

på Stortorget." 

D en 10.3. 1894 kl I 2.00 sammanträdde prisnämnden - fullta li g med undan-

tag av Curman och Piper - i Malmö, och beslöt att professor Börjesons 

förslag med vissa ändringar beträffande fundamentet skulle komma till ut-

förande. Statybildhuggaren Theodor Lundbergs förslag belönades med 2.000 
kronor, medan bild huggarna Hasselberg och Nyström erhöll vardera 1 .ooo kro-

nor. Prisnämnden ansåg emell ertid, att de vid fördelande av penningpriserna 

borde ha haft större befogenhet att dela upp prissummorna . All a konstnärerna 

var ej hell er nöjda med prisnämndens beslut . Bildhuggaren Nyström ingick 
med en skrivelse till styrelsen vari han hemställde, att en ny tävling skull e 

utlysas, vi lket dock naturligen icke föranledde någon istyrelsens åtgärd.20 Vid 

sammanträde den 30+1894 lades prisnämndens beslut till grund för styre!-
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sens fortsatta beslut rörande projektets reali sering. Fondens tillgångar upp-

gick till ca 90.000 kronor sedan prissummorna utbetalt1s, och dr H erslow med-

delade, att Malmö stad antagli gen - under förutsättning att statyn där upp-

ställd es - kunde påräknas bidraga ti ll kostnaderna för piedestal och för de 
med statyns uppsättande och platsens anordnande erforderliga arbetena. 

Därefter diskuterades en treprenadkontraktet med professor Börjeson. Den i 

full ska la utarbetade gipsmodell en skulle av honom vara färdig att lämnas 

till gjutning den 30+1895. Statyn skull e därefter gjutas i brons bestående 
av minst 88 % koppar och minst 6 % tenn samt i övrigt bestå helst av koppar 

ell er i brist därav av zink. Statyn skull e av Börjeson till styrelsen ell er dess 

ombud avlämnas fullt färdig å den därtill avsedda platsen i Malmö och upp-

satt på piedestalen senast elen r .5. r 896. För detta betalade styrelsen 75.000 
kronor.21 

D en r. r 2. r 894 sammanträdde styrelsen ånyo för att förbereda överlämnan-

det av statyn ti ll Malmö stad. D ärvid betonade dr H erslow, att frågan om 

Malmö skull e kunna mottaga gåvan under de tidigare anförda förutsättning-

arna ej kunde besvaras förrän ritningar och kostnadsforslag beträffande pie-

destalen anskaff ats. Slottsarkitekten Ernst Abraham J acobsson vid överinten-

dentämbetet hade åtagit sig att färdigställ a desamma. Principi ellt beslöt sty-

relsen att statyn skulle överlämnas som gåva till M almö stad under vi llk or att 

staden åtog sig att ombesörj a och bekosta a nskaff andet av piedesta l, statyns 

uppsättande och en värdig anordning av den därtill å Stortorget avsedda 
platsen. 

Sedan de av malmöfödde arkitekten Carl Möll er vid överintendentämbetet 

utförda och av Börjeson godkända ritningarna till piedestalen ankommit 

jämte skisserna till de dithörande medaljongerna samlades 1styrelsen för nytt 

sammanträde den 2.3.1895. Vid sammanträdet förelåg även infordrade anbud 
fr ån stenhuggerifirmor, av vilk a Granitaktiebolaget C A Kull grens Enka i 

U ddevall a lämnat det överlägset mest förmånliga anbudet (kr 16.000: -) . 

Dr H erslow menade att kostnaderna för grund till statyn och för anordnande 

av pla tsen på Stortorget skull e komma att kosta ca 25.000 kronor. Mot bak-

grund av att kostnaderna för M almö 1stads vidkommande blev så stora beslöt 
styrelsen - efter att ha konsta terat att ca r 8.ooo kronor kvarstod av fondens 

medel - att överlämna statyn jämte för piedestalen avsedda medaljonger, 

emblem och monogram att uppställ as på den avsedda platsen på Stortorget 

samt att bidraga med 10.000 kronor till övriga kostnader. Gåvan var emeller-

tid förknippad med ovan angivna villk or samt dessutom att staden för all 
framtid åtog sig att underhåll a sta tyn.22 

Styrelsens skrivelse handlades vid tadsfullmäktiges i M almö sammanträde 

den 22.3.1895.23 Efter föredragning beslöt fullmäktige utan någon diskussion 

att med "synnerli g tacksamhet" emottaga gåvan under godkännande av upp-
satta villk or. I elen av H erslow undertecknade svarsskrivelsen till styrelsen 
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uttalade denne välformulerat ·stadens tacksamhet för den gåva, "som för all a 
tider skall vara staden till prydnad och hela landet till vittnesbörd om givar-
nas pietet för och omvårdnad om ett av fosterlandets största historiska min-
nen" .24 Vid fullmäktigesammanträdet hade även uppdragits åt drä tselkam-
maren att inkomma med förslag å kostnadsberäkningar på de arbeten, som 
nu genom gåvan blev erforderli ga. Dessa beräkningar låg färdiga till sam-

manträdet den 24.5.25 Överingenjören H Holmberg hade varit i kontakt med 
Börjeson och från denne erhålli t en skiss hur denne tänkt sig uppställningen 

och anordningarna. Holmbergs förslag visade, att stenfundamentets underkant 
skulle vara placerat I ,5 meter över torgets yta, " varigenom statyn kommer 
att få en imponerande uppställnin g". Diametern på den dåvarande plante-

ringen skull e ökas med I 4 m ti ll 54 m . KostnadsföPSlaget inkl grundläggning 
för piedestalen uppgick till kr 3]. '286: 94, av vilket belopp statykommitten 
lovat bidraga med 1 o.ooo kronor. Drä tselkammaren biträdde Holmbergs för-

slag i skrivelse till stadsfullmäktige den 17-5·1895. Vi sserligen hade kammaren 
hyst betänkli gheter mot bakgrund av att p latsen för torghandeln blev betyd-
li gt reducerad, men de ansåg icke att denna omständighet borde li gga i vägen 
för förslagets genomförande. Drätselkammaren fö reslog, att arbetet skulle ut-
föras på sätt Holmberg föreslagit, att piedestalen skulle utföras i enli ghet med 

anbudet från Kull grens Enka, att ett förslagsanslag på kr 30.000: - skulle 
anvisas, och att de erforderliga medlen skulle utdebitera:s under en treårs-
period med början 1 896. Drä tselkammarens förslag mottogs med blandade 

känslor av fullmäktige. Det är tydligt, att man a nsåg att kostnaderna skull e 
komma att bli betydligt högre än beräknat. Vice konsul J H Dieclen och 
vice häradshövdingen Per Benclz begärde, att ärendet skulle vil ancleförklaras 

till nästa sammanträde. Detta blev även stadsfullm äktiges beslut. Anbudet 
från Kullgrens Enka ansågs emell ertid så förmånligt, att drätselkammaren 

bemyndigades att sluta avtal om inköp av piedesta l och sockel. Man befarade 

nämli gen att anbudet icke stod kvar om avtal ej snarast träffades. Konsul 
Dieden anförde också vid det påföljande sammanträdet den 14.6., att det var 
önskvärt att icke större del av torget än den som var planterad användes. 
Dessutom borde drätselkammaren överväga om ej kostnaderna i övrigt kunde 
nedbringas. Lektorn R Darin menade, att ett alternativt förslag med stängsel 

runt platsen borde utarbetas. Sedan även borgmästaren Olof Ahl ström biträtt 
sistnämnda äskande återremitterades ärendet till clrä tselkammaren.26 " Hur 

man kucklar med elen här lyxaffären, så går det väl därhän, att statyn prässar 
fram .saluhall en", skrev Arbetet efter stadsfullmäktigeclebatten.27 

Överingenjören Holmberg skrev ånyo till Börjeson och relaterade utveck-
lingen. " Man antager", skrev Holmberg, "att vår befolkning icke är mogen 
att släppa så nära in på 1statyn, samt att gräsplanerna måste skyddas för sta-
dens hundar m. m.". Börjeson remitterade skrivelsen till Carl Möll er, som 

svarade, att han efter att ha besökt M almö kunnat konstatera, att statyn 
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borde resas i enli ghet med det tidi gare förslaget, dock att kullen borde redu-
cera:s till hälften. (Den hade av misstag blivit för stor i den unsprungliga rit-
ningen.) Farhågorna för att inte kunna ha sta tyn fri ansåg Möller överdrivna. 
H an såg icke något skäl att frångå det av honom tidigare utarbetade och av 
Börjeson godkända förslaget. " Skulle ni i Malmö icke dessmindre vilja ha 
statyn närmast omgiven av grönt så får ni väl ställ a honom mitt i den gröna 
rundel som för närvarande finnes på torget - - och omge den med lämp-
li gt staket ell er stä ngsel. - Gubevars! det ka n ju gå för sig det med."28 H olm-

berg utarbetade emell ertid två alternativa förslag. Det första (ursprungli ga), 
vilk et han själv biträdde, kunde kostnadsreduceras, genom att kullen blev 
mindre. Det nya a lternativet med bibehåll ande av rundningens storlek kom 
att med järnräck att i kostnadsavseende bliva något dyrare (32.854: 44 resp. 
34. 1 1 1 : 44). " Att vid uppställandet av detta enda betydande konstverk, som 
ännu förekommer inom Södra Sverige, några uppoffrin gar måste göras för 
att framställa detsamma så tilltalande som möjligt , är helt naturli gt," beto-

nade Holmberg och fastslog, att den minskning av torgets utrymme som skulle 
bli följden av en utökning av rundningen kom att kompenseras av den saluhall , 
som inom närmaste tiden skull e komma att utföras. 

Drätselkammaren kom även denna gång att biträda överingenjörens förslag 
och anhöll nu att stadsfullmäktige måtte besluta i enli ghet med alternativ I , 
att ett förslagsanslag om 26.500 kronor skull e anvisas - däri inberäknades 
1 .ooo kronor till enklare räck till skyddande av planteringarna. Medlen ifråga 
skulle utdebiteras under två år med början 1896.29 Drätselk ammarens förslag 
antogs av stadsfullmäktige utan di<skussion den 30.8. 1895.30 

Vid styrelsesammanträde den 3r.5.1895 börj ade festligheterna vid den kom-
mande statyavtäckningen att diskuteras. Posse kunde meddela, att han erinrat 
sin förtrogne vän Oscar om dennes en gång givna löfte att avtäcka statyn. 

Styrelsen uppdrog nu dels åt ordföranden att anmoda överbibliotekarien Carl 
Snoilsky att författa en festkantat, dels åt professor Weibull att författa den 
festskrift, "varmed högtiden borde illu streras" .31 

Alla med förfärdigandet av statyn rörande frågor ankom således på Börje-
son. D å den ursprungliga ski ssen, som utställt s endast var i skala 1 : 1 o gällde 

det först att gjuta 'Stoden i naturlig mall i gips. Till granskningsmän av denna 
gipsstod utsåg styrelsen Walter Runeberg och GUJstaf Upmark, vilka båda 
tidigare tillhört prisnämnden . Till en början hade Börjeson för avsikt att låta 
gjuta statyn i Frankrike.32 Det blev emell ertid Gladenbecks Broncegiesserei i 

Friedrichshagen utanför Berlin som fi ck uppdraget. 

Arbetet med färdigställande av p latsen utfördes planenligt under ledning 

av överingenjören Holmberg. Den 7+1896 stod i SDS infört, att grundplanen 
nu var färdig och att samma dag kl ro en kopparlåda med ｨ ｡ ｮ､ｬｩｮｧ ｡ｾ＠ visande 
statyns historia, ett exemplar av varje tidning i M almö osv blivit inmurad i 
stenfundamentet under överinseende av stadens representanter med stadsfull-
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mäktiges ordförande Carl H erslow och borgmästaren O lof A hlström i spetsen. 

D en 1 .5. var piedestalen färdigmonterad och SDS lovprisade den " vackra, 
vitglänsande graniten" samt att man "med sjudande iver" var sysselsatt med 

rundelens kring statyn planerande - fö r att pla tsen 1skulle kunna få ett 

någorlunda putsat utseende till påfölj ande dag, då Oscar på hemväg fr ån 

fr anska rivi eran besökte staden och elen pågående Industri utställningen. 

D en 1 .6. anlände sta tyn till M almö ombord på ångaren "Helfricl Bi smark" 
fr ån Hamburg. Resan fr å n Berlin hade gått vattenvägen genom elen s k 

Grosser Graben uppåt Elbe till H amburg. U ppsättningen av den 6Yi ton 

tunga sta tyn ägde rum ett par dagar senare.33 I Arbetet kunde man den 4.6. 

läsa, att man nu höll på att p lacera sta tyn på piedesta len. " Som varken kungen 
ell er hans häst är några Ottenbyare, tycks arbetet vara ganska ansträngande." 

Samma dag som statyn anlände ti ll M almö ( 1 .6. ) sammanträdde styrelsen 

för att detaljpl a nera ceremonielet och festli gheterna vid avtäckningen. 

Ansvaret för de musikali ska a rrangemangen lades på den välkände musik-

clirektören August Körlin g i Ystad . H an hade även - enligt rykte på Oscars 

rekommendation - tonsatt elen av Snoilsky författade festkantaten. 

Landshövding R Dickson, som adjungerats till detta styrdsesammanträcle, 

kom att stå som värd fö r nästa planeringssammanträcle, vi lket ägde rum på 

residenset den 4.6.1896. D ärvid genomgicks varj e detalj i programmet. 

Prosten Olin i S :t Petri ansvarade för den gudstj ä nst, som skulle inleda fest-

li gheterna . Överingenjör H olmberg och översten Gyll enram svarade för de 

yttre anordningarna på Stortorget respekti ve för de milit ära förbanden. 

Vid sammanträdet anmälde Posse, att studentsångföreningens i Lund ord-

förande kandidat Berg, kantorn i M almö S :t Petri , musikdirektör Rosen och 

apotekare Salomon Smith i Ystad lovat biträda direktör K örlin g vid uppgö-

rande av musikprogrammet.34 A llmänt sett var förväntningarna på de musi-

kali ska arrangemangen stora . SDS förhandsinformerade den 18.6. om Kör-
lings "synnerli gt a nslående, i en originell stål hållna kanta t". Solopartiet var 

direkt skri vet för K örlin gs musikali ske kompanjon i Ystad Salomon Smith. 

K antatkören, som kom att uppgå till nära 1 oo man, hade allt sedan början 

av juni .repetera t under ledning av kantor Rosen. D en 19.6. övertog K örling 

repetitionsarbetet vid sammansjungningarna i Brikoll salen på Stadt H am-
burg.35 

Sedan programmet fastslagits översändes det till Oscar för dennes godkän-

nande. Oscar har också egenhändigt punkt för punkt genomgått och godkänt 

festprogrammet.36 Som tidigare nämnts hade han sedan länge uttalat en 

önskan om att få inviga statyn. På morgonen den 8.6. 1896 kunde man emel-

Arbetslaget, som monterade p iedestalen och därefter lyf te upp statyn på plats, har här 

ställ t upp fö r posering inför fotografen. Längst tv troli gen överingenj ören H Holmberg, 
som ledde arbetet. F otot, som ti llh ör Åke Lindahl , M almö, ä r taget i maj, ell er någon 
av de första dagarna i j uni , 1896. 
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Aftiickning en ctf Ccwl X gj 
Giistcifs stcity. Vid tiden för n: 
statyaftäckningen bitväntas en afd el· st 
ning af fl ottan för att paradera på n 

e redden. Enligt hvad nu förljndes hit· a: 
l· komma bl. a. pansarfartygen , Svea,, 
t. >Göta> och >Thule>. Dessa skola 
0 naturligtvis äfven gifva kunglig Emlut, i 
d dä täckelset fall er frän statyn. Det n 
ir är tämligen länge sedan Mal mö upp- v: 

1_ lefde maken till ett dylikt bombarde· k 
ment. fE 

1- Il.ungen l'ä.ouunei· ej hit till 
81 

å statyaftiiokningen den 28 juni utan I ö 
ｾ Ｍ bara kronprinsen. Arma Malmö l tr 

Exempel på Arbetets journali stik 
kring staty-avtäckningen. Arbetet 
8.6.1896. 

lertid läsa i SDS att enli gt ett nyss inkommet meddelande "som nog kommer 

att väcka mycket beklagande och saknad, ser sig H M Konungen fÖrhindrad 
att personligen avslöja Carl X G ustaf elen 28 juni". (Jfr Arbetets reaktion 
bil d ovan.) Frågan är om Oscar blivit rådd att avstå fr ån detta representa-
tionsuppclrag. När monumentet i Lund 1882 skulle invigas var det Oscars 

tanke att inviga detsamma, men han hindrades att fu ll göra detta gentemot 
D anmark kä nsliga representationsuppdrag genom att ärendet ansågs vara 
mera av enskil d än av offi ciell art .37 Själv förklarar ha n i sina memoarer, 

att läkarna förbjöd honom att resa ti ll Malmö på grund av sviterna av den 
malaria-feber han drabbats av under sin vistelse i Nizza vintern r 896.38 Oscar 

kom i ställ et vid högtidligheterna att representeras av kronprins Gustaf. Den 

25.6. fastställde styrelsen festprogrammet slutgil tigt i enli ghet med Oscars 
direktiv. 

"K arl X staty har igår blivit befri ad fr ån ställ ningen och insvept i ett 
skynke. I denna skepnad tar den tjocke rytta ren sig hemsk ut, särskilt i som-
marnattens halvdunkel då den liknar 'döden fadder' skuttande iväg med en 
l ikkista under armen. D . N. fin ner däremot att 'det vackra monumentet nu 
framträder i hela sin imponerande storhet'." D essa sarkastiska rader stod 

att läsa i en notis i Arbetet den 10.6. r 896. Det står helt klart att Axel 
Danielssons tidning sökte .sprida ett löjets skimmer över den etablerade skåne-
bourgeoisiens förehavanden i samband med statyfrågan. I stället för att an-
vända •sig av fanatiska ell er negativa invektiv valde Danielsson ett skarpare 
vapen : sarkasmen. 

Juni 1896 kom för Malmös vidkommande att präglas av två evenemang. 
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Från trot toaren framför Evald Larsens hörna har An na Franke! tagit detta fo to fö re 
statyavtäckningen. - Foto u r A U Isberg: M in Drömvärl d. 

D en pågående industriutställningen och den länge förberedda sta tyavtäck-

ni ngen. Vid stadsfullm äktigesammanträdet den l 9. 6. l 896 beslöt man anslå det 

av den vid majsammanträdet t ill satta festkommitten (ordf Carl H erslow ) äs-
kade anslaget om kr 2.462: 72 till täckande av stadens kostnader i anledning 
av statyavtäckningen.39 "Slantarna rull ar och folk et betalar" var Arbetets re-

signerade kommentar.40 Socialdemokraterna var ännu 1896 helt utestängda 

fr ån stadsfullmäktige. D enna situation framtvingade naturli gen cyniska kom-

mentarer i Arbetet: "D et påstås att rådhusets festvåning skall under invigningen 

upplå tas åt våra 54 tyranners hustrur och barn. Varför har dessa mera rätt 
till stadens festvåning än övriga borgares familj er?" ( 26.6.). Resignationen 

återkom ä1ven i ett kåseri av signaturen Didri k den 25 .6. under rubriken "Ingen 

poli tik". "D et är dagens lösen i Malmö. Ingen poli tik . Det skulle skada ut-

ställ ningen, samkvämena och intresset för statyn". Avslutningsvis avslöjqde 

Didrik sina konkreta bekymmer : "På söndag kommer emell ertid det vä.rsta. 

Hur skall j ag kunna håll a god min även vid Karl X Gustafs avtäckande? Jag 

blev alldeles nyss inbjuden på ett elegant kort, men med det villk or, att j ag 

skulle komma i paraduniform ell er civil högtidsdräkt". Är det någon som har 

att låna mig en paraduniform?" 
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I Sydsvenska Dagbladet möter å andra sidan en onyanserat pos1t1v syn på 

de kommande festligheterna. Lördagen den '27.6. ägnades en stor del av spalt-

utrymmet den kommande dagen. På ledande plats under rubriken "Carl X 

Gustafs ärestod" målades i översvallande ordalag med tendenser till ett natio-

nellt betraktelsesätt den avbild ade konungens levnadsöde. " Om någons håg-

komst är i Skånes huvudstad värd den förevigande bronsen måste det vara Carl 

Gustafs; till hans bild knyter sig ju så oändli gt m ycket ej blott av forntida brag-

der, som hägra fram ur hävderna, utan av vad som nu utgör den full aste verk-

li ghet: vår svenska nationalitet, våra institutioner, vårt språk, vårt sätt att tänka 

och känna." Den nu uppförda minnesstoclen skulle därför " för all framtid bli 

den ståtli gaste bild av den nordiska enhetstankens bärare och av den svenska 

enhets tankens fullbordare". 

Klockan 10+5 på lördagskväll en anlände kronprins Gustaf från Baden med 
å ngaren " Gjedser". 

Avtäckningen 

" Solig, sommarfager och fridfull ingick elen dag, då täckelset skulle fall a fr ån 

Carl X Gustafs ärestocl. Skånes residensstad, som fått pryda sitt Stortorg med 

hjältekonungens bild, hade också tidigt klätt sig i festskrud för att värdigt fir a 

den högtidliga dagen. - - -- Överallt från andra byggnader åt torget fl ag-

gades, fl aggskruden sträckte sig kring all a gator, små och stora, och de m ånga 

fartygen i hamnen glänste i fl aggskrud fr ån däck till topp." Anslaget i Syd-

svenska D agbladets reportage ger tidningens grundsyn på festdagen. I Arbetet 

återfinner man en mera nyanserad skildring:11 M edan SDS skildrar händel-

serna från hedersplats ser Arbetets reporter desamma från den enkle åskådarens 

synvinkel. Festligheterna började med gudstjänst i S :t Petri med predikan av 

prosten Olin i närvaro av bl a dagens honoratiores: kronprinsen, statsminister 

Boström och utrikesminister Douglas. R edan kl I r hade all trafik avstängts 

fr ån torget, och kl I 3 började ceremonien efter det uppgjorda programmet. 
H edersgästerna intog sina platser på läktarna och de olik a militära förbanden, 

ett fältkompani ( 150 man) ur Södra skånska infanteriregementet och tv& 

skvadroner ur Kronprinsens husarregemente marscherade upp på torget. (Ar-

betet: Folkmassan, som trott att den skull e få se någonting av stå ten, svor i 

långa banor över de förbaskade knektarna, som hindrade all utsikt. ) Sedan 

kungssången avsjungits framfördes av kör, soli ster och musikk år den för dagen 

skrivna och komponerade kanta ten. Arvid Posse anmodade därefter kronprinsen 

att förrätta avtäckningen varpå Gustaf uppläste ett av Oscar skrivet tal. 

Oscar kommenterar detta i sina memoarer. A tt han valt att själv skriva talet 

bottnade i att " detta ta l rörde ett i sjä lva verket ömtåli gt ämne, och dess ord 

därför borde omsorgsfullt vägas, av hänsyn till grannsämja n med D anmark. 

Eftervärlden må avgöra om samtida omdömen, att j ag väl l yckades undvika 
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F rån ba lkongen på det s k Engeströmska pa latset har fo tografen fångat denna förmid-

dagsstämning den 28.6. 1896. De fö r ä ndamålet uppbyggda läktarna står färdiga. U nions-
fl aggan vajar fr å n all a byggnader och fr ån de särski lda girl and-omspunna fl aggstii ngerna 
runt sta ty-området. Lägg märke till hästspårvagnarna längst ner till höger på bil den. 
- Malmö Fornminncsförenings ark iv, Malmö m useum. 
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all a obehag och ändå ägnat en värdig minnesgärd åt en av Sveriges störste 

konungar, varit rikti ga ell er överdrivna. Min son fullgjorde sin uppgift på 
ett utmärkt sätt" .42 

Oscars tal präglades av den för honom och tiden signifik ati va vältaligheten. 

H an betonade, att det varit klokt att denna staty först nu realiserades. "Carl 

Gustafs minnesstod vid Öresunds strand, så kär den ä n vare för svenskar att 

skåda, får icke stå såsom någon utmaning, nej icke ens väcka ringaste miss-

stämning mell a n skandinaviska stamförvanter. Med visshet att så ej skulle 

ske kunde endast tiden skänka. Svenskar och danskar måste först såsom upp-

riktigt försonade bröder hava kommit varandra till mötes på Lunds forna slag-

fält , vid foten av gemensam vård, rest över deras i mandom och fosterlands-

kärl ek jämbördiga förfäders gravar." Sedan täckelset fall it avsköt det vid Mal-

möhus placerade batteri et ur Vendes artill eriregemente salut med 21 skott. 

Därefter avsjöngs unisont "Vår Gud är oss en väldig borg" och ·slutli gen ut-

bringade kronprinsen ett leve för konungen "som beledsagades av hela för-

samlingens fyrfaldiga hurrarop" (SDS). Arbetet: "Seda n - - - kronprinsen ut-
bringat ett svagt besvarat leve för sin fader, avslutades festens offici ell a del." 

"D et rådde förvisso blott en mening hos all a som övervarit festens olika av-

delningar, att till densammas värdiga genomförande all t på det lyckligaste sam-

verkat", avslutade SDS sitt reportage. "Vackert strå lande ej för varmt väder, 

lyckad dekorering, präkti g tilltalande kantat, efterfö ljd av vår konungs hög-

stämda, allas sinnen vinnande tal fr amfört med kraftig och sonor stämma av 

landets tronföljare". Som framgått av de i texten inl agda citaten ur Arbetet 

för samma dag fr amgår att det förvisso rådde mer ä n en mening om festen. 

"Vädret var vackert, men värmen var högst besvärande" ansåg Arbetet. 

Landshövding Di ckson gav därefter middag för kronprinsen och honoratio-

res, i samband med vilk en Gustaf förrättade ordensutdelning. Börjeson och 

Weibull tilld elades kommendörskorset av vasaorden av 1 resp 2 kl assen medan 

D avid Frick fi ck riddarkorset av vasaorden I klassen. Efter avslutad middag 

reste kronprinsen till Skabersjö. 

På kväll en arrangerades en festkonsert i S :t Petri kyrka, varvid festkantaten 

ånyo framfördes under mera gynnsamma akustiska förhåll anden än vad ett 

torg kunde erbjuda. I övri gt avsjöngs " några välbekanta fosterländska sånger". 

H ela sångartruppen med K örling, Smith och Rosen i spetsen begav sig därefter 
till Pilstorp för en avslutningsfest. 

Vid konserten insamlade pengar användes till planteringar runt platsen vid 

statyn. 

Revision och likvidation 
D en 1.12. 1896 hade delägarna kall ats till sammanträde i Lund. Sedan alla 

utgif ter i samband med statyresandet nu var guldna anhöll Posse, att revisorer 

måtte utses att granska räkenskaperna, så att därefter användningen av even-
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Omedelbart eft er statyavtäckningen avsj öngs den för tillf äl let specia lkomponerade kan-
taten. H är stå r sångarna och orkestern på plats. Musiken utfördes av Södra skånska 
infanteriregementets musikkår. Kronprins Gustaf står i stram gi vakt under baldakinen, 
och på burspråket på rådhuset stå r hustrur och barn t il l några av de "54 tyrannerna" 
(tidningen Arbetets beteckning på stadsfullmäktige) . - Foto Anna Franke!. M almö 
museum. 



Sta tyavtäckningen formade sig till en folkf est. På detta fo to taget fr å n Hotel K ramer 
ser ma n den festkl ädda publiken med parasoll er fl anera läng' Stortorgets västsida i av-
vaktan å evenemanget. Foto. i\>Ialmö m useum, 

tuellt överskott kunde beslutas. Till revi sorer utsågs akademiräntmästaren R o-

bert Eklundh och konsul J H Dieden i M almö.43 

Ett år sena re, den 1. 12.1897, beslöt delägarna vid allmänt sammanträde, att 
överskottet, ca kr 11.600: --, skulle som gåva överlämnas till Lunds universitet 

under benämningen "Carl X Gustafs histori ska fond" .44 Styrelsen, som fi ck i 

uppdrag att bestämma om sättet för gåvans förvaltning beslöt att medlen skulle 
användas dels till den av Weibull författade .festskrift en och dels till en publika-

tion av diplomati ska handlingar rörande drottning Christinas vistelse i R om 

och Frankrike 1655- 1660.45 Beträffande det däreft er uppkommande över-

skottet skulle räntorna vart tredje år utdelas till fr ämjande av histori sk forsk-

ning och till utgiv ande av arbeten i Nordens histori a under Gustaf Il Adolf s, 

Christinas och Carlarnes tidevarv". D en nämnd, som skull e besluta om utde-

lande av medlen 'Skulle bestå av en professor i historia fr ån vart och ett av de 
skandinaviska universiteten ell er motsvarande.46 Ordförande i nämnden skall 

alltid vara professorn i historia vid Lunds universitet. 

Styrelsen överl ämnade år 1899 kr 1 o.ooo: - till universitetet. D en återstå-

ende kapitalbehållnin gen inkl ränta kr 3.1 34: 90 överlämnades tio år senare. 
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Avslutning 
Genom rytta rstatyn på Stortorget hade M almö erhållit ett betydelsefullt konst-

verk. D et är förståeligt att man i Malmö och Skåne indignerat reagerade när 

förslag år 1909 väcktes att resa en replik av Börjesons staty i Stockholm.47 

Tillkomsten av ryttarstatyn i l\!Ia lmö hade emellertid ej som så många senare 

historiska minnesmärken sin huvudsakliga grund i det sena 1800-talets och det 

tidiga 1900-talets nationell a strömningar. Som ovan visats hade Posses förslag 

sina tankerötter i den av skandinavismens ideer präglade vVeibullska historie-

uppfattningen. M artin Weibull kom också inom styrelsen att .i stor utsträck-

ning prägla verksamheten. Det var han och Gustaf Upmark som fick styrelsens 

uppdrag att upprätta program för stodens utförande. D et var också Weibull, 

som författade den festskrift som förelåg färdig till statyavtäckningen. I denna 

festskrift är han angelägen fr amhåll a, att det ä r Carl X Gustafs önskan att ena 
Norden som gör honom till en stor monark:48 

" Den uppgift, som framställde sig för Carl X Gustaf är sålunda framsprung-

en innerst ur den svenska storhetstidens statsförhåll anden. Att bringa den 

Skandinaviska Nordens inre ordning i överensstämmelse med Sveriges nya 

maktställning, det var yt terst det problem, som framställde sig för honom. På 

dess lösning har kanske det svenska storväldets öde berott. Han har i befastandet 

av Gustaf Il Adolfs och Axel Oxenstiernas verk sett summan av sin konunga-

plikt. Ur denna och ej ur vårt århundrades nationella synpunkter, med vilka 

allt detta ingenting har gemensamt, skall han bedömas. D et är statsli vets krav, 

som förde hans politi ska snill e i riktningen mot sammanhållning och enhet." 

Den nationell a historieuppfattning, som dominerade vid tidpunkten för staty-

avtäckningen satte naturli gen den färdigställd a statyn i en annan idehistorisk 

belysning än elen ursprungligen avsedda. D et b lev därför naturligt att Weibull 

även beträffande överskottsmedlen styr utvecklingen till ett konsekvent slut. 

Medlen skall användas till främjande av historisk forskning och till utgivande 

av arbeten i Nordens historia, och alla de historiska universitetsinstitutionerna 

i Skandinavien skall vara representerade i den utdelande nämnden. D ärigenom 

har elen ursprungliga tanken kunnat vidarebefordras in i vår tid. Statyn har 

emell ertid under sina 75 år haft svårare att kommunicera sitt ursprungliga 

budskap med nutiden. 
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Hyllie gamla kyrkogård 
AV I NGE TYNELL 

När Hylli e församling nu återuppstått, även om dess område blivit helt annor-
lunda än den gamla församlingens, ka n det vara anledning påminna om, att 

socknens gamla kyrkogård finn s kvar, fast kyrkan raserades redan 1889. Efter 

1964 års renovering av kyrkogården och restaurering av gravstenarna är plat-

sen en vacker och still a idyll bland resterna av den forna byn. 

D en syn, som möter oss i dag, är i stort sett resu lta tet av elen 1899 verkställd a 
uppstädningen efter kyrkrivni ngen tio å r tid igare. Detta arbete lär ha inneburi t 

en hårdhänt utjämning av gravkull ar och omfl yttning av gravstenar. Trots 

dessa radikala åtgärder f inns ett antal vackra och intressanta gravvårdar i 

behåll. De representerar tiden från 1 660 ti ll våra dagar. Några av stenarna 
har utsökt vacker dekor och mycket välhuggen text, all t vittnande om sten-
huggarnas stora yrkesskickli ghet. 

II 2 



\ 

Utvidgning 1874 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ... 
------- - ----- - ---- - ---- .. ' ' 

' ' ---- - - --- -- - -- ---- - --- -- .J L ------ --

Utvidgning 1853 

w - -
Gamla muren riven 1853 

Gamla muren ri ven 187'4 -----Gamla muren ri ven 1889 

M W M I I + + + M M M M 

Mur uppförd 1 SH och riven 

Nuvarande mur en uppförd 1853 

Staket uppfört 187'4 rivet 1889 

Ging anlagd 18'41 -Port eller lucka 

En stor del av gravställ ena håll es i ordning av kyrkogårdsförvaltningen i 
M almö, men det finns gamla hylli e-familj er, som än i dag vårdar sina förfäders 
gravar, trots att de själva har familj egravar på L imhamns kyrkogård. - Ännu 
sker gravsättningar i H ylli e. 

När H ylli e kyrkogård togs i bruk SOilf begravningsplats är ej närmare u t-
forska t, men mot bakgrund av att Ingemar Ingers i sin framställning om ort-
namn i M almö konstaterar, att namnet H ylli e är väl belagt sedan r roo-talet,1 
måste platsen ha mottagit stoftet efter avlidna hylli ebor i minst 700 år. 

För att få ett begrepp om hur p la tsen tog sig ut då den var socknens reli-
giösa centrum, måste man gå till baka till bevarade arki vali er, främst socken-
stämmoprotokoll , kyrkoräkenskaper och kartor. 

I r 828 års beskri vning av kyrkogården omtalas, att den var 87 alnar 

( 5 r ,5 m ) fr ån öster till väster och 7 r alnar ( 42 m ) från norr till söder.2 
Arealen skulle sålunda va ra något över 2 . r 50 m2. J ämför man ovanstående 
med r 790 års skift eskarta finner man, att beskri vningen är något lättvindigt 
gjord. Enligt kartan skull e västra sidan vara omkring 38 m lång, den norra 
omkring 50 m, den östra omkring 41,5 m och den södra omkring 53 m.3 
Ingen av vinkl arna var rät. Arealen var ungefär 2.025 m2. 

K yrkogården var omgiven av en stenmur, som var täckt med skälade tak-
tegel. Av till gängli ga handlingar, bl a r 702 års karta över H ylli e by, framgår, 
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På H ylli e gamla kyrkogård å terfinnes ä reminnen över framlidna högreståndspersoner; 
ovan den tidigare i kyrkan befin tli ga stenen över överstinnan Catharina Eli sabeth de Pi ron, 
död 1660. - Foto Bo F i\!I årtensson. 

att en port och två "luckor" ledde genom muren.4 K yrkogårdsporten var belä-
gen i norra muren och rakt norr om koret, allt så en bit från murens nordöstra 
hörn, och den vette ut mot en lit en kl ämma bakom sjukstugan, som låg norr 
om kyrkogården. 1 820 var porten så skröplig, a tt man beslöt bygga om den. 5 

Samtidigt passade m an på att fl ytta den till västra muren. Flyttningen va r 
ändamålsenlig, eftersom porten kom att leda ut till bygatan. Precis var man 
byggde den nya porten, vet man inte, men bortå t kyrkogårdens nordvästra 
hörn måste det ha varit ( jfr nedan ) . 

Enligt 1 702 års karta fanns " luckorna" i östra och västra murarna. Båda 
ledde ut från den södra delen av kyrkogården. K artans placering av västra 
" luckan" stämmer inte med uppgift er i kyrkoräkenskaperna, som ha r en tydlig 
uppgift om, att " luckan" var belägen mitt för och intill stora ingångsdörren 
till j<yrkan och dörren i sin tur i tornets västsida. Ordalydelsen i ett protokoll 
( jfr nedan ) måste tydas så, att östra och ｶ ｾｳ ｴ ｲ｡＠ " luckorna" inte var placerade 
mitt för varandra. 
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Det bestående intrycket är emell ertid lantkyrkogården -- n u sedan länge inom Malmö 
gränser. Ovan en enkel minnesgärd fr ån 1800-ta lets senare hälft. - Foto Bo F Mårtensson. 

1841 konstaterades i ett sockenstämmoprotokoll, att prydligheten på kyrko-
gården skull e vinna på att man anlade gångar på kyrkogården, samt att man 
gav gravställ ena en inbördes mera bestämd avgränsning än de tidigare haft.6 
Gången skulle vara fyra alnar bred och leda från stora kyrkogårdsporten 
österut längs kyrkans norra sida fr am förbi koret. Där skulle den vika söderut 
förbi sakristian till en gång, som skull e anläggas från östra " luckan" längs 
kyrkans södra sida till västra muren. D å västra " luckan" inte nämndes i detta 
sammanhang bevisas härav, vad ovan sagts om deras inbördes placering. 

T re citat ur ett sockenstämmoprotokoll '2 7 /4 1 834 kan bevisa västra " luckans" 
placering :7 

"A llt sedan - - - Stora ingången till K yrkan blivit öppnad å Västra 
ändan under Tornet" 

'2 "samma förhåll ande ägde rum uti den midt före / kyrkodörren/, tädt intill , 
belägna Kyrkogårdsluckan" 
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3 "en sådan golvl äggning - - - bör fortsätta på det korta mell anrummet 
frå n K yrkodörren ti ll elen uti K yrkogårclsluckan". 

I samband med de ovan antydda arbetena på kyrkogården blev ungefär en 
tredjedel av dess areal avsatt ti ll allmän begravningsplats, dvs. pla ts för begrav-
ning av elen icke besuttna befolkningens clöcla.8 

Även beträffande kyrkogårclsportens och " luckornas" utseende och karaktär 
lämna r protokoll en besked. Ursprungligen hade både port och " luckor" pelare 
murade av tegelsten. De ti ll slöts med massiv a portar. I samband med fl ytt-
ningen av porten Ｑ ＸｾＲＰ＠ anskaffades två " halvportar", som skull e röclmålas.9 

1834 bestämde man sig för att låta slå valv över båda " luckorna" för att ge 
pelarna bättre styrka, och år 1837 vi dtogs samma åtgärd med kyrkogårclspor-
ten, men då nämndes i protokoll en, att valvet var täckt med taktege!.10 Tro-
li gen har valven över " luckorna" varit skyclclacle på samma sätt. 

En allt mer ti ll tagande p latsbrist på kyrkogården, beroende på elen snabba 
befolkningsökningen på Limhamn, debatterades upprepade gånger under 
mitten av 1800-ta let. En utökning av kyrkogården åt norr föreslogs 1853. 
Kyrk an ägde där en jorclbit på ca 3 kappelancl, men man fann många skäl för 
att underkänna elen som begravningplats. Den ansågs vara för lit en för beho-
vet, och elen var till en del bortstaclcl på li vstid, men det tyngst vägande skälet 
var, att elen var lågläncl och full av käll språng. 

Enda lösningen var att utöka kyrkogården åt söder. Detta verkställdes på så 
sätt, att en g alnar (5,35 m ) bred väg, som löpte utanför södra kyrkogårdsmu-
ren, lades till kyrkogården lik som en 6 kappelancl stor del av H ylli e N :o 31, 
som gränsade till vägens södra sicl a.11 Kyrkogården ökades p å så sätt med ett 
område, som var lika långt som södra kyrkogårdsmuren, 89 alnar (52,85 m ). 
och 38Y2 alnar (22,85 m ) brett. H äri är elen ovannämnda vägen inräknad. 

Utvidgningen av kyrkogården blev inte någon bill ig affär för socknen. För de 
kappelanclen av n :o 31 betalades 400 daler banko. Därti ll kom 26 daler 32 
ski lli ng, som man fi ck betala för ett hus, som låg på området och som skull e 
n vas. 

På hösten 1853 beslöts, att en mur skull e uppföras längs det nya områdets 
västra, södra och östra sidor. D en gamla södra m uren skull e rivas och rivnings-
materialet användas i elen nya, som i övrigt skull e uppföras av tegel och grå-
sten lagda i murbruk av lera . Dock skull e rent kalkbruk a nvändas ti ll elen 
översta alnen. Muren skull e täckas med taktegel samt rappas med rent ka lk-
bruk.12 

Murens tjocklek bestämdes ti ll 1 Y2 aln och höjden till 3 alnar i kyrkogår-
dens sydöstra och sydvästra hörn. Överkanten skull e vara hori sontell oavsett 
markens lutning. I övergången mellan nya och gamla muren skulle nya portar 
anordnas i öster och väster och en bred gång anläggas mell an dem. Två 
tegelpelare under tak av zinkplåt vid vardera porten skulle uppbära 2 j'2 alnar 
höga gjutjärnsportar. 
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T ypiska gravvårda r på H ylli e gamla kyrkogård. - Foto Bo F M år tensson. 
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D en på 1880-talet nedrivna Hylli e kyrka. Teckning av G F Kar!in. 

D en nya gången korn sålunda att löpa lä ngs den gamla kyrkogårdens södra 
gräns och på den ovan omtalade vägen. Därtill kan nämnas, att under gräv-
ning längs södra kanten av gravstället n:o 6 i kvarteret F påträffades gråstenar 

och tegelstensskärvor, som kan härröra från den gamla muren. 
Arbetet med den södra delen av kyrkogården skull e vara avslutat före sep-

tember 1854 och kom att kosta 1 090 daler banko. Slutligen avslutades arbetet 
rnc::I planering av området samt plantering av träd och ligusterhäckar för till -
sammans 46 daler 32 ski ll ing.13 

Efter tj ugo år, allt så I 874, blev det åter aktuell t att utvidga kyrkogården.11 

Denna gång fick alla betänkli gheter mot att använda det vattensjuka området 
mell an kyrkogårc1en och skolan fara. D et fanns helt enkelt ingen annan jord 
att ti ll gå. För att ytterligare öka utrymmet medtogs även den del av skolp lat-
sen, som använts ti ll skolträdgård. Två hus, som låg på området, skull e rivas 
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så snart de hunnit utrymmas. Denna nya del av kyrkogården skull e därefter 

användas som allmän begravningsplats. 
Västra muren förlängdes fram till kyrkogårdens nordvästra hörn medan 

övri ga delen av det nya området inhägnades med ett målat trästaket. D en 
gamla norra muren revs i samband med dessa arbeten.15 

Vid en gravöppning på gravställ et n :r 13 i kvarteret C påträffades gråstenar 
av en sådan storlek, att de måste sprängas bort.1G D e utgjorde med all säkerhet 

rester av den gamla muren. 

Sedan dessa arbeten slutförts, har kyrkogården i stort sett fått vara i fred 

till kyrkskrivningen 1889, en händelse, som måste ha lämnat djupa spår efter 
sig. Efter rivningen verkställdes den hårdhänta storstädning, som nämndes i 

inledningen här ovan. Rivningsarbetet berörde även kyrkogårdsmurarna, som 
raserades på både östra och västra sidan från de stora grindarna och norrut.17 

Murarna liksom staketet lä ngs norra sidan ersattes med häckar. Redan efter 

tio år genomgick kyrkogården ytterli gare en renovering med bl a ny kvarters-
indelning.18 

D en senast verkställda restaureringen av kyrkogård och gravstenar slutfördes 
1964 i K yrkogårdsförvaltningens regi. En förteckning med fotografier över 

gravstenarna på H ylli e gamla kyrkogård har av författaren upprätta ts och över-
lämnats till M almö stadsarki v. 

NOTER: 
1 :VIFA 1 959, s 54. 
ｾ＠ 1828 å rs inventarium av H ylli e kyrka, 

LLA. 
3 1 790 års skift eskarta över Hyllie by, 

Lantmäterik ontoret. 
4 Prostv isitarion i Bunkeflo och H ylli e 

sept 181 9, 1 702 års karta över Hyllie by, 
Lantmäterikon torct. 

3K I 25/3 1820. 
GK 27/9 1841. 
7K 27/4 1834 .. 
BK I 27/9 184 1. 
"Prostvi sitati onen i Bunkeflo och Hylli e 

i sept 18 19, K I 3115 1820 § 1. 

rnK 1 10/6 18:14 § 4 och K I 12/3 1837 
§ 3. 

Förkortningar : 

K I , sockenstämrnoprotokoll , l\ISA. 
L Ia, kyrkans räkenskaper, MSA. 
0 I , handlingar rörande kyrkobyggnaden 

m rn. !vlSA. 

11 K I 1 2/6 1 853 § 3 och Akt 19, Lirn-
harnns köping, Lantmäterikontoret. 

12 K 1 6 .110 1853. 
11 Lia1854. 
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rn Enl meddelande av en stenhuggare, som 
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ej verifierad upplysning av en hylli e-bo 
ägde sprängningen rum 1904. 

17 0 I Byggnadskontrakt av 1 2/3 1889, K I 
20/8 1889 § 2. 

18 K I 5/4 I 899 § I. 



Anteckningar till en Malmö-
bibliografi för år 1970 
(med till ägg från föregående år) 

Av M ARGIT J oHANSO N 

A meen, L ennart , Det medeltida M al-

mö och året 1969. - SDS 14/4. 
A nderberg, Carl Olof, Musikteater i 

M almö. Några ti ll bakabli ckar och 
framtidsfunderingar. il !. - Musik 

i Skåne. 1970, s 102- 117. 
Andersson, Bengt, H erz, Liva, M eurle, 

K ristina, Några etniska minorite-
ter i Malmö - judar, jugoslaver 
och greker. - Socialvård och sam-

häll sförändring. 1970, s 243- 289. 
[A ndersson, H elge], Adelspersoner le-

ver kvar i namnen på Oxiegårdar. 
[Fredriksberg och Kri stineberg.] 

Av H .A. - SkD 5/5. 
- Gammal busslinj e upplever renäs-

sans [M almö- T orup] - SkD 

14/7. 
- Gammal lantegendom naggas 

kanten [Kronetorp] - SkD 26/5. 
- H ar en sjöman gett namn åt egen-

domen Toftanäs? - SkD 25/8. 
- Historik kring Rosengård - SkD 

14/5. 
- Historiskt malmöhus blir nations-

hus [Berghska huset] - SkD 22/4. 
- I Bornehöved - idyll isk nordtysk 

by - där har malmöregemen te 
minnessten - SkD 1 1 /6. 

- M almöbibli ografi ger besked om 

enastående kul turgärning. [L eif 

Ljungberg] - SkD 9/4. 

- M alttorkor i malmötrakten bör in-
registreras som kul turminnen -

Byahornet/Skåneland 29 ( 1970) , 

s 497- 498. 
- Rosengårds corps-de-logi - SDS 

rn/5. 
- Sagans dunkel omger Torups 

slottshistoria - SkD 3/6. 

- Sla rvig stenhuggare gav husiekan-
tor åldersrekord [Jacob N il sson] 
- SkD II / 11. 

- Södra Sall erups klockaregård. Il l. 

litt. - MFA 38 (1970), s 42- 58. 

- U ng dansk blev fl ygpionj är genom 
första Öresundsfl ygningen [ 191 o] 

- SkD 7/7. 

-- Vannagården minner om svunnen 
Husieidyll - SkD 14/7. 

- Vapensköld minner om försvensk-
ningen [S. Sall erups kyrka ] 

SkD 27/ 1. 

Andersson, K nut, Verksamheten vid 
Scenskolan i Malmö. Ill. - A rki-
tektur. 70 (1970): 1I , s 13- 16. 

Andreas, Bengt, Gamla och nya orglar 
i Skåne. Il!. - Musik i Skåne. 

I 970, S 24- 33. 

120 



[Arwastsson, Hans Erik], Inget ob-
skyrt här: Lottköpande bröder 
blev Svarta Orden. Av Arwast 
[pseud]. [Gamla sällskapet eller 
Svarta Orden] - SDS 22/3. 
Malmö ridklubb 50 år. Av Arwast 

[pseud]. - SDS 5/5. 
Att planera en stad. Red: E.Borgen-

hammar. [Bl a H. Swedner: Sane-
ring i Malmö samt Skolsegrega-
tion] . Sthlm 1970. 224 s. 

Aurell, Bengt, Sundering - eller vad? 
Redogörelse om sanering av Mal-
mö stadskärna. - Gyproc nytt 9 
(1969) :3, s 8- 10. 

Bager, Einar, Diedenska huset. Il!. -

MFA 38 (1970) , s 21- 30. 
- Jacob Nielsen Guldsmeds silver-

sked - SDS 3/7. - Även MFÅ 

38 (1970), s 132. 
Behring, Annmari, Det " svaga" kö-

nets forum - äldst i sitt slag. 
"Gamla klubben" fyller 70. [Mal-
mö socialdemokratiska kvinno-
klubb] - Arbetet 27/9. 

Berge, Thorbjörn & Lundberg, Sven, 

Cancer Malmö 1958- 1966. 
[Undersökning vid patologiska in-
stitutionen i Malmö.] - Läkartid-

ningen 67 (1970), s 5531- 5536. 
Bjurström, Per, Max Walter Svan-

bergs Misantropen på Dramaten. 
Il!. - Paletten 31 ( 1970) :2, s 

26- 28, 55· 
Blomkvist, Bo, Fackföreningsrörelsen 

före August Palm. - Studiekam-

raten. 52 (1970), s 79- 81. 
Badman, Erik, Det gamla Malmö. 

[Kulturhistoriska skisser]. 

[1 - 21.] - KvP 2/ 2- 12/ 6. 
Brawne, Michael, Bibliotheken. Archi-

tektur und Einrichtungen. [Bl a 
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Biicherei der Lehrerbildungsan-
stalt, Malmö] Teufen 1970. 187 s. 
Il!. 

Bringmark, Gösta, Unikt 25-årsjubi-
leum. Arbetet tryckte dansk illegal 
frihets tidning. - Regletten. 1 o 

(1970) :1 , s 6- 7. 
Broberg, Peter & Spangenberg 

Schmidt, Kaj, Drommen om Scan-
topia. Tankar om människor och 
framtid i Sydskandinavien. Täby 

1970. 152 s. 
Braman, Sten, Fram tidsvisioner. 

[Konserthus i Malmö] - Musik i 

Skåne. 1970, s 16- 23. 
Bunkeflobladet. Information för med-

lemmarna i Föreningen Bunkeflo-
strands södra villastad. Arg. 1 

( 1969)-. 
Börjesson, Roger, M almgren, Göran 

& Pedersen, Britt , Närservice i 
Högaholm. [En sociologisk under-
sökning bland presumtiva hyres-
gäster i Högaholm av en forskar-
grupp vid Tekniska högskolan i 

Lund.] [Malmö 1970]. 54 s. 
Carlsson, Frans, En hjullåsbössa från 

1500-talets senare del. - Pistol 
Fm/ 1826. - Rappirer. Il!. [Mal-
mö museum] - Kring Malmöhus. 

I (1970), S 59- ]3. 
- Malmömynt slagna av Jörgen 

Kock. Ill. - Kring Malmöhus. 

I (1970), S 74- 76. 
Christensen, Ccesar, Heimdall 1891-

1 968. Malmö 1 969. 54 s. Il!. portr. 
Christoffersson, Johan Elof, Från 

1800-talets Hyllie. - Limhamnia-

na. 12 (1970), s 17- 43. 
Clementson, Arne, In memonam. 

[Oskar Persson] . - Bokvännen. 

25 ( 1970), s 26, 47· 



Cronquist, NI aria, Tänkebok. [M or-
gonböner vid Högre allmänna lä-

roverket för flickor l 93 l - 1 95 7]. 
M almö 1970. 92 s. 

Dackman, Tryggve, Skånes vattenför-
sörjning. - Svensk lantmäteritid-

skrift. 62 (1970), s 97- 102. 

Dagligt liv i Skåne. Boken om li v och 
leverne i landskapet från 1800 till 
1 920. Sammanställd av Carl-E. 
Ohlfo. [I]. Gbg I 970. 

Detta med mode. Utg. med anledning 
av AB Cason-Kläders 50-årsjubi-
leum. R ed: H ans Ingvar R anson. 
Ma lmö 1970. 60 s. Ill. portr. 

Ed strand, Gisela & Swedner, Harald, 

Skolsegregation i Malmö. - So-
cialv ård och samhällsförändring. 

1970, s 190- 215. 

Ekberg, F. , Dopskålen i S:t Petri 50 
år. Landets största sil verarbete -
SDS 8/ 12. 

Ekonomisk karta över Sverige. M al-
möhus län. Skala 1 :10000. Utg. av 
Rikets allmänna kartverk. [M al-
mö, Fosie, Limhamn] Sthlm 1970. 

Enerfors, Thure, Ekbrant, Linus & 
Gunnarson, Willum, Malmö kolo-
niföreningars centralförening 191 9 
- 1969. [Jubileumsskrift] M almö 

1970. 31 s. Il!. 
Fiorentes, Nfikael, L indgren, Gunnar 

& Svanström, L eif, Ålderdoms-
hemmet - en institution för fris-
ka? [Åldrin gsvården i Malmö] -
Socialvård och samhäll sföränd-

ring. 1970, s 79- 95. 
Fischer, Ernst, Hon vävde sitt li v. 

[Hannah Ryggen] - SDS 13/2. 
Flygplats vid Sturup. Förslag ti ll ut-

byggnadsplan utfört på uppdrag 

av Luftfartsverket. Sthlm I 969. 

32 s. 

Frostin, Ernst, I Oxens tecken. [Inneh 
bl a artikl ar om Axel Ebbe ·och 
Nanna Lundh-Eriksson samt disp . 

D e territorio Oxie 1754.J Vel linge 
1970. 142 s. Ill. litt . (Oxie härads 
hembygdsförenings årsbok. 1- 2. ) 

Garmer, Karin & Tavel/, L ena, Bib-
li otek i Malmö. [Sociologisk bear-
betning av undersökningar som 
utfördes av Harald Swedner 1 963 
och 1964.] Lund I 970. I 30 s. 
K art. (Sociologiska institutionen, 
Lunds universitet) . 

Gasslander, Kurt, Teoretisk ram för 
en sociologisk studie på alkoholpo-
liklinik en i Malmö. Litt . -- Social-
vård och samhäll sförändring. 

I 970, S 290- 304, 

Geij erstam, Olof af, Burlövs kyrko-
brödrakår 1 o år. - Burlövs för-
samlingsblad. 28 ( 1970) : nr 86. 

Genell -Harri e, . L isa, Fnys inte åt 
SISK ! [Samarbetsnämnden på 
Munkhätteskolan i M almö.] 
Lärartidningen/Svensk skoltid-

ning. 4 ( 1 970) :8, s 28- 3 l. 

Generalplan för del av Malmö I 969. 
Oxieutredningen upprättad av 
stadsingenjörskontoret i M almö i 

mars 1970. Malmö 1970. 21 s. 16 
kartor. 

Glimmeby, Börj e, D å var Rosengård 
societetens högborg - Arbetet 

17/5. 
AB Gumaelius, M almö. I dag är i 

morgon i går. [Malmö 1970]. 12 
s. Ill. portr. 

Gustaf son, Ragnar, Malmö teaterkrö-

nika 1596- 1808. 2. 1793- 1808. 
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Il!. portr. - MF A 38 ( 1970), s 63 
- 85. 

H allander, Håkan, Skånskt och annat. 
Naturhistorisk presentation. [Na-
turhistoriska avd. vid Malmö mu-
seum] Il!. - Kring Malmöhus. r 

( r970), s 143- 174. 
H aiisson, Birgitta, Privat bokinnehav i 

Malmö 1800- 1810. [Lund 1970.] 

45 s. /Trebetygsuppsats./ 

[Hanson, Knut], I självförsvar. Av 
Knut L agrup [pseud J. Gbg r 970. 
129 s. 

H eintze, Ingeborg, Informationsdienst 
und L eserberatung in der moder-
nen schwedischen Volksbibliothek. 

1969. ro s. 

H emvärnet. 30 ( 1970) :h. 4. [Handlar 
om M almö FO - ett gränsland.] 

Holgersson, L eif, Boendestrukturen -
symtom på klassamhället. Il!. litt. 
[Bl a Östergård] - Att bo. 20 

( 1970), s 209- 217. 

Halm, Ingvar, Jörgen Fogelquists En 
midsommarnattsdröm på Malmö 
stadsteater. Ill . - Paletten. 3 1 

(1970) :2, s 29- 31, 52. 

H ommerberg, C., Christian Bergh re-

divivus. - MFA 38 ( 1970), s 133· 

Högahalm och Lindängen, två nya 
bostadsområden i Malmö. Il!. -

Gyproc-nytt. ro ( r970) :4, s 14-
r 7. 

Ingers, Ingemar, Ortnamn i Malmö. 
8. Oxie, Lockarps och Glostorps 
socknar. - MF A 38 ( 1 970), s 86 
- 97. 

J aiistad, Hans, Museal rundvandring. 

[1 - 3] - Arbetet 12/rr, 29/rr, 
6/r 2. 

Joelsson, Lars, Gäst på ålderdomshem. 
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- Socialvård och samhällsföränd-

ring. 1970, s 96- 11 r. 
Johansson, Carleric, Artikelserie om 

det gamla Malmö. Teckningar av 
Ake Waldemar Larsson. [Röde 
bagaren. - Flodgatan 7. - Tri-
angeln. - Dahlström, svarvare. 
- Tornet på Backarna.] - Arbe-

tet 5/4, 12/4, 19/4, 26/4, 3/5. 
- Ljuva 20-tal - då malmöbon 

smorde kråset i glada boksko-

gen ... Arbetet 5/2. 

Johansson, Eivor, Personal på ålder-
domshem. [Intervjuundersökning 
i Malmö.] - Socialvård och sam-

hällsförändring. 1970, s 112- 129. 
Johansson, Majken, " Han kan för-

vandla all t" . [Självbiografiska an-
teckningar.] - Tro och liv . 29 

( 1970) :1, s 4- 14. 
Vårlycka vid Öresund. [Fräls-
ningsarmens barnhem.] - Strids-

ropet. 88 ( 1970:21), s 16- 17. 
Johanson, Margit, Anteckningar till 

en malmöbibliografi för r 969. -
MFA 38 ( 1970), s 120- 130. 

Johansson, Östen, Högavlönade bor i 
särskild stadsdel. [Om bostadsseg-
regation i M almö.] - Vår bostad. 

1970:4, s 12- 13. 
Jonasson, Anders, Byggherrarna. [B l a 

om Arlövsgården]. Sthlm 1970. 
Jones, H eather & .Nfedlock, Lynne, 

Children's libraries in Scandina-
via. [Bl a Malmö stadsbibliotek.] 
- Library review. 22 ( r 970), s 

251- 254. 
Jonsson, Bengt Inge, Skåne. Sthlm 

l 970. 95 s. Il!. kart. litt. 
Juhlin, C. H., Vad säger limhamnarna 

- i dag? Il!. - Limhamniana. r 2 

( 1970), s 53- 60. 



Karlander, Per Olof, På dödens åker. 
Reflexioner kring en gammal kyr-
kogård. [Gamla kyrkogården i 
Malmö.] - Byahornet/Skåneland 

29 (1970), s 461- 463. 
Kring Malmöhus. En årsbok utg. av 

Malmö museum. [Arg 1] ( 19 70). 
Ill. 

Källsbo, Arne, Urbaniseringsprocessen 
i Sydväst-Skåne. - Svensk lant-
mäteritidskrift. 62 ( 1970), s 71--
82. 
Översiktsplanering i sydvästra Skå-
ne. - Kommunal tidskrift. 3 

( 1970), s 17- 19. 
Larsson, Gunnar Justus, Slottsstadens 

scoutkår 20 år. Malmö 1970, 39 s. 
Ill. portr. , 

Larsson, Lars Erik , " Di fås te fjeclen" . 
[Minnen] - Musik i Skåne. 1970, 
s 11- 15. 

L ekholm, C. G., Det äldsta Malmö-
hus. Ill. litt. - Kring M almöhus. 

I ( 1970), S 7- 29. 
Lindgren, Gunnar, Socialläkarverk-

samheten i Malmö. - Socialme-

dicinsk tidskrift. 4 7 ( 1970), s 498 
- 501. 

Lindhagen, Nils, Blick in i elen sjuke 
Hill s värld. Ill. - Paletten 3 1 

( 1970) :2, s 8- 15, 56. 
Lindqvist, Sven, Bebyggelseklim atiska 

studier. [Bl a om Malmö.] Lund 

1970. 205 s. 

Lians club, M almö. M atrikel. Malmö 
1970. [8 s.] 

Lundberg, S vante, M ånsson, Sven-
Axel & W elandcr, Hans, Demon-
stranter. [Analys av demonstratio-
ner bl a i Malmö.] Sthlm 1970. 
226 s. 

ｌｵｮ､ｱｵｩｾｴ Ｌ＠ Bo Ch. & Skogman, Olof 

G. , Sanningen om Sturup. - Tek-
nisk tidskrift. 100 ( 1970) :2, s 12-
16. 

Lundquist, Kj ell , Vad blev det av 
sjömansgårclen i M almö? Ill. Ｍｾ＠

Från sydsvenska hamnar. 1970: 
hösten, s 6- 10. 

Luthander, L ennart, En earl på Mal-
möhus. Fången Bothwell får min-
nesrum. - GHT 2/5. 

Lång, H elmer, M ax Walter Svanberg 
och " Hymnen till kvinnan". -
Litterära strövtåg. Utg av Syd-

kraft . 1970, s 72- 79. 
Löfström, Inge, Sven Lidman i Mal-

mö. - Brev från Sven Lidman. -

SDS 23/6, 30/6. 
Mal mö katolska församlin g 1 oo år. -

Katol:;k kyrkotidning. 45 ( 1970) : 
19, s 6. 

.Malmö stad. Drätselkontoret. Presen-
tation av M almö stads kommunal-
ekonomiska långtidsplanering 

(KELP) 1971- 1975. M almö 
1970. 32, 31 s. 

Malmö stads förvaltningar 1970. Sam-
manställd i maj av Drätselkonto-
rets statistikavdelning. Malmö 

I 970. 44 S. 

Malmö stadsbibli otek. Utredning om 
huvudbibliotekets lokalfrågor. [Ut-
förd av fastighetskontorets hus-
byggnadsavd. i samråd med led-
ningen för staclsbiblioteket.] Mal-

mö I 970- 69 bl. Ill. 
M odeer, Kj ell A , Berghska hemmet. 

Ill. litt. - MFA 38 ( 1970), s 59 
- 62. 

- Leif Ljungbergs bibliografi. Utg. 
av M almö forminnesförening. 
Malmö 1970. 24 s. - Även MFA 

38 (1970), s 5- 18. 
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Malmö och folkskolans sekularise-
ring. (Rec. av L. Tegborg, Folk-
skolans sekularisering. - MF Å 38 

( 1970), s 136- 137. 
Trendelenburgska gravplatsen. -

MFA 38 (1970) , s 13r. 
Det moderna Sverige. 3. Götaland 

syd. Sthlm r 970. 256 s. Ill. kart. 
Musik i Skåne. Red : Ragnar Gustaf-

son. Malmö 1970. 143 s. 111. 
(SDS:s årsbok 1971) . 

Myran. Elevrådets information till 
elever [vid Malmö stads yrkessko-

lor. J [Arg. 1] ( 1970)-. 

Mårtensson, Jan, H an dog i ett ving-
brus och lever i sin sång. [Hjalmar 

Gullberg.J - KvP 19/4. 
j\;f årtenson, Jan, Underjordiska A l-

narpsströmmen ger Skåne vatten. 
- Arbetet 6/6. 

Nilsson, Bodil, Rapport från Öster-
gård. 111. - Synpunkten. 7 ( 1 970) 

:3/4, S 2- IO. 

- - Östergård - Österhus. 111. - Syn-

punkten. 7 (1970) :r , s 2- 7. 
Några fakta om Öresundsregionen. 

K artor. och statistik. Sammanställt 
av Egnsplanrådet i Köpenhamn 
och Sydvästra Skånes kommunal-
förbund i Malmö. Malmö 1970. 
2 1 s. Kart. litt. 

Ohlström, Bo, Kockumsrapporten. 
Rapport från en undersökning vid 
skrovavdelningen på K ockums, 

M almö 1969. Sthlm 1970. 417 s. 
Ill. 

Persson, Louis, Rosengårds centrum, 
Malmö. - Gyproc-nytt. 10 ( 1970) 
:2, s 4- 7. 

Peterson, Bo & Zachrisson, Göran, 
Inflyttningen till nybyggda flerfa-
miljsfastigheter Malmö ._första 
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halvåret 1968. - Socialvård och 
samhäll sförändring. 1970, s 130-

159· 
Peterson, Bo E., Planering av den 

framtida koll ektivtrafiken i syd-
västra Skåne. 111. - Stadsbyggnad. 

38 ( 1970), s 177- 186. 
Rapport från Malmö stadsbiblioteks 

Ki rsebergsfili al maj 1970. Utarb. 
av personalen på Ki rsebergsfilial en 
och Anders J ärnegren. [L itteratur-

undersökningen. J Malmö 1970. 1 7 
s. Redogörelse även av E. östling 
och F. Ventura i BBL 55 ( 1970), 
Bogens verden 52 ( 1970), Tiden 
62 (1970), s 481- 485 samt Arbe-
tet 26)7. 

R engheden, Britt , En pionjär: förste 
sundsflygaren. [Robert Svendsen J 

- Arbetet 12/7. 

Resor mellan bostad och arbete. Res-
vaneundersökning i Malmö 1 966. 
U tg. av Malmö stads drätselkontor 
och Malmö gatukontor. Malmö 

1970. 39 s. K art. 
Robertson, Viola, Hakon H edemann-

Gade ( 1891- 1966) - Svenskt 
biografiskt lexikon. H. 88, 1970, 

s 412- 413. 
Rosenberg, Hild ing, Melodier till ett 

klockspel [vid Malmö rådhus J . 
Musik i Skåne. 1970, s 9- 10. 

Rosencrantz, H alger, "Samma år som 
Doffeln brann . . . " - Byahornet/ 

Skåneland. 29 ( 1970), s 490- 492. 
Rosengård, M almö. [Utg. av] Stads-

ingenjörskontorets planeringsav-
delning. Malmö 1969. 1 6 bl. Ill. 

Rubin, Tomas, Grattis, 70-armg. 
[öresundsbolaget] - Arbetet 3/5. 

(Ryggen, Hannah), H annah Ryggen. 
[Utg: Nordenfjeldske kunstindu-



strimuseum, Trondheim.] Trond-

heim 1 969. 60 s. Il!. portr. 

Rylander, Bertil , Sydsvenska ingen-
jörsbyrån AB. - M almöperspek-
tiv. 1970:2, s 12- 14. 

Sagner, Alf, Holger Rosencrantz in 
memoriam. Portr. - Byahornet/ 

Skåneland. 29 ( 1970), s 502- 505. 

- Rost. K åsören, prosalyrik ern och 
kri gshistorikern. En minnesruna. 
[Birger Rosenqvist ] Portr. - Bya-

hornet/Skåneland. 29 ( 1970) , s 

432- 435. 

Salomonsson, Bengt, Fynd från en 
privet. [Kv Carolus] - Ale. 10 

( 1970) :3, s 5- 12. 
Fynd från övergången forntid 
medeltid. [A lmgården] - Ett 
sprucket krus. [Fynd från gamla 
stan] - Offerfynd, Hind by mosse. 
Il!. - Krin g M almöhus. 1 ( 1970), 
s 50- 58. 

- Om stadens vall ar och gravar. Il!. 
litt. - Kring M almöhus. 

( 1970), s 31- 44. 
Thottska huset. En byggnadshisto-
risk undersökning. Il!. litt. -

MFA 38 ( 1970), s rn7- 119. 

Santesson, Arne & Skoglund, Rune, 
Fotogrammetrisk bank för M almö. 
- Svensk lantmäteritidskrift . 62 

( 1970), s 135- 139. 

S chmitz, Arne, Sista våren i Sjölunda? 

En bildsvit . - Skånes natur. 57 
( 1970) , s 64- 67. 

SDS:s karta över Malmö. Skala 

l: 12000. 1970. 77 X 56 cm. 

Sjukvården i Skåne. R apport ang. den 
skånska sjukvårdens framtida or-
ganisation och dimensionering 
lämnad av Kommitten för en ge-

mensam sjukvårdsplanering i Skå-
ne. M almö l 970. 262 s. Il!. 

Sjöqvist, Gunnar, M almö musikkon-

servatorium. Några data. Il!. -

Musik i Skåne. 1970, s 132- 137. 

Sjöström, K urt, Fattiga barnfamiljer i 
M almö. - Socialvård och sam-
häll sförändring. 1970, s 16c- 189. 

Skånes gymnastikförbund 60 år. --

Gymnastikbl adet. 49 ( 1970) :7 /8. 

Skånska konstnärsklubben. Medlems-

matrikel 1970. [ 16 s.] 

Kungl. Skånska luftvärnsregementet. 
Informationsskrift om Lv 4 1970. 
Malmö 1970. 30 s .. 

Sköld, Bo, Vad är SKYS? - Paletten. 

3 1 ( 1970) :2, s36,52. 
Slumsanering och social rehabilit e-

ring. Av H elena Altvall , Johan 
H ell strand, Johan Rode och H a-
rald Swedner. Litt. - Socialvård 
och samhäll sförändring. 1970, s 
216- 242. 

Snorrason, Egill , D ansk lxgeviden-
skabs boglige udtryk i det 16. og 
17. aarhundrede. [Bl a Christiern 
Pedersens och H enrik Smiths läke-
böcker]. - Bogvennen. 1968/70, 

s 249- 265. 

Socialförvaltningen i M almö. Hj älp-
medel, ekonomi, arbete . .. [ Infor-
mation om serviceåtgärder som er-
bjudes handikappade i M almö.] 
M almö 1970. 40 s. Il!. 

Socialvård och samhäll sförändring. 
Red: H arald Swedner. Sthlm 

1970. 321 s. 

Stenkil, Margareta, Öresundsområdet. 
Ett grupparbetsexperiment. Il!. --
Kring Malmöhus. 1 ( 1970), s 187 
- 196. 
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Stensman, Maili s, Form i M almö. Il!. 

- Form. 66 ( 1970),s316- 317. 

Ström dahl, Arne, Fritidsgård, biblio-
teksfili al och lekstuga i Kir seberg, 
M almö. Il!. - A rkitektur 70 

( 1970) :7, s 3 1- 33. 
Södra Fosie centrum, Malmö. 

Arkit ektur. 70 ( 1970) :7, s 34- 36. 

Swedner, Harald, Hur påverkas ele-
verna av att gå i stark t segregera-
de kl asser ? [Analys av Gun A tt-
ners och Anneli s Sisasks uppsats. J 
- K ommunal skolt idning. 39 
( 1970) , s 71- n 

- Sociologiens uppgif ter vid region-
och stadsplanering. 1- 2. [Ö3ter-
gård] - Att bo. 20 ( 1970),s 173 
- 178, 218- 224. 

Sydvästra Skånes kommunalfö rbund, 
Bostadsbyggnadsbehovet inom syd-

västra Skåne 1970- 1974. M almö 
1970. 16 bl. 

Söderberg, Lasse, Efter imagini sterna. 
[U no Svensson, Bert-Johnny Nils-
son, Bengt Böckman J - Paletten. 

3 1 ( 1970) :2, s 22- 25, 52. 

Tidm an, Yngve, 1vlalmö p lanerar med 
skolan i centrum. [Lindängen J -
Kommunal skolt idning. 39 ( 1970), 
s 38- 41, ro7. 

- U tredning pågår i M almö och 
Lund [på det sociala området J. 
- Socialt forum. 6 ( 1970), s 71-

79. 
- Öresundsgårdens service, steg i 

rätt riktning. - Socialnytt. 1970:4, 

s 52- 55. 

T ill häst! M edlemsblad för M almö 
civi la ryttareförening. Nr 50 (ap ril 

1970). 

Trafikräkningar i M almö 1969. [U tg 

12 7 

av J M almö stads gatukontor. 

M almö 1970. 74 bl. Il !. 

U pman, Ragnar, Ny fl ygplats vi d 
Sturup. - Arkit ektur. 70 ( 1 970) : 

5, s 30- 33. 

Wahlgren, Christer, På skil da fronter. 
U pplevelser som off icer och tid-
n ingsman. M almö 1970. 282 s. Il!. 
portr. 

W elinder, Stig, Geologisk undersök-
n ing av vall gravssediment. 

Kring Malmöhus. 1 ( 1970) , s 45-

49. 

W ettergren, Gunill a, Slumom råde i 
förvandling. [ Östergård J Il!. -
A rki tekttidningen. 1970 :2, s 9- 11 . 

Vide, Sven Berti l, Krogen Rumlaförbi 
[S Sall erup]. [Ortnamn] - K vP 

9/7. 
Widerberg, Berti l, Hörde du mig som 

ett knäpp? - Musik i Skåne. 

1970, s 40- 5 I. 
- Jordgubbsslottet i bokskogen. [To-

rup] - SDS 22/3. 
- Mercurius i kapprock. [M almö 

första stati onshus J - SDS 30/ 4. 
- Oborgerli ghetens väktarinnor. 

[Hi lda, Anna och Dora H erslow J 
- SDS 10/5. 

- Rivningstomternas fl ora: gråbo, 
smäll glim, rävarompa, groblad, 
binka, kärringtand. - SDS 9/8. 

- Stadsdelen som försvann. [N uv. 

Kungsparken J - SDS 15/ 1 l . 

[W iding, H ans], Självlärd forskare i 
20 å r. Skåne kartlagt i detalj . 

[H elge Andersson J - SDS 7 / 1 o. 

Vltr Frälsares församli ng 1870- 1970. 
Minnesvärda årtal. [Folder J . 

V år port mot kontinenten. [A rtik el-

samling i Byggnadsindustrin r 970, 



h. 6 om aktuell a byggnadsutveck-
lingen i M almö. Av Gabriel Winge 
m fl] - Byggnadsindustrin. 40 

( 1970) :6, s 18- 59. 
Välkommen till Malmö. En bok till 

den nyblivne malmöbon. 3 uppi. 
Sthlm 1970. 127 s. Il!. 

Y dstedt, Olle & Carlsson, Frans, M al-
mö S :t Petri kyrkas medeltida dop-

funta r. Ill . litt. - MF Å 38 ( 1970), 
s 98- !06. 

Aberg, Gustaf, S :t Nikolai, S :t Petri 
och S :a M ari a. Lit et " tvärforsk-
ning" angående 1600-tals-stenhug-

gare. Il!. litt . - MFÅ 38 (1970), 
s 3 1- 41. 

Akesson, Annie, Från radions och bi-
lens barndom. Il!. - Limhamnia-

na. 12 ( 1970) , s 44- 52. 
Astrand, Hans, Ars nova JO år [M al-

mö 1970. 32 s.] 
- Ars nova. En exklusiv hobbyverk-

samhet? - Musik i Skåne. 1970, 

s 138- 143. 
Salomon Smiths kammarmusikför-
ening. Il!. - Musik i Skåne. 1970, 
S I 18- 131. 

- Skånsk orkesterhistoria. Il!. -

Musik i Skåne. 1970, s 66- I01. 

öf verbeck, Erik, Från telegrambyrå-
strid till samdistribution. 50 år 
med Svenska tidningsutgivareför-
eningens södra krets. Hörby 1970. 
ｾｯｳ Ｎ＠ Portr. 

Öresundsregionen. Information om 
Öresundsregionen utg. av Öre-
sundsrådet 1969. [Sammanställd 
av en arbetsgrupp vid Skånes re-
gionplaneinstitut. J Lund 1969. 102 
s. Il!. kart. 

Öresundsregionen. [Av] Curt Åke 
Olsson, Karl Olof Olsson, J an-
Axel Persson, Lennart Åkesson. 
Lärobok. Lund 1970. 18 s. Il!. 

( Österli n, Anders), Anders Österlin. 
Lunds konsthall 10 okt.- 8 nov. 
1970. [Med biografiska anteck-
ningar av Birgit R ausing.] Lund 

I 970. I 6 S. IIJ. !itt . 

Österlin g, Anders, Miniatyrer från 

Falsterbo - SDS 30/8. 
- Sent i liv et. Dikter. [Bl a motiv 

från M almö] Sthlm 1970. 105 s. 
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ÄMNESREG ISTER 

Arkeologi 

Salomonsson, B, Fynd fr. en privet 
- Fynd f. övergången ... 

Bibliotek och bokhistoria 

Brawne, JVI , Bibliotheken 
Garmer, K & Tavell , L , Bibliotek i M almö 
Hansson, B, Privat bokinnehav 
H eintze, I , Informationsdienst 
Jones, H & Medlock, L , Children's 
lib raries 

Malmö stadsbibliotek, Utredning om lokal-
fr ågan 

Rapport fr Malmö stadsbiblioteks Kir se-
bergsfili a l 

Snorrason, E, Dansk la:gevidenskabs bog-
li ge udtryk 

Biografi och genealogi 
Andersson, H - Widing, H 
Basiliu s Goldsmid - Åberg, G 
Bergh, C - Hommerberg, C 
Bothwell, J - Luthandcr, L 

Ebbe, A - Frostin , E 
Fogelström, J - Holm, I 
Gullberg, H - Mårtensson, J 
H edemann-Gade, H - Robertson, V 
H erslow, H - Widerberg, B 
Hill, C F - Lindhagen, N 
Johansson, M , "Han kan förvandla allt " 
L a rsson, L E, "Di fåste fjeden" 
Ljungberg, L - Andersson, H ; Modeer, 
KÅ 
Lundh-Erikson, N - Frostin, E 
Persson, 0 - Clementson, A 
Nil sson, J - Andersson, H 
Rosencrantz, H - Sagner, A 
Rosenqvist, B - Sagner, A 
Ryggen, H - Fischer, E 
Swanberg, M W - Bjurström, P ; Lång, H 
Trendelenburg, C - Modeer, K Å 
Wahlgren, C, På skild a fronter 
Åkesson, A, Från radions barndom 
( Österlin, A ) , Anders Österlin 

Byggnadshistoria 

Andersson, H , Hi storik kring Rosengård 
Hi storiskt malmöhus 

- Rosengårds corps-de-logi 
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Sagans dunkel omger Torup 
S. Sall erups klocka regård 
Vannagården 

Bager, E, Diedenska huset 
Lekholm, C G, Det äldsta Malmöhus 
Modeer, K Å, Berghska hemmet 
Salomonsson, B, Thottska huset 
Widerberg, B, Jordgubbsslottet 
- ｾ Ｑ ｉ｣ｲ ｣ ｵｲｩｵ ｳ＠ i kapprock 

Byggverksamhet och stadsplanering 

Ameen, L, Det medeltid a M almö 
Andersson, H , Gammal lantegendom 
Högaholm och Lindängen 
Jonasson, A, Byggherrarna 
Lindqvist, S, Bebyggelseklimatiska studier 
Persson, L, Rosengårds centrum 
Rosengård 
Santesson, A & Skoglund, R, Fotogram-
metri sk bank 

Strömdahl, A, Fritidsgård 
- Södra Fosie centrum 
Widerberg, B, Stadsdelen som försvann 
Vår port mot kontinenten 

Föreningar 

Arwastsson, H E, Svarta orden 
Behring, A ｾ Ｑ ｉ Ｌ＠ " Gamla klubben" 
Christensen, C, H eimdall 
Encrfors, Y m fl , Malmö kolonif öreningar 
L arsson, L E, Slottsstadens scotukår 
Lions club Malmö 
Skå nska konstnä rsklubben 

F örsvarsviisen 

Carlsson, F, En hjull åsbössa 
Hemvärnet 
K Skå nska luft värnsregementet 

Handel, industri och hantverk 

D etta med mode 
AB Gumaelius 
Ohlström, B, Kockumsrapporten 
Rylander, B, Sydsvenska ingenörsbyrån 

H istoria 

A ndersson, H , Vapensköld 
Carlsson, F, Malmömynt 



Hälso- och sjukvård 

Berge, T & Lundberg, S, Cancer i Malmö 
Gasslander, K , Alkoholi stklin iken 
Lindgren, G, Sociall äka rverksamheten 
Sjukvården i Skåne 

I drott, gymnastik, sport och spel 

Årwastsson, H E, Ma lmö r idklubb 
Skånes gymnastikförbund 
Ti ll häst 

Kartor 

Ekonomisk karta 
SDS:s karta 

Kommunikationer 

Andersson, H, Gammal busslinj e 
F lygplats vid Sturup 
L undquist, B C & Skogman, 0 G, San-
ningen om Sturup 

Peterson, B, P lanering av koll ektivtrafik 
Rengheden, B, En pionjär 
Resor mell a n bostad o. arbete 
Rubin, T , Öresundsbolaget 
Trafikräkningen 
Uppman, R, Ny fl ygplats vid Sturup 

Konst och konsthantverk 

Bager, E, Jacob Nielsens silversked 
(Ryggen, H ), H annah Ryggen 
Skånska konstnä rsklubben 
Sköld, B, Vad är SKYS 
Stensman, M , Form i Malmö 
Söderberg, L, Efter imagini sterna 
Åberg, G, S :t Nikolai 

Kulturhistoria 

Bodma n, E, D et gamla Malmö 
Dagli gt li v i Skåne 
Johansson, C, Artikelseri e 
- L j uva 20-tal 
Rosencrantz, H, Samma år som Doffeln 
brann 

Kyrkliga församlin gar 

Geijerstam, 0 af, Burlövs kyrkobrödrakår 
Lundquist, K , Vad blev det av sjömans-
gården 
Malmö katolska församli ng I 00 år 
Vår Frälsares församling 

K yrkor och kyrklig konst 

Ekberg, F, Dopskålen 
Ydstedt, 0 & Carlsson, F, Malmö S :t Petri 
kyrkas medeltida dopfuntar 

L imhamn 

Chri stoffersson, J E, Från 1800-tale ts 
Hy ll ie 

.Juhlin, C H , Vad säger li mhamnarna 
Åkesson, A, Frå n radions och bilens barn-
dom 

Jvfuseer 

H all ander, H , Skånskt . .. 
Janstad, H , i\iuseal rundvandring 
Kr ing :tvialmöhus 

M usik 

Andreas, B, Gamla o. nya orglar 
Broman, S, Framtidsvisioner 
M usik i Skåne 
Rosenberg, H , Melodier 
Widerberg, B, Hörde du min 
Åstrand, H , Ars nova 

Salomon Smiths kammarmusikförening 
- Skånsk orkesterhistori a 

Samhällsplanering 

Att planera en stad 
Aurell, B, Sundering 
D ackman, T , Skånes vatten försörjning 
Generalplan för Malmö: Oxie 
Holgersson, L, Boendestrukturen 
Johansson, ö , Högavlönade 
Käll sbo, A, U rbaniseringsprocessen 
- Översiktsplanering 
Malmö stad. Kommuna lekon. H111gtidsut-
redn. 

Ma lmö stads förvaltningar 
Peterson, B & Zachrison, G, Infl yttningen 
S lumsanering 
Swedner, H, Sociologins uppgift er 
Sydvästra Skånes kornmunalf örbunc\ 
T idman, Y, Malmö p lanerar 

Skolor och undervisningsväsen 

Andersson, K, Verksamheten vid Scen-
skol an 
Cronquist, M , T änkebok 
Edstrand, G & Swedner, H , Skolsegrega-
ti on 
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Genell-H arri e, L, Fnys in te å t SISK 
M yran 

Sjöqvist, G, M almö musikkonservatorium 
Swedner, H , Hur påverkas eleverna 

Sociala förhåll anden 

Andersson, B m fl , Några etni ska mmon-
teter 

Blomkvist, B, Fackföreningsrörelsen 
Börjesson, R m fl , N iirservice i Högaholm 
Fiorentes, M m fl , Åld erdomshemmet 

Joelsson, L , Gäst på ålderdomshem 

Johansson, E, Persona l på ålderdomshem 
Johansson, M , V årl ycka 
Nil sson, B, Rapport fr Ö stergård 
- Öste rgård - Österhus 
Sjöström, K , Fatti ga barnfamilj er 
Socialförvaltningen 

Socialvård o samhäll sförändring 
Tidma n, Y, Utredning pågår 
- Öresundsgården 

Wetterg ren, G, Slumområde 

Språkhistoria 

Andersson, H , Adelspersoner lever kvar . .. 
- H a r en sjöman . . . 
Ingers, I , O rtnamn i l\1almö 

Vide, S B, Krogen Rumlaförbi 

T eater 

Anderberg, C 0 , Musikteater 
Gusta fson, R , M almö teaterkrönika 

T idningsväsen 

Bringmark, G, Unikt 25-årsjubil eum 
W ahlg ren, C, På skild a fronte r 

Öfverbeck, E , Från telegrambyråstrid 

T opografi m m 

Bunkeflobladet 

J onsson, B I , Skåne 
D et moderna Sveri ge 

M årtensson, J , Underjordiska Aln arps-
strömmen 

Salomonsson, B, Om stadens vall a r 
Schmitz, A, Sista våren i Sjölunda 

W elinder, S, Geologisk undersökning 
Widerberg, B, Rivningstomternas fl ora 
V ä lkommen till Malmö 

Öresundsregionen 

Broberg, P & Spangenberg Schmidt, K , 
Drnmmen om Scantopia 

Några fakta om Öresundsregior:en 
Stenkil , M , Öresundsområde t 
Öresundsregionen 



Aktuellt 1971 

En kollega 

Kring Malmöhus 1970. 

En årsbok utgiven av Malmö museum. 

Malmö museum utgav på 1920- och 

30-ta let ganska påkostade årsberättel-

ser, ofta med uppsatser av museets 

tjänstemän och vackert illu strerade 

med bilder av nyförvärven, vilka var 

många och värdefull a . Sedan slute t av 

50-ta let har museets kontakt med all-

mänheten ombesörjts genom distribu-

tion av en mera oprentiös men nyttig 
publikation, "Aktuellt från M almö 

museum" (pris 15 kr ) . Det ä r emel-

lertid begripli gt, att museifolk et känt 

behov av en mera vägande publikati on 

i form av en årsbok, och till glädje för 

den kulturellt intresserade allm änhe-

ten har nu en såda n sett dagen under 
titeln "Kring M almöhus". 

Av intresse för Fornminnesförening-

cns medlemmar torde särskilt vara C. 
G. LEKHOLM S uppsats "D et äldsta 

M almöhus" och BENGT SALOMONS-

soNs bidrag " Om stadens vall ar och 
gravar", kompletterad av Sno WELT N-

DERS geologiska undersökning av vall -

gra vssedimen t. 

L ekholms framställnin g innefattar 

en välk ommen sammanfattning och 

kriti sk kommentar t ill tidigare forsk-

ningar i Malmöhus äldsta byggnads-
historia. Ur svensk synpunkt ä r det en 

smula genant, a tt den första uppmät-

ningen och beskrivningen av slottet 

skedde på danska Nationalmuseets 

initi ativ ( 1901- 05 genom den danske 
arkitekten Aage M athiesen, på sin tid 

välkänd i akademiska kretsar i Lund) : 

Både Lekholms och Salomonssons 

uppsatser ä r ägnade att belysa ett 

väsentligt fortifik atoriskt problem för 

stadens försvar i äld re tid. Det förhöll 

sig ju så, att sjöfronten skyddades av 

den troli gen omkring 14 I 9 påbörj ade 
stora strandmuren, som i förening 

med den vidsträckta landgrundningen 

utgjorde en effektiv försvarslinj e. M en 

på landsidan nöjde man sig med jord-

vall ar och palissader jämte porttorn. 

Att man vågade lit a ti ll dessa anord-

ningar berodde på det skydd, som de 
gamla strandlagunerna Västersjön och 

Rörsjön kunde bereda. Dessa förhål-

landen har belysts av H a ns Wåhlin i 

hans grundläggande utredningar om 

M almös topografi, publicerade i de 

tidi gaste årgångarna av Malmö Forn-

minnesförenings årsskrift. Genom att 

dessa sjöar hade tillflöd e från Korrc-

bäcken, vilk en rann ut i havet ome-

delbart väster om M almöhus, kunde 

man genom uppdämning höja vatten-

ståndet i sjöarna. H ärom anför W åh-

lin (årsskrift 1936 s. 26 not 23) : 

" M almö stads räkenskapsbok 15 1 7-
20 innehåll er åtskilli ga anteckningar 
om 'slussarna' utanför Västerport och 
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Österport. Dessa slussar kunna icke 

ha haft annan uppgift än att höja 
och reglera vattenståndet i Väster-
sjön och Rörsjön". Lekholms uppsats 
innehåll er en intressant redogörelse 
för den utgrävning, som gjordes i 

samband med uppförandet av musei-
byggnaderna på M almöhus, komplet-
terad med bilder av den dammbygg-
nad med välvd genomloppstrumma, 
som funnits vid Västerport. H är stäm-

mer de arkeologiska och arkivali ska 
rönen väl överens. Jämför man dessa 
rön med det Hogenbergska koppar-
sti cket från 1500-talets slut finner 

man däremot dåli g överensstämmelse, 
vi lk et väl fr ämst beror på stickets 
schematiska avbildningsteknik . En vä-
sentlig anledning till att M almöhus 
lagts vid Korrebäckens mynning kan 
ha varit, att ma n velat ha en väl för-
svarad dammbyggnad för att kunna 

genomföra den ur försvarssynpunkt 
lämpliga regleringen av vattenståndet 
i sjöarna och den vall grav, som löpte 
längs hela landfronten. Vall graven 
skiljd es fr ån sjöarna av en mindre 

jordvall , och man bör därför med 

lämpliga tillför selanordningar ha kun-
nat, såsom Salomonsson förmodat, 
håll a högre vattenstånd i vall graven 
än i sjöarna. Detta kan ha haft sin 
betydelse vid ringa vattenti ll gång i 
bäcken. 

Salomonsson har undersökt två 

vall gravsprofiler I kv. Ellenbogen 
strax norr om Balzarsgatan (öster om 
Dj äknegatan ) . Gravarna har i stort 
sett varit parall ell a och gått i öst-väst-
li g riktning. Den nordligaste har varit 
ganska smal och grund. Den sydligare, 
som antages härröra fr ån den av borg-

mästaren Hans Mikk elsen i börj an av 

l 500-talet anlagda graven, är b redare 
och djupare. Dess botten li gger på 
samma nivå som havsytan och den 
har haft bräckt vatten. Salomonsson 
framhåll er, att denna bottennivå med-

giver tillflöde tidvis från Öresund 
(vid högvatten ), vilk et emell ertid 
måste ha skett genom ett slussverk 
ell er likn ande. Man måste rimli gtvis 
räkna med att den haft tillflöd e även 

från Korrebäcken. Någon pumpan-
ordning vid havet har man ej hört 
talas om. 

I samband med nybyggnaden inom 
kv. Österpor t (vid Drottningtorgets 
södra sida) gjordes även en del fynd, 
som beskrives i Salomonssons uppsats. 
D e har möjliggjort en rekonstruktion 
av ett tvärsni tt genom försvarsanlägg-
ningen: den inre vall en, vars höjd be-
räknats till 3 m. över havet och bredd 

ti ll minst 4 m., vidare vallgraven, vars 
djup låg ca 1,2 m. under havsytan 
och vars bredd var omkring 6 m., och 
slutli gen den yttre begränsningsvall en, 
som avgränsade vall graven mot Rör-
sjön. Den sistnämnda lägre vall en var 
byggd av sand, lerblandad sand och 
lera samt upptill täckt av fl era skickt 

grästorvor, lagda med rotsidan upp 
och fastnaglade med spetsade ekpin-
nar. Även denna vall anläggning anta-

ges härröra fr ån H ans Mikk elsens 

befästningsarbeten. Iakttagelser angå-
ende utlopp från graven till Öresund 

kunde ej göras på grund av redan 

verkställ d spontning. Den iakttagelsen 
ka n man emell ertid göra på det Ho-

genbergska sticket, där framför Öster-
port tydli gt synes en mur med en välvd 
trumma, uppenbarli gen en damm-



byggnad för reglering av förbindelsen 
med havet. Att ett sådant utlopp fun-
nits är som nämnt dokumenterat av 

Wåhlin och sticket verkar på denna 
punkt anmärkningsvärt korrekt. 

Salomonsson konstaterar, att det 
befästningsverk, som kommit fram ge-
nom undersökningarna och som till-
kommit så sent som på 1500-talets 
första årtionden, kan sägas ha haft en 
rent medeltida utformning och såle-
des redan vid sin ti ll komst varit för-
åldrat. Staden torde emell ertid i stort 

Österport. D etalj av Braun-Hogcnberg-

sticket. 
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sett ha haft samma befästningssystem, 

när Gustaf Horn 1 643 och 1644 be-
lägrade 1'1almö utan att våga en 
stormning. Man kan väl därför -
utan att bestrida rikti gheten av Salo-
monssons uppfattning - våga anta, 
att de gamla vall arna och gravarna 
varit någorlunda respektingivande. 

Med denna refererande framställ -
ning och några därtill knutna lek-
mannafunderingar har jag velat fästa 
uppmärksamheten på museets värde-
full a årsbok, som även innehåll er in-
tressanta meddelanden om jordfynd, 
vapen och mynt samt bidrag av konst-
histori skt, etnografiskt och naturveten-
skapligt innehåll. 

Th. Jvlunck af Rosenschöld 

Utbyte över gränserna 

Flera av Söderslätts prästgårdar har 
förnäma kulturtraditioner fr ån den 
svunna tid, då prästen vid sidan av sitt 
ämbete ägnade sig å t lärda mödor av 
olik a slag, fo rskning och författarskap, 

och höll litterär salong. En framträ-
dande plats i skånsk kulturhistoria in-
tar sålunda Rietz' Tygelsjö, Cavall ins 

Vellinge, Bååths Hammarlöv, Lovens 
Äspö, Tegners Käll storp och Åker-
mans Gärdslöv. En prästgård, som än-
nu spelar något av den gamla rollen 
som bildnings- och kulturcentrum i 

bygden, är Västra Ingelstads präst-
gård. H är residerar kontraktsprosten 
Ernst Frnstin, som är känd långt uta n-
för sitt kontrakts gränser som hem-
bygdsforskare, författare och förelä-
sare. Han är m ångåri g ordf. i Oxie 
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härads hembygdsförening och har gett 

ut en rad beskrivningar av kyrkorna i 
såväl O xie som Skytts härader. 

I en tid med kärvt ekonomiskt kli-
mat för ideell a föreningar har O xie 
härads hembygdsförening med sin 
initiativrik e ordf. gjort en djärv sats-
ning och planerar för de närmaste 
åren en serie årsböcker. Som kanske 

över ingen annan skånsk bygd blåser 
förändringens vind över Oxiebygden, 
som hotas att bli uppslukad av det 

expanderande Stor-Malmö. Kommun 
efter kommun sammanlägges med 
M almö, och det återstår snart inte 
mycket av det gamla Oxie härad. H ög-
hus och asfaltgator invaderar den ur-

gamla jordbruksbygden. D enna ut-
veckling har aktualiserat utgivandet 
av en serie årsböcker, som tecknar bil-
den av det gamla Oxie härad, medan 
det ännu är tid. 

D e två första årsböckerna föreligger 
i en dubbelvolym, eft er häradssigill ets 
två oxar kall ade I 0 x e n s T e c k e n, 
och har som författare den kunnige 

och djuplodande lokalhistorikern 
Ernst Frostin. I det inledande kapitlet 
för Frostin läsaren upp på backen Sjö-
bjer i Oxie by, som inte bara ger u t-
sikt i rummet, elen kuperade bygden 
kring den vita, trappgavlade medel-
tidskyrkan, uta n också i ti den. Här 

upprullas hela det historiska perspek-
tivet från stenålderspla ts till bondby, 

flintjägare, de första bönderna, allt le-
vande och sakkunnigt skild rat av Fros-
tin, som också tar läsaren med på en 
gränsvandring runt Glostorps by med 
ledning av en gränsbestämning i Palte-

bogen 151 4, berättar om O xie som 
tingsplats och ur olik a synvinklar bely-
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ser frågor om häradets namn och 

sigill. 
Frostin presenterar också valda de-

lar av en latinsk beskrivning över Oxie 

härad "Dissertatio graduali s de terri-

torio Oxie", försvarad 1754 av Olof 
Barohn, prästson fr ån M ell an-Grevie. 
För hembygdsvännerna bör detta bi-

drag vara lik a nytt som välkommet, 
då den latinska 1 700-ta lsavhandlingen 
lä nge varit otill gängli g för en bredare 
publik . 

Frostin har ett brett register och rör 
sig lik a hemvant bland symboldjuren 
i häradets kyrkor, däribland Lukas 

oxe, som fått ett eget kapitel i årsbo-
ken, som bland M ånstorps oxar, som 
på 1500-ta let var en stor exportartik el 
till nordtyska städer, främst Liib eck, 

och som fått utgöra ingressen till en 
historik om djuruppfödningen i hära-
det, som spänner över så vitt skilda 

ting som 1 700-talets svåra boskapspest, 
importen av högmjölkande kor på 
1800-talet och slutar med Jägersro 
fullblod. Två sydskånska kulturprofi-
ler tecknas i årsboken, lärardottern 
Nanna Lundh-Eriksson, som i en rad 
böcker berättar om li vet i födelsesock-
nen Bunkefl o, och Ax el Ebbe, skulptö-
ren och landsmålspoeten fr ån Hökö-
pinge. Arsboken illu streras med ett 
femtiotal teckningar och foton, de 
fl esta av förf. 

Oxie härads hembygdsförening är 
nära granne till Malmö Fornminnes-
förening. Det gamla Oxie härad, sotn 
vid sekelskift et räknade tjugotre kyrk-
socknar, har under de sista decennier-

na krympt, medan Malmö utökat sit t 
område med motsvarande areal. En-

dast tolv kyrksocknar är i dag kvar i 



Oxie härad. Genom de många kom· 
munsammanslagningarna den senaste 
tiden har de båda föreningarnas verk-
samhetsområden kommit att skär:i 
varandra. M almö Fornminnesförening 

presenterar i sina publikationer det 
nya Malmö, som vad gäller hembygds-
känslan emell ertid ännu är förankrat 
i Oxie härad, medan Oxie härads 
hembygdsförening i sin skrift serie be-

handlar gamla lantsocknar, som för 
länge sedan införlivats med Malmö 
och kommit inom intressesfären för 
Fornminnesföreningens medlemmar. 
D etta betyder, att de båda föreningar-
nas medlemmar kan ha glädje och ut-
byte av att läsa varandras årsböcker. 
Häradsborna skall säkerligen finna åt-

skilli gt av intresse i ett fl ertal årgångar 
av M almö Fornminnesförenings års-
skrift er, t. ex. Oxie, Lockarp och Glos-
torp, En kort presentation av det yng-

sta M almö, MFA 1967, Ortnamn i 
Malmö VII , Oxie, Lockarps och Glos-

torps socknar, MF Å r 969, Ortnamn i 
Malmö VIII , Oxie, Lockarps och 
Glos torps socknar (forts.), MF Å r 970, 
och presentationen av Bunkefl o, Ty-
gelsjö och V. Klagstorp i föreli ggande 
årsbok. Med stor behållning bör Forn-
minnesföreningens medlemmar kunna 
läsa den första Oxieboken, som bely-
ser det yngsta Malmö. Årsboken " I 
Oxens Tecken" rekvireras från Asps 
Bokhandel i Vellinge. Oxie härads 

hembygdsförening har också gett ut 
en serie kyrkobeskrivningar, bl. a. av 
kyrkorna i Oxie, Tygelsjö och V. 
Klagstorp, all a nu inom Malmö om-
råde. Kyrkobeskrivningarna rekvire-

ras fr ån prosten Ernst Frostin, Jord-

holmen. Helge Andersson 

.· 
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Apoteket Lejonets symbol, ett li ggande 
lejon stödande vänster fr amtass på mortel-
kulan. -- M a lmö museum. 

Apoteket Lejonet 400 år 
D en 4 april 1 971 firades i Malmö ett 
jubileum av mera ovanli gt slag. D å 

högtidlighölls nämli gen 400-årsminnet 
av det första kända privilegiet för apo-
tekare i M almö. Apotekare Gunnar 
Åberg på Lejonet i Malmö, arvtagare 
i rakt nedstigande led till stadens för-
ste privilegierade apotekare, svarade 

för att 400-årsdagen begicks med_ all 
tillbörli g pompa. 

Apoteken i Malmö har egentligen 
anor, som kan föras tillbaka till 1 500-
talets första decennier. Från denna tid 
finns sparsamma men tillförlitliga no-
ti ser, som indicerar att farmacevti sk 
verksamhet förekommit i staden. Från 

mitten av r 500-talet utveckl as apo-
teksväsendet i D anmark, vilk et omvitt-
nas av ett jämförelsevis stort antal be-
varade privil egiebrev. Det äldsta kän-
da privilegiet för apotekare i Malmö 

utfärdades den 4 april r 5 7 1 och gav 
en man av tysk börd vid namn Eras-
mus von dem Brucke rätt att "holde 

et gott apoteck med gode forstandige 
suenne och gode wforfalskede war-
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her". Skattefrih et och rätt att ensam 
inneha apotek i Skåne utgjorde de 
största förmånerna, som garanterades 
i Erasmus privil egiebrev. 

Några år eft er von dem Bruckes död 
( r 5 76) bosatte sig en annan tysk apo-
tekare vid namn Antonius Preuss i 
M almö. O ckså denne fick så småning-
om ett kungli gt privil egiebrev, vilk et 
lik som företrädarens bevarats i av-
skrift . Antonius Preuss fi ck inte behål-
la rättigheten att sitta som ensam apo-
tekare i Skåne. D äremot åtnjöt han 
förmånen att jämte apoteksrörelsen 
driva offentlig vinkällare, dä r han fick 

"selge och udtappe" stärkande drycker 
som "söd vin, zuckerdranck, claret och 
saadan tilbered vin". 

Efter Antonius apotekare följ er en 

dunkel period i den malmöitiska apo-
tekarhistorien. Först fram på 1640-
talet finner vi belägg för att en apo-
teksrörelse drivi ts i staden. Från 1 655 
fr am till våra dagar har ett apotek 
oavbrutet stått öppet för malmöborna. 

Under Christoph er Dieteri chs led-

ning ( i670- 1697) utvecklades apo-
teket vid Kyrkogatan - nu åter med 
karaktär av provinsialapotek - till en 
lukrativ rörelse. Dieterich hade som 
ung apotekaregesäll kommit i tj änst 
vid apoteket i M almö, "konserverat" 
apotekaränkan och övertagit privi le-

giet. Bland stadens borgare vann Die-

teri ch anseende. H an tog livli g del i 
det kommunalpoliti ska liv et och krön-
te till slut sin bana med att som råd-
man ta säte i stadens magistrat. Apo-
tekardynastin Dieteri ch härskade i tre 
generationer över officin en vid K yrko-
gatan. 

Så länge M almö bara hade ett apo-

tek, kall ades detta rätt och slätt "apo-
teket". M en i och med att ett andra 
apotek upprättades, vilket i M almö 

skedde 1 731, blev det nödvändigt att 
namnge apoteken för att undvika för-
växling. I 1 700-ta lets Malmö uppkal-

lade man vanligen apoteken eft er in-
nehavaren. Man talade sålunda om 
det Dieterichska apoteket, det Arendt-
ska o. s. v. M an använde emell ertid 

också djursymboler för att upplysa 

allmänheten om var apoteket var be-
läget. Lejonet förknippades redan i 
börja n av 1 700-talet med Dieteri chs 
provinsialapotek. Det apotek som öpp-

nades 1 731 fi ck som kännetecken en 
örn (Fläkta Örn) . 

På 1750-talet innehades Fläkta Örn 
av apotekare M agnus Kj ell ström, som 
gjorde sig ett namn som odlare av me-
dicinalväxter. I Kj ellströms laborato-
rium arbetade under några års tid som 
apotekaregesäll den sedermera rykt-
bare kemisten Carl Wilhelm Scheele. 

Kj ell ström inköpte 1773 privil egiet 
på Lejonapoteket, vars innehavare rå-
kat på obestånd. Fram till 182 1 fanns 

det sålunda bara ett apotek i M almö. 
Vid denna tid hade ett mera dyna-
nii skt skede i stadens liv börjat. Folk-
mängden ökade, och därmed blev det 

aktuellt att inrätta ännu ett apotek. 
En energisk apotekare vid namn J. F. 
Barkman fick efter en hård kamp med 

Fläkta Örns innehavare Kungl. M aj :ts 
till stånd att köpa tillbaka det förpup-
pade Lejonapotekets privil egium. I 
slutet av 1822 stod det pånyttfödda 
Lejonet berett att ta emot sina kunder 
i de nyinredda lokalerna i hörnet av 

I sak Slaktaregatan och Stortorget. 
Fram till 1880-ta let kämpade sedan 



Lejonet och Fläkta Örn om markna-

den. Båda apoteken utveckl ade under 

driftiga ledare sina möjli gheter att 

förse malmöborna med läkemedel, 

blodiglar, mineralvatten och andra 

hälsobringande artikl ar. När Malmö 

började utvecklas i industri ali smens 

tecken, blev det emell ertid nödvändigt 

att inrätta flera apotek. År 188 7 an-

lades Kronan och Storken speciell t 

med tanke på den snabbt växande be-

folkningen i Södra och Östra Första-

den. D ä refter har antalet apotek ökat 

i kapp med stadens kraftiga expansion 

och uppgår i närvarande stund till 

femton. 
Hans Ersgård 

ｃ｡ｲｮ･ｧｩ･ｨｵｳ･ｴｾ＠

Östergatan 7, är ett av de sista sen-

meclelticl a hus som byggdes i Malmö, 

troli gen under första hälft en av 1500-
talet. Trots dess ålder ä r det i våra 

dagar väl bevarat, även om fasaderna 

har förlora t elen ursprungli ga glans, 
som ett representativt hus för borg-

mästare på elen tiden hade. D ess ur-

sprungliga användning ändrades ge-

nom tiderna från borgmästarehus till 

hanclelsgård och i våra dagar ti ll kon-

torslokaler. Gården ägdes år 1532 av 

J ep Nielsen, borgmästare i Malmö, 

som skänkte den i gåva till svärso-

nen N iels Kuntze 1537. Kuntze som 

år 1 546 också blev borgmästate, var 

en!. dr. Bager skaparen av trappga-

velhuset vid Östergatan. Niels Kunt-

zes hus (ell er Carnegiehuset ) räknar 

under tidernas lopp 2 7 ägare, av vilka 

de fl esta hade någon högre befattning 

i stadens styrelser. Bland husets många 
ägare kan man nämna rådmännen J a-

kob Graatop ( 161 1 ) , Thomas Nielsen 

Jyde (1685), Peter Joha n Schwartz 

( 1744), Jakob Borg (1787), Johan 
Knutssen (1824), borgmästaren 

Ystad Johan Friis (1624), men också 
färgaren Rasmus R afn ( 1 722) , löjt -

nant F . J. Salmson ( 1840), handlande 

Gerdt Sveclmark ( 1871 ) . Huset har 
allt så kunnat anpassas till dagens be-

hov från att vara en bostad för me-

deltidens godsägare och makthavare 

till dagens urbaniseringsprocess med 

dess kontorisering. K anske just därfö r 

har det överlevt. Huset ä r känt idag 

under namnet Carnegiehuset, kanske 

därför att det från år 191 8 och i när-
mare femtio år, har tillh ört Carne-

g ie & Co. Porterbryggeri et AB. År 

1954- 55 utfördes vissa undersök-
ningar, vid ett ti ll fäll e, då fasaderna 
och taket renoverades. Undersökning-

ningarna - på ägarens Carnegie & 

Co. och M almö Museums uppdrag -

utgjordes av ett fåtal stickprov på 

gatufasaden och i käll aren samt ren-

knackning av gårdens fasad, varige-

nom elen ursprungli ga fönsterindel-

ningen och våningarnas höjd fram-
trädde. Av det material vi lket samti-

digt insamlades kunde dr. Einar Bager 

utföra några rekonstruktioner av hu-

set. Gården köptes 1967 av Ingenjörs-
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fir man Nil s Weibull AB, vi lk en hyrt 

de fl esta lokalerna sedan 30 år. Detta 

innebar också en räddning av huset, 
som annars troligen skulle bli vit ett 

off er för det ri vningsraseri , som sprit ts 

över det centrala M almö. När gården 

år .1 969 köptes av M almö stad säkra-
des också husets bevarande. I den 

stadsplan som fastställd es den 3 april 

I 969, betecknas Carnegiehuset som 
kulturreservat. Sommaren 1969 ge-

nomfördes vissa andra undersökning-
ar. U ndertecknad fi ck då i uppdrag 

av Stadsingenjörskontoret att göra 

uppmätningar samt dokumentera och 

beskri va Carnegiehuset. En tysk karta 

över M almö fr ån 1675, som visar hu-

sets västra gavel fri stående, med in-

gång till gården ledde till nya hypo-

teser beträff ande husets ursprungli ga 

utseende och interiör. Dessa hypoteser 

stöddes senare, under arbetets gång 

av några nya upptäckter - spår av en 

gammal käll arutgång till gården och 

av ett käll arfönster beläget under den 

nuvarande porten. D etta stöder hypo-

tesen dels om husets symmetri (med 

likh eter med Rosenvingeska huset ), 

dels att porten kan vara en senare 

tillb yggnad. Det bör allt så ha funnits 

en annan inkörsel, som från Österga-

tan ledde in till gården. Från ett 

granntak västerifr ån kan man se en 

del av den ursprungli ga gaveln med 

dess dekorati va nischer, samt spår av 

ett lit et fönster i en av dessa. På vin-

den knackade man rent putsen fr ån 

denna gavel, och tre igenmurade 

fönster kom åter fram. D etta gav stöd 

åt hypotesen, att gavelfasaden ur-
sprungligen hade varit fri för inkörsel 

t ill gården. Genom detta nya ma terial, 

till sammans med dr. Bagers skisser 

och avskrift er av bouppteckningar 
m. m., kunde husets historiska och 

förändringar fr ån 1500-talet och 

fram till våra dagar, i vi ss mån re-

konstrueras. M ycket om Carnegiehu-

sets histori a står emell ertid fort farande 

oskrivet, och önskvär t vore, att man 
närmare undersökte hela den ur-

sprungli ga fasaden åt gatan och in-

nerväggarna, som för närvarande är 

beklädda. K anske kan detta ske i 
samband med en framtid ombyggnad. 

Tomterna 1, 2, 9 och 10 i kv. S:t 

Gertrud skall , enligt stadsfullm äkti ge 

beslut den 27/6 1969, pa r. 270, ingå i 
ett p lanerat fri tidscen trum, " S :ta 

Gertrud". M en då Carnegiehuset 

fortfarande är uthyr t p å obestämd 

tid, finns ännu inga bestämda planer 

för ombyggnad. 
Fosco V entura 

Register 
I A ktuellt 1970 utlovades prelimin ärt 

ett register över samtliga titl ar i de 

hittill s utkomna årgångarna av M al-

mö Fornminnesförenings årsskrift er i 

föreli ggande årsskrift. Ett dylikt re-

gister har utarbetats av bibliotekarie 

M argit Johanson vid M almö stads-

bibliotek och föreli gger nu färdigt i 

korrektur. 

M ot bakgrund av att nästkom-

mande årgång är den 4o:e har redak-

tionen funni t det lämpligt att låta re-

gistret publiceras i 1972 års årsskrift. 

R edaktören tillh andahåller emell ertid 

korrekturavdrag till de medlemmar, 

som anser sig vara i behov av regist-
ret i avvaktan å nästkommande års-

skrif t. 



UTD R AG U R 

MALMÖ FORNMINNESFÖRENI NGS MAT RIKEL 

Mars 1971 

H edersledamöter: 

H ain, Richard, Direktör 

Bager, Einar, Fil. doktor, Konstnär 

L j ungberg, Leif , f. Stadsarkivarie 

Årl igen beta lande medlemmar, vi lka inträtt under tiden 

mars 1970- februari 1971: 

Alexandersson, Ryan, drogist 
Anderson, Britta, fru 
Andersson, Ester, fröken 
Andersson, l\1ärta, fru 
Beij er, L isbet, planer.-ass. 
Bergenhammar, Dolores, fru 
Borgström, Carl-Axel , lagerchef 
Bramdal, Sven, major 
Broberg, Inga, fröken 
Böös, Bri tta-Stina, fru 
Call mer, Gösta, överste 
Carveni us, Eric 
Christoffersson, Agneta, p laner.-sekr. 
D ahl , L isa, posttj .-man 
Dahl , Pa ul Bruna, företagsek. 
Ekberg, E lse, fru 
Enerheim, Eric, r. krim .-ass. 
Sandberg, Sven, konstruktör 
Erixon, Bertil , tjänsteman 
Ewertz, Bi rger, ing. 
Fagerlund, I rma, fru 
Forkman, N innie, fru 
Franzcn, La rs, ing. 
Grahn, Curt, rektor 
Gärdelin , M ajken, fru 
H ammar, Ulla, fru 
H eden, Alf hi ld , fru 
H erslow, Ull a, fr u 

Hinton, Per, adjunkt 
J anzon, Gunla, instr.-sköterska 
Joha nsson, Bo, jur. stud. 
Karlsson, Bo, fil. kand, 
Knopper, Joyce, fr u 
La rsson, M alin , fr öken 
L aurell , Alma, fru 
Ljung, I ngeborg, fröken 
Lundberg, Brita, fr öken 
Lundblad, Inez, frök en 
Lundquist, Gertrud, planer.-ass. 
Lundström, Johnnie, redaktör 
]\1falmberg, C lara, fru 
Mell en, Per, advokat 
M årtensson, Mary, fru 
Möller, Annalisa, assistent 
N ilsson, Edith, fröken 
N ilsson, Ell en, fröken 
N ilsson, Gull i, fröken 
Olsson, Bengt, kontorist 
Olsson, Eva, fru 
O lsson, Lorentz 
Peters, Sven, genealog 
Quist, Eri c 
Rosenqvist, Ester, fru 
Sterregaard, Gun, lektor 
Strandh, Ja n, jur. stud. 
Ström, Astrid, fru 
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Svensson, Lars, fil. li e. 

Svärd, Eva, fru 
Söderberg, Mary, fröken 
Tornberg, Wanda, fru 
Tufvesson, Annie, gymnastikdir. 

Tulling, Svea, fru 

Styrelse: 

Tullström, Emmy, fru 
Wanden, Ingegerd, fru 
Ydstedt, Olle, teckn.-lärare 

Öden, Bo, revisor 
Österlens museum 

Ordförande: Th. Munck af Rosenschöld, f. d. borgmästare 

v. Ordförande och kassaförvaltare: John Hain, direktör 

Sekreterare: Kjell Å. Modeer, advokat 

L edamöter: Sture Kelfve, arkitekt SAR, K arin Rydbeck, fru 

Suppleanter: Bertil Widerberg, redaktör, H elge Andersson, skrift ställare 

Årsskiften: 

R edaktionskommitte: Ordf., Sekr., och fil. dr Einar Bager 

R edaktör: Kj ell Å. Modeer 



Stadgar för 

Malmö Fornminnesförening 
Gäll ande fr. o. m. den 17 mars 1969. 

§ 1. 

F ornminnesf öreningens uppgift. 

Föreningen har till uppgift : 
att sprida kännedom om M almö histori a, 
a tt väcka intresse för bevarande av stadens ur historisk, topografi sk, konst-

närl ig ell er kulturell synpunkt värdefu ll a minnesmärken och egendomligheter, 

samt 
att verka för t i ll godoseende av historiska och konstnärli ga krav vid stadens 

omdaning och utveckling. 
I detta syfte vi ll föreningen samla bidrag ti ll Malmö historia i vidsträcktaste 

mening samt i skrift och bild å tergiva desamma, uppliva minnet av märkli gare 

ti lldragelser och personli gheter, a nordna föredrag och utställ ningar osv. 
Föreningen kommer årl igen, om så är möj li gt, a tt utgiva en skrift i ovan-

nämnda anda, vilken kostnadsfritt utdelas till samtliga föreningens medlemmar. 

§ 2. 

V al av ledamot och hedersledamot. 

Ti ll medlem av föreningen ka n kall as varje välfrejdad man ell e r kvinna, som 
gill a r föreningens syften. M edlem invälj es av styrelsen på förslag av någon 
föreningens ledamot. 

Ti ll hedersledamot kan den kall as, som på ett utomordentli gt sätt fr ämjat 
föreningens syf ten. H edersledamot utses av föreningen på förslag av styrelsen. 

§ 3. 

Medlemsavgifter. 

M edlemsavgift en fastställ es av årsmötet eft er förslag från styrelsen. 
H edersledamot erlägger ingen avgif t. 

§ 4. 

Sammanträden. 

Föreningen kall as till ordinarie sammanträde två gånger om året, en gång i 
februari och en gång i november. 
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Vid ordinarie sammanträdet i februari föredrages års- och revisionsberättel-

ser, varefter föreningen beslutar angående ansvarsfrihet för föregående års 

styrelse och därmed sammanhängande frågor. 

Vid detta sammanträde välj as styrelse, två revisorer och en revisorssuppleant 

för granskning av årets räkenskaper och styrelsens förvaltning. 

Ordföranden leder styrelsens och föreningens angelägenheter, föredrager 

förekommande ärenden samt håll er hand däröver att besluten bliva verkställda. 

T ill extra sammanträde kallas föreningens ledamöter så ofta styrelsen därtill 

finner anledning, ell er om 10 medlemmar därom skriftli gen anhåll a, för avgö-

rande av visst uppgivet ärende. 

§ 5. 

Beslut. 

Beslut fattas och val verkställes, då omröstning begäres, med slutna sedlar. 

Val och beslut avgöras med enkel pluralitet och skall vid lik a röstetal ord-
föranden äga utslagsröst. 

§ 6. 

Styrelse. 

Föreningens angelägenheter handhavas av en styrelse, bestående av fem leda-

möter och två suppleanter, vilk a samtli ga utses på ordinarie sammanträdet i 

februari för tiden intill nästa ordinarie februarisammanträde. Den utsedda sty-

relsen väljer inom sig ordförande, vice ordförande och skattmästare. 

Styrelsen välj er inom ell er utom sig en sekreterare och en redaktör för för-
eningens skrifter. 

Bokslutet över föreningens räkenskaper och berättelsen om det gångna årets 

arbeten skola före utgången av januari månad av styrelsen tillhandahållas de 
enli gt § 4 valda revisorerna. 

Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse vid behov. Vid dessa sam-

manträden föres protokoll och skola minst tre ledamöter vara närvarande för 
att fattade beslut skola äga gi l tighet. 

Styrelsen äger rätt att tillsätta utskott för behandling av särskilda frågor. 

§ 7. 

Revisorer. 

D e enli gt § 4 valda revisorerna skola senast den 15 februari följande år ti ll 

styrelsen inkomma med revisionsberättelse, i vi lken ansvarsfrihet för styrelsen 
till- ell er avstyrkes. 
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§ 8. 

Andring av stadgarna. 

Ändringar av ell er tillägg till dessa stadgar måste först av styrelsen behandlas. 

Är förslaget av styrelsen antaget, varder det gäll ande, seda n det vid ordinarie 

sammanträdet med 2/3 av de avgivna rösterna antagits. 

§ 9. 

Föreningens upplösning. 

Upplöses föreningen skola eventuell a fonder, samlingar och övriga tillh örighe-

ter överlämnas till M almö stad, börande dock i sådant fall föreningens kon-

tanta tillg ångar, om sådana finnas, bibehåll as som särskild fond för främjande 

av sådana strävanden, för vilka föreningen arbetat. 
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Bomärket 
Martin Luther skakade Vatikanens grund-
valar med sina reformerta teser. Henrik 
VIII av England hade ännu inte hunnit 
göra sig känd som hustruplågare ; han 
gifte sig nu för andra gången. Gustav 
Vasa demonstrerade självvunnen makt 
mot revolterande dalkarlar . . . 
Det var i 1530-talets början och i Malmö 
pågick det inbördeskrig som skulle gå 
till historien som "grevefejden" . Malmö-
hus slott raserades delvis. Och Rosen-
vingeska Huset byggdes. 

Beställare var Magens Jensen Skriffvers 
änka Anna. Magens Jensen var den förs-
te innehavaren av det Rosenvingeska 
vapnet, borgmästare i Helsingör och 
Kristian Il :s skrivare, därav sitt tillnamn. 

Om byggmästaren vet vi bara, att hans 
ståtliga verk fortlever. Och inte heller 
känner vi hans flitiga timmermän. Men 
vad vi känner är deras bomärken, som 
än idag pryder sparrar och bjälklag i 
Rosenvingeska Huset. 

B·märket 
I mer än 440 år har Rosenvingeska Huset 
fört Malmös medeltida borgar- och köp-
mannatraditioner vidare. Idag residerar 
ett av Malmös äldsta handelshus i den 
fastighet, som i 1692 års husinventering 
fick numren 407 och 408. 

G & L Beijer AB är ett 105 år gammalt 
malmöföretag, som förvaltar arvet efter 
Anna Magens Jensens. Ett företag som 
har karaktären av handelshus och som 
dynamiskt och progressivt jobbar vidare 
mot nästa sekelskifte. Med eget bomärke! 

Norra Vallgatan 70 Box 325 201 23 Malmö 1 
Te I 040/735 60 

BEl:JERS 
G.&L.BEIJER AB MALMÖ 
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AB LUNDGRENS SÖNER BOKTRYCKERI 

P er Wcij e rs,;at a n 4 • M a lm () 



ｾ＠ Facit tillverkar och säljer kalkyl-, addi-

tions-, bokförings- och skrivmaskiner, 

duplikatorer, specialprodukter inom 

elektronikområdet, möbler, blanketter 

och system. 

CITADELLSVÄGEN 9 - MALMO 

TEL. 709 80 
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M almö 

FÄRGER 

TAPETER 



gleerups/malmö 
Pappershandels AB. 

• 

Mest sorterade inköpskälla i allt som till-

hör pappers- och kontorsmaterialbranschcn 

Specialavdelning för teknisk ritmateriel 

Aclelgatan 21 

Tel. 72570 Växel 

SKÅNES STADSHYPOTEKSFÖRENING 

Grundad 1909 

lämnar bundna fastighetslån 

Låneomslutning Kr. 2. 961.300.000: -

Västergatan 38 - Box 77 - 201 20 MALMÖ 

Tel. 040-120457, 124068 



Låt ASU renovera 
Ert antika ur! 

ASU's centralverkstad i Malmö är landets största urmakeri-
verkstad med rationellast möjliga arbetssätt. Där fi nns spec ia-
l ister som snabbt och billigt renoverar Ert antika ur eller 
nytillverkar gamla delar. För kostnadsförslag ring och tala 
med herr Ka j Holmström, telefon 040-71445. Han ombesörjer 
också att Ert ur blir hämtat och återlämna t. Passa på innan 
Ni exempelvis åker på semester så har v i Ert ur klart när Ni 
komme r t i llbaka. 

RSU 

Kopparsticksreproduktionen 

på skyddsomslaget 
.. 

MALMO 

tryckt på konsttryckpapper (format 500 x 275 mm) 

finnes till salu hos redaktören i Stadsarkivet. Pris kr. 5: --. 



När det gäller böcker och 

in bindning 

för 

biblioteket 
för 

kontoret. .. 

IVAR IVERSON & C:o A.B. - MALMÖ 
BOKBINDERI & KONTORSBOKFABRIK 

Gråbrödersgatan 8 

Nobelv ägen 129 B Tel. 93 bl 10 

Telefon 71835 

KLICHEER 

Retuscher 

Teckningar 

Matriser 

Plastduplikat 

* 
allt inom 

OFFSETREPRODUKTION 

0 FFS ET-TRYC K 



VIQN\f)fS 



BYGGER ALLT 

SKÅNSKA 
CEMENTGJUTERIET 

VI BYGGER 
HUS-VÄGAR-INDUSTRIER 

VATTEN BYGGNADER 



Tempot i skeendet 
stegras, ·samman-
hangen blir alltmer 
komplicerade. . 
Samtidigt ökar bild-
ningen och därmed 
anspråken på 
tidningarna. 
Vi på ｾｓｖｅｎｓｋａ＠
DAGBIADET vill 
göra en bra och 
informativ tidning, 
en riktig morgon-
tidning. 

'.'.""""...! lffl 



Malmö Fornminn esfören;ng s utf ård 

till Li.ibeck hösten 197 1. 

BLIV MEDLEM I 

MALMÖ FORNMINNESFÖRENING 

ÅRSAVGIFT 20: - KR. 

Postgiro 37925-5 

För ytter l igare medlem tillhörande samma familj utgör avgiften 5: - kr. ; ｳｾ
Ｐ

ｬ｣ｬ｡ｮ＠

medlem är ej ｢ ･ｲｾ ｩｴｴｩｧ ｡､＠ erh åll a årsskrift en gratis. 

För bundet exemplar ti ll kommer en avgif't av 6: - kr. 

Årsskrifter äldre årg. 10: - kr. 

Einar Bager: Med penna och rit stift , 15: - kr. 

Leif Ljungberg: Ur djupa k<illarvalven, 10: - kr. 

Lyder van Fredens kämnärsräkenskaper för Malmö 1517 - 1520, 

utgivna av Leif Ljungberg, 12 : - kr. 

Kjell Å . Modeer: Leif Ljungbcrgs bibli ograli, 8: - kr. 

Samtliga skrifter kunna förvärva s hos redaktör en i Staclsa1.·kivet. 

Leif Ljungberg : Om gatunamnen i Malmö, pris häftad 10 : - kr .. 

inbunden 14: - k r . finn s i alla boklådor. 



ａＮｮｮｯｮｳ･ｲ ｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾＭｾ ｾ ｾｾ＠

AB ARMERAD BETONG 

G. & L. BEIJER AB 

FACIT AB 

CARL GLEERUPS PAPPERSHANDEL AB 

IV AR IVERS EN & C :o AB 

AB LUNDGRENS SÖNER BOKTRYCKERI 

MALMÖ GRAFISKA AKTIEBOLAG 

MALMÖ SPARBANK BIKUPAN 

OXIE HÄRADS SPARBANK 

SKANDIAKONCERNEN 

SKANESSTADSHYPOTEKSFöRENING 

SKÅNSKA CEMENTGJUTERIET 

AB SVENSKA URDEPOTEN 

SYDSVENSKA DAGBLADETS AB 

AB A. 0 . WIXELL 

Malmö 1971. Lu ndgrens Söner boktr . 
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