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Redaktör för första årgången av Malmö Fornminnesförenings årsskrift var konstnären 
Einar Bager. Han fyllde den 1 g april 1 972 85 år. D en bibliografi över hans hittill s-
varande produktion, som utgjorde föreningens hyllning till honom på högtidsdagen, 
inleder den fyrtionde årgången av årsskriften, som även innehåll er såväl bidrag frå n 
hans konstnärliga produktion som resultat av den vita le och verksamme forskarens 
arbete i stadsarki vet. 
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Husie by. En strukturförändrad malmöby. Av skrift tällaren H elge Andersson 72 
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Ortnamn i Malmö. IX. Bunkeflo socken. Av f arkivarien, fil doktor Ingemar Ingers 1 1 3 

Ett gravfynd fr å n Kv Bronsyxan, Malmö. Av tandlä kare Håbn Hå kansson, 
tandläkare Gunnar Joha nson och in tendenten, fil li e Bengt Salomonsson 1 35 

Studentmötet i Malmö och Lund juni 1862. "ågra intryck efter ett par samtida 
skildrin gar. Av f läroverksadjunkten, fil li e Sven Svensson 164 

Processen mot stadsmajoren Jacob de C harli er 1672. Av Kje ll A Modeer 1 79 

A nteckningar till en malmöbibliografi 197 1 (med till ägg fr ån föregående år) Av 
bibli otekarien Margit Joha nson 1 93 

Aktuell t 1 972. Notisavdelning med bidrag av Thoma Munck af Rosenschöld, 
Helge Andersson och Kj ell A Modeer 204 

tdrag ur Malmö Fornminnesförening matrik el m m 

R edaktör: 

Advokaten Kjell A Modeer 

R edaktionens adress: Stadsarki vet, S: t Petrigången 7 a, 2 1 1 22 fal mö. 

Författarna är ensamma a nsvariga för sina uppsatser in nehåll. 

Bild en på omslaget: Vattenmärken. Teckning av Einar Bager. 
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Malmö 1973 
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Einar Bagers bibliografi 

Av KJELL Å. MoohR 

Denna bibliografi omfatta r Eina r Bagers tryckta skrift er t. o. m. mars 1972. 
Av Einar Bagers rikhalti ga tryckta produktion av teckningar och målningar ha r 
här endast medtagits de arbeten, som utgivits separat. Av honom utförda 
illu strationer ti ll andra författares arbeten har ej medtagits. 

Produktionen ha r uppställ ts efter tryckår, varvid följ ande vedertagna system 
utnyttj a ts . 1) Fristående arbeten, 2) U ppsatser ingående i saml ingsverk, 
3 ) Artikl ar i periodiska arbeten (utom dagspressen ) - i bokstavsordning 
inom varj e underavdelning, 4) Tidningsartik lar (inkl. rec.) i kronologisk föl jd. 
Bibliografin avslutas med en sammanställnin g över Bagers redaktionell a ar-
beten. 

Upplysningar ha r satts inom klammertecken. Anmälda böcker ha r angivits 
med titel och tryckår . 

Beträff ande recensioner av Bagers arbeten, [Rec.], har full ständighet ej 
eftersträvats. Motsvarande gäll er även av Bager författade recensioner, [Anm.). 

Produktionen är genomgående rikt i ll ustrerad - huvudsakligen med teck-
ningar av dess författare. 

Anm. 
Anon. 
DHT 

DN 
GHT 
HT 
Khvn 
KvP 
MFÅ 
Rec. 
SDS 

SkD 
Sthlm 
SvD 
Till s. m. 

5 

Förkortningar 

[A v Bager författad] anmälan 
A nonym 
Dansk historisk tidskrift 

Dagens NJiheter 

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 
H istorisk t idskrif t 
K obenhavn 
K väll sposten 
Malmö Fornminnesförening. A rsskrift 
R ecension [a v Bagers arbete] 
Sydsvenska Dagbladet Snällposten 

Skånska Dagbladet 
Stockholm 
Svenska Dagbladet 
T ill sammans m ed 



1929 

1931 

2. 

3· 

4· 

5· 

6. 

7· 

8. 

9· 

ro. 

Den kån ke bonden tro. Skånska folksägner illu strerade. Sthlm 1917, 
Tvär 4:0, 44 s. + r8 planscher. 

Rec. i GHT 22/ 12 191 7 av J. A. A[tterbom), i Lunds D agblad 22/ 12 1917 av 
G. Thoma:us, i Halland 3 1/ 12 1917 av sign. -n, i Uppsala nya tidning 3 1/ 12 

1917 [A non.]. 

Ur bagarelagets gamla handlingar. 
SDS 12/5 1929. 

Stortorget på 1600-talet. [Rekonstruktion.] [Plansch.] Malmö 1931 
Jfr nr 4. 

Genom Malmö på 1600-talet. [Utg. under sign. Alfred B. Nilson.] 
SDS 1/2 1931 

Jfr nr 3 och SDS 2/ 2 193 1. 

Ur Malmö krönika. r Ett uppträde 1583. 
SDS 8/3 193 1 

Ur Malmö krönika: 2. Hokus pokus 1660. 
SDS 15/3 1931 

Ur Malmö krönika. 3· En häxeriprocess. 
SDS 22/3 193 1 

Ur Malmö krönika. 4· Tjuvfingrarna. 
SDS 29/3 193 1 

Ur Malmö krönika. 5· Trollet i struten. 
SDS 5/4 193 1 

D en tyska apotekaren, som blev rådman i Malmö. Ett bortglömt epita-
fium vars gåta genom en slump nu blivit löst. [Christopher Dieterich.j 

SDS 8/4 193 1 
Jfr nr 28 och nr 82, s. 15- 19. 

11 Ur Malmö krönika. 6. Sockerbagaren och skräddaren. 
SDS 12/4 193 1 

12. Ur Malmö krönika . 7. Fältkassören och herr Spitz. 
S DS 19/4 193 1 

13. Ur Malmö krönika. 8. Trolltyget under bakugnen. 
SDS 26/4 1931 

14. Fyra kannor öl till murarmästarne. När det rustades till kungabesök 1673. 
SDS 19/5 193 1 

15. Malmöborgaren gömde skatten för soldathorderna. Silverskatten i kvar-
teret Druvan. 

SDS 29/5 193 1 
Jfr nr lh, s. 20- 23. 

1 6. Hur ödet möblerat om i S :t Petri. En nyanträffad grav tensförteckning 
löser gamla gåtor 

SDS l i/ 10 193 1 
Jfr nr 82, s. 24- 35. 
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1 7. Peder Weijers svärson. David Kröger, en malmöborgare på 1600-ta let. 
SDS 20/12 1931 

18. När juden döptes i Malmö 1 682. Och några andra anteckningar om 
dopfuntens historia i S :t Petri kyrka, om en sträng magistrat och om 
prygelstraff åt den, som inbjöd fl er än fem faddrar ti ll sitt barns dop. 

SDS 3/I 1932. 
Jfr nr 82, s. 36- 39. 

19. Gamla kulturbyggnader i Malmö. Fornminnesföreningen gör framställ-
ning. [A non.] 

SDS 26/I 1932. 

20. Fadder Loch. Malmörådmannen, som i grämelse över lid na oförrätter 
började dricka och föll all t djupare, ti ll s han avsattes och slutli gen 
stupade på dansk sida i slaget vid Lund. 

SDS 3 1/I 1932. 
]fr nr 82, s. 40- 47. 

2 1 Söffren Christensen - gåsvakta ren som blev borgmästare i Malmö. 
SDS 8/5 1932. 

22. Bislagsstenen från Augustenborg. 
SDS 5/6 1932. 
Jfr nr 82, s. 48- 52. 

23. Historier ur historien. 
SDS 3i/7 1932. 
Jfr nr 82, s. 53- 58. 

24. Sigill en berätta. 
SDS 4/I2 1932. 
Jfr nr 82, s. 59- 70. 

25. Christoff er Knock. En slyngel i Malmö på 1500-ta let. 
MFÄ 1933, s. 6 1- 73. 

26. Ett brev från det stora nordiska krigets dagar [ 16 juni 1676; Otto Wil-
helm von Fersen.] Meddelat av Einar Bager 

MFÄ 1933, s. 45- 60. 

27. Peter Hegardts dagbok. Efter många irrfärder har den äntli gen kom-
mit till baka. 

SDS 12/2 1933. 
Jfr nr 82, s. 71- 83. 

28. Christoffer Dieteri chs epitafium har nu å ter kommit till heders. Pietets-
fullt restaurerat och ånyo uppsatt bakom högaltaret i S:t Petri kyrka. 

SDS 7/6 1933. 
Jfr nr 1 o och nr 82, s. 84- 88. 

29. Lustgårdar i gamla Malmö. Trädgårdsmästare Mii ll er och Linne, samt 
ett och annat om trädgårdarna i Malmö på 1 700-ta let. 

SDS 30/7 1933. 
Jfr nr 82, s. 89- 98. 

1932 

1933 



1934 

1935 

30. Burchardt Pundt - den tyske färgaren, som av Rutger von Ascheberg 
år 1683 inkallades till Malmö, var en duktig hantverkare, men en im-
populär streber 

SDS 17/9 1933. 

31 Tiggarmunkarnas kloster i Malmö. 
MFA 1934, s. 7- 17. 

32. En brevväxling på 1690-talet. 
SDS 4/3 1934. 
Jfr nr 82, s. 99- 104. 

33. Dunklet skingra kring Svartbrödrakapell et i Malmö. Grävningar vid 
Gråbrödersgatan, som man hoppas mycket av. [A non.] 

SDS 2I/3 1934. 

34. Al tarkalken i S :t Petri från år 153 7 och dess mästare. 
SDS 3I/3 1934. 
Jfr nr 82, s. I05- 109 och nr 99. 

35. Gammal glömd grift egård på Gråbröderstomten. 
SDS 20/6 1934. 

36. Spel och nöjen i forna tiders Malmö. 
SDS 23/ 12 1934. 
Jfr nr 82, s. 110--118. 

37. Småplock ur stadsräkenskaperna. 
MFA 1935, s. 39- 74. 

38. Borgerliga sigill. En axplockning från handlingar i Malmö stad arkiv. 
Översikt och teckningar 

Personhistorisk tidskrift 1934 ( tr 1935) , s. 205- 2 10. 

39. Anthoni Friedrich von Kölln. En malmömålare. 
SDS 23/6 1935. 

40. Rivningarna på Skånska Dagbladets tomt blotta kulturhistoriska värden, 
["Met ta Bugges gård".] 

SkD 6/7 I 935· 

4 1 Gamla gårdar i Malmö. I. Skånska Dagbladets gård. Med en oriente-
ring rörande korsvirkesbebyggelsen i Malmö under 16- och 1 700-talen. 
[Ma lmö museum.] Malmö 1936, 8 :o, 85 s., 6 planschblad. 

Rec. i Sk. Aftonbladet 1 1 / 2 193 7 av E. Bod man, i SDS 17/ 12 1936 av B. 
Engström, i MFA 1937, s, 79- 8 1 av L. L[jungberg), i SkD 2/ 12 1936 av 
(G.J T (homa:us] 

42. Gamla gårdar i Malmö. Il. Flensburgska gården. [Ti ll s. m. il s Gösta 
Sandblad.] [Malmö mu eum.] Malmö 1936, 8 :o. [Einar Bager · s. 39-49 
62- 76.] [Jfr förordet s. 7.] 

Rec. i Sk. Aftonbladet 1 1 / 2 193 7 av E. Bod ma n, i SDS 30/ 1 193 7 av B. 
Engström, i 1FA 1937, s. 79- 8 1 av L. L [ jungberg), i SkD 13/ 1 1937 av 
[G.J T (homa:us) 
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43. Malmö. 
Sverige i färg och bild, Malmö 1936, s. 212- 215. 
[Red. E . Wrangel och A. Gierow.] 

44. Malmö första ångbåt. Ett hundraårsjubileum. [Angfartyget Malmö.] 
MFÄ 1936, s. 7- 20. 

45. Kronomagasinet. Några nyupptäckta handlingar om H ans Mi chelsen 
märkliga stenhus. 

S DS 2/2 1936. 

46. Poesi och skaldekonst i stadsarkivet. 
SDS 14/6 1936. 
Jfr nr 82, s. 119- 123. 

47. Den stora häxförföljelsen i Malmö. I dagarna har 300 å r förflutit sedan 
malmöborna med skräck och spänning följd e en del dramer, som ut-
spelades omkring dem. 

SDS 12/7 1936. 
Jfr nr 82, s. 124- 132. 

48. J H. Dieden J:r 1837- 1937. [Anon.] Malmö 1937, s. 3- 24, 8:0. 

49. Ett bidrag till bokmärkenas historia. 
MFÄ 1937, s. 7- 16. 

50. Malmö stadsvapen kostade 46 da ler silv ermynt. Ett apropos till 500-
årsjubileet. 

SDS 2/5 1937. 
Jfrnr82, s. 133- 135. 

5 1 En gripande bild från gångna tiders Malmö. Hur ett av de svåraste 
ocia la problemen löstes på 16- och 1 700-talen. [Hospita let.] 

SDS 12/ 12 1937. 
Jfr nr 82, s. 136- 143. 

52. Skånska Dagbladet 1888- 1938. Minnesskrift till 50-årsjubileet. 8:0. 
Malmö 1938. 121, 21 s. 

53. Vår vackra stad. [Bildbroschyr utg. av Malmö luftf örsvarsförening.] 
Malmö [1938]. [Eina r Bager: s. 3- 6.] 

54. En försvunnen stadsdel. [V ästra stadsdelen med hospitalet.] 
MFA 1938, s. 67- 83. 

55. Tre gravstenar i S :t Petri. De slitna gravstenarna i vår stads vackra 
tempel vittna om bildhuggarkonstens höga ståndpunkt i 1 500-talets 
Malmö. 

SDS 27/3 1938. 
Jfr nr 82, s. 144- 152. 

56. Gamla gårdar i Malmö. III. Kronomagasinet. [Malmö museum.] 

Malmö 1 939, 67 s. 
Rec. i Sk. Af tonbladet 1 9/8 1 939 av E. Bodman, i SDS 1 3/8 1 939 av B. 
E [ ngströ] m, i A rbetet 1 2/8 1939 av N. G. Sand blad . 

1937 

i938 

1939 



1943 

57. Jörgen Kock fundats och han gravsten. 
MFÅ 1939, s. 62-69. 
Jfrnr 127. 

58. Sanctorum Simon is et Jude kapell - en hypotes. 
MFÅ 1939, s. 70- 72. 

59. Gamla tyska kyrkans gravstenar. 
Malmö musei vänners årsbok 1940, s. 61- 70. 

60. Noter till världsli ga vi sor funna i museets gamla Petriorgel. 
SDS 23/6 1940. 
Jfr nr 82, s. 153- 160. 

61 Ett fynd i S:t Petri. I en lit en nisch i tornmuren har man funnit en 
kuriös katt - ett tort antal småfigurer, om fordom smyckat epitafi er 
i kyrkan. 

SJ?S 27/10 1940. 
Jfrnr82, s. 16 1- 164. 

62. Ett och annat om brott och straff i forna tiders M almö. 
MFÅ 1941, s. 57-64. 

63. ågra bilder från 1800-talets Malmö. [Med texter till s. m. L. Ljung-
berg och A. Cronqui t.] [Sign .. ] E. B. 

MFÅ 1941, s. 87- 88, 92- 97. 
[ 2.J Stortorge t på 1860-talet. (Okänd fotograf. ), s. 8 7- 88. 
[4.J H ylli etorget vid Engelbrektsgatan. (Foto : Axel Sjöberg.), s. 92- 93. 
[5.J S:t Gertrudsgränden. (Foto: C. V Roikjer.), s. 94- 95. 
[6.J Bagersgatan. (Foto: Axel Sjöberg. ) , s. 96- 97. 

64. Stölden hos apotekare Dieteri ch. En kriminalhi toria från 1 680-ta let, 
som på sin tid väckte stor uppståndelse i Malmö. 

SDS I/5 194r 
Jfr nr 82, s. 1 71- 1 77. 

65. En gammal gårds historia. ågra anteckningar samband med fyndet 
av portbjälken vid L arochegatan, 

SDS 22/6 1941 
Jfr nr 82, s. 165- 1 70. 

66. Bilder från det gamla Malmö. 
MFÅ r942, s. 117- 132. 

67. Undersökning rörande kapellbeteckningar i S :t Petri kyrka . 
MFÅ 1942, s. 48- 58. 

68. Ett resande teatersäll skap på 1 790-ta let. 
MFÅ 1943, s. 72- 94. 

69. Ett pa r bräder från S :t Petri kyrka vind. [" Skomakare Embetetz lik-
båhr uthi Malmö" .] 

SDS 28/2 1943. 
Jfrnr 82, . 178- 18 1 
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70. Om högaltaret i S :t Petri kyrka. 
SDS 2/6 1932. 
Jfr nr 82, s. 182- 188. 

7 r Kungaporträtten på Malmö rådhus. 
SDS 16/7 1943. 
Jfr n r 82, s. 189- 196. 

72. Karyatiderna från S :t Petri gamla läkta re. 
SDS 2/12 1943. 
Jfr nr 82, s. 197- 201 

73. Malmö medborgarebeväpning. 
Malmö försvar genom tiderna, Malmö 1944, s. 37- 40. 

74. En gravsten från Landskrona i Malmö S:t Petri kyrka. [Malmström.] 
MFA 1944, s. 70- 75. 

75. Jörgen Sonnes målning med motiv från S :t Petri kyrka i Malmö. 
Försättsplansch med text. 

MFÄ 1944, s. 3- 4 . 

76. Kring en gammal Malmöindustri . [M anufakturaktiebolaget i Malmö.] 
[Till s. m. Gösta Lindeberg.] M almö 1945, 4 :0, 159 s. [E. Bager: T vå 
gamla fabrikskvarters historia, s. 89- 159.] 

Rec. i DN 5/8 1945 av B. Boethius, i SDS 17/4 1945 av S. Bolin, i SvD 3/4 
1945 av [H. E.] K [jell ]b [er]g. 

n Johan H enrik Dieden ( I 808- I 8 79) 
Svenskt biografiskt lexikon 11, Sthlm 1945, s. 230- 232. 

78. Nicolas Grå, en malmökonstnär på 1 700-talet. 
MFA 1945, s. 55- 62. 

79. U nikt fynd till Malmö museum. [Bislagsstenen från vill a Framnäs.] 
SDS 16/6 1945. 
Jf r nr 82, s. 202- 206. 

80. S :t Petri kyrka. 
Svenska stadsmonografier: Malmö, Uppsala 1946, s. 2 1- 33. 
Jfr nr 123. 

81 Sall y H enriques målning av "Swenska kyrkan i Malmö" Försättsplansch 
med text. 

M FÄ 1946, s. 2- 4. 

82. Med penna och ritstift , Malmöhistoriska skisser [Till Eina r Bager på 
60-årsdagen den 19/4 1947.J [Red . Ernst Fischer och Leif Ljungberg.] 
[Personregister av Leif Ljungberg.] Malmö 1947, 4:0, 216 s. 

Jfr nrs 10, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 32, 34, 36, 46, 47, 50, 
5 1, 55, 60, 6 1, 64, 65, 69, 70, 71, 72, 79. 
Rec. i Sk. Aftonbladet 24/4 1947 av E. Bodman, i SDS 13/ 12 1947 av B. 
Engström. 

83. Bilder från det forna Malmö. Malmö 1947, Tvär 4:0, 16 planscher 
Rec. i SDS 3/ 12 1947 av H . Dh[ejn]e, i Sk. Af tonbladet 18/ 11 1947 av E. 
Bod man. 

I I 

1944 

1945 

i946 

1947 



1949 

84. Namngivning i Malmö under äldre tid. 
MFA 1947, s. 6--10. 

85. S :t Petri kyrka. Malmö 1 948, 8 :o, 24 s. [Nytryck av nr 80.] 
Jfr nrs 132 och 159. 

86. En gammal malmögårds historia. 
Sparbanken Bikupan i Malmö 1873- 1948, Malmö 1948, s. 85- 126. 

87. Kl eins skissbok och Hofverbergs bilderbok. 
MFA 1948, s. 35- 45. 

88. Ebbe Svenburg · Gamla Malmö genom konstnärsögon. Malmö 1949. 
Inledning av Einar Bager, s. 7- 9. 

Jfr nr 147. 

89. Lembkeska gården. En ori entering kring en gårdsbeskri vning från år 

I 732. 
MFA 1949, s. 113- 140. 

90. Voti vskeppet i S:t Petri kyrka. 
Malmö S :t Petri församlingsblad 1949, nr 97, s. 2- 3. 

91 Predikstolen i Petri kyrka. 
SDS 5/2 1949. 

92. K äll a re från medeltiden funnen hus vid K alendegatan Malmö. 
[Kalendegatan 3.] 

SDS 15/6 1949. 

93. De höje kledeboder 
M FÄ 1950, s. 57- 67. 

94. Epi tafi erna i S :t Petri kyrka. En utredning rörande deras ursprungli ga 
plats. 

MFA 1950, s. 16- 27. 

95. Loren Knatt. [Byggmästa re, malmöborgare.] 
SDS 15/3 1950. 

96. "En sten i upphögdt a rbete" Västergatsfynd. Dolt under putsen i l 30 år. 
[Rosen vingeh uset.] 

SDS 13/Io 1950. 

97. Omistli gt byggnadshistori skt minnesmärke. Rosenvingeska huset knackas 
fram i Malmö. 

SDS5/ 111950. 

98. Rosenvingeska huset. 
MFÄ 1951, s. 6-51 
Jfr nrs 104 och 193. 
Rec. i Rig 195 1, s. 13 1- 134 av N. G. Sandblad. 

99. 1537 års kalk . 
Malmö S :t Petri församlingsblad 1951, nr 105, s. 1--2. 
Jfr nrs 34 och 82, s. 105- 109. 

l 2 



1 oo. Rosenvingeska husets fasad har återställt s. Byggnadens inre fullk omli g 
skattkammare. 

SDS 15/2 1951 

101 Ett unikt malmöfynd. [Takpannor i Rosenvingehuset.] 
SDS 27/5 1951 

102. De rosenvingeska tapeterna. 
SDS I/7 1951 

103. En märkvärdig väggmålning. [Rosenvingehuset.] 
SDS 25/ 11 1951 

104. Rosenvingeska huset. Väggmålningar och byggnadsdetalj er 
MFA 1952, s. 4 1-82. 
Jfr nrs 98 och 193. 

105. Fynd från Malmö äldsta kyrka? [Romanska kapitäl i Dringenberg--
käll aren.] 

SDS 11/I 1952. 

106. Jesuiterna i Malmö. [A rnoldus Weisvill er ; 1624.] 
SDS 16/3 1952. 

107. "Friska tiggare med våld till barnhuset." När pesten härj ade i Malmö 
och stadsläkaren " retirerade" till landet. Några anteckningar kring en 
gravsten vid Caroli kyrka. 

SDS 2/ l I 1952. 

108. En medeltida käll a re vid Östergatan. [H örnet Öster- och Mäster N il --
gatorna.] 

SDS 23/I I 1952. 

109. Krin g två malmöguldsmeder [N iels Jeppesön Guldsmed och H ans Oll-
en Guldsmed.] 

MFÄ 1953, s. 57-67. 

1 1 o. 1'< yfunnet medel tidshus vid K alendegatan. [" Beij erska huset" .] 
SDS 8/2 1953· 
Jfr n r 111. 

1 1 1 Konserverade medeltidsnischer 
SDS 26/4 1953. 
Jfr nr 110. 

1 1 2. Malmö äldsta rådhus och "Diskon ten" 
SDS 6/12 1953· 

1 13. 300-årigt nytt i S :t Petri kyrka. [Epitafi einskrift er.] 
SDS 13/I2 1953· 

114. "Nya staden" och "Gamla staden" 
MFA 1954, s. 33- 54. 

115. Tand- och fotvård på gammalt malmölejon. [Gleerupska husets skulp-
turer.] 

SDS 5/5 1954· 

13 

1952 

1953 

1954 



1955 

1956 

1957 

l 16. 

l l 7· 

l 18. 

II9. 

120. 

l 2 l 

122. 

123· 

[Om inventering av värdefull äldre bebyggel e i Malmö.] [Kulturbygg-
nadskommittens utlåtande.] [A non.] 

Stadsfullmäktiges i Malmö handlingar. Bihang 1955 nr 19. Bil. A , s. 10-17. 

Car tens Dockes koffert. 
Finn, Malmö 1955, s. 35- 38. 

Han Villius: Glimtar från det gamla Malmö. Malmö 1955· Förord av 
Einar Bager, s. 7. 

Gleerupska skulpturerna och Lauritz Hattemagers bomärke. 
MFÄ 1955, s. 37- 49, 2 tab.-bl. 

K yrkobänkslängder. 
SDS 7/I 1955. 

Ett 150-årsjubileum. [A B M . Flen burgs öner.] 
SDS I/ 10 1955. 

D en medeltida vapentavlan från Strandporten. 
SDS 20/I 1 1955. 

Malmö St. Petri Kir che. Malmö 1956, 8:0, 24 . [Dber etzt von Anne 
Matt on, Malmö.] 

Jfr nr 80. 

1 24. Ba iliu s Goldsmid Stenhugger och gravstenar i S :t Petri kyrka. 
MFÄ 1956, s. 42-61 

1 25. En knutsbal för tvåhundra år edan. 
SDS Bh 1956. 

1 26. Märkli g malmödonation. [Loren I ac Bager.] 
SDS 29/I 1956. 

1 27. J 0rgen Kocks Fundats. 
D anske Magazin R. 7, Bd 6, H 4, 1957, s. 394-404. 
Rec. i Nordisk Numismati sk Unions Medlemsblad 1957, s. 117 av A. Ernst 

Jfr nr 57. 

128. Trollpackor i Malmö. Urkundernas redovisning av häxprocesserna. 
MFÄ 1957, s. 157- 167. 

1 29. 1522 år förteckning på malmögårdar. 
MFÄ 1957, s. 47- 76. 

130. " Thottska" korsvirke huset vid Österga tan. 
SDS 5/2 1957. 

131 Malmöhistoria i sten. Be krivning och avritning av gravstenarna i S :t 
Petri kyrka och på dess "kyrkogård. Malmö 1958, 4:0, 202 s. 

Rec. i KvP 16/ 12 1958 av E. Bodman, i Arbetet 17/ 12 1958 av A. Fjellander, 
i SkD 19/ 1 1959 av E. Fro tin, i Personalhistorisk Tidsskrift 1959, s. 180- 18 1 
av A. Fabritius, i Trelleborgs A ll ehanda 20/ 12 1958 av H . Linda!, i SDS 12/12 

1958 och i Rig 42, 1959, s. 27- 29 av L. Ljungberg, i D 1/8 1959 och i 
Skånes hembygdsförbunds årsbok 1959 s. 108- 1 I I av s. E. oreen, i Person-
hi torisk tidskrift 1 959, s. 1 74 av N. L. Rasmusson, i Expressen 13/ 12 1958 
av B. G. Söderberg, i SvD 20/ 1 1 959 av A. Åberg, i Sten, Tidskrift för Sveri-
ges stenindustri 1 959 nr 1 av sign. x. 



132. St. Peter's church Malmö. A short History and Guide of St. Peter' 
Church Malmö by C. Montagu Evans M . A. (Cantab.) Ba.sed on Dr 
Einar Bager's "S:t Petri K yrka, Malmö" Malmö 1958, 8:0, 20 s. 

Jfr nr 85. 

133. Ordspråk och talesätt. Småplock ur gamla handlingar 
MFÄ 1958, s. 46--49. 

134. Thottska huset. 
MFÄ 1958, s. 136- 139. 

135. Ett 1500-talshus i rådhuskvarteret. 
SDS 20/3 1958. 

136. Medeltidskäll aren i rådhuskvarteret. 
SDS 25/4 1958. 

137. Carl Stephan Bennets målning av norra sidoskeppet i S:t Petri kyrka. 
[Färgbild med text.] 

MFÄ 1959, s. 5-6. 

138. Jens Lauritszön. En malmöbos levnadsöde på 1 500-ta let. 
MFA 1959, s. 24- 39. 

139. Aterfunnen interiör av S:t Petri kyrka. [C. S. Bennets målning av norra 
idoskeppet i S :t Petri kyrka.] 

SDS 27/I 1959. 

140. Eske Bill e och Bergenhus län 1534- 37. Fragment i Malmö stadsarkiv 
Danske Magazin R . 8, Bd 1, H 3, 1960, s. 177- 192. 

141 Carl Stephan Bennets interiör från S :t Petri kyrka. [Färgbild med text.] 
[Sign .. ] E. B. 

MFÄ 1960, s. 9- 10. 

142. T ingmän och tingsnämnder. 
MFÄ 1960, s. I 1- 20. 

143. Flynderborg - Malmö äldsta slott? Kan ge stadens historia en fast 
orien teringspunk t. 

SDS 14/2 1960. 

144. Myntergården - slottet före slottet. 
SDS 7/3 1960. 

145. Hemlösa statyetter i S :t Petri nu åter på sin gamla pla ts. [Epitafi e-
fi gurerna.] 

SDS 17/4 1960. 

146. Rest från 1400-ta lets Malmö påträffad. Stympat kryssvalv kva r från 
kungli gt fogdehus. [Dringenbergska gården.] 

SDS 2/Io 1960. 

147. Ebbe Svenburg· Gamla Malmö genom konstnärsögon. 2 uppi., Malmö 
1961 Inl edning av Eina r Bager, s. 7- 9. 

Jfr nr 88. 
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1959 

1960 

1961 



1963 

148. Malmö adresskalender å r 1519. Lyder van Freden kattelängder 
topografi k belysning. 

MFÅ 196 1, s. 26- 46. 
Rec. i HT 1962, s. 223 av B. L ager. 

149. Claus Mortensen Töndebinders bibel. 
Malmö S :t Petr i församlingsblad 1961, nr 4, s. 3. 

150. En olöst gåta i gammalt Malmöspråk. [på gata - i gränd.] 
SDS 5/5 1961 

15 1 Råttor, mö och annat mått i Malmö före Ro kild efreden. Plock ur 
bouppteckningar. 

152. 

153· 

154. 

155· 

156. 

I 57· 

158. 

Svii rdfejar c och sjiilamord. En festskrift till Malmö nation, Malmö 1962, 
s. 105- 109. 

ågra glim tar från malmö jöfartens historia. 
MFÅ 1962, s. 12- 33. 

Ett och annat om S :t Annas kapell. 
Malmö S :t Petri församlingsblad 1962, nr 4, s. 3. 

Alexander Roslin födelsenotis en förfalskning. 
SDS 9/I 1962. 

Från Alexander Roslin barndomsår. 
SDS 14/I 1962. 

Talades det skånska i 1500-talet Malmö? 
SDS 3/2 1962. 

Gravstenarna i S:t A nne kapell. 
SDS 30/10 1962. 

Bertil Widerberg: K ameran mmns. Fotografi i Malmö 1843- 1870. 
[Sydsvenska Dagbladets å rsbok 1964.] Malmö 1963. Inl edning av Einar 
Bager, s. 5. 

159. S :t Petri kyrka. 2 uppi. Malmö 1963, 8 :o, 24 s. 
Jfr nr 85. 

160. Den bagerska släktgården. 
MFÅ 1963, s. 15- 28. 

161 D en äldsta be krivningen av Limhamns kalkbruk. 
Limhamniana 1963, s. 4 1- 45. 

162. Grav ten fynden i S :t Petri kyrka. 
Malmö S :t Petri församlingsblad 1963, nr 2, s. 1- 3. 

163. Claus Mortensen - några anteckningar [Jfr Bengt Åke Häger: Är 
Claus Mortensen icke värdig? Arbetet 9/2 1963.] 

SDS 14/2 1963. 
Jfr nrs 165 och 166. 

164. Möte med anfader [Börge Joensen Bagers gravsten.] 
SDS 19/2 1963. 



165. Claus Mortensen - några anteckningar. [Jfr H elge Andersson, Frans 
Vormodsen ell er Claus Mortensen ? SDS 22/2 1963.] 

SDS 26/2 1963. 
Jfr nr 163. 

166. Frans Vormordsen - Claus Mortensen. Ufr Kri ster Gierow· Clau 
Mortensen ell er Frans Vormordsen. SDS 1 /3 1963.] 

SDS 3/3 1963. 
Jfr nr 163. 

167. Jörgen Kocks gravsten å ter till heders. 
SDS 24/3 1963. 

168. Vattenkonsten på Stortorget i Malmö. 
SDS 13/5 1963. 

169. Från hästemöll a till sparbank. 
gård - Aspegrenska huset.] 

Malmö 1 964, 1 5 s. 

[Ekströmska huset och Jacob Davidsen 
[U tg. av Malmö Sparbank Bikupan.] 

1 70. Malmöhistoria i sten. Il. Beskrivning och avritning av nyfunna grav-
tenar i S :t Petri kyrka, M almö 1 964, 4 :o, 61 s. 

Rec. i Bibli oteksbladet 1965 nr 5 av P Andersson, i K vP 16/ 1 1 1964 av E. 
Bodman, i Personalhi storisk Tidsskri ft 1967, nr 1- 2, s. 65 av A. Fabritius, i 
Arbetet 5/ 1 1965 av A. Fjell ander, i SDS 19/ 12 I 964 av 0 . Helander, i 
T rell eborgs A ll ehanda 18/ 1 1 1964 av H. Linda!, i Lunds veckoblad, K ristian-
tadsbladet, Mell ersta Skåne och Ystads All ehanda 21/I 1 1964 av N. Ludvig, 

i Personhistori sk tidskrif t 1964, s. 205 av N. L. R [asmusso) n, i Medde-
landen från Svenska Prästförbundet 1965, nr 1 av H . Schl yter. 

1 71 Diversehandel på 1 500-talet. 
MFA 1964, s. 16- 22. 

172. Varför har de tidigaste bouppteckningarna i Malmö bevarats? 
MFA 1964, s. I 1- 15. 

1 73. Basili sken i H ylli e. 
SDS 8/1 I 1964. 

1 74. Rönneholm och Isac Beckström. 
SDS Bl I I I 964. 

1 75. " Rim" och reson. Några anteckningar om en förfader [Haquin Bager.] 
Att minnas i en stad. [Utg. av Malmö nation.] Lund 1965, s. 43- 5 1 

1 76. H antverkarnas vederdop. 
MFA 1965, s. 9- 19. 

177. Henrik Dringenberg, en storman i det medeltida Malmö. 
Malmö S :t Petri församlingsblad 1965, nr 1, s. 1- 2. 

1 78. Nekrolog över reformatorn Claus Mortensens ｨｵ ｾ Ｎ＠

SDS 12/2 1965. 

1 79. Albrecht Di.irer och krämarkapell et i S :t Petri . 
SDS :u /3 1965. 

I] 

1964 

1965 



1966 

180. Claus Morten en altarbord funnet. 
SD n /5 1965. 

181 Malmöhistori a i sten . III. 
M FÄ 1966, s. 10- 28. 

182. Vagnmannastrejken i Malmö. 
SDS 3/ 1 l 966. 

183. S:t Petri kyrka ger fynd i rad. 
SDS 26/5 1966. 

184. T ankar om Lill a torg. [Till s. m. H an Dhejne.] [U tg. av J örgen Faxe.] 
Malmö 1967, 8:0. [E . Bager- När byggde det Faxeska huset? En utred-
ning, . 3- 9, l 1 .] 

185. Verket finner sin mä tare. 
MFÄ 1967, s. 8- 15. 

186. En nyfunnen Malmöbild . [Gu tav Adolf torg på 1840-talet.] 
SDS 25/2 1967. 

187. R okoko i R o envingehuset - märkli gt tapetfynd i Malmö. 
SDS 19/3 1967. 

188. Ett å terförena t par. [Bislag stenarna från Jörgen Kocks hus.] 
SDS 18/5 1967. 

189. Kyrkomålaren Eghils orgli ga ändalykt. 
SDS 20/11 1967. 
Jfr nr 195. 

190. Malmö byting bok 1588- 90. [J ämte kommentar.] 
Malmö tingboger 1577- 83 og 1588- 90. Udgivet ved L eif L j imgbcrg og 
Einar Bager, i samarbejde med Erik Kroman. (Selskabet for Udgivelse af 
K ilder til Dansk H istorie), Khvn 1968, s. 193- 288, 397- 412 (Lokalhisto-
riska noter) 
Rec. i Historie, Jyske samlinger, N. R . VIII , 2, 1969, s. 260 av 0. Degn, 
i K ri steli gt Dagblad 25/7 1968 av P. Holt, i SDS 26/] 1968 av K. E. Löfqvist. 

191 Y tadshi tori a i ten. [A nm.: S. Carlquist och G. Borg : Ystadshi toria i 
sten. Y tads fornminnesförenings skrift XII , ｾ＠ tad 1967.] 

SDS 27/I 1968. 

1 92. Kruseska käll aren i Malmö. 
SDS l J/12 1968. 

193. Ro envingeska hu et. [U tg. av G. & L . Beij er AB, Malmö.] [Omredi-
gerad och utökad upplaga av artikl ar i MFA 1951 och 1952.] Malmö 
1969, 82 s. 

Rec. i SkD 14/ 11 1969 av H. Ander son, i SDS 25/ 11 1969 av B. Widerberg. 
Jfr nrs 98 och 1 04. 

194. Ett nyförvärv i Ro envingehu et. [Detalj av altartavla, Chri ti an Il och 
drottning Eli sabet.] [Färgbild med text.] 

MFÄ 1969, s. 8- 10. 
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195. Kyrkomåla ren Eghils sorgli ga ändalykt. [Jfr kommenta r av Rune l'l or-

berg, s. 27-31 .] 
Ä ngermanland l l , l 969, s. 24- 26. 
Jfr nr 189. 

1 96. Vardagsglimtar från M almö i forna dagar 
MFA 1969, s. 25- 36. 

197. U r Rosenvingehusets annaler. [Ingrid M argareta Berg, Erik von Olden-
chiöld, Martin Thrrene.] 

SDS 5/4 1969. 

1 98. Diedenska huset. 
MFA 1970, s. 21- 30. 
Jfr nr 202. 

199. Jacob Guldsmeds sil versked. 
MFÄ 1970, s. 132. 
Jfr nr 200. 

200. Jacob Nielsen Guldsmeds sil versked. 
SDS 3/7 1970. 
Jfr nr 199. 

201 Malmö byggnadshistoria till 1 820. 
Malmö stads historia. I [ Utg. av Malmö kommun.] Malmö 1971, s. 255- 406. 
Rec. i Folk bladet Östgöten 5/8 19 7 1 av N. Berman, i Arbetet 1 7/ 6 197 1 av 
G. Bringmark, i Bokrevy 19 7 1, nr 8, av G. Källq vist, i SkD 1 7/6 1971 av W 
Larsson, i SDS 12'7 1971 av K . E. Löfqvist, i Elbogen, medlemsblad för 
Ma lmö fornminnesförening 1 972 nr 1 av Th. M unck af Rosenschöld, 
i K vP 17/6 1971 av L . A. Norborg, i GHT 16/ 11 1971 av G. Rinaldo, 
i Sydöstra Sveri ges D agblad 29/9 1971 och Tidskrif t fö r Svenska Folkhög-
skolan 1 972 nr 1 av K . L . de Vy lder, i SvD 10/ 7 1971 av A. Åberg. 

202. Diedenska huset genom tiderna. [U tg. av M almö Sparbank Bikupan.] 
Malmö 1971, 24 s. [S. 15- 24 omtryck av nr 198.] 

203. Ett till fälli gt sammanträff ande 1840. U r Johan Peter Bagers resedagbok. 
Med kommentar av Einar Bager. 

MFÄ 1971, s. 9- 14. 

204. Siegbahnska-Diedenska huset. 
SDS 13/3 1971 

205. Jag har inte vaktat svin med dig ! ["Du" ett pronomen med öden.] 
SDS 29/5 1971 

206. Malm0 stadsbog 1549- 1559. R ådstuerettens, Bytingets og Toldbod-
rettens protokol. U dgivet ved Einar Bager. [Med textkriti ska noter, 
lokalhistoriska notiser, överhetspersoner, ordförklaringar, personregister 
och ortregister av Einar Bager.] (Selskabet for U dgivelser a f Kild er til 
Dansk Historie.) K vhn 1972, XII , 506 s. 
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Redaktionella arbeten 

207. Malmö Fornminne förening. Årsskrift. [MFA.J 1933· 

208. Malmö genom 600 år. Skildringar och bilder ur tadens hi toria. 
[Red . till s. m. E. Wrangel, L . Ljungberg, N. G. Sandblad, S. A. Sven -
son.] M almö l 940, 269 s. 

Rec. i Sk. A ftonbladet 20/3 1940 av E. Bodman, i SDS 17/3 l 940 av H. 
Emil son, i SkD 2 l /3 och 23/3 1940 av 0. Groothoff, i Stockholmstidningen 
26/6 l 940 av A. ö [sterling], i Arbetet 29/3 1940 [Anon.]. 

209. Leif Ljungberg: Ur djupa käll arvalven. Kulturhi toriska skis er från 
Malmö och annorstädes. Malmö 1 950, l 5 l s. 

Rec. i K vP 19/4 1950 av E. Bodman, i Arbetet 12/4 1950 av A. Fj[ellande]r, 
i SkD 18/4 1950 av [O.] L [ indskough], i SDS 13/5 1950 av S. Svensson, 
i SvD 23/7 1950 av G. S[ylwa] n, i . Skånes tidningar 26/5 1950 av sign N . W 

2 1 o. Finn. [Utg. av Lukasgill et i Lund.] [Red. ti ll s. m. M. Emond, E. Hansen, 
R. Jo ephson, A. J0rgen en, S. Stomberg, E. Struckmann, A. Werin, 
A. Österlin g.] Malmö l 955, 284 s. 

21 1 M almö Rådstueprotokol (stadsbok) 1503-1548. U dgivet ved Erik Kro-
man i samarbejde med Leif Ljungberg og Einar Bager. (Selskabet for 
U dgivelser af Kild er til Dansk Historie.) Kvhn 1965, IX , 373, 2 s. 

Rec. i DHT, R. XII , Bd 2, l 966- 67, s. 453- 458 av E. Andersen, i Infor-
mation 2/8 1 965 av T Dahlerup, i Ber!. Aftenavis 25/6 l 965 av P H ansen, 
i Ber!. Tidende 23/] l 965 av K. Hvidt, i SDS 6/7 1965 av K. E. Löfqvist, 
i Historie, Jyske Samlinger, N. R. V II , 1, 1966, s. 129- 130 av H. Palu-
dan, i Kri steli gt Dagblad 22/3 1966 av L. Rerup. 
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Malmö F ornminnesförenings 

verksamhet I 97 I 

Ä rsmöte 

Ordinarie årsmöte hölls den 26 april 1971 på Sjömansgården, Fiskehamnsga-
tan 3. Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar höll professor Olof H asslöf 
föredrag över ämnet "Farkoster, sjöfart och fi ske i vårt gamla D anmark" T ill 
årsmötet hade ca l oo medlemmar infunnit sig. Efter föredraget visades Sjö-
mansgårdens lokaler varefter föreningen samlades ti ll en enkel supe. 

Styrelse 

Styrelsen har under året sammanträtt den l mars och den 6 december. 
Styrelsens sammansättning har varit oförändrad. 
F d. borgmästaren THOMAS M uNCK AF RosENSCHÖLD, ordförande, direk-

tören JoHN HAl N, vice ordförande och kassaförvalta re, advoka ten KJELL A. 
MoDEER, sekreterare, arkitekt SAR STURE KELFVE och fru K ARI N RYDBECK 
med redaktören BERTIL WrnERBERG och skrift ställ aren HEuGE ANDERSSON 

om suppleanter 

Utflykter m . m . 

Själland hade valts som mål för den traditionell a vårutfärden, som ägde rum 
på Kri sti Himmelsfärdsdag den 20 maj. Ett hundratal medlemmar medföljde 
på resan. I abonnerade bussar ställd es färden via Limhamn- Dragör tiil 
Roskilde där de ur Roskildefjorden bärgade vikingaskeppen i Vikingeskibs-
hall en förevi sades under sakkunnig ledning. Även domkyrkan besågs före lunch-
uppehåll et på Lindenborgs Kro, väster om Roskild e. Eftermiddagen ägnades 
åt interiörbesök på lustslottet Jägerspris, Fredrik V II :s och grevinnan D anner 
ommarresidens. A lternati vt gavs möjli ghet för deltagarna att besöka konst-

nären J F Willumsens museum i Fredrikssund. Återfärden ti ll M almö skedde 
via Dragör- Limhamn. Ordföranden och sekreteraren var rescledare. 

Den länge förutskickade weekendresan ti ll Li.ibeck ägde rum den 24- 26 
eptember och ett 35-tal medlemmar deltog. Avfärd skedde på fredagsefter-

middagen med m /f M almöhus, ach deltagarna anlände med tåg på kväll en 
till Li.ibeck varvid inkvartering skedde på R otel Lindenhof. Förmiddagen 
ägnades sightseeing varvid R athaus, M ari enkirche och Thomas M anns Bud-
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denbrockhaus be ökte . Lunchen in tog i H a u <ler Schiffergesell schaft väl-
kända lokaler. På väg till S:t Annen-Mu eum imponerande kultur ·katter 
pa erade Hei li gen Geist H ospita l samt Katarinen- och Aegidienkirche. D en 
gemensamma dagen av lu tades därefter på Cafe Niederegger, och en del av 
" ruppen återvände på kväll en till Malmö, medan de kvarva rande bl. a. ägnade 
lördag kväll en åt teaterbe ök och upe på Schabbelhaus. Ordföranden och 
ekreteraren var re eledare på utfärden. 

Lördagen d n 20 november gjorde föreningen en hö tutfärd i abonnerade 
bus ar till det nya Malmö. Ca 90 medlemmar hade hör ammat kall e! en och 
in fann ig kl. 10 vid det nya klockspelet vid Kompanigatan där mu ikl edare 
H enk de Ko ter gav en kort kon ert, varefter rundturen ägde rum i abonn -
rade bu ar. Sakkunniga guider från tad planekontoret medföljde på resan. 
Bl. a. be ågs Möll evång gården, R o engård amt de nya ödra tad delarna 
Lindängen, Högaholm, Södertorp och Krok bäck. Ett uppehåll gjorde vid 
hotell Stranden i Limhamn, där kaff eborden stod dukade. Utfärden av lutade 
med en tur genom de tora nyanlagda harnnornrådena. 

V id Malmö stadsbibli otek sommarutställnin g i anslutning ti ll Malmö tad 
hi toria band r deltog Fornminnesföreningen med en monter, dä r rekl amblad 
och medlem bladet E lbogen utdelade . 

A rsskrif t 

År skrift en utkom den 24 januari 1972. 

Lik om tidi gare år har å r kriften tryckts på Lundgrens Söner boktryckeri 
om välv illi gt bevilj at rabatt på tryckning ko tnaderna. Från Malmö För kö-

ning - och Plantering förening har lämnat vä entli gt bidrag till tryckning -
ko tnaderna. Vi dare har Syskonen Will ers stipendiefond vid Lunds universitet 
bidragit till tryckningsko tnaderna av H an Er gårds artikel i årsskrif ten. 

NI edlemsbladet Elbogen 

Styre! en har vid amman träde den r mar 1971 be lu tat, att föreningen jämte 
å r krift en kall utgiva en periodi k krift. D enna har vid justiti edepartementet 
inregi trerat med namnet " Elbogen medlemsblad för Malmö fornminne -
förening" Ansvarig utgiva re är ordföranden och som redaktör ha r under år t 
sekreteraren fungerat. 

Elbogen har under å ret utkommit med fyra nummer, vilk a utsänt den 16/4., 

17/5, 12/8 och 12/11 1971 

j\lf edlemsantal 

nder å ret har fö reningen medlem antal utgjort av 3 hedersledamöter 
4 tändiga och I .030 betalande medlemmar, därav r 32 s. k. familj emedlemmar, 
ell er ti ll amman 1.037, vilk et utgör en ökni ng med 199. 
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Donation 

Föreningen har under året från fru Elisabeth Berntons dödsbo, Stockholm, 
erhåll it femtusen kronor, utgörande legat enligt ett av den avlidna den 8 no-
vember 1945 dagtecknat testamente. Den avlidna och hennes framli dne make, 
fil. dr. A ll an Bernton var all tsedan 1930-talets mitt intresserade medlemmar 
av föreningen. 

Balanskonto 

Föreningens balanskonto per den 3 r december utgjorde : 

Tillgångar 

Akti er 

81 aktier i ASEA 

55 " 
,, Sv. Handelsbanken 

40 " 
,, Cardo AB 

65 " 
,, Skand. Ensk. banken 

30 " 
,, AB Sv Fläktfabriken 

50 " 
,, Skandia 

27 " 
,, Custos 

l l 
" 

,, Öresund 
r st premieobligation av 1963 
Banktillgodohavanden 

Postgiro 
Diverse fordringar 

Skulder 

Berghska Fonden 
Leif Ljungbergs Fond 
Anna Li sa och Sven Eric Lundgrens Fond 
Emil och Iri s Scheli ns Fond 
Eli sabeth Berntons Fond 
Diverse skulder 
Kapitalbehåll ning 
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6.665 -
8.ooo. -

3.827 -
10.270: -
6.216.-

6.070 -

4.719:-
2.200 -

Kronor 

Kronor 

47.96r -
100: --

24.683 27 

357 26 
6.750: -

79.857 53 

2.785 
2.047 

13.785 
6.705 
5.257· -

9.145 -
40.133: 53 

79.857 53 



På farmor Amalias tid ... 

Årets färgbild har dubbel aktuali tet. D els är motivet hämtat från den Ba-
ger ka gården vid Östergatan, där nu fritid skvarteret S :t Gertrud sedan no-
vember 1972 slagit upp portarna för de först färdigställda byggnaderna, och 
där fornminnesföreningen deltog i invigningsutställnin gen under mottot "Be-
varad Malmömiljö" ( jfr Elbogen 4. 1972) Dels är konstnären föreningens 
nestor och hedersledamot Einar Bager H an har i många årsskrift er kom-
menterat de färgbilder, som sedan fyrtiotalets börj an införts i årsskrift en. 
I år har han ställt en lit en opublicerad akvarell ti ll redaktionens förfogande. 
Akvarell ens ti llk omstår är 1925. D en härrör således från en tidsperi od då 
konstnären Einar Bagers publicistiska penna ännu ej börja t konkurrera med 
konstnärspenseln. 

Akvarell en har ett äldre foto ti ll grund och visar den Bagerska gård -
interiören som den såg ut på 1890-talet. I gården residerade vid denna tid 
Amali a Bager ( 1827- 1 904), dotter till landskamreraren och kammarrätts-
rådet Eberhard Quensel och änka efter handlanden Johan Peter Bager ( 1818 
- 1888) 

De båda avbildade huskropparna uppfördes av handlanden Jonas Lundin 
och stod färdiga 1803. Korsvirkeslängan ti ll vänster vetter å t Bagersgatan 
och empirebyggnaden i fonden är östergatshu et. Under Johan Peter Bager 
tid hade vissa exteriöra förändringar ägt rum i korsvirkesbyggnaden. Exem-
pelvi s hade under homejan på gårdssidan tidi gare varit en port som igen-
murats. - Fortfarande, även efter det att Malmö kommun 1970 förvärvat 
fastigheten, disponerar Einar Bager det kontor, om allt sedan 1800-talets mitt 
varit familjen . K ontoret är inrymt bakom de två bortersta fönsterna i kors-
virkeslängans bottenvåning i hörnet mot ö tergatshuset. Två ingångar till kon-
toret finnes, en ifr ån gården och en ifr ån Bagersgatan. Under J ohan Peters tid 
var detta kontor för hans handelsrörelse, som huvudsakli gen ägnades åt spann-
målshandel. I den långa längan åt Bagersgatan fanns förutom kontor även 
brygghus och sädesmagasin . T otalt fanns i gården tre dylik a magasin för 
spannmål. 

Den på bilden avbildade gumman. föreställ er Amali a Bagers gamla tro-
tjänarinna Maria Grönberg. 

Den norra (här ej avbildade) längan, kall ad lerl ängan efter till verknings-
sättet ( macleanska metoden), uppfördes samtidigt med de andra byggnaderna 



av Jonas Lundin. På andra våningen, allt så på samma pla ts dä r nu det s k 
kryddloftet är beläget i det återuppförda från kvarteret Sågen hämtade kor•-
virkesmagasinet, hade Amalia Bagers fader Eberhard Quensel, som ägde ｦ｡ｾﾭ
ti gheten mell an åren 1824- 46, ett kuriosakabinett, som var hans stolthet. 
Quensel spelade också följdrikti gt en betydelsefull roll i Malmö musei äldre 
historia. (Jfr E. Fischer i Malm'.:i museum 1841- 1941, I , Malmö 1941, 

38 f o. 81 ) 
Allt enli gt konstnären, som meddelat dessa notiser kring bilden fr ån familje-

gården för undertecknad. 
Kjell A Modeer 
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Vat tenmärken 1503- 1570-talet 
i Malmö stadsarkiv 

Av EI NAR BAGER 

I amband med enare tid urkund publikationer har en tidi gare förbigången 
detalj i vårt arkivmateri al i bokstavlig mening dragits fram i !ju et. Först nä r 
man lyfter ett aktstycke mot dagern, er man en ell er annan krumelur teckna 
ig i lju s krift mot det mörkare pappret. K ort sagt, det ä r de vattenmärken 

som papper tillv erkarna å atte sin produktion. 
Det kl assiska verket på vattenmärkenas område ä r C M Briquet Les 

filigrans. Di ctionnaire hi torique des marque du papier des leur apparation 
ver 1 282 jusqu'en 1 600. I detta väldiga verk har amlall5 tusende och åter 
tu ende vattenmärken, i bokstavsordning redovi ade efter sina franska benäm-
ningar med ett otal vari anter. Arki ven i framför allt Mellaneuropa har bi-
dragit ti ll denna samling, medan orden lämnats utanför. Anledningen härti ll 
ä r väl, att någon papper ti ll verkning av betydelse ej förekom här före den i 
verket angivna tid grän en. 

Mycken möda har nerlagt på försöken att fastställ a till verkningsorterna 
för de olik a pappers orterna. I vissa fall lämnar vattenmärkena sjä lva besked 
genom tadsvapen ell e1· tillv erkarna namn. I andra fall har Briquet sökt att 
med ledning av spridningsområdet inringa de a typer tillkomstort, ofta blott 
genom att angiva ungefärli g riktning - nordvästra Franrike, Rhenlandet. 

Det avsnitt vattenmärken, om här återge ur :Malmö stadsarki vs rika sam-
lin g av denna a rt, vi a r att ti ll ämpningen av i tnämnda metod må te hand-
havas med viss urski ljning. Malmö låg ju periferiskt i förhållande till de 
fl esta tillverkningsorterna, men det oaktat har ett förvånansvärt stort antal 
av de i Briquets verk upptagna typerna förr ell er sena re letat sig hit upp. 

Den rikaste sorteringen av denna art finn naturli gt nog i våra bouppteck-
ningar Här har samlats icke blott boförteckningarna utan även utredningar 
av kild a slag, testamenten, kassaböcker, räkningar, brev och annat sådant. 
V id granskning av de äld ta handlingarna visar det sig, att pappret mången 
gång kommit från Frankrike, framför allt från Troye . Åtski ll igt stammar 
också från Tyskland och här är vi stundom väl underrättade, men när det 



t ex gäll er ett av de vanli gare märkena, en ståtli g tiara av stort forma t, som 
Briquet benämner Couronne a diademe, ä r det blott på grund av dess "d istri-
bution'', som han gissar på tyskt ursprung. Det finns således många frågor, 
om alltj ämt är obesva rade på detta område. 

En av dessa ä r också, hur pappret kom till Malmö. De små partier, som 
omnämnes i krämarnas sortiment, hade troligen förvärvats på inköpsresor, 
som väl oftast hade Liib eck som må l, ell er vid affärsbesök från denna stad. 
1åhända hade de "bogeförere", som då och då fi ck till stånd att saluföra 
ina varor i S :t Petri kyrka, även papper i sitt lager I varje fall fi ck H an 

Bogeförer 1597 7 mark " for en papirsbog, som Mester H ans vdtog till kirken 
behouff " 

Papprets ursprung uppgives dock först 1592, då det i bouppteckningen efter 
Herman R euter nämnes, att i hans lager ingick jämte "graa'', " fiin " och 
"-let pappijr" även "it rij s gemene Norenberger'', således den med Niirnbergs 
stadsvapen märkta vara, som redan sedan ett kvartssekel funnits i marknaden 
här. Ett anna t märke påträffas 1601 i bouppteckningen efter Christiern N iel-
en Kremer, " i t rij s R afnsborger pappijr" Detta märke, staden Ravenburg 
vapen - en stadsport mell an två torn - hade från 1 560 förekommit i en 
rad vari anter. Nu använde man för bouppteckningen dödsboets sålunda 
märkta papper. 

Ett annat populärt märke, "narrenkop" påträff as första gång i vå r samling 
1557, men först 1648 omtalas ett papper med denna benämning. K öpmannen 
Peder Bundesen - med epitafium i S :t Petri kyrka - hade en rik sortering 
av "narenkop papir", som han salu förde i två, kanske tre kvalit eter till 13, 1 o 
och 5 mark pr ri s, sistnämnda sort "gemen papir" Även här har pappret 
använts för bouppteckningen. Det kan nämnas, att ännu så sent som 1 716 
upptages i ett T eutsch-Engli sch Lexicon "narrenkappenpapier" såsom en allt-
jämt gångbar benämning. 

I en stor del av bouppteckningarna från 1560-ta let ingår ett och anna t 
blad, som märkli gt nog tagit omvägen över Norge till vår stad. Det ä r de 
länsräkenskaper, som den forne skri varen på Bergenhus, senare stadsskri varen 
i Malmö Jens Lauritzen tagit med sig och vars oskrivna sidor han nu be-
gagnade för sina anteckningar Bland mycket anna t får vi i länsräkenskaperna 
besked om, hur detta papper på 1530-ta let kom till Bergenhus. I avräkning-
arna med köpmännen - väl i regel från Liib eck - förekommer åtskilli ga 
poster av denna vara. Diri ck Schonnekamp får sålunda 6 mark för 2 ri s 
papper, Gert Pi il 3 mark fö r ett ri s och 12 skillin g fö r 3 "böger", Thomis R y 
2 mark för 18 "böger papir" H ä r ä r det av intresse, a tt vattenmärkena i 
detta från Bergenhus stammande materia l å terkommer i Malmöhandlingar · 
ett P, prytt med en blomma, en hand med en krona balanserande på lång-
fin gret, en kanna med en blomprydd krona. Vår förväntan, att dessa märken 
kull e vara av tyskt ursprung, grusas omedelbart av Briquet, som t ex beträ f-
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iirnbergs stadsvapen. 

fande handen med kronan be tämt pekar på sydvä tra Frankrike, där märket 
synes ha blivit allmän egendom bland pappersbruken. Pappret transportera-
des härifrån sjövägen. M an följde i norr kustländerna ända fram till Li.ib eck. 
Numera kan således även orge och D anmark inräknas bland dess domäner 

En full tändig redovisning av det bildmaterial av detta rslag, som dölj er sig 
i Malmö tadsarkiv, skulle resultera i en visserli gen något nedbantad Briquet. 
R edan det prov, som här hämtats från bouppteckningarnas (Bpt) tidigaste 
tjugofem å r, där dock åtskilli ga varianter utelämnats, visar en rikedom på 
motiv, om verkar helt fantastisk. Till denna redovi ning har fogats enstaka 
märken ur andra käll or från I 500-ta lets förra hälf t, stadsböckerna ( Stb), 
kyrkans räkenskaper (Krk ), Lyder van Fredens kämnärsräkenskaper (LvF ) 
och Ditl ef En becks kassabok (DE) 

I Lyder van Fredens kämnärsräkenskaper för perioden 1517- 20 har år-
ligen införts en utgif t post för papper Rimligtvis omfattar dessa inköp även 
pappret i den nu bevarade foli anten. H är våll ar vattenmärket intet problem. 
Det är stadsvapnet för Troyes i Champagne, en av det medeltida Frankrike 
största handelsplatser. Ett halvsekel framåt påträffar vi ett tort antal märken 
från till verkare i denna tad, ofta lätt igenkännliga tack vare dera omtanke 
att utskriva · ina namn. Familj en Denis är sär kilt väl företrädd med sit t 
"fabriksmärke", en getabock på en banderoll med namnen SIMO I , SESI-
MO och EDMO D DENIS. Av andra papper till verkare i denna stad är 
NIV ELLE, OHNELLE och PI ETTE äll synta gäster i vårt arkiv, medan 
familj en Lebe, vars verksamhet kan följ as från 1461, representerns av såväl 
sitt i en köld inskrivna B som det helt utskrivna NICOLAS LEBE. 

På · amma ätt som famil jcn Denis' getter möter upp i en brokig fl ock från 
välvuxna exemplar ti ll orgli gt degenererade typer, så företer även många 
andra märken ständigt varierad utformning. Några av våra äldsta och liv s-
krafti gaste märken skift ar tändigt gestalt. Den tidigare omnämnda "handen", 
om Briquet tidigast påträff a t 1526, medan vår äldsta tad bok har detta 

märke redan 1514, byter icke blott krontyp, utan utför ofta sitt balansnummer 
med än en stjärna, än en blomma. Stundom är den handskklädd med till -
verkarens initi aler på ett band kring loven och en siff ra i handflatan, i andra 
fall sträcke den upp ur ärmlinningen, som än är strängt stili serad, än mera 
naturtroget veckad. På samma sätt möter vi P-frakturen och " tia ran" i ett 
stort antal varianter. "K annan" duka· fram i ett virrvarr av typer, som än 
har ett, än två öron och på var välvda buk till verkaren gärna har att sina 
initi aler. Även en annan av våra vanli gare typer, "sfären", kommer ofta med 
något nytt från ark till ark. 

Några märken har mera sparsamt kommit med i våra samlingar, men även 
här har typen vid förnyade besök ofta undergått förändringar D en ståtli ga 
"enhörningen" i våra äld ta kyrkoräkenskaper från 1530-talet minskar eft er-
hand icke blott i format utan även i värdighet och förl orar till slu t helt sitt 



kräckinjagande utseende. En annan säll synt gäst, " lindormen" med sin krona, 
hinner med att byta skinn på det fåtal ark, som bär dess signum. 

Uppräkningen kunde fortsättas med skepp, stadsvapen, björnar, hela och 
fl äkta örnar och mycket anna t, men redan exemplen ovan torde ge en bild 
av den snårskog, som möter den, som vågar .sig in på detta område. 

Den tidigare omnämnde stadsskrivaren Jens Lauritzen har helt oavsiktli gt 
gjort en kulturgärning genom sitt tillt ag att för bouppteckningarna begagna 
kasserade handlingar av skift ande slag. Ett och anna t av allt detta ha r redan 
publicerats såsom de brev, han mottagit från Mogens Gyll en:stierna, och ovan-
nämnda räkenskaper från hans tjänstetid på Bergenhus. H ans sparsamhet 
har onekli gen bringat en viss förvirring på det område, som vi här sysslar med. 
När han sålw1da 1564 börjar ri va ut någon sida ur en kassajournal för att 
edan några år framåt for tsätta med a tt brandskatta denna till gång, så visar 

det sig efter ett par år, att materi alet härrör från "Register paa Malm0s stads 
isze, indtagen och vdgiffu en af H enrick Smyth in anno MDL V ( 1555)" 

Dess vattenmärke, en i detta sammanhang välbefogad björn, kan sålunda tid-
fästas blott på grund av detta av en slump bevarade titelbl ad. V id samma 
tid, 1564, har titeln på ett anna t av hans slaktoff er råka t komma med i en 
bouppteckning. D et är " 1550 Joure boghen" (jordeboken ), en ofullbordad 
kattelängd för ett stort antal Skånebyar Även här får sålunda vattenmärket, 

en "tiara'', backa ur sammanhanget med bouppteckningarna och inordnas 
15 år tidigare. För de många blad, som hämtats ur Bergenhus räkenskaper, 
blir resan ännu längre, stundom hela 30 år. 

Av denna rapsodiska •skildrin g torde framgå, att studiet av vattenmärken 
inte hör till de lättare. D ärtill kommer rent praktiska svårigheter Ofta är 
märkena suddiga ell er fragmentariska, i andra fall försvå ras tydningen genom 
den skrift , som täcker pappret. Särskilt besvärligt är det ofta, nä r pappret 
häftats ell er inbundits. Vattenmärket sitter då blott alltför ofta i själva rygg-
vecket, stundom så hårt inklämt, att det endast delvi s kan studeras. Eftersom 
den gamla regeln "se men in te röra" givetvis ej kan följas vid efterforskandet 
av vattenmärken, är det i sådana fall så mycket angelägnare a tt den vetgiri ge 
jälv ålägger sig stränga spelregler. 
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Resume 

L es travaux de C. M. Briquet, auteur du grand ouvrage "Le fi li grane . 
Dictionnaire historique des marque du papier des leur appariti on vers 1282 

jusqu'en I 600", portent sur les archive de l'Europe centrale et meridionale. 
Par consequent, le D anemark et le autre pays nordiques ont ete exclu de son 
champ de recherche ( voir Briquet, p. XIII ) Or, la presente etude veut 
combler cette lacune dan une aire tre limit ee· le marques du papier qui e 
trouvent reproduite ici sont exclu ivement tiree de documents eon erve dans 
les Archive de la vill e de Malmö. Parmi le fond de cell es-ci, les inventaire 
de succession (Bpt) - a partir de 1546 - eon tituent un materi el abondant. 
De meme, le regi tre de la vill e ( Stb), les livre de compte paroissiaux (Krk ), 
ceux du tresori er municipale (LvF ) et celui de Ditl ef Enbeck (DE) contiennent 
de fi lig rane relativement anciennes. La recherche 'etend jusqu'au debut de 
annees 15 70, epoque ou ce se l' importati on de papier de fabrication ｦｲ ｡ ｮ ｾ｡ ｩ ｳ･ Ｎ＠

Sou chaque calque on trouve un renvoi au numero correspondant chez 
Briq uet (Br) 

E nli gt Briquet ha r här redovisade vattenmärken fö lj ande ursprung: 

s I o Il 
Il , III 
I V, V 
V, V I 
V I 
VII , VIII , IX 
IX 
IX 
X 
X 
X 
X' 
XI 

XI 
XII 
XII 
XII 
XII 
XIII 
XIII 

XIII 
XIII 
XI V 
XV 
XV 

P-fraktur 
hand 
kanna 
get 
enhörning 
tiara 
björn 
narrkå pa 
orm 
oxe 
basilj sk 
init. I C 
Nicolas L ebe, C . Pinctte, 
Ohnell e, J. "ivell e 
tadsport 

skepp 
sfä r 
fi sk 
tupp 
stadsvapen 
stadsvapen 

stadsvapen med svärd 
stadsva pen med örnhuvud 
köld med Plus oultre 

sköld med R 
sköld med delat fä lt 

Vogeserna och E lsass 
fra nskt ursprung 
fr a nskt ursprung 
Troye 
franskt ursprung 
tyskt ursprung 
Lothringen, Geneve 
övre Rhentrakten 
sydvästra Frankrike, Angouleme 
Mecklenburg 
Basel 
fr anskt ursprung 

Troyes 
Ravensburg 
Angoumois, sydvästra Frankrike 
Angoumois, ydvästra Frankrike 
Champagne 
Troyes, ivell e 
Troyes 
Fonta ine pres Ba r-sur-A ube 
Troyes 
fr anskt ursprung 
F reiburg im Breisgau, Baden 
Rhen trakten 
Regensburg 
N iirnberg 

Ti ll bi ldunderskrift erna ha r fogats nummer enli gt Briquets (Br ) förteckning. 
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I Stb 1503 
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Br 85 73 
Bpt 1549 :6 
Br 8851 

Krk 1537 

Bpt I 557: I 7 
Br 8785 

r;· 

ｾ＠

Stb 1539 
Br 8627 
Bpt 1558 :98 
Br 8870 

Krk 1544 
Br 8838 
Bpt 1564 :68 
Br 8641 
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Krk 1544 

Bpt 1564 :14 



Il Bpt i564 :71 

Stb 1539 

Bpt I 567 :93 
Br 8534 
Krk 1539 Krk 1542 

Stb 15 14 
Br 11426 
Bpt 1548 :6 

Stb 1532 
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lll Bpt 1548:5 Bpt 1558:28 Bpt 1559:31 Bpt 1559:31 Bpt 1564:70 
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Br 1 1428 
Bpt 1566: 79 Bpt I 566 :8.1 Bpt I 566 :89 Bpt I 568: I 05 y, Bpt I 568: I 05 

Br 110::10 



IV DE 1519 Bpt 1546: I Bpt 1546 :3 Bpt 1558 :27 Bpt 1559 :32 
Br 12861 Br 12904 
Bpt 1562 :60 Bpt 1564 :74 Bpt 1566 :80 Bpt 1566 :83 Bpt I 5 7 I : I I 9 

Br 12672 Br 1 2632 Br 1 2831 Br 12617 
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V Bpt 1577:139 
Br 12705 

Bpt 1559 :31 
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Bpt I 5 77 : I 30 

Bpt 1558 :26 

Bpt 1579: 136 

Bpt 1559:31 
Br 2866 
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Bpt 1549 :6 

Bpt 1559:31 
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VI Bpt i564 :70 Bpt i 564 :74 
Br 2862 

Krk 1536 Bp t 1559 :3 1 
Bpt 1559 :37 Bpt 1566 :79 ｾ＠
Br 10252 Bpt 1567: 103 
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B t i566 :79 Bpt i 567 :92 VIII Bpt 1564: 70 Bpt 1564 : 74 P Br 5033 
Br 4960 
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IX Bpt 1569:106 Bpt 1558:26 Bpt 1559:31 Bpt 1557:20 Bpt 1564:73 
Br 5030 Br 12346 Br 1 2380 Br 15 734 
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X Bpt 1549 :6 
Br 13815 

Bpt 1567 :92 
Br 1394 

. . : . 
' ' . . ' 

I . . u · 

Bpt 1549 :6 Bpt 1546:3 
Br 13767 Br 15005 

Stb 1535 Bpt 1567 :88 
Br 12168 Br 53 13 

0 

Bpt 1563 :6 1 

Bpt 1557 :22 Bpt 1546 :3 
Br 9891 
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X L Bpt 1567:97 Bpt 1567:88 Bpt 1571:118 
Br8069 Br8079 Br8518 

Bpt 1571 : 1 1 o Krk 1 548 s 363 Bpt 1571 : 1 09 
Br 5304 Bpt 1 560 :48 Br 1 5930 
Bpt 1566 :87 Br 15969 
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XII Bpt I 55 7 : 19 
Br 11972 
Bpt 1556 :36 

Br 13997 
Bpt 1558 :24 

Br 9479 

Bpt 1559 :36 
Br 11973 
Bpt 1559:30 
Br 14007 
Bpt 1559 :37 
Br 5843 

_Jl_ 
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Bpt 1567 :98 Bpt 1567: 102 
Br 11977 

Bpt 1562 :36 Y2 Bpt 1559 :34 
Br 14029 Br 3014 
Bpt 1564:73 Bpt 1577 : 128 

Br 4485 

Bpt 1567:102 

Br 11978 
Bpt 1564 :78 !/i 
Br 3027 



ｾ＠

y 

ｾｾ＠

T 
X III L.v.F 151 7 Bpt 1564:78 Y, Bpt 1557 : 17 Krk 1539 

Br 1 744 Br 1 830 Br 1050 
Bpt 1549:6 Bpt 1564:68 Bpt 1577 : 11 9 Bpt I 569 : I 06 
Br 1665 Br 8294 Br 1027 Br 22 1 2 
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Carl Magnus Nordlindh 

((själen utz alla kommunala angelägenheter>i 

AV O LLE HELA DER 

Fram till kommunalreformen 1862 vi lade styrelsen i de svenska städerna av 
hävd på magistraternas borgmästare och rådmän. Att nå borgmästarvärdig-
het betydde - särskilt om ämbetet inte fanns i fl ertal i taden - steget upp i 
den kommunalpolitiska toppen, lå t vara att borgerskapet också kunde ha in-
fl ytelserika män i sina organ, stadens äldste, ocieteterna och de särskild a 
" direkti oner" som under 1 700-talets lopp börjat växa fram inom fö rvalt-
ningen. I åtminstone törre täder var det förbehållet akademi ka jurister att 
konkurrera om borgmästarämbetena. M en att en maktbenägen borgare under 
l yckli ga omständigheter även där kunde få kungli g borgmästarfullmakt, erbju-
der Malmö historia ett paradexempel på. Det ä r Carl Magnus Nordlindh som 
tillhandahåller det. 

Några år före sekelskiftet 1800 hade politieborgmä taren ämbete försvunnit 
i Malmö, och den åldrande justitieborgmästaren, lagmannen och ledamoten av 
Högsta Domstolen Carl Fredrik Widegren var ensam kvar till sin död 1803. 
Eftersom Widegren permanent vistades i Stockholm var staden under hans 
sista tid " i det närmaste" utan borgmästare. Så menar i varj e fall Carl Chris-
tian H alling i sina Minnen. Denna livfullt berättade lokalhistoriska krönika, 
som den i malmömagistratens inre li v välförfarne H allin g skrev ner på äldre 



dagar - då han själv var stadens borgmästare - omspänner åren q gg-1824 
och är en oumbärlig och i det mesta acceptabel käll a ti ll de nordlindhska årens 
stadshistoria.1 

Emell ertid li gger en viss överdrift i H allin gs påstående om borgmästarl ös-
heten. Först äldste rådmannen H enrik Falkman - Frans Suells tidigare kom-
panjon som tobaksfabrikör - och eft er hans avgång från rådmanstjänsten 
den nye äldste rådmannen Johan Jakob Wollmar innehade förordnanden att 
uppehåll a ämbetet. D en senare kom lik väl bara att fungera under sex måna-
der fram till november 1802, och det förefall er som om han under den tiden 
blivit utsatt för all ehanda trakasseri er. I sin ansökan om att bli entledigad 
från ordförandeskapet klagar Wollmar över att detta "mer än hela min fram-
flutna tj änstetid kunnat göra förbittrat mitt li v, inveckl at mig i rättegång och 
stört det lugn som endast det passionsfri a hjärta t värderar" 2 H allin g talar 
om "ett hemligt ränksmideri , vars fin aste tråda r ej kunna av minnesböckerna 
fullkomligt redas, fastän de i dem antydas" Men han vet att utpeka m annen 
bakom Wollmars utmanövrering· det är Carl M agnus Nordlindh, näst yngst i 
tjänsten bland rådmännen. Infogad som en pusselbi t i den nordlindhska kar-
riären ter sig den relaterade aktionen all s inte osannolik. " Mannen var besvä-
rad av en stark ärelystnad" , tillfog ar Halling med en av de till spetsade for-
muleringar han älskar. Ingenting av vad Nordlindh redan företagit sig och 
sedan kom att företa sig är sådant att det förmår j äva sanningen i omdömet. 
Den man som Nordlindh bedömde vara lämpli g att trampa ner hade å sin 
sida ett ömtåli gt och kantigt väsen, och han drog sig kränkt undan i ställ et för 
att ta upp striden. Att Wollmar all t framgent och än mer efter det borg-
mästarval som så småningom följd e såg sig som ett oskyldigt offer för med-
tävlarens hänsynslöshet slår mot läsaren från nästan varje rad av ett märkli gt 
aktstycke. Det är de anonyma " M emorabili a angående Carl Magnus Nord-
lindh och Malmö diskontka tastrof 181 7' ' som i likhet med Hallings M innen 
utgetts av Martin Weibull och av honom påvisats vara författade av Wollm ars 
son auditören Johan Andreas Wollmar. D et är ett helt onyansera t hatporträtt 
som denne där ger av Malmös borgmästare och vartill grunden och upphovet 
knappast kan ha varit annat än faderns olycksöde.3 

Söker man i protokoll en efter förloppet vid Wollm ars avgång, finner man 
helt naturligt bara de yttre konturerna. Med tre röster mot två beslöt magi-
straten att hos Göta Hovrätt begära förordnande för Nordlindh, och hovrätten 
gav honom det. Själv hade Nordlindh - lik som Wollmar - lagt sit t voturn 
på den rådman som i sinom tid blev hans efterträdare som borgmästare, H en-
rik Falkmans son H ans Aron Falkman.4 

Den man som därmed fi ck greppet om stadens tyglar visste att fortsättnings-
vis behåll a dem i stark hand under de femton verksamhetsår som ytterligare 
blev honom beskärda. Är J0rgen Kock det stora namnet bland stadens styres-
män under det sextonde sekl et och Jöns Stoba::us en iderik och dominant 

47 



justiti eborgmästa re vid frih etstidens ingång, så ä r Carl M agnu Nordlindh 
portalfiguren till Malmös expansiva 1800-talshistoria, "själen uti all a kommu-
nala angelägenheter", som H alling skriver. Lik a litet som de båda övriga var 

ordlindh emell ertid en infödd stadens son. H an va r östgöte, född I 768 i 
Söderköping. H ans föräldra r var dåvarande häradshövdingen i D als och 
L ysing härader Elias Magnus Nordenstolpe och ogift a Kri stina Lindman. 
Den oäkta börden, fint antydd i efternamnet, förblev en känd hemlighet. 
Fader1' ä r mera bekant som ägare till Rörstrands och Mariebergs porslins-
fabriker. Rörstrand övertog han 1 772 efter sin driftige fader Eli as Magnu 
I ngman, adlad Nordenstolpe, och M arieberg förvärvade han tio å r senare.5 

Eli as M agnu d y avled vid några och fyrti o å rs ålder utan att ha trätt i 
äktenskap. Sonens moder blev däremot bortgift med en kamrera re vid Rör-
;; trand. D en unge Carl M agnus tycks från början ha överl ämnats i vård ho 
borgmästaren Lorenz I saac de la Ro e i Söderköping. Vid dess skola studerade 
han till slutet av 1783, då han enligt egen uppgift ämnat sig till U ppsala men 
i ställ et kom att " applicera" sig till handeln. Borgmä tare de la Rose var skå-
ning, son till skanörborgmästaren och mångårige riksdagsmannen L eonard de 
la Rose och brorson till malmörådmannen Nil s de la Rose. H an hade en syster 
om hette M ariana Beata och var gift med handlanden Peter Bageri M almö. 

D et blev genom hennes förmedling som Carl M agnus kom att fästas till såväl 
köpmansyrket som till den stad där han skulle göra sin karri ä r. H an antog 
som handelsbiträde hos Peter Bager, vilk en året förut hade vunnit burskap och 
trätt in i sin avlidne faders, den legendariske H aqvin Bagers, handels- och 
rederirörelse.6 

är sedermera handelsbetj änten ordlindh å r 1791 var mogen att undergå 
köpmansexamen, kunde han peka på att han lärt yrket under åtta å r ho 
Bager och bl a företagit fl era handelsresor för sin principal. D en traditionell a 
examinationen av en blivande köpman var vid denna tid på väg att förvandlas 
till en ren proformaangelägenhet. De tjugo frågor Nordlindh utsattes för av 
de båda examinatorerna - den ene var Frans Suell - kl arade han till <lera 
full a belå tenhet. Burskapet vanns några månader senare, den 24/9 1791 D är-
med stod han på sin karri ä r första stadiga trappsteg om borgare i Malmö.7 

Inom kort tog han för första gången offi ciell del i kommunala angelägen-
heter genom att infinna sig till sammanträde i handelssocieteten, och på våren 
följ ande år fi ck han sitt första direkta uppdrag genom inval i den s k servis-
kassan, som hade att sköta indrivningen av servisavgift erna från borgerskapet 
och dela ut dem till de inkvarterade soldaterna. Efter att tre gånger ha satts 
på de författningsenli ga tvåmannaförslagen till ledamotskap i Stadens äldste 
men - som sed var - rata t till förmån för äldre medbröder, inträdde han i 
börj an av 1 795 som ledamot i äldsteförsamlingen. Fyra å r va r ingen lång 
väntan för en nybliven köpman att komma in bland den ungefärli ga fj ärdedel 
av handlandekåren som hade säte bland de äldste. M en det va r länge nog fö r 
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Gouache av C G Gillberg. 
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r n man som på de åren hunnit arbeta sig upp till ställningen som stadens 
törstc skattedragare. I gengäld blev ha n omedelbart vald till de äldstes för-

man och därmed i realit eten erkänd som borgerskapets ledande m an i kom-
munalpolitik en. Uppenbarligen ha r ha ns uppnådda affarsställning härvid vägt 
väl så tungt som de åtminstone i protokollen inte särskilt märkbara insatserna 
i handclssocieteten. H a n var inte all s någon fliti g deltagare i dess samman-

komster, en sak som dock ka n te sig naturlig för en strä ngt upptagen och oft a 
bortrest aff ärsman. Å andra sida n ha r Nordlindh säkerli gen insett den per-
sonliga betydelsen av att axl a det annars inte särskilt eft ertraktade förma nska-
pet. Kort efterå t inträdde Nordlindh även som ledamot i H amndirekti oncn, 
där han kvarstod fram till borgmästarutnämningen men helt trädde i skuggan 

för Frans Suell. 8 
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Skattskillingtalen f är några av Jvlalmös främsta affärsmän 1792- 1806 

1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 
Carl Magnus Nordlindh 3 5 15 13 16Y2 160i 12 11 
H an Th J acobsson 16 16 15 12 10 10 8 7 
Frans Suell 14 14 14 12 11 11 11 11 
Peter Bager 11 11 12 11 10 10 10 10Y2 
Ernst Lohman 20i 20i 20i 10 8 8 20 16% 

1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 

Carl M agnus ordlindh 9 9 6 6 6 6 4 
H ans Th Jacob son 6 6 6 6 6 6 5 
Frans Suell 15 18 18 18 18 18 18 
Peter Bager 13 16 16 16 14 14 13 
Ernst Lohman I I 9 6 ( I 14 14 14) 

Källa : Skattsättningslängder, Malmö stads räkenskaper 

Affärsställnin gen nämndes nyss som Nordlindhs språngbräda mot höjderna. 
Det var på osedvanli gt kort tid han nådde toppen bland M almös köpmän. 
För att få detta belyst kan man jämföra det skattskillin gtal som Nordlindh 
å attes med några andra av stadens högst beskattade köpmäns. Skillin gtalet 
låg till grund för uträkningen av de olik a summorna under de kattetitl ar som 
då fann . Som ovanstående tabell visar steg I ordlindhs skillin gtal så hastigt 
att han redan i sitt tredje borgarå r var i paritet med den då främste hand-
landen, hans egen svärfar Han Thoma Jacobsson. Efter att under tre å r ha 
legat högst pas erades han av den likt honom sjä lv kometlik t uppsti gande 
handelsmannen Ernst Lohman, var goda ställnin g dock snart bröts och som 
försattes i konkurs 1802. I det följ ande tog ordlindhs kommunala engage-
mang ut sir. rätt, och hans skillin gtal sjönk undan för undan. Som affärsman 
trädde han helt i kuggan av storköpmän som Suell och Bager. 

Det var som spannmålshandla re, redare och delägare i bohu länska ill sal-
terier och trankokeri er ordlindh så snabbt förmådde skapa sig en stark 
affärsställnin g. Han aknade förvisso hell er inte sinne fö r att göra goda fa ti g-
hetsaff ä rer. Ti ll sina medbröders tj änst bidrog han verksamt nä r en börsin-
rättning 1 799 trädde i funktion i M almö för auktionsför äljning av "handel -
varor i parti , aktier, skepp och skeppsparter'', som det heter i det projekt av 
Nordlindhs hand magistra ten antog.9 

Så småningom lockade honom emell ertid kommunalpolitik en alltmer på 
affärernas bekostnad. I mars 1 798 begärde en av rådmännen, Nil s Möll er, att 
på grund av hög ålder få bli entledigad från in tjän t mot rätt att i li vstiden 
behåll a lön och sportler. Till sin efterträda re var han dock vi lli g att avstå 
200 rdr årligen om - enligt Halling - en ackordssumma utbetalade ti ll 



honom. Tillv ägagångssättet saknade stöd i författningarna, och landshövding 
von Rosen biföll hell er inte framställnin gen. M öll er begärde och erhöll då 
tjänstledighet, varunder han förde ä rendet vidare, så att han till slut av K Mt 
fi ck det önskade avskedet. Bland de män ur borgerskapet som vid behov 
adjungerades magistraten, där stundtals tre rådmän var tjänstlediga förutom 
borgmästaren, befann sig Nordlindh. D et gav honom goda tillfällen till meri-
lering. När val efter Möll er sedan anställd es, kom belöningen i form av nästan 
enhälli g kall else till rådman.10 Att han trots utsikten till reducerad lön sökte 
tjänsten indikerar i sin mån att det var karri ärtrappsteget han vill e nå och 
inte de för honom oväsentliga inkomsterna. Möll er levde f ö ända till 18 1 1, då 
Nordlindh för länge sen nått borgmästa rämbetet. 

En följd av rådmanskapet var för Nordlindh att hans val till stadens riks-
dagsman 1800 i Norrköping betydligt underl ättades. Halling ta r knappast fel 
ｮ￤ Ｑｾ＠ han framkastar att Nordlindh från början av sin verksamhet i rikssam-
manhang förstod att skaff a sig "relationer som kommo honom till oskattbar 
nytta vid ui:fö randet av fl era av de planer vilk a sedermera hos honom upp-
runno" Att utnyttja höga kontakter förblev ett centralt beteendemönster hos 
lordlindh. Betecknande men av föga reell t värde var att han hos konungen 
kall ha utverkat tur, heder och värdighet lik a med rådmännen i Stockholm.H 

Det är från denna tid som Nordlindh målmedvetet börjat inrikta sig på att 
bli Malmös justiti eborgmästa re. En icke föraktlig meritering måste då givetvi 
vara förordnande som rättens ordförande under Widegrens permanenta från-
,1a1"0 vid H ö!'}s ta domstolen. Hur den trettiofemårige Nordlindh nådde det 
målet trots att han bara var näst yngste rådman och saknade formella akade-
miska meriter ha r redan ovan relateraL. 

Lång blev inte väntan på Widegrens frånfälle. Det inträff ade i april 1803. 
Den oundvikliga striden om M almös nu enda borgmästarämbete kunde inl e-
das. Att den i första hand skulle stå mell an Nordlindh och äldste rådmannen 
Wollmar var givet. Utöver denne var bland de sammanlagt sju sökandena 
rådman H ans Aron Falkman och landssekreterare Birger Centervall att räkna 
med. Den för Nordlindh besvärande omständigheten att han ensam inte upp-
fy llde de 1 749 stipulerade kraven på akademiska meriter hade han förstått att 
i tid undanröja genom att skaffa sig K Mts egen kompetensförkl aring. Halling 
återger "såsom betecknande för tid och person" Nordlindhs underdåniga 
supplik i ä rendet, och den lägger onekligen hans sak skickli gt till rätta.12 

Valet förrättades den 22/7 1803 inför en särskilt förordnad ordförande, 
borgmästare Sell ander i Landskrona. Resulta tet blev knappast någon överrask-
ning. Nordlindh hade de 24 äldstes och de lik aledes 24 särskild a elektorerna 
bevågenhet och tillräckligt stöd också inom magistraten för att få 50 röster 
och därmed första rummet, medan Wollm ar fi ck 34 och Centervall 33 röster. 
Att Nordlindh - lik som dock även Centervall - stod i gunst hos general-
guvernören Toll framgår av de ord varmed Toll beledsagade det till K Mt 
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med han till ·tyrkan viclarebeforclracle förslaget. u hade emell ertid kung 
Gu tav Adolf just vid tiden för valet anträtt sin långa utrikesre a, och orcl-
linclh måste vänta länge på sin utnämning. M en i en av de första kon elj er 
kungen höll eft er å terkomsten till Stockholm, den 21 /2 1805, fi ck han den 
åtrådda fullm akten, nitton månader efter valet.13 

Install ationen i ämbetet ägde rum på M almö rådhus i Toll s nä rvaro elen 
14/5 1805. Tjänsteställ ningen tvang de båda främ ta konkurrenterna att ara 
meclagerancle vid akten - lanclssekreteraren hade att lä a upp fu ll makten och 
Wol lmar att som ä lcl te rådman besvara det ta l som 1 ordlinclh på övli gt ätt 
höll till magistra ten. I J A Wollmar M emorabili a å terges Wollm a rs anfö-
rande.14 ågot senare demon treracle rådman Wollmar sina känslor f .. r cl n 
nye borgmästaren genom att fö rkl a ra a tt han på grund av göromå len om 
pre es i kämnär rätten - han var känd som en ki ckli g brottmål domare ·-
inte längr åg sig i tåncl att inträda om tillför rdnacl ordförande i magi-
stra ten och råclstuvurätten vid förfall för ordli nclh.1;; K anske få r man se det 
:om ett försök från orcllinclhs ida att bryta udden av ytterli gare koll egia lt 
missnöje, nä r han med Toll som språkrör ho kungen å t sina rådmän utver-
kade rang och värdighet lik a med rådmännen i Göteborg. Staden hade, hette 
det i Toll s skrivel e ti ll K Mt, " i nytti ge löjcl r och näringar å ti ll tagit, att 
den kan jämföra i<T med de fl esta i rik et, huvudstaden undantagen" G ivetvi 
refl ekterades glansen på rättens ordförande, som även på andra sätt :>örjde för 
att hans betyclel ef ull het markeracles.16 

"Med denna tid börja r ett nytt kift e av M almö stad hi tori a'', summerar 
H allin g sin kilclrin g av borgmästarva let. Onekli gen skedde å tskilli gt i M almö 
under det följ ande årtiondet, och i det mesta hade den iclerike och dynamisk 
borgmästaren sin hand med. H an hade dock turen att länge vara samtidig 
med en ena tåencle konjunkturvåg, som skapade förut oanade förutsättningar 
för verksamheten. Söker man göra en inventering av vad han redan betytt och 
än mer kom att betyda för det kommunala keendet i staden, måste det med 
nödvändighet här bli en rätt rapsodisk redogörelse - stadens historia under 
epoken lå ter sig inte skrivas på några få sidor. 

Det om alltid främst koppla samman med namnet Torcllinclh ä r väl 
M almö Di kontverk. Denna loka la bank om blev hans speciell a skötebarn och 
var ett typi kt re ultat av visioner som hade svårt att känna gränser, var onek-
li gen till en början inte bara staden utan hela provinsen ti ll mycket gagn. D et 
tvingas tom J A Wollmar att erkänna i ina hä tska Memorabili a.17 Ett rik -
dagsbeslut 1800 hade gjort det möjli gt att vid sidan av det nya Riksdiskont-
verket upprätta di konter i städer ute i landet. Nordlindh insåg betydelsen och 
förde redan vid riksdagen fram för lag om en M almö Diskont. Han anime-
rade därefter Malmös handlande att göra en formell hemställan om ett 
diskontverk, och sedan K Mt fastställt reglementet, kunde det träda i funktion 
1803. ordlindh ingick med självkl arhet i det första direktörstriumviratet 
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till sammans med Frans Suell och den lik aledes betydande köpmannen Corne-
lius Hegardt. Nu har diskon tens betydelsefulla men till slut så olyckli ga histo-
ri a ingående skildrats redan i M almö fornminnesförenings årsskrift 1 940 och 
kommer att också få sin belysning i den blivande M almö stads historia, varför 
ytterli gare utrymme här inte skall tas i anspråk för den. Noga taget var det 
f ö bara själva initiativet som skulle kunna betraktas som ett kommunalt 
agerande. Under sin verksamhet fungerade diskonten som en enskild affärs-
bank. Hur själva ka tastrofen omsider drabbade Nordlindh skall nedan 
relateras.18 

Emell ertid visade sig diskontens pengar fruktbara i å tskilli ga sammanhang. 
Det var sålunda genom frikostiga lån ur den som den stora förvandling kunde 
påbörj as, vari genom M almö omskapades från en fästningsort bakom vall a r 
och gravar till en öppen stad, kringgärdad av kanaler Nordlindh ledde -
självklart - det raseringsbolag, som bildades 1805 för att för stadens räkning 
ta hand i)m arbetet och den följ ande försäljningen av de uppkomna tom-
terna. Kanaler skull e grävas å t öster och söder och innanför dem all cplantc-
ringar skapas, de blivande Östra och Södra promenaderna. Till en början 
bedrevs arbetet med all tillbörli g energi. Indelta regementen bidrog årli gen 
med arbetsstyrkor och även fångar från citadell et utnyttj ades. En tid förekom 
t o m ryska kri gsfångar i arbetet. Två nya torg växte fram, varav det ｾ ｣ｬｲ ｡＠

enligt magistratens och societeternas beslut skull e bära konungens namn.J9 
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Det dröjde till efter regimskiftet innan en tadsplan fö r de nya områdena 
kunde off iciellt fast tällas. D en är ign rad av kronprin en-regenten K arl 
Joha n 1811 20 Den mödo amma förvandlin gen av delvis sumpig mark till an-
vändbara byggnad tomter var dock ett allt för vit tfamnande företag för att 
kunna slutföra inom ett antal å r, och nä r ra eringsbolaget fö ll ti ll amman 
med diskonten 18 1 7 var all tjämt mycket ogjort. K a na lerna var ha lvfärdiga 
och o-runda, torgen ännu me t trä k. ordli ndh f ick allt så i sin li v tid långt 

ifr å n se detta verk fullbordat.21 

Så mycket törre fröjd bör det ha berett honom att se i färdigt kick den 
främsta byggnad som kom att kapa på den från fästning gördeln erövrade 
ma1 ken, taden teater vid Gustav Adolfs Torg. Som "ett värdigt uttryck för 

den expanderande tadens r pre enta tion behov" har den bliv it karakteri e-
rad.22 Tordlindh var upp lag givare och jä lvskriven ordförande i tyrclscn för 

det 1807 bild ade teater- och värclshu bolaget, och han hade på raseringsbola-
gets auktion in ropat byggnad tomten för teatern räkning. Hovkonduktören 

Ancler Sundström blev byggmästaren, den 16 oktober 1809 invi gningsdagen. 
" Ingen ordnad th a ter fanns då annorstäde i Skåne. I fö ljd därav väckt 
M a lmö Teater upp eende", skriver H allin cr i ina !f innen. Från ett av Esaia 

Tegner brev vet vi att ka lden och akademiadjunkten i Lund åtmin ton var 
betänkt på att resa till Malmö för att vid invi gningen ,. e härli gheten" 2:• 

Känner man Ju t att sätta in teatern i ett mera visionärt sammanhang ho 
Nordli ndh, så ä r det inte otänkbart att ha n ka n ha avsett den om en kultur-
medelpunkt i det M almö om in te aknade m .. jli gheter atl bli den nya huvud-

staden i Gu tav IV Adolf r ik e. Kungafamilj en hade som bekant v i tats här 
under ett ha lvårs tid frå n november 1806 till maj 1807, varvid hovet lelvi s 
vari t inhyst i ordlindh hu v id K yrkogatan. Att den tiden inneburit något 
av en l yckokulmen för ordlindh i all ha ns borgerli ga ringhet äger sig sjä lvl. 
Kungens faiblesse för kå ne och skåningarna i hans omgivning öppnad de 
vida te vyer Det är i varje fall ett egendomligt sammanträffande att ha ns 
famösa dekret om att den reda n stäno-da operabyggnaden i Stockholm skull e 
jämna med marken undertecknade i Malmö på femtonår dagen av Gustav 
III: s mord, under det att teaterbolaget dä r tog fat form några månader se-
nare.2'1 lär Malmö teater stod invi gning färdig hade emellertid den kungiig 

aktören på den rikssvenska scenen för alltid tvingats avträda från den. och del 
var en sorti som Carl M agnu ordlindh om någon inte applåderade. 

Kunga pa rets vi telse i taden lik som ·eda n den nya form av uteliv om tea-

tern drog med ig blev faktorer om bidrog till det v ikti ga kommuna la be lu tet 
att gatubelysning kull e ordnas i M almö. R eda n på 1 790-ta let hade land höv-
ding von Rosen i samband med att oroli gheter med fön terkro ning förekom-
mit på gatorna anmodat magistraten att öka få till stånd taden "behöriga 
upply ande medelst lyktors anskaffande å hu en vid allmänna o-ator och ｳｴｾｩ ｬﾭ

len,. 25 Oväntat nog gick handelssocieteten ensam bland societeterna mot för-
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tadsplan för .Malmö, fastställd av Carl Johan å r 181 1 Kr A. 

>laget, som därmed enli gt beslutsfattandets spelregler inte kunde genomföras. 
Notabelt är att Nordli ndh som ung h andelsman vid det ti ll fä ll et uppträdde 
bland sina ståndsbröder och ta lade för fö rslaget.26 

Behovet av " l ysande lyktor" syntes återigen aktuell t i samband med de av 

1-lalli ng rela terade decemberoroli gheterna 1 799 på Malmö Stortorg, då fö ns-
terkrossningen å terkom och fo lkmassan uppträdde hotfull t mot societetspubli -
ken på Kn utssalen. D et var den gången som Norcllindh, fortfarande enli gt 
Hallin gs li vfu ll a skil dring, öga mot öga med massan men i kraft av sin reda11 

fö rvärvade fo lkgunst lyckades fö rmå de upprori ska att still samt troppa av och 
lämna balsäll skapet oantastat. Någon lösning på belysningsfrågan nåddes lik-
väl inte till fö lj d av att societeterna nu gjorde gemensamt motstånd.27 

I nför deras majestä ters ankomst 1806 kunde emell ertid landshövd ing von 
Rosen med större eft ertryck begära åtgärder, underbyggda också m ed a rgu-
mentet att Malmö som numera öppen stad inte fi ck löpa ri sken att m issdåda re 
och fr idsstörare fann skydd " i sjä lva mörkret" Societeterna v isade sig med 
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en betydli gt medgör li gare. Eftersom det hela brådskade måste dock till s 
vida re husägarna själva svara för belysning vid sina hus. Uppenbarli gen b lev 
detta fall et ba ra under kungabesökets må nader. Sedan ruvade å ter vint rarnas 
mörker över M almö gator D et avgörande blev i täll et teaterns tillk omst. 
·· ven då ålades visserli gen till en börj an enbart husägarna vid Södergatan a tt 
på spelkväll a r håll a belysning i ell er utanför sina hus. Men efter en ny puff 
från landshövdingen, numera Wilh elm af Klint eberg, mognade ett slutli gt 
P."atubelysningsprojekt. Det blev antaget i juli 18 14 och medfö rde utplacering 
av ett tretti otal oljel yktor, fö r vilk a skötsel man anställd e nio lykttändarc.28 

Om kungabesöket och Malmös öppna belägenhet spelade en pådrivande 
roll för beslutet om gatubelysning, var de ännu mer avgörande a rgument nä r 
en fast organisation av fattigvården genomfördes 1806. Vi sserli gen fann ända 
från 1 740-ta let en på detta sociala fält in te oäven ordning - mätt med den 
tiden mått med en särskild u ttaxeracl fatti gskatt lagd om ekonomisk 
grundval. M en nu till skapades en permanent fatti gvårdsdirekti on att leda 
verksamheten. Det bruka r framhåll as att Nordlindhs initi ati v låg bakom också 
hä r Det ä r en sanning i behov av någon modifik ati on. R edan H all ing ger 
prosten Christi an Schönbeck i S :t Petri del i äran, och magistratens protokoll 
visar med all tydlighet att det förslag om fattigvård som societeter och magi-
stra t antog i augusti 1806 hade sitt ur prung i ett av Schönbeck utarbetat pro-
jekt.29 Om detta sedan kommit till uteslutande genom han eget initi ativ må 
lämnas därhän. Självkl art blev Nordlindh som borgmästare den ledande vid 
genomförandet i egenskap av clirekti onsorclförande. O ckså Schönbcck ingick i 
direkti onen, och han ådagalade för övrigt innan han 18 12 fl yttade till Rise-
berga pa torat sitt sociala nit också genom a tt inrätta såväl en fattig- som en 
söndagsskola i M a lmö samt komma med fö r lag om en borgareskola. iär 
direktionen kommit i gång med sin verksamhet företogs en generalmönstring 
av de fatti ga hjälpbehövande, och elen visade - i en stad på ca 5 ooo invå-
nare - drygt 450 sådana, barn och vuxna. D e och deras efterkommande fi ck 
i fortsättningen stöd i form av dels penningar, dels ma t och kl äder M en det 
gällde att vara ordentligt kyrkoskri ven i M almö - i anna t fall förpassade · 
man snabbt utanför staden.30 

En vikti g kommuna l angelägenhet, dä r ordlinclh åstadkom en lösning 'fter 
å r av besvärli gheter, var skjutsningsfrågan. Sedan gammalt fanns i M a lmö det 
s k Vagnmanslaget, om dels ombesörjde transporterna av varor ti ll och från 
de i hamnen li ggande skeppen, dels skötte den staden å lagda skjutsningen av 
resande.31 Den ökande handelsrörelsen och den allt li vli gare resandetrafik en 
medförde emell ertid under 1 800-talets första decennium ständigt växande kl ago-
må l mot vagnmännen, som uppenbarli gen också kämpade en svå r kamp mot 
kostnadsstegringarna. Nu kom hela frågan, innan elen löste med en helt ny 
kjutsningsorganisati on, att vi sa fram så många och inveckl ade turer mell an 

de be lutande organen och mell an olik a frakti oner inom borgerskapet, att det 



här inte lönar mödan att följ a dem. Den komplicerades till yttermera visso av 
att hela det alltid lik a ömtåli ga komplex som stadens jordar innebar automa-
tiskt aktuali serades. I slutet av 18 12 hade man kommit så långt att landshöv-
ding af Klint eberg på sjä lva julaftonen kunde fastställ a ett projekt som utar-
betats av societeternas deputerade under Nordlindhs ledning. Projektet ha r 
han egenhändigt skri vit ned. Av de 50 par hästa r som bedömdes erforderli ga 
skull e 35 håll as på 350 tunnland av stadens odelade betesmark , bortarrenderad 
i lotter om 1 o tunn land per pa r hästar. Övriga 15 par skull e håll as på reste-
rande stadsjord utom den på gårdarna särskilt fördelade. H ela projektet 
råkade emell ertid i bakvatten nä r vid håll en auktion in te ens hälft en av lot-
terna kunde bortarrenderas. Fa talt nog va r det dessutom så att gäll ande kon-
trakt med vagnmännen löpte ut 1 /4 18 1 3, varefter stadens skjutsning skull e 
vara lamslagen om ingenting gjordes.32 

Men det kom att göras något, och Nordlindh va r med H allin gs ord mannen 
som "lossat den länge hopdragna knuten'; Skjutshästarnas antal sattes i ett 
nytt projekt ner till 25 pa r, vilk et skull e bli tillr äckli gt om de ba ra användes 
till skjutsningen, och de skull e lik som vagnar och övri g ma teri el inklusive stall-
byggnad köpas för stadens räkning. Osagt men självkl art var att diskonten 
skull e utnyttj as som lå ngivare. Sedan skull e hästarna håll as på det foder som 
betalades i avgäld för 350 utarrenderade tunnland av stadsjorden. D etta 
arrende va r Nordlindh beredd att helt å ta sig. Enskild a jordägare skull e slippa 
ifrån skjutsen om de erl ade visst foderbidrag. Klint eberg sanktionerade genast 
projektet, glad att kunna undvik a stopp i resandetrafik en på länshuvudstaden, 
och societeterna lä t vackra ord av tacksamhet fl yta in i sina protokoll. 

Därmed kunde M almö stads skjutsinrättning, ledd av särskild a deputerade, 
börj a sin exi stens, som varade ända till 1870 i byggnader vid Baltza rs- och 
Dj äknegatorna. Kl ander mot att Nordlindh slagit under sig stadsjord mot lågt 
arrende hördes efterå t, hävdar H allin g, som dock ta r borgmästaren i försvar 
med hänsyn till att den jord han fi ck överta var både svag och utsugen. D et 
rörde sig om Västra betesmarken, det område som sedan blev Limhamnsfältet 
och angränsande parkanläggning.33 

Själva den yttre ramen kring stadsförvaltning och justi s i M almö, rådhuset 
vid Stortorget, kom också att bli föremå l för Nordlindhs omskapande energi. 
J0rgen Kocks gamla trappgavlade byggnad hade slitit s ner under mer än två 
och ett halvt sekel, och till slut hade den under 1808- 09 års kri g fungerat 
som militärsjukhus medan de kommunala sammanträdena måst håll as i priva ta 
bostäder Magistraten rådslog sålunda hemma hos Nordlindh. 

U nder åren 1812- 13 företogs på borgmästa rens bedrivande den stora både 
yttre och inre rådhusombyggnad, som gav exteri ören en nyantik dräkt och 
interi ört exempelvis fl yttade Knutssalen från första till andra våningen. Efter 
fem års husvillh et kunde de styrande och dömande organen ta rådhuset i 
bruk igen i samband med dompredikan 18 14. K ostnaderna hade emell ertid 
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bli vit betydande. Efter ·om elen särskild a s k hamn- och löning ka an enli gt 
be tämmels rna ock å kulle tå för repa rationerna av de publika husen, ledde 
detta ti ll att H amnclirektionen och främ t de s ordförande Fran Suell höge-
li gen harmade . H amnbygget va r inne i en intensiv utbyggnaclspcriocl, och 

även om inkomsterna under råclancl högkonjunkturå r flödade rikli g t, slukade 
det stora ummor Suell s vrede är därför inte vå r att för tå, när m an fö r råcl-
hu et under å ren 18 12- 15 må te bokföra utgift er på närma re 21 ooo rik da-
ler, meda n elen betydli gt vikti gare hamnen samtidigt f ick nöja sig med 36 ooo. 
Hur om helst blev återinvigningen m cl H alJing ord "gla nspunkten av kom-

mcrscråcle t l orcllinclh borgmä tarliv " Det va r då h an börj ade uppträda i elen 
guldsmidda ämbetsuniform va rtill ha n byggde in rätt på ett p riv il gium från 
Erik av Pommern ticl .3 1 

K an kc li gger det sanning i H allin g påstående att orcllinclh inner ta 
avsik t var a tt i görli ga te mån öka fö rdunkla l::tndshövcling af K lin tebcrgs 
per on. Denne levde åtminstone då ännu ett tillb akadraget li v Förhåll andet 
mell an de båda torhctcrna i M almö va r nämligen enda ·t på yta n gott. Klin tc-
berg, p räst on frå n land kronatrakten och efter en fö rnämli rr ämbetsmanna-
karri ä r om ider lä n chef i Malmö, hade kommit att tillfo ga ordlinclh dennes 

fö r ta verkli ga och därför så mycket mer svidande n derl ag i uppsti ganclc t till 
all t högre värdigheter Ytter t va r det otvivelakti g t regimförändringen 1 809 

som stäcktc de nordlin clh ka utsikterna att nå ännu ett steg upp över borg-
mä ta rcämbctc t i :Malmö. Trots in borgerli ga ställnin g h ade ha n uppenbar-
li gen åtnjutit Gustav IV Adolfs förtroende i inte ringa grad, ett in lag bland 
å tskilli ga andra i monarkens eft er hand ti llt agande skå n ka ori entering."" 

K ommcrseråclstiteln hade bli vit ett ynbart bevi , en ä ra m h a n till en börja n 
i stad n ba ra delade med Fran Suell. 36 ncler åcla na omständigheter bör m a n 
inte förtänka ordli nclh att h a n inför kall e! en till 1809 å r riksdag lä t för tå 
sin obenägenhet att - vi lk et elj c t varit nä ra nog sjä lvk lart - li ksom 1800 

motta rik dagsmannauppclraget. R ådmannen H a n Aron Falkman valdes nu i 

ställ et. Betecknande ä r också, att nä r taclen ämbets- och tj ä nstemä n kull e 
avlägrra tro- och huldhet cd till K arl XIII , infann irr inte orcl li nclh, efter om 
han enli gt protokoll e t va r " be vä ra<l av en gan ka svå r hosta" Orden ha r h an 
sjä lv fört in i ställe t för de ur prungli ga " för påkommen opassli ghct" H a n 
fu ll gjorde i gengäld ed av ägel en i kriftlig form.37 

Snart blev emell ertid frågan om ny land hövding i lä net aktuell. Fram till 

181 1 f ungeracle på den posten Gustaf Fredrik von Rosen. som 1 794 h ade få tt 
elen genom hertig K arls personli ga ingripande sedan .företräda ren Tage Thott 
tvingats ta avsked. Själv kom von Ro en nu att slu ta sin ämbet mannabana på 
likn ande ätt, närmast ett offer för K arl Johan mi tänk amhet mot elen 
gustavia nska regimen änner H a n mer ell e r mindre på tådda läpphänthct 

under såväl 1 799 å rs oroli gheter som det betydlig t all varli gare bond upproret 
1811 kall ha bidragit ti ll att ha n avläg nades.3 D et blev V ilhelm af Klint c-



Stortorget. D enna teckning av elen cla nskföclcl e konstnären Ludvig M essmann daterad 
1857 visar Stortorget i nära nog samma skepnad som under Nordlindhs dagar. H a n ägde 
och bebodde huset mell a n residenset och rådhuset; empirportalen åt torget restes emel-
lertid av en senare ägare, Christia n Bergh, å r 1820. 

berg, då vice landshövding i H all ands lä n, som förordnades att uppehåll a 
tjänsten. N u hade Nordl indh lä nge stått von Rosen nä ra genom ömsesidi ga 

gustavianska sympati er Endast en hycklad vänskap kunde därför e tab!era 
mell an länets och stadens båda chefer, uppger H allin g, som tj ä nstgjort såYä l 
under K li nteberg på landska nsliet som Nordlindh i M a lmö magistrat.39 

ppenbarli gen ha r Nordli ndh i det läget besluta t att satsa allt på att skaff a 
>ig landshövdingeposten, van som ha n var att alltid lyckas nå det ha n föresatt 
sig. Ett steg i den rik tningen var att h a n lä t sig välj as ti ll M a lmös riksdagsma n 
18 12 . Enligt H all ing diskuterades i Örebro mell a n vederbörande det som var 
nyckelfrågan i sammanhanget, det tj ä nsteackord på 25 ooo riksda ler, som von 
Rosen aldrig beta lt sin företrädare Thott men som Nordl indh tydligen sett sig 

i stånd att erl ägga för att därmed ta hem spelet. H allin gs i det väsentli ga ty-
värr okontroll erba ra redogörelse för intri gspelets förlopp må lämnas därhä n. 

lutet blev i all a händelser att Kl inteberg på K arl Johans bestämda önska n i 
juni 18 12 blev den utnämnde.40 Vi ll ma n dramati sera kan man säga att per i-
petin i Nordl indhs liv därmed va r nådd, även om det ännu å terstod fem å r tili 

slutkatastrofen. V id 18 15 å rs riksdag representerade ha n för tredje gången 
Malmö, och då skall ha ns känslor för den avsatta kungafamilj en ha tagit sig 

-å opassande uttryck vid borgarståndets överläggningar om en tacksägelse-
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adre till K arl XIII och kronprins K arl J ohan, a tt hans anförande helt enkelt 
ute löts ur protokoll et.4 1 I övrigt va r ordli ndh under riksdagen fullt uppta-
gen med m anövrerna fö r att håll a di konten över vattnet. ä r bubblan t ill 
slut ändå brast två å r ena re, bl v det den övermäkti ge medtävla ren om i 
egen kap av länschef fi ck ombesörja Nordlindh och de båda med<lirektörernas 
häktning. 

D et har reda n inledningsvi sagt , att di kontens affärer varken ka n ell er 
behöv r kildras i denna utblick över ordlindhs in a t er i M almö. H ände! e-
förl oppets dramati ska klim ax på hö ten 1817 kanske ändå förtj äna r att citeras 
efter ögonvittnet H allin g kildrin g : "Lördag morgonen den 4 oktober v i ade 
sig i raskt trav en liv gardi t medförande depescher till landshövdingen. Fram 
på förmiddagen uppkall ades magi traten ti ll borgmästaren ordlindh, ·om, 
vare sig av aning ell er bestämd vink om sitt väldes snara slu t, de sist fö rut-
gångna rättegångsdagarna arbeta t undan all a äldre, särdeles magistra lsären-
den, med vilk a hanterande han företrädesvi s sys elsatte sig. Ännu håll ande oig 
ganska upprätt, förkunnade han sig vara att ur stånd a tt längre förva lta sitt 
ämbete, det han med all a dess tillh örande handlingar överl ämnade till äldste 
närva rande ledamoten av magistra ten, därvid modet likv ä l börj ade a tt ·vikta, 
särdele om de fl esta ledamöterna fällde uppriktiga tårar vid avskedet, utan 
Mt då hava minsta föreställning om djupet av den ｾ Ｌｶｧ ｲｵｮ､＠ ordlindh ch 
hans olyck kamra ter inom diskonten för sig grävt. Endast fö rfatta ren, som 
jämvä l var till städe vid denna cen och som haft mångåri g beröring med de i 
olyckan inblandade personer och andra, som genom förbindelser för dem vari t 
på väg, men blivit räddade från att dela deras undergång, kunde, såsom .icke 
alldele oberedd, med mera sinnesnä rvarelse än magistratens övri ga ledamö-
ter, betrakta den förändrade sakerna ordning, som med denna dag inträdde.'"12 

Inför magi traten på rådhuset fö rkl a rade landshövdingen ordlindh och 
meddirektörer häktade, och de togs under milit är bevakning i sina hu·. På 
måndagen besökte H allin g sin förre chef, som låg till sängs - en fall en tor-
het, konsta terar han och fortsätter· " Författa ren, om aldri g av ordlindh. 
med undantag av högdragenheten, vilk en ho honom syntes va ra natur, njutit 
annat än utmärkt artighet och all möjli g beredvilli ghet, fann sig i hö" 2" rad 
upprörd av Nordlindhs hjä lplösa belägenhet. Så lede då denne med några 
hjärtli ga ord bekl agade sig över att så få tycktes erkänna hans olycka ell er 
däruti deltaga, kunde författa ren ej underl å ta att såsom en droppe av tröst 
åberopa som motsats den på torget församlade menigheten, som brann av läng-
tan att mildra diskontdirektörernas öde. ordlin dh glömde för ett ögonblick 
sin roll att spela febersjuk och uppsprang från sängen till fönstret å t torget fö r 
att förvissa sig om verkli gheten. D et synte lugna honom så att han snart å ter-
tog sin anvista pla ts i sängen, såsom ett medel att undvik a häktet." 43 

U nder den följ ande rättegången stannade ordlindh om juk i itt hus för 
att sedan om brottsling befunnen överföras till citadell et. K Mts utslag i bör-
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jan av 1819 fråndömde honom ämbete, värdighet och ordensdekoration. H a n 

levde ännu sex år däreft er som en för omvärlden död man. Graven finner man 
på Fjerrestads kyrkogård i närheten av egendomen Fjerrestad, dä r hans måg 
och dotter residerade. 

Att Nordlindhs insatser under nästan två årtionden som rådman och borg-

mästare i M almö var av den allr a största betydelse ter sig knappast möjligt att 
bestrida. Vad ha n uträttade kan in te fördunklas av de invändningar man å 
andra sidan med rätta kan rikta mot hans person och hans framgångsmetoder 
Han var mannen som åtrådde makten för att utöva den. Han såg inte med 
moralisk försiktighet på medlen att nå den. M en när han hade den förstod 

han att sätta människor i rörelse för att genomföra vad han vill e. Väl var 
han med sin natur mer benägen att bygga sitt handlande på visioner än på 
pragmatiska överväganden. D e resultat som uppnåddes gör ändå hans epok 

i Malmö till en dynamisk tid. Så mycket av vikt uträttades -· självklart med 
betydelsefull a insatser också av andra - att den helt pekar framåt mot kom-
mande expansiva skeden. K ontrasten är stor mot de många still aståendets 
decennier som hade föregått sekelskiftet r 800. Carl Magnus Nordli ndh kan 

inte tänkas bort ur sammanhangen. De ord av Halling som ingår i artik el-
rubriken är verkligen ett motto för mannen och h ans tid. 

KÄLLOR OCH LITTERATUR: 

Otryckta källor: 

Riksarkivet, RA. 

Konseljprotokoll, inrik es-, civil ärenden. 

Skrivelser ti ll K Mt 
Generalguvernören i Skåne t K Mt 
Landshövdingar t K Mt 

Landsarkivet i Lund, LLA. 

Malmöhus läns landskanslis arki v 
lfagistraters m fl myndigheters brev 

Malmö stadsarkiv. 

Magistratens och rådstuvurättens arkiv 
Magistratens och rådstuvurättens protokoll 
Magistratens brevböcker 
Skrivelser från andra myndigheter än K Mt och från andra personer 
Skrivelser från landshövdingeämbetet i Malmöhus län 
Inneliggande handlingar till magistratens och rådstuvurättens protokoll 
Malmö stads enskild a räkenskaper 
Räkenskaper och verifik ationer över rådhusombyggnaden 18 12- 1814 

Stadens äldstes och societeternas arki v 
Stadens äldstes protokoll 
Handelssocietetens protokoll 
Hantverkssocietetens protokoll 
Bryggarcsocietetens protokoll 
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Malmö museum. 
SPA. 



Tryckta källor och litt eratur: 

Bager, Eina r, Malmö byggnaclshistoria till 1820. M almö stads historia I. Malmö 197 1 
Biha ng till M almö Stad fullmäktiges protokoll 1887. Malmö 1887. 
Bjurling, Oscar, Stadens fattiga. En studie över fattigdom och fatti gvård i Malmö. 

Malmö 1956. 
Ba:ckström, A, Rörstrancl och dess tillverkningar 1 726- 1926. Stockholm 1930. 
Carlsson, Sten, Gu tav I V Adolf och Malmö. MF A 1 948. 
E lgenstierna G, Svenska adelns ättartavlor. V Stockholm 1930. 
Esaias Tegners brev. Utg av T egnersamfunclet. I. 1 793- 1817. Malmö 1953. 
Förklaring i anledning af Påståenclerne emot förra Direktionen för Malmö Diskont för 

lagstridi g t förfarande vid förvaltningen a f detta verk, till Kongl. Maj :ts och Rikets 
Höglofl. Svea Hofrätt a fgiven a f C M Norcllinclh. Stockholm 1818. 

Groothoff, Otto, D en för ta galapremiären. SDS 1o/1 o 1959. 
Gustafson, Ragnar, Malmö Teater cles första publik, dess första förvandlin gar. 

MFA 1965. 
Halling, Carl Christia n, Minnen Utg av Martin Weibull. Samlingar utgifna för D e 

skånska landskapens historiska och arkeologiska förening. VII. Lund 1878. 
Heclberg, Frans, Gu taf III: operahus och dess minnen. Stockholm 1891 
H elancler, Olle, Köpmansexamen i Frihetsticlens Malmö. MFA 1952. 
H erlitz, il s, Svensk taclsförvaltning på 1830-talet. Stockholm 1924. 
Isberg, A U , Handbok med uppgifter och förklaringar till A U I sberg S:rs historiska 

karta över Malmö stad av å r 1875. I- Il. Malmö 1923. 
Lindberg, Otto, Lanclsstaten i Malmöhus och Kri stian tacls län 1719- 191 7. Malmö 

1919. 
Ljungberg, Leif, Några anteckningar om fattigvården i M almö under början av förra 

århundradet. MFA 1938. 
Malmö stads urkundsbok. Utg av Lauritz Weibull. ialmö 191 7. 
Memorabili a angående C M orcllinclh och Malmö Diskontkatastrof 18 1 7. Utg av Mar-

tin Weibull. Skå nska samlingar 1891 I , 1 Lund 1894. 
Moclee, R, tdrag utur all e Publique H andlingar, Placat r, Förordninga1-, Resolutioner 

och Publicationer etc IV 1747- 1 749. Stockholm 1 754. 
Pia ten, Alvar, Släkten Bager. fa lmö Fornminnesförenings 'Iinnesskrift 1909- 19 1 9. 

Malmö 1920. 
Sjöström, C, Skånska Nationen före Af delningarnas tid ( 1682- 1832) Lund 1897. 
Sjövall, falmö Di skontverks fall 1817. MFA 1940. 
Svenska mä n och kvinnor. Biografisk uppslagsbok. V Stockholm 1949. 
Svenskt biografiskt lexik on. Utg genom Bengt Hilclebrancl. XI. Stockholm 1945. 
Strå le, Rörstrand och Marieberg. 1870. 
Underdåniga Besvär till Kongl. Maj :t öfver D ess och Riket Höglofl. Svea Hofrätts 

Utslag i anledning af de emot förra Direktörerna vid M almö Diskont å ta lade förbry-
tel er; afgifna av CM Nordlinclh. Stockholm 1818. 
tdrag af Protocoll et hållit vid Bolags-Stämma med D elägarne uti Theater och Värds-
hu -Byggnaden vid Gustaf Aclolph Torg i Malmö elen 15 Junii 1807. Lund 1808. 

Ö terclahl, H , Malmö T eaters hundraårsjubileum. En historisk återbli ck. I- XII. SDS 

11- 23/ 10 1909. 



ｾｏｔｅｒ＠

1 Hall ings Minnen ä r publi cerade av Mar-
tin Weibull i Samlinga r utgifna för D e 
skånska landskapens h istoriska och ar-
keologiska förening, VII , 1878. 

2 Mag prot 1 802 28/ 1 o, Inne! hand! s d . 
Vad Wollmar syft a r på med orden 

om rättegång kan inte konstateras. I 
varje fall har han inte stått som part i 
något må l vid domstolarna i Malmö. 

3 Memorabili a etc är publi cerade av Mar-
tin Weibull i Skånska Samlingar, 1891 
I 1. Om J A Wollmar se Sjöström, 
Skånska Nationen 1682- 1832, s 489. 

'1 Mag prot 1802 6/ 11, 22/ 11, Göta hov-
rätt t mag 1802 15/11 

5 Om de båda Nordenstolpe se Svenska 
män och kvinnor, s 504 f, E lgensti erna 
V, s 496, Strå le, Rörstrand och Marie-
bcrg samt Ba:ckström, R örstrand och 
dess t ill verkningar. H all ing rela terar 
ryktena om Nordli ndhs förmenta här-
stamning på mödernet " fr å n någon 
mycket hög person, om vars kärl ekshän-
delser den tiden många anekdoter voro 
i svang", rykten som Nordlindh själv 
typiskt nog inte gjorde någont;ng för att 
dementera. " Måhända ti llhörde det en 
av hans egenheter att finn a behag uti 
det mörker, vari fr ågan härom svävade" 
(Hall ing s 5 ) 

6 Nordlindhs egenhändiga meritli sta 1803 
10/6, bi lagd hans a nsöka n ti ll borgmäs-
tarämbetet i Malmö (G uv t K Mt 1803 
1/9, RA ) Om Leonard de la Rose 
se SBL 1 1, s 20 ff och dä r anförd litt , 
om Peter och Mariana Bager, se Pla ten, 
Släkten Bager (Malmö Fornminnesför.:s 
minnesskrift s 5 7 ff ) . 

7 Examens protokoll 1791 25/6 med betyg 
från Peter Bager 1 791 24/5, Inne! hand I 
t mag prot. Om köpma nsexamen, se 0 
Helander, K öpma nsexamen i frih etsti-
dens Malmö, MFA 1952. 

8 Nordli ndh första gången i handelssocie-
tcten: Hand.-soc prot 179 1 5/ 1 2; val t ill 
serviskassan: Hand.-soc prot 1 792 20/6 ; 
förslagen ti ll stadens äldste: H and.-

soc prot 1793 1/ 2, 11/ 12, 1794 24/ 12. 
Val t i ll äldste och förman : Mag prot 
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1 795 1 1/ 2, St Ä prot 1 795 14/2. Led i 
H amndirekti onen: H and.-soc prot 1 795 

20/3. 
9 Mag prot 1 799 9/ 2, 22/ 4, 1 1/ 5, Hand.-

oc prot I 799 6/ 4· 
10 Möll ers avsked: Mag prot 1 798 1 9/3, 

Mag t KB 1 798 24/3, KB t Mag 1 798 
29/ 3, Möll er t K Mt 1798 25/ 10, R A, 
KB t Mag med K Mts beslut 1798 8/ 12. 
R ådma nsvalet: Mag prot 1 799 1 0/4, 

10/5. 
ll Halli ng s 5, 7. 
12 K Res 1803 20/ 5, bilagd Nordlindhs 

ansökan (Gen-guv t K Mt 1803 1/9, 
RA ), H all ing n 1 s 7 ff. H allin g på-
peka r hur suppliken förblev hemli g 
utom för dem som mottagit Nord lindhs 
ansökningshandli ngar. D en beviljade 
20/5 men inregistrerades som ankommen 
först 1 3/7. Ansökningstiden ti ll tjä nsten 
hade gått ut 1 o/6. Kravet på aka-
demisk meritering : KF 1749 10/3, Mo-

dee IV s 2857. 
J3 Valet: Mag prot 1803 22/7, Toll t K 

Mt 1803 1/9, RA, Konseljprot !nr Civ 
I 805 2 1/ 2, RA . 

H Memorabilia s 33 f. Install ationen : Mag 

prot 1805 14/5. 
15 Mag prot 1 805 17/6. 
IG Guv Toll t K Mt 1805 20/3, RA , K 

Br t Mag 1805 5/4. 
17 Memorabili a s 40. 
l 8 B Sjövall , Malmö Di skontverks fall 

1817, MFA 1940. I tryckt skick finns 
åväl Nordlindhs "Förklaring i anl ed-

ning a f påståenderne emot förra Direk-
tionen för Malmö Di skont" (Sthm 18 18 ) 
som ha ns "U nderdåniga Besvär t ill 
Kongl. Maj:t öfver D ess och Rikets 
H öglofl. Svea Hofrätts U tslag i anled-
n ing a f de emot förra Direktörerna vid 
Malmö Di skont åtalade förbrytelser" 
(Sthm 1818 ) 

l9 Indelta soldater vid raseringen : se tex 
Toll t K Mt 1 807 2/ 2, 1 808 1 0/2, 
Lanclshövd t K Mt 18 10 13/2, 18 12 
6/ 2, 1813 27/ 1, RA. Ansökningarna har 
merendels skri vits av Nordlindhs egen 
hand. Ryska kri gsfångar: Mag prot 1809 



4/ 1 o, Ank Br fr lanclshövcl 1 809 2/ 1 o, 
H allin g s 42. Gustav Adolfs Torg: Rcg 
i kri gsär 1805 20/ 8, avskr i K Br, MS.\. 

20 Original i Staclsingenjörskontoret, Ia l-
mö. 

21 Einar Bager behandlar "D en nya sta-
den" i Malmö stads historia I s 388 ff. 
Raseringsbolagets verksamhet skildras 
också på fl era ställ en i I sber s Handbok 

(s I 5 ff , 769 ff ) 
22 R Gustafson, l'vfalmö T eater - de s 

första publik , dess första förvandlinga r, 

MFA 1965, s 20. 
23 Utdrag a f Protocoll et hållit v id Bo lags-

Stämma med D elägarne uti Theater och 
Värclshus-Byg naclen v id Gusta f Aclolphs 
Torg i Malmö elen 15 Junii 1807, Lcl 
1808; H Östcrclahl, Malmö Tea ters 
hundraårsjul ileum. En historisk å ter-

bli ck I- XII . SDS 11- 23/ 10 1909; 
Groothoff, D en första galapremiären, 
SDS 10/ 10 1959. Tegners ev besök : 
E a ia Tegner t Christopher Myhrman 
1 809 12/ 1 o, Tegner brev, utg av T cg-
nersamf unclet. I , 1793- 18 17, s 175. 

2•1 Kungavistelsen 1 Malmö ski ldra av 
H allin g, s 5 I rr. Se ｾ ｩｶ･ｮ＠ s Carlsson, 
Gustav IV Adolf och M almö, MFA 
1948, s 64 ff. Opera ns ri vning: F H ecl-
berg, Gustav III :s operahus och de s 
minnen, s 38 f. 

25 KB t mag 1 794 30/ 1 o. 
26 H ancl.-soc prot 1 794 14/ 1 1 
27 H allin g, s 1 f, KB t K Mt 1799 15/ 12, 

24/ 1 2, RA, Mag prot 1 799 23/ 1 2, 1800 
22/ 1 o, Staclsfiska l Malm borg t mag 1800 
23/ 8 (Inne! hand I t mag prot 1800 

25/8) 
2 KB t mag 1806 27/ 10, Mag prot 1806 

29/ 1 o, Hancl.-soc prot 1 806 28/ 1 o, Mag 
prot 1809 2/12, 1810 16/4, 18 13 18/ 10, 
1814 25/7, 26/ 9. Projektet i Inne! hand! 
t mag prot 181 4 26/9. 

29 L Ljungberg, 1ågra anteckningar om 
fatti gvården i Malmö under börja n av 

förra århundradet, MFA 1938, s 84; 0 
Bjurling, Stadens fattiga, s 4 1; H alli ng 
s 53; Mag prot 1806 18/ 1, 1 6/8. 

30 Bjurling, s 41 f. 
3I Se bl a H erli tz, Svensk taclsförvaltning 

på I 830-taJet, S I 78 ff . 
32 Projekt clat 18 12 14/11 ( Inne! hand! 

t mag prot s cl ) , KB: s utslag 18 12 24/ 12 
i I nnel hand! t mag prot 18 13 5/7 
tryckt i Bih t Staclsfullm: s prot 1887 

25 ff ) Se även H allin g, s 1 22 f. 
33 Det nya projektet i H and.- oc prot 18 1 3 

11/3; H antv.-soc prot 1813 11/3, Brygg.-
soc prot 18 13 12/3, Mag t KB dl1 3 
17/3, KB t mag 1813 20/3. 

3-1 Om rådhusombyggnaden se särsk volym 
falmö stads räkenskaper. H allin g, 

I 34 rr. Erik av Pommerns b rev, 1429 
20/ 5, vari Malmös borgmästa re fi ck räll 
att "gull ok forgylt I a:re til euich ti idh, 
th0m och for:de wor els heli ch by ok 
k0pstadh ti l erdeles ere ok werdhicheel" 

fSU, s 27; H allin g s 135, 14 1 
35 Carl sson, a a, s 64 ff. 
36 K Mts öppna brev för Suell i Inr C iv-

exp reg 1802 4/ 1, RA, H all ing, s 54. 
37 Rik dagsmannavalet 1809 i M ag prot 

1 809 1/4. Edsavläggelsen i M ag prot 
1809 22/ 6. Nordlindh ed i Inne! hand! 
t Mag prot 1 809 22/6. 

3 Lindberg, L anclssta ten i Malmöhus och 
Kri ti anstacl lä n, s 54 f ; Carl sson, a a, 
s 68 f. 

39 H allin g s r 02. H allin g var tf lands-
sekretera re 181 1, elj est lanclskanslist 
(Lindberg, Landsstaten, s 103) och träd-
de i Malmö stads tjänst som aktuarie 
1812 (Mag prot 1812 4/5 ) R edan så 
var ha n upprepade gånger adjungerad 
rätten (fr 29/5) 

40 H allin g, s 110 f. 
staten, s 55. 

4 t Halli ng, s 140 ff. 
42 Halli ng, s 164 f. 
43 H all ing, s 166. 

Lindberg, L ands-



Burlövskalken och dess upphovsmän 

Av T ORSTE N KARL SO N 

Burlövs församling mell an Malmö och Lund har i sin ägo en gammal och 
förnämlig altarkalk , som hittill s rönt alltför li ten uppmärksamhet från forskare 
i skånskt ädelsmide. Anledningen till att förf. kommit att intressera sig för 
denna kalk är en hänvändelse från gode vännen och Burlövskännaren fil dr 
Ingemar Ingers i Lund. I sitt digra verk om socknen ägnar han berä ttigat 
utrymme åt församlingens gamla kyrka och dess inventarier genom tiderna.1 

Denna uppsats skall först granska kalken noggrant för att sedan presentera 
de båda upphovsmännen - guldsmeden i Malmö och beställ aren i Lund. 

En bild av altarkalken återfinnes på s 70. 
Burlövskalken är utförd i silver och helt förgylld .2 D en oproportionerli gt 

stora skålen ell er cuppan är enligt åsatta stämplar tillv erkad 1 724 av guld-
meden Olof Appelman i M almö, vilk en samma år utförde Arrie församlings 

altarkalk ·som sitt mästerstycke.3 Cuppan är helt slä t, men undre delen om-
slutes av en liten sexfliki g bladholk. 

Kalkens smala skaft är sexsidigt, och varj e fält har dekor av ciselerade 
streckar med små rundlar emell an. Det rikt utveckl ade mittpartiet - noden 

siras av vridna flik a r och slä ta veck i drivet arbete. Flikarna ä r prydda 
av fint , gravera t rutnät, respekti ve bladnervatur. Runt noden sitter sex rom-
biska knoppar med bokstäverna IHESVS i gravyr och mell an dem lika många 
sexfl iki ga blomkalkar, de ·senare applicerade på noden. 

Burlövskalkens breda fotparti ä r indela t i sex sidofält, som vart och ett 
avslutas med ett ha lvrunt pass. Foten står på en bred, något skålad kant, och 
den har en lodrät li st med små ciselerade romber i en bård. De sex sidofälten 
är all a försedda med graverade framställningar, vilk a präglas av fin teckning 
och gott utförande. På den mot skaftet uppvikna delen har samtli ga fält 
bladornament, men i övrigt innehåll er de olika bilder. På ett av fälten ses 
en krucifixfr amställ ning mot bakgrund av en stadsbi ld med torn och tinnar, 
fi g 1 Över korsets INRI-tavla å terfinnes inskriptionen BVRL0F KIRKIS 
KALCK. Fältet mitt emot visar en vapensköld med hjälm, hjälmprydnad 
och hjälmtäcke, fig 2 . Skölden är delad i två fält, i det övre en mot ( i heral-
disk mening) vänster uppstigande hjort och i det nedre tre skraff erade kavl ar 
ell er ginsträngar. H jälmprydnaden utgöres av samma hjortfigur mell an två 
utbredda, naturliga vingar. Vapenbilden har till överskrift M PETRVS 
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Fig 1 Burlövskalken har på foten en intressant graverad bildsvit. På de närmaste flikarna 
ett krucifix och en biskop. Foto: Bo Nordström. 

SEBER CANTOR LVNDENSIS [M = Magister]. De fyra åter tående fälten 
kan lämpligen behandlas två och två. På Kri stusbildens högra sida framställes 
Himladrottningen och S:t Laurentius, fig 3. Jungfru Maria är - för att 
låna ord från Brunius4 - "krönt och omgifven af trålglans med Christu -
barnet på armarna och månen under fötterna" Laurentius tår på ett 
astrakrutat golv. I vänstra handen håller han en palmkvist och i den högra 
sitt martyrred kap, halstret. H elgonbilden flankera av guldsmedens ort- och 
mästarstämpel, till vilka jag snart återkommer. På krucifixets högra sida av-
bildas förat en biskop i full ornat, 'stående på ett astrakgolv med en bok i 
vänstra handen och en kräkla i den högra, fig 1 Det åter tående fältet inne-
håller en framställning av S:t Mikael i strid med draken - enligt Brunius 
dock S:t Göran, fig 2. Det bevingade helgonet är rustat med svärd och 
kraftig sköld. Vid hans fötter krälar odjuret. Bilden symboliserar "chri tna 
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Fig 2. Ärkeängeln Mik ael i strid med draken samt Seberska vapnet fr amställ es på två 
sidofäl t. Foto: Bo Nordström. 

reli gionens seger" enligt kyrkoherde J H Seldeners beskrivning av kalken 
1830.5 - Slutligen finns det på fo tens undersida en gammal, ri stad inskrip-
tion, av vilk en det framgår, att kalkens vikt varit "xxxxxx lot iij q", dvs 

60 3/4 lod.6 

Genom stämplarna vid Laurentiusbilden är det möjli gt a tt härleda Burlövs-
kalken till såväl ort w m mästare. Att så inte skett tidigare beror troligen på 
att kalken blivit utelämnad i Willi am K arisons protokoll från snabbinvente- A 
ringen 1930.7 Stämpeln på helgonbildens högra sida innehåll er utan tvekan 
Malmö stads kontrollmärke under 1större delen av 1500-talet, den krönta nyc-
keln.s Vid nyckeln kan under århundradets senare hälft, med början 1551, 
förekomma en årtalsbeteckning i två ·siffror, men såvitt j ag kunna t se, saknas 
sådan på denna kalk . Stämpeln på motsatta sidan innehåll er ett bomärke, 
som otvivelaktigt tillhört guldsmeden Jacob Pedersen lbsen (Jacob Pederssen 
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Jepssen ) .9 Denne omtalas första gången 1546, då "Jacob us e Guldsmit" 
uppträdde i rådsturätten, "haffuendes mett sig fornumstig suend Jacob Pe-
derssen, salige Per I epsens Guldsmitz s0nn, fordom raadmand her i samme 

stetz".10 T ydligen var Jacob Pedersen då ännu gesäll, han kalla fört 1549 
guldsmed.11 Jacob Perssen uppträder som Knutsbroder 1553.12 Han signet 
med bomärke förekommer under en handling från 1 556, där namnet skrive 
"Jacop peder ip . gulldsmid borger ij malm0 - - -" .13 Till sammans med 
Jep guld med värderade han 1579 redskapen efter ämbetsbrodern H aagen 
Pedersen.14 Jacob Pedersen Ibsen är nämnd i Malmö dombok under tiden 
15 78- 1583.15 På hö ten 1583 förrättades bouppteckning efter "Karine Salige 
Jacob peder en " 16, vilket innebär, att guldsmeden redan var död. 

En annan samtida person är intimt förknippad med Burlövskalkens tillkomst, 
nämligen ägaren till ovannämnda vapen köld, kantorn Peder Hansen Seber 
i Lund. Enligt J Oskar Andersen biografi var denne född omkring år 1 500 
och troligen son till myntmästaren H ans Seber (Sever) i Malmö.17 År 1523 
finner vi honom som magister och kanik i Lund. Flera gånger anlitade 
Peder Seber som sändebud till kurian i Rom. Efter reformationen 1536 till-
hörde han de katolsksinnade kanikerna, men även om han stod som ledare 
av oppositionen, kom han 1540 i åtnjutande av kantorsprelaturen vid dom-
kyrkan. Seber blev därmed patronus i prebendeför amlingarna Burlöv och 
Västra Skrävlinge, vars inkomster under 1300-talet anslagits till kapitlet och 
kantoratet;1 i si tnämnda församling verkade för övrigt Malmöreformatorn 
Claus Mortensen som kyrkoherde från 1541.19 Seber tog aktiv del i tidens 
lärda disputationer i religiösa spörsmål. Även om hans reaktionära uppfatt-
ning å småningom mildrades, vanns han aldrig helt för lutherdomen. Förutom 
kantorsämbetet fick han r 546 kungligt brev på tre " vikarier" i kryptkyrkan 
och utsågs r 550 till föreståndare för det ännu existerande stora prästgillet i 
Lund (sodalitium majus) Anknytningen till Malmö stärktes ytterligare vid 
denna tid genom hans förvärv av en gård i kvarteret Magnus Smek, vilken 
tidigare tillhört komministern och fränden Didrik Mortensen.20 Peder Seber 
avled 1558 och fick sin gravplats i domkyrkan. 

Peder Hansen Seber kan väl betraktas som Burlövskalkens donator, även 
om den beko tats av kyrkans medel. Man får förmoda, att han också givit 
guldsmeden direktiv om bildinnehållet på kalkens fot. Helgonraden förefaller 
nämligen inte vara komponerad av en slump. På ena sidan om de motställda 
symbolerna för Kristus och donator - krucifixet respektive vapen kölden -
återfinnes Lunds domkyrkas in vignings helgon, Jungfru Maria och S :t Lau-
ren tius, detta som ett uttryck för sockenkyrkan karaktär av biskopligt pre-
bende och donatorns anknytning till stiftshelgedomen. Nämnda helgon mot-
svara på andra sidan bildsvitens "axel" av en biskop respektive S:t Mikael, 
vilka jag kulle vilja betrakta som representanter för Burlövs kyrka, med 
andra ord dess patroner.21 Tyvärr är biskopen anonym, men med hänsyn till 

68 



Fig 3. K alkens bilder av S :t Laurentius och Himladrottningen. Foto: Bo Nordström. 

församlingens läge vid Öresund kan man möjligen föreslå S :t Nikolaus av Myra 

populär som skyddshelgon vid Danmarks kuster och "alle presters liuss".22 

På grundval av nu kända fakta om Burlövskalken och dess upphovsmän 
borde ett försök till datering av pjäsen kunna göras. Först vill jag emellertid 
referera tidigare forskares uppfattning i denna sak. C G Brunius, som lämnar 
en utförlig beskrivning av kalken, sätter tidpunkten till " kort före reforma-
tionen" N G Bruzelius skriver 1878, att kalken härrör från "slutet af katolska 
tiden" 23 J Oskar Andersen nämner kärlet i anslutning till Sebers 1523 om-
vittnade magistervärdighet. Slutligen hävdar Thorsten Anders·son, att kalken 

i motsats till några andra från tiden efter reformationen - " med största 
annolikhet tillverkats dessförinnan".24 Emellertid bör kalken vara något yngre. 

De yttre gränsåren kan sättas till 1540, då Seber mottog kantorsprelaturen, 
och 1558, då han avled. Jacob Pedersen Ibsen var dock "suend" ännu 1546 
och kallas guldsmed först tre år senare. Om vi dessutom tar med i beräkningen, 
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att ortstämpeln akna r årtalsbeteckning, å är det möjligt att förl ägga tiden 
till före r 551.25 Tid av nittet skull e därmed kunna krympa till mellan 1546 
och 1551, men lå t oss säga slutet av 1540-talet ell er omkring år 1550. 

Till ist vill j a<T bringa i åtanke den insats till Burlöv kalkens fromma, som 
pro ten H an Ander en Vedel gjorde under Gu ta f H orns krig i Skåne på 
1640-talet. K yrko tolen fö rtälj er 1644, att prä ten jälv blivit " let vdplöndritt 
baade aff ri gen fi ender oc vort egit folck - - -'', men att han "frel t oc 
alverit fra fi ender haand alld kirckens inventarium . altere klederne, begge 

kalck oc di ch, tagerne, mulden [dopfatet], messe kl eder, kircke bögger oc 
andit, langt off :r 150 dalers verd - -" .20 T ack va re Vedel o jälvi ska 
om orger kan vi fortfarande glädja o s å t Jacob Pedersen Ibsens köna altar-
kalk i Burlövs kyrka - guld meden för nä rvarande enda kända arbete. 

attvardskalken i Burlöv. 
Foto: Bo Nordströ:n. 
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NOTER: 
1 Förf har sett arbetet i manuskript. första 

delen av " Burlövs kommun Historia 
och beskrivning" ha r utkommit under 

hösten 1972 (Arlöv 1972, s 11 9 ff ) 
2 Kalkens totala höjd ä r 2 1 9 mm och fo-

tens diameter 16 1 mm. 
3 Svenskt silv ersmide 1520- 1850. I V 

Stockholm 1 963, s 44 7 i. Appelman 
verksam 1723- 1747 ( 175 1) Cuppan i 
Burlöv bär å rsbokstaven L, vilk en möj-
li gen också kan stå för 1 748. Varken 
1724 ell er 1 748 f inns det någon anteck-
ning om renoveringen i kyrkorä kenska-
perna (LLA: Burlöv, L Ia:2, 1724 och 

L Ta :3, I 748) 
4 C G Brunius, Skå nes konsthistoria för 

medel tiden. Lund 1850, s 592 f. 

5 LLA: Lunds domkapitels arkiv, F Il 
ja :42, Burlöv. Inventari eförtcc!rning 
20/9 1830. 

o Vikt enli gt förteckningen 1830 63 3/4 
lod, vi lket väl innebä r, att cuppans till-
sats ä r inräknad. Ang lod och kvintin se 
Nordisk kultur. XXX. M ått och vikt. 
Stockholm 1 936, s 261 

7 Meddelande frå n antikvari e Stig Sten-

ström vid ATA 3/6 1971. 
• 8 Svenskt sil versmide, s 435. Jmf K a talog 

över utställnin gen Skånskt sil ver frå n 
dansk tid. Kri sti anstad 1970, s 13. 

9 Svenskt sil versmide, s 438. Faderns, 
guldsmeden och rådmannen Peder Ibsen 
( 1517- 1528), bomärke ä r snarlikt , 
men " klykan" ä r i detta fall vänd uppåt. 

MSA: M ag ink skr 18/ 12 1525. Jmf 
Svenskt sil versmide, s 436. 

10 Malm0 R ådstueprotokol (Stadsbok ) 

1503- 1 548, udg ved E Kroma n i sam-
arbejde med L Ljungberg och E Bager. 

K0benhavn 1965, s 226. 
11 MSA : Malmö Stadsbok 1 549- 1 559, fol 

30 r, 8/ I I I 549· 
12 MSA: S :t Knutsgill ets i Malmö proto-

koll sbok 1400- 1746, fol 64 v. 

Förkortningar 

t :J MSA : M ag ink skr 8/3 1 556. 
14 MSA : Bouppteckningar och arvskift en i 

M almö, 1579: 139. 
15 Malm0 Tingb0ger 15n- 1583 og 1588 

- 1590, udg ved L Ljungberg og E Ba-
ger. K0benhavn 1 968, passim. 

16 MSA: Bouppteckningar och arvskift en i 

Malmö, 1583 : 1 73· 
17 D ansk biografi sk leksikon. XXI. K0ben-

havn 1941,s512f. 
is Burlövs kyrka lades 22/ 1 1 1306 ti ll ka-

niken Thomas prebende (Danmarks Ri-

ges Breve. 2: 6, 1306- 13 12, n :r 37) 
och V Skrävlin ge kyrka 1/4 1351 till 
domkyrkans " K antord0mme" (Dan-

marks Riges Breve. 3 : 3, 1348- 1352, 
n: r 407) 

rn G Carlquist, Lunds stifts herdaminne 
fr å n reformationen till nyaste tid . Il: 2. 

Lund 1948, s 227 ff. 
0° Carlquist, a a, s 97. 
"' Ingen anteckning om kyrkans invi gnings-

helgon finns i 1729 å rs prästrelation, dä r 
åda na gärna noterades (Kungl Bibli ote-

ket, Stockholm : Engeströmska samling-
en, B VIII , 2, 46, pag 3 7) Ej hell er 
förekommer sockensigill fr ån Burlöv på 
Hyldinger i Rigsarkivet, K 0benhavn . 
Av närbelägna kyrkor ä r den i Görslöv 
helgad å t S: t Mik ael (se ovan relation 

I 729, pag 3 1) 
02 Ell en J0rgensen, H elgendyrkelse i D an-

mark. K 0benhavn 1909, s 12 1 f. Jmf 
Kulturhistoriskt lexikon för nordisk me-
deltid. 1 3, sp 145 ff och B Kornerup, 
Drag ur medeltid ens fromhetsli v. Lunds 
stift i ord och bild. I. Stockholm 1947, 

s 59 ff. 
2:i ATA: N G Bruzeliu s, Arkitektonisk be-

skrifning över Bara härad, s 23. 
24 T Andersson, Kyrksilv er. Lunds stift i 

ord och bild. I , s 680. 
25 Jmf E Bager, Krin g två malmöguld-

smeder. MF A, 1 953, s 60 f. 
20 LLA: Burlöv, L la: 1, 1644. 

ATA , Antik varisk Topografiska Arkivet, Stockholm 
LLA , Landsarkivet, Lund 
!\ISA, Malmö Stadsarkiv 

71 



Husie by 
En strukturförändrad malmöby 

Av HELGE AN DERS ON 

Var tid, om kommer, ymnigt sår 
på gott och ont sin säd, 
blott du är lik dig år från å r 
med doft och tysta träd . 

Så krev Ander Österlin g i in dikt " Slätten" , nä r sekl et var ungt. Slätten 
var då ymbolen för det trygga och oföränderli ga i tillv aron. Samma höga 
himmel välvde sig över amma öppna vidder sedan hedenhös, och å om 
vinden su ade i bölj ande äd, hade den susat genom årtusenden, allt edan 
stenåldersfolk et börj a t odla vete. Den mjuka horisontlinj en, det långa sve-
pande linj espelet, pil evallarna, almall eerna, de trappgavlade, vitkalkade kyr-
korna och vädermöllorna, allt var oförändra t detsamma för generation efter 
generation. 

I vår dynamiska tid skift ar en bygd hastigt karaktä r, särskilt om storstaden 
li gger nära. Slätten duger inte längre som symbol för det trygga och oför-
änderli ga i till varon. Under de sista årtiondenas enorma bebyggelseexpansion 
i Öresundsregionen ä r slättlandskapet det landskap, som utsatts för de största 
förändringarna. Malmö har lik om de fl esta städer krafti gt utöka t sitt om-
råde på bekostnad av den kringli ggande landsbygden, som radikalt föränd-
ra ts. Den öppna slättbygden runt Malmö har för varj e år krympt i amma 
takt som tätbebyggelsen ökat, de gamla lant ocknarna runt M almö har blivit 
stadsdela r De gamla lantgårdarna, som prägla t såväl land kapsbild som liv et 
i byarna, har nedlagt jordbruket, och marken har utstyckats till tomter för 
industri- och bostadsändamål. Villor , radhu och höghus har i tä ta led mar-
schera t ut på slätten, och där förr sädesfälten bölj ade för vinden, och vart-
vita kor betade i saftigt gröna ängar utbreder sig nu kompakta bostad -
komplex i glas och betong med breda asfaltgator. Förändringens vind har 
blå t kor drag över de gamla byarna i stadens närhet, där bara för ett par 
decennier edan husmän och hantverka re framlevde sitt liv i gamla fåror i 
välansade, vitrappade hus, som tryckte tätt intill varandra utmed bygatan. 
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Byarna har på få år uppslukats av moderna villaområden. Därvid har inte 
bara landskapsbilden förändrats, också gammal allmogekultur och nedärvd 
tradition har skattat åt förgängelsen. 

En av de strukturförändrade byarna i malmötrakten är Hu s i e, som till-
ammans med byarna Kvarnby och Östra Skrävlin ge utgjorde den med 
Malmö 1935 inkorporerade lantsocknen Husie. K yrkbyn Husie, som gett namn 
åt hela socknen, hade i huvudsak hållit sig intakt sedan enskift et i byn 181 2. 
Husie by bestod vid inkorporeringen 1935 av tre gårdar, Elisedal å Husie nr 1 
Husiegården å Husie nr 2 och Husie boställ e å Husie nr 3 & 4, samt femton 
gatuhus, däribl and sockenstugan, barnmorskehuset och bysmedjan, all a grup-
perade kring den vitkalkade, trappgavlade kyrkan, uppförd 1855- 5 7 av den 
medeltidsimiterande grekprofessorn och kyrkoarkitekten C G Brunius. 

Sedan Husie inkorporera ts med Malmö 1935 inleddes den urbanisering>-
process, som långsamt skulle utplåna den gamla Husie by. I början av 1940-
talet erövrades Husie by av Lv 4, ett förband som uppsattes 1 942 under andra 
världskriget, och bybilden har sedan dess behärskats av kaserner och pjäs-
hall ar. De södra och östra bymarkerna utgör milit ärt övningsområde, och i 
väster har modern villabebyggelse trängt in en spjutspets i den gamla betes-
marken. Bygatan har breddats och asfaltera ts, almarna vid bygatan har fällts, 
sockenstugan, barnmorskehuset och ett par gatuhus har rivits lik som Husie-
gården. 

Följande framställning avser att teckna en bild av Husie by och liv et där 
före inkorporeringen med Malmö 1935. H är skall speglas ett stort skeende 
på ett litet, avgränsat område, byns värld. Några viktiga stolpar i historiken 
är jordrevningsåret 1672 strax efter Roskildefreden, storskiftet 1 772, enskiftet 
1812 och inkorporeringsåret 1935. Ett viktigt komplement till arkivaliska 
uppgifter och traditionsuppteckningar utgör skulptören Per-Erik Willö s stora 
fi gurkomposition "Så minns jag Husie", dä r han i ett 80-tal polykroma 
plastfigurer skildrar livet i Husie by så som han minns det från sin barndom 
i början på 1 930-talet. 

I 

Husie by med kyrkan ä r belägen på en mjukt avrundad kulle, som markant 
höjer sig över omgivningen. R edan tidigt kall ades platsen "Kir ckebierg".1 

Bynamnet skrevs 1345 H wsae, som 1504 blivit H wse (w är här = u ) och 
1590 utvecklats till Husie. D et genuina uttalet i orten är Huse, detsamma 
om de äldsta skriftformerna. Namnet torde ursprungligen ha haft formen 
Husö och uttolkas av ortnamnsforskningen som "den med hus bebyggda ön." 
Det är troligt, att den äldsta bebyggelsen här varit helt ell er delvi s kringfluten 
av vatten. Nedanför byn, 300 meter nordväst om kyrkan, utbredde sig ända 
in i sen tid en omfattande sankmark, kall ad Husie mosse. Bynamnet är allt så 
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icke om Arr ie, Fo ie, H ylli e m fl ur prungligen ammansatt med -hög. 
Skrivningen Husie är tillkommen först omkr 1600 under påverkan av andra 
ortnamn på -i e i grann kapet. Uttalet Hu ie, som nu är det enda brukliga, 
har i in tur ti llk ommit under påverkan av skriftform en.2 

Husie by utgör urgammal kulturbygd och hör t ill de tidiga t befolkade om-
rådena i provinsen. Ett fl erta l fynd har gjorts i Husie by från den förhisto-
riska tidens olik a perioder. Det äldsta fyndet är renhorn från senglacia l tid .3 

Synliga minnen från bronsåldern ä r två gravhögar i bymarken, en på Husie 
nr r, den s k Sporhöj backen, och en på Hu ie nr 3, båda omnämnda 1864 
av N G Bruzeliu , om om högen på nr 3 notera t "för ungefär 50 å r sedan 
anträff ade derstede tunna · keletter, hvilk a traxt å ter nedlade " Bruzelius 
omnämner i Hu ie by en tredje hög, Galj ebacken, som var för törd.4 I de 
Sommeliu ka samlingarna från 1 754 omtala i Hu ie by en domarering, kal-
lad "Stendö an", om be tod av " 1 2 tenar uti omkrets och 1 do in uti " .5 

På Husie nr 2 har påträffat en kvinnograv från yngre järnåldern med di-
verse gravgods, bl a en liten järnkniv, sex pärl or av glas och två bronsfibulor 
med kvarsittande tygbita r ° Från vikingatiden har i en åker påträffats en arm-
ring av guld, 6,g cm i diameter, med sex små guldringar påhängda.' 

R edan i tidi g medeltid synes Husie ha blivit kyrkby. De tidigare omnämnda 
Sommeliusska samlingarna förmedla r en tradition att vid domarringen "skall 
första grunden till Hu ie kyrka wara lagd" Domareringar var ursprungli gen 
tings- och kultställ en, och det är högst annolikt, att edan bygden kri tnat , 
den första kyrkan grundats på ell er invid den gamla hedniska kultplatsen. 
Den på I 700-talet nedtecknade folktraditionen kan således mycket väl ha ett 
verkli ghetsunderlag. 

Husie by omnämne första gången 1345 i ett brev,s där en "Johannes 
Andre on de hwsae" ger kaniken Benechinus i Lund skötning på en gård i 
Hofterup, H arj ager härad. Två å r senare, 1347, ger amme "Johannes An-
dresson de hw ae" till Bosjökloster två gårdar i K a tberga, V Sall erup, H ar-
jagers härad, med förbehåll att han och han hustru Botilds å rsbegängelse 
skall fir a i klo terkyrkan.9 Vem denne tydli gen mäktige jordägare, som gjorde 
friko stiga kyrkliga donationer, var, undandra r sig vårt bedömande. K anske 
har det under medeltiden i Hu ie lik som i ett fl ertal byar runt Malmö, tex 
Fårabäck, Oxie, Pile, T örringe och V intrie, legat en sätesgård, som innehaft 
av en väpnare. I så fall kan "Johannes Andresson de hwsre" ha haft den 
ställningen. 

Att det under medeltiden funnits en törre gård i Husie framgår av ett 
skift e efter E ge Brock i Svartbrödraklostret i Odense 14 72,1° där Korfit z 
Rönnow till erkände "Husegardh ho M alm0".11 Det var vanli gtvi den tör ta 
av byns gårdar, som fi ck samma namn som byn, och därav kan man sluta, 
att " Husegardh" varit en gård av betydenhet. 

Två å r · enare, 1474, omtalas en kyrkoherde i Husie. Det året ha r Peder 
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Nielssen, "Sognepraest i Hwsae" med sigill bevittnat en fullm akt.12 Det första 
mnämnandet av en kyrka i Husie finns i ett kungligt brev från 1562, där 

Fredrik Il bestämde, att sockenborna i Husie fick uppbära årets kronotionden 
av råg och korn för att reparera " deres forfaldne Kirk e."13 Uppgiften att 
kyrkan var förfall en och i behov av så grundlig repa ration att kronan efter-
känkte sina tionden synes tyda på en gammal kyrka, som stått i fl era år-
hundraden. Det finns all anledning förmoda, att det rör sig om en kyrka från 
senare hälft en av 11 oo-talet ell er början av 1200-ta let, den stora kyrkobygg-
nadsperioden i Skåne, då de första kyrkorna av trä från 900- och 1 ooo-talen 
ersattes av stenkyrkor med romansk grundplan, långhus, kor och absid. 

Kronotiondena från Husie var annars under sena re hälften av 1500-talet 
och början av 1600-talet genom gåvobrev anslagna till superintendenten över 
kåne.14 Av den anledningen förekommer endast sparsamma uppgif ter om 

Husie i länsräkenskaperna från denna tid. Endast nä r det gäll er uppbörd av 
extraskatt ä r Husie med i länsräkenskaperna. 

Efter nordiska sjuårskriget 1563- 70 besvärades landet av stora såväl ut-
ländska som inländska skulder, och 1583 upptogs en extraskatt av de jord-
ägande bönderna. Vid skatteuppbörden sammanfördes bönderna i lag om ti o 
bönder, som tillsammans erlade 20 da ler i skatt. Enligt längden för extraskatt 
158315 bodde i Husie by endast fyra bönder, Morchenn Thygesenn, Annder. 
Wlff , Jenns Morchensen och Thue Nielssenn, som bildade tiomannalag med 
bönder från grannbyn Kvarnby. 

är Christian IV r 596 övertog regeringen, inleddes en stor byggnadsperiod 
i Danmark. Städer anlades, ståtli ga slott och kyrkor uppfördes i nederländsk 
renässans, och befästningsanläggningar utvidgades och förstärktes. Byggnads-
verksamheten slukade stora summor, som drevs in genom olik a för fo lket 
betungande skatter Till Köpenhamns befästande upptogs 1608 en extraskatt 
av bönderna i Skåne, på J yll and, Fyn och Bornholm. Husie by hade enli gt 
kattelängden 160815 fyra bönder, Jens Nielssen, Suendt Arrildtssen, Peder 
Hanssen och H ans Annderssen, som i extraskatt erl ade 1 daler var Enligt 
jordeboken samma år utgick kronotionden från varje gård i Husie by med 
'2 pund korn, 2 tunnor havre, 1 lamm, 1 gås och 2 höns. Dessutom erlade 
,·arje bonde ro skilling och 2 alb. till " herregiesterij " och samma belopp till 
" fougdegiesterij '', dvs kost och logi för herremän och fogdar, när de var 
på resa.16 

På hösten 1624 drabbades Husie by av en svår olycka . Byns fy ra gårda r 
\'ar då kronohemman under Torup, som innehades av länsmannen på Malmö-
hus, Sivert Grubbe. Enligt skattelängden 1 62417 var bönderna i Husie by 
"Leij e Bönder", de arrenderade gårdarna av slottsherren på Torup. I Sivert 
Grubbes dagbok för den 19 september 1624 läses - " I denne Maaned op-
braende min By Husie tillige med Stedets Kirk e".18 Branden inträffade den 
12 september.19 Skattelängden 1624 omtala r byns fyra gårdar som avbrända. 
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Endast tre gårdar blev å teruppbyggda, den fj ärde gårdens mark delades 1625 
mell an de tre nya gårdarna.19 Ska ttelängderna för Husie by talar i fortsätt-
ningen endast om tre bönder. 

Återuppbyggnaden av kyrkan drog stora ko tnader och gick långsamt. Ännu 
1631 - sju år efter branden - fanns "Defekt og Braek" på kyrkan, och i 
ett brev samma år befallde Christi an IV de kyrkor i Malmöhus län som hade 
förmögenhet, a tt lämna hjälp till å teruppbyggnaden av Hu ie kyrka.20 D et 
var med all sannolikhet inte fråga om någon egentli g nybyggnad efter branden 
utan endast ett provisori kt istånd ättande av den eldhärj ade kyrkan, ty i 
länsräkenskaperna för 1648 är om Husie anteckna t "Kir chen meget brnst-
feldigt" 

U nder Gustaf H orns belägring av Malmö 1644- 45 svepte olyckan ånyo 
in över Husie by. D e svenska belägringsstyrkorna inhystes i byarna runt 
Malmö. I Husie by hade ryttmästare Carl L ewenhaupt sitt kvarter För 
byarna runt Malmö blev krig åren 1644- 45 en ödeläggelsens och armodets 
tid. I jordeboken 1645 ä r om Husie by antecknat "er nederbrut och slet öede" 
och om bönderna "forarmit och frj " K yrkoherden i Husie, J ens J ensen Aars, 
har 1 649 i tvenne suppliker till Fredrik III , där han kall ar sig " jeg fat ti ge 
mand" skildra t krigets ödeläggelse.21 Svenskarna hade nedbrutit samtliga går-
dar, fört bort såväl boskap som lösöre och trampat ner den växande säden. 
I krigets spår följd e en svår missväxt. 

Först vid 1600-talets mitt, då jordeböckerna från Husie börj ar bli mera ut-
förli ga, får byn fastare konturer I Sognepraesterne Designationer ＱＶ Ｕ Ｗ Ｌ Ｒ ｾ＠

året före Roskild efreden, redovisas i Husie by tre " heele gaarde", som tillh örde 
adeln. Efter Roskild efreden 1 658 upprättade svenskarna en ny jordebok över 
Skåne, som var färdig 1662.23 Denna första svenska jordebok upptar i Husie 
by tre gårdar med karaktä ren kronohemman, "Uthsochne H emman till T orup" 
Bönderna hette Jon J önsson och il ss H ansson, som brukade va r sin gård, 
och bröderna H anss och Peer Christensson, ·som brukade en gård gemensamt. 
Till sammans brukade Husie bönder en "gårdh grundh", dvs den avbrända 
icke nybyggda gården. H är hade bönderna uppfört ett hus, som beboddes 
av husmannen Jöran Nil sson. Varj e gård erl ade kronoskatt med 3 pund korn, 
1 o tunnor havre, 1 mark för huset, som de uppfört på den gemensamma 
marken, och dagsverken till ett värde av 1 daler ell er uträknat i kontan,ter 

sammanlagt 35 daler och 20 öre. 
Från 1662 är också den äldsta beskri vningen av Husie kyrka.24 Själva 

kyrkobyggnaden beskrives på följ ande sätt. "Kyrkian är Upbygdt medh 4 
hörner uthj kors samt it torn medh Muursteen och gråsteen opmuura t, huar 
uthj en klocka henger T ornedt är tagdt medh skefwersteen, Men K yrkio-
taget, Sachristian och Wåbenhusset är tagdt medh taksteen. K yrkian är innan 
till halfparten huellna t, Nemblig den westre och östre parten, Men dhen 
syndre och norre parten är medh Lofft och bielcker Sachristian ä r huellna t 



Husie kyrka fr å n söder fö re restaureringen 1937. Foto Nanna Larsson. 

urnan till , Men Wåbenhusset är lagdt medh Lofft . På K yrkian ä r 5 Str 
föenster, Itt stordt och 4 små." Uppgift en att Husie kyrka va r uppförd "medh 
4 hörner uthj kors" torde innebära a tt kyrkobyggnadens grundplan hade 
formen av ett kors. 

Kyrkans inredning får I 662 följande beskrivning : "Alt aredt är aff bildt-
huggare wärck, intet stofferat och målat. Funten är aff bildthuggare wärck, 
intet stoff era t, huar uthj stå r ett T enbecken. Skriffte och degnestolen omåhlet 
och uthan dörer Stollerne ähro aff Snedkare wärck medh 2 Rader umahladhe 
och uthan dörer Predikestohlen aff bild thuggare wärck, stofferat." T venne 
målningar, Nattvarden och Korsfästelsen, och fyra snidade apostlafi gurer från 
1600-talsaltaret är bevarade och har sin pla ts i den nuvarande kyrkans södra 
korsarm. Från 1 600-talspredikstolen är fyra evangelistfi gurer bevarade. 25 

För att kartlägga de ekonomiska förhåll andena i Skåne och få ett underlag 
för beskattningen till sattes en jordrevningskommission, som 1670·-72 lät 
"reva" ell er uppmäta varj e gårds ägor. Jordrevningen var en lantmäteri fö r-
rättning, och de skånska byarna besöktes socken- och häradsvis av svenska 
lantmätare. I sitt protokoll angav lantmätarna utsädet i antal tunnor råg 
och korn och havre, dvs antalet tunnland råg- och kornåker och havreåker, 
dessutom uppgavs avkastningen från ängarna i antal lass hö. Vid a re anteck-
nades antalet husdjur på varj e gård. Jordrevningsprotokollet ger en god in-
bli ck i jordbrukets ställ ning och de ekonomiska förhåll andena i de skånska 
byarna för tre hundra år sedan. 
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Byjorden i Husie var enligt jordrevning protokollet indelad i tre vångar, 
Norre Vång, Södre Vång och Vä tre Vång, varav en årli gen låg till fälad.in 
Jordmånen befanns av lantmätarna inte vara den bästa. orre Vång bestod 
av mylla och sand, en del gru och sten, Södre Vång av lermyll a med någon 
andjord och Västre Vång av sand, sten och gru . I all a vångarna fann 

äng, mad- och hårdvall säng. Torv kar i en mo e till bybornas nödtorft. 
L antmätarna ummerar sina intryck om Hu ie by· "Jngen wijd are Egendom, 

ytta ell er herrligheet hwarken af fi skerij , skogh ell er kogzhygge, humble 
ell er någoth annat, uthan kiöpa Teppe, brenne och byggningz Timmer hwar 
dhe kan, lijk a som andre dere aboer j herredet." Av län räkenskaperna 
från 1600-talet framgår, att bönderna i Husie by köpte timmer och ved från 
Börringekloster och Lindholmen ladugård i Svedala. En bonde köpte 1615 
byggnad timmer från Lindholmen för 1 daler, från Lindholmen köpte en 
bonde 1618 stolpa r för 3 daler, ti ll sina halm tak köpte två bönder till ammans 
1618 två las täckkäppar från Börringekloster för 3 da ler, och en bonde köpte 
1 620 från Börringeklo ter ett la s alri s för 2 skillin g. 

Jordrevning protokollet redovisar i Husie by följ ande gårdar · 
a/ Kronohemman till Torup, om brukades av Jöns Jons on, on till den i 
jordeboken 1662 omnämnde Jon Jönsson. På gården fanns om medhjälpa re 
drängen Nil s Månsson. Utsädet var 45 tunnor och 3 kappor råg och korn 
amt 19 tunnor och 3 kappor havre. Ängen avkastade årligen 1 2 la hö. 

Gården hade 2 stutar, 2 kor, 4 ungnöt, 10 får och 10 svin, men ingen häst. 
b/ Kronohemman till Torup, som brukades av Nil s H ansson, samme ägare 
som 1662. Som medhjälpa re hade han sonen Hans Nil sson. Utsädet var 46 
tunnor och 1 kappa råg och korn och 1 7 tunnor och 1 kappa havre. Ängen 
avkastade 1 2 la s hö. På gården fanns 2 stutar, 2 kor, 6 ungnöt, 5 hästar, 
8 får och 6 svin. 

c/ Kronohemman ti ll Torup, som brukades av bröderna Hans och Peer 
Christensson, samma ägare som 1662. Som medhjälpare hade de sin åldrige 

fader, Christen Månsson. Utsädet var 43 tunnor och 3 kappor råg och korn 
och 21 tunnor havre. Ängen avkastade 1 2 lass hö. Gården hade 4 stuta r, 
2 kor, 5 ungnöt, 6 hästar, 1 2 får och 8 svin. D essa båda bönder hade under 
tre år inte kunnat betala sin skatt. Som orsak anges " några åhrs af Torke 
förorsakade Misswext" 

d/ Kronohemman till Torup, som brukades av Nil ss Jönsson och Hans Nil s on. 
D etta hemman utgjordes av den efter branden 1624 icke å teruppbyggda 
gården, vars mark brukats gemensamt av byns bönder. I augusti 1672 hade 
Nilss Jönsson och Hans Nil sson byggt en gård här, det tidigare huset på 
pla tsen ingick i gårdsbyggnaden. De båda bönderna bevilj ades fem å rs 
skattefrihet för den nyuppförda gården. Utsädet var 41 tunnor och 1 kappa 
råg och korn och 19 tunnor och 1 kappa havre. Inga djur fanns på den 
nya gården vid jordrevningen. 



Bönderna på 1670-talet tyngdes av ett fl ertal skatter och pålagor av olika 
lag, förutom krono- och kyrkotionden erl ade de terminskatt med 18 daler 

och 20 öre, salpeterskatt med r daler och 27 öre och koppskatt26 med 6 mark. 
Landgille27 utgick med 10 tunnor korn och JO tunnor havre. Dessutom er-
lade de helgonskyld28 till prästen med 3 skäppor korn, påskmat och S :t Hans 
ost, ostar som överlämnades vid midsommartid, och kvicktionde29 med r lamm 
och 1 gås. I gengäld hade prästen att till bönderna ge 2 1/2 tunnor öl. Även 
klockaren skulle bönderna förse med spannmål, mat till påsk och ost till 
midsommar. Spannmål utgick också till tingfogden, tingskrivaren, kronofog-
den och hans dräng. Bönderna bidrog till underhåll av broarna över Sege å 
i Görslöv och K vissle och erl ade också milstens-, fånghus- och tingshuspengar 

Som lydande under Torup måste bönderna i Husie by till slottsherren år-
ligen betala 9 mark i. il vermynt i "brennepenningar'', de var å lagda att årli gen 
kaffa 3 lass bränne i Torups skogar, " 16 Trää een Famn j Quadrat'', och 

köra dem till Malmi:i garnison. Dessutom skulle de erlägga 2 daler till under-
håll av stängsel och diken. 

ivied 1 670-talet kom kri gets mörka skuggor åter att kastas över byarna runt 
Malmö. Under revanschkriget 1 676--79, då danskarna försökte återerövra 

kåne, belägrade en dansk här Malmö i juni 1677, och den högra fl ygeln 
låg i V Skrävlinge, som blev all deles ruinerat. Även grannbyarna, däribl and 
Husie, härj ades svårt, gårdar brändes, och markens gröda nedtrampades. 
Missväxt, svält och sjukdomar följde i krigets spår. 

Efter freden 1 679 följde två trygga decennier fram till 1 700, då det stora 
nordiska kriget utbröt, som medförde svåra tider, dryga skatter och utskriv-
ningar. Från slutet av 1 7 JO och ett par år framåt var också pesten ett gissel 
för byarna runt Malmö. 

Genom Karl XI :s indelningsverk hade Husie by fått ett milit ärboställe, ett 
''Corporals Boställ e" som löneförmån åt en korporal vid Kungl Skånska husar-
regementet. Enligt Skånska guvernementskontorets jordebok 1712- 13 bestod 
Husie by av Husie nr 1 "Rusthåll arehemman'', Husie nr 2 " Hästehemman" 
och Husie nr 3 & 4 "Corporals Boställ e".30 Jordeboksräntan utgick från varj e 
hemman med 25 daler och 18 öre. Innehavarna av rusthåll s- och hästhemman 
kull e underhåll a häst och ryttare till det indelta kavall eriet. 

När lantmätaren J L Gillberg 1 765 upprättade sin beskrivning över Malmö-
hus län, omfattade Husie by av hela hemman "Crono indelt 1 2/3, Skatte 1 /3, 

tsockne Frällse 2/3 T orups gård" Byn hade fem gatuhus, och Gill berg no-
terade i byn "mager och ringa åker och äng med någon Torfjord och fi ske".31 

Sedan gammalt var byjorden i Skåne delad i vångar, som begränsades av 
diken, stengärdesgårdar, jordvall ar och ristäppen. Byns vångar var i sin tur 
uppdelade i ett stort antal markstycken, åker och äng, fördelade på byns 
gårdar. Det var vanligt, att en gård hade markstycken på ett femtiotal olika 
tällen i bymarken. Ägosplittringen gjorde byns bönder beroende av varandra 
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vid jordbruket kötsel och tvingade dem till intim samverkan. På grund av 
ägornas sammangyttring måste de fl esta arbeten påbörja amtidigt och ut-
föra gemensam t. Li vet i byn reglerade genom byordningen, efter var be-
stämmelser den enskild e medlemmen i byalaget strängt fi ck rätta sig. Byord-
ningen innehöll detalj erade föreskrifter om byamännens plikter i förhåll ande 
till varandra och regler för hur arbetet på åker och äng skulle bedrivas. I ett 
brev till amtliga landshövdingar r 742 hade K Mt för "Lands-Culturens up-
hielpande och förbättrande" föreskrivit, att varj e by skull e ha en byordning 
och utgavs i tryck den s k r 742 år mönsterbyordning,32 om byamännen efter 
lokala förhåll anden fi ck ändra "som the till Byens och H emmanens nytta 
och förmon, finna bä t och lämpligast wara" Byordningen skulle vara ned-
skriven och godkänd av land kansli et. Vid en kontroll av kronofogdarna efter 
påbud i allmän kunaörelse i Malmöhus län 1 766 befanns att samtliga byar 
i Oxie härad, däribland Husie, hade nedskri ven byordning. T yvärr har Husie 
byordning, som kunna t ge värdefull a upplysningar om gammalt byli v, inte 
kunna t påträff as i arkivhandlingarna. 

Byastämman med åldermannen i spetsen bestämde tiderna för sådd och 
skörd, markerna upplåtande till bete, iståndsättande av stängsel mm. Ålder-
mannen kall ade till byastämma genom att blåsa i lur på bygatan. H os ålder-
mannen förvarades byordningen till sammans med kassaboken och byns övriga 
handlingar i en trälåda, byalådan. Aldermanssysslan innehade ett år i sänder 
och gick om på byns bönder, vanligt efter nummerordning. I samband med 
byte av ålderman, vilk et ägde rum vid mårtenstid, hölls ett gill e, som varade 
två till tre dagar, för t ho den avgående åldermannen och sedan hos den 
tilltr ädande. Vid ålderman gill en serverade nästan alltid gås, andra rätter 
kunde vara oppa med klimp, pepparrotskött, bruna bönor, sylta och röd-
betor I samband med gill et gjorde byns räkenskaper upp, arrendeavgifter 
och böter för brott mot byordningen betaldes till åldermannen. 

För att råda bot mot den besvärande ägosplittringen genomdrev lant-
mätaren J akob Faggot 1757 tor kift et, som innebar, att ägorna i byn skift ades 
på ett sådant sätt, att varj e gård fi ck större, sammanhängande lotter. Därvid 
blev det lätta re att sköta gårdarna och driva upp jordbruket. 

Hu ie by stor kift ades ommaren 1 772 av lantmäta ren Gustav R egnell. 33 

D en Husie by tillhöri ga jorden var då delad i tre vångar, kallade Lill e Vång, 
Östre Vång och Västre Vång. Byn hade följ ande hemman, nr 1 2/3 mantal 
utsockne frälsehemman under Torup, nr 2 2/3 mantal kronoskatte hästhem-
man, nr 3 1/3 mantal kronoskatte hästhemman och nr 3 1/3 mantal och 
nr 4 2/3 mantal "Corporal Boställ e" Innehavaren av boställ et begärde, att 
storskift et skulle genomdrivas så fort som möjligt, medan övriga anhöll "att 
förrättningen måtte för i år uppskjutas för de mycket tryckande och swåra 
tiderne" Något uppskov beviljades inte, och storskift et genomdrevs. Boställ s-
innehavaren begärde, att boställ et "får behåll a sina nu innehafw ande torfwe 
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måssar samt att Pile planteringar och diken blifw a orubbade" V id förrätt-
ningen skift ades byjorden så, att varj e hemman i medeltal fi ck fem skif ten 
åker och fem skift en äng i vardera vång. Därvid reducerades ägosplitt ringen 
å, att varj e hemman fi ck endast trettio olik a markstycken, femton åkrar och 

femton ängar Lantmätaren önskade färre skift en, men hemmansägarna på-
stod sig ej kunna ta mindre än fem skift en i varj e vång. Enligt storskift es-
protokoll et omfattade Lill e Vång 67 tunnland åker och 27 tunnland äng, 
Östre Vång 95 tunnland åker och 3 2 tunnland äng och Västre Vång 102 

tunnland åker och 74 tunnland äng. Till byn hörde också en gemensam torv-
mosse på 1 2 tunnland och "några sandbackar, som äro alldeles odugli ge" 

I april 1 783 upprättade provinslantmätaren Pehr Sommar en karta och 
beskrivning över tomter och gatumark till Husie by, som då bestod av fem 
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gårdar och fem gatuhus, grupperade i ett byhem kring kyrkan.34 Husie 
nr 1 2/3 utsockne frälsehemman under Torup, en fyrlängad gård, om inne-
hade av åbon il s Jön on, låg öster om vägen till Kvarnby, omedelbart norr 
hä rom låg Husie nr 2 2/3 skattehästhemman, en fyrlängad gård, som inne-
hades av åbon Hans Cla son. Husie nr 3 omfattade två gårdar, Husie nr 3 1 /3 
skattehästhemman, som frik öpts från milit ärboställ et av åbon Anders Måns-
on och Husie nr 3 1/3 " Corporals Boställ e", som brukade av arrendatorn 

Jöns Larsson. Båda gårdarna låg öster om vägen till Kvarnby och var sam-
manbyggda. Hu ie 3 1 /3 skattehästhemman var en fyrlängad gård, och till 
dennas östra länga anslöt i söder Husie nr 3 1 /3 " Corporals Boställ e" med 
två längor Söder om kyrkan och vägen till V Skrävlin ge låg Husie nr 4 2/3 
" Corporals Boställ e'', om brukades av korporalen vid Kungl. Skånska husar-
regementet Paul Andreas Julius. 

Söder om kyrkan låg mellan kyrkogårdsmuren och vägen till V Skrävlinge 
ett gatuhu , och i kyrkogårdsmurens sydöstra hörn låg ett annat gatuhus, som 
bestod av " 2 Wäggarum"35 och där "Byens boskaps H erde" bodde. Detta 
var sammanbyggt med ett hemmanet nr 1 tillhörigt gatuhus med "3 Wägga-
rum" Ö ter om kyrkogårdsmuren låg ett gatuhus, som ägdes av prebende-
komministern Fredrik Botsacc och tjänade som skola och bostad till skole-
mästaren. Byn hade ytterli gare två gatuhus, som tillhörde hemmanet nr 2 och 
låg öster om vägen till Ö Skrävlin ge. Norr om kyrkan låg intill kyrkogårds-
muren fattighuset. Byhemmet hade också beteshagar, dyngställ en och ett 
vattenställ e för boskapen, den s k bys vanning. 

Storskiftet, som gav gårdarna större, sammanhängande lotter, visade vägen 
till ett rationellt jordbruk. Med enskift esförordningen 1803 avskaffades ägo-
splittringen totalt, och en ny epok inl eddes i det skånska jordbrukets historia . 
Vid enskift et sprängdes de gamla byhemmen, och gårdarna fl yttades ut i 
bymarkerna, där de fi ck sina ägor samlade på ett enda ställ e. De gårdar, 
som var nybyggda och i gott stånd och hade betydande trädgårdar ell er 
andra nyttiga anläggningar, kunde dock få stanna kvar i byhemmet. De ut-
fl yttande bönderna erhöll statligt utfl yttningsbidrag, som beräknades efter 
antalet tunnland. Vid enskift et förändrades också landskapsbilden, den kon-
centrerade bybebyggelsen med hopgyttrade gårdar och hus ersattes med spridd 
bebyggelse. Vägar, rågångar och vallar drogs upp efter linj al och vinkelhake 
av lantmätarna, och land kapet fi ck i ställ et för mjuk buktighet rä ta linj er 
och vinklar. Också livsföringen ändrades. Byhemmet hade varit en sluten och 
enhetlig värld med sina egna lagar och sedvänjor. Den auktoritet, som de 
äldste i byn utövade, var en betydande traditionsbevarande faktor. Genom 
enskift et slets de utfl yttande bönderna bort från bygemenskapen och tvingades 
att föra ett ganska isolerat liv på sina avlägset liggande gårdar Trygghets-
känslan och rotfastheten, som li vet i bygemenskapen skänkt, uppluckrades. 
När de gamla byhemmen sprängdes, gick mycket av gemenskap och nedärvd 



tradition förlorat. Enskiftet torde vara den mest revolutionerande reform, 
om någonsin genomförts i vårt land. 

Husie by enskiftades i juli 1812 av lantmätaren E Rosell.36 Till sammans 
med lantmätaren och byns hemmansägare infann sig gode män för enskiftet 
i Oxie härad, däribland prosten Nils Holst i Tygelsjö,37 som synade all a 
åbyggnader och planteringar i byn. Enligt syneprotokoll et hade Husie l 2/3 
" rymlig Tomt, försvarlig åbyggnad och Twenne Hagar med Stengerdesgård 
inhägnade, samt någon plantering uti den ena", nr 2 2/3 hade "stor och 
rymlig Tomt, god åbyggnad och en hage med någon plantering", nr 3 1/3 
hade "Dålig åbyggnad och ingen plantering" och bostället nr 3 1/3 och 4 2/3 
hade " rymlig Tomt, Försvarlig åbyggnad af Fyra Längor, En Trädgård tem-
ligen väl anlagd, hvaruti finnes många Frukt- och andre Trän" 

Kvar i byn blev vid enskiftesförrättningen nr 2 2/3, som fick " Planen 
norrut från byen ned till Östra Skräflinge Rågång" och bostället nr 3 l /3 
och 4 2/3, som fick " Planen söder ut af Wästre och Östre Wångarne" Ut-
flyttande hemman blev nr l 2/3, som fick sin plan söder om boställets ägor, 
och nr 3 1/3, som fick sin plan söder om nr 1 2/3 " twers öfwer båda wång-
arne" Utflyttningshjälp utgick med l rik sdaler banco för varje tunnland. 

Enligt enskiftesprotokoll et omfattade Husie nr l 2/3 l 14 tunnland, nr 2 2/3 
103 tunnland, nr 3 1 /3 67 tunnland och bostället nr 3 l /3 och 4 2/3 158 
tunnland. 

Den första husförhörslängden för Husie by från 1816 ger en god bild av 
befolkningsläget i byn vid tiden för enskift et.38 Här redovisas nu efter hus-
förhörslängden de 82 invånarna i byns gårdar och gatuhus, förutom yrke och 
familj eställning anges också inom parentes åldern. 

Husie nr 1: Åbo (27), hustru (20), son ( 1), svärmodern, änka (59), 
dräng ( 2 7), dräng ( 1 8), gosse ( 1 3), piga ( 20), flicka ( 1 4) 

På gårdarna fanns förutom drängar och pigor vanli gen också någon gosse 
och flicka, "påg å tös", för lättare sysslor utomhus resp. inomhus. 

Husie nr 2: Åbo (60), hustru (27), son (nyfödd), dräng (21 ), dräng (16), 
piga ( 21 ), flicka ( l 3) Sonen föddes 1816 4/3, hustrun avled 1816 l 9/3 
"efter Barnsbörden" 

Husie nr 2 , gatuhus: Husman (49), hustru (46), son ( 13), son (6), dotter 
(10), dotter (3), svärfader, änklin g (79), om svärfadern är antecknat 
" fattighjon" 

Husie nr 2, gatuhus: Husar (31 ), hustru (35), son (6) 

Husie nr 2 , gatuhus: Sockenskräddare (39), hustru (40), son ( 13), son (8), 
dotter ( 4), två lärlingar ( 1 9) 

Husie nr 3: Åbo ( 38), hustru ( 34), son ( 1), dotter ( 8), svärfader, änk-
ling ( 67), svåger ( 31 ), dräng ( 20), piga ( 1 8) Om svågern är antecknat 
"fånig" 
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H usie nr 3, gatuhus: Skomakare (s 1), hustru (38), on ( 13), on (4), 
son ( 1 ) , dotter ( 1 7), dotter ( 7) 
H usie nr 4 Bostället . K vartermästare (29), hustru (26), on ( 1 ), son (ny-
född), dotter (2), hustrun fader, f. d . kommi ari e (63), han hustru (S9), 
om de sa är anteckna t "Sängli ggande, njuta underhåll af ina Barn" 

På boställ et bodde ock å följande familj er· 
Husman (s o), hustru (s 7), dotter (12) 
Hu man (34), hustru (22), dotter ( 1) 
Husarhustru (47), son ( 13), son ( 10), son (4 ) 
Änkefru ( 64 ) med anteckningen "Bräckli g och utfattig" 
Husie n r 5, gatuhus. Hu man (46), hustru (47), son (8 ) 
H usie nr 5, gatuhus: Solda t (27), hustru (26), en dotter föddes 1816 8/9 
och dog samma år 18/i o "af kikhosta 6 weckor gammal" 

Under rubriken " På kyrkans grund" var skri vna. Kl ockare (s o), hu tru 
(SS), dotter ( 12), dotter ( 9), om den sistnämnda ä r anteckna t "fall ande-
sot" 

I " S cholahuset" var skri vna skolmästa re (32), hustru (( 40) Skolmästa ren 
stod också antecknad som "Murgesäll " I skolans barndom var det vanligt, 
att lära ren vid sidan om undervisningen hade ett praktiskt yrke. Skolmästa-
ren avlönade vid denna tid med " 1 Skeppa Säd af hvarj e helt H emman, 
R åg och K orn, hälft en af hvardera, emot den förbindelse å Scholmästarens 
fid ae, att han årli gen skulle läsa för Barnen ex veckor om Sommaren ifr ån 
den 1 ste Junii till halfv a Julii månad" Undervisningen omfattade "inhäm-
tande a f de föreskrifne Läroböckers utanläsning samt skrifning och räkning 
af quattor pecies" .39 

I " Fattighuset" var fyra fattighjon inhysta, nämligen . änka (49) med 
dotter ( 20) och dotter ( 1 o), dessutom bodde här en piga ( s 1) Om fattig-
hjonen är antecknat att " 1 har bråck, oförmögen att tj ena, och 3 Njuter 
Barnhusmedel" 

I en beskrivning fr ån 1828, författad av prebendekomminister Carl Carl -
on, ges några glimta r om förhållandena i byn.40 Om jordbruket heter det: 

"Sedan åkern blif vit trädad, gödslas den vanligen, då vintersäden sedan utsås, 
2 dra året, efter det åkern blif vit trädad, utsås merändels korn, 3 dje året 
ärter ell er vicker, 4 de året å terigen korn, s te året hafre och 6 te året 
lägge åkern vanligen återigen i träde," Markerna hade inhägnader av jord-
vall ar, planterade med pil. Varje helt hemman födde " s a 6 hästa r, I 8 nöt-
kreatur, dragoxar, vanl. 4 par inräknade, 20 a 2s får, I 0 a I 2 svin" Arbetet 
i byn var fördela t på yttre och inre sysslor. Männen svarade för åkerbruk och 
boskapsskötsel, medan kvinnorna skötte de inre sysslorna, beredning av lin 
och ull. Arbetstiden var lång, på vintern började tröskningen redan kl 4 
på morgonen och fortsatte så länge dagen räckte. Om arbetet från våren till 
skördens slut heter det i beskrivningen, att det börjar vid " Solens uppgång 



Gammalt gatuhus i Husie by för två familj er. Foto förf. 

och fortgår till dess nedergång" D en långa arbetsdagen krävde mycken mat. 
Vintertid åt folket vanligen fyra gånger om dagen, nämligen " dafre (dag-
vard), middag, medafton och nadre (nattvard, aftonvard ) " Sommartid hade 
man utökat till sex mål, nämligen "morgonbit, dafre, lill e = middag, middag, 
medafton och nadre" I årli g lön fi ck " hufwuddrängen 30 a 35 Rdr Banco 
jemte en del kl ädespersedla r, de öfrige drängarne erhåll a I 6 a 20 Rclr samma 
mynt samt en del kläder" Pigorna avlönades nästan alltid endast med kl ä-
despersedlar till ett värde av 16 Rclr 

Efter enskiftet förblev Husic by till sin struktur praktiskt taget intakt under 
mer än ett sekel, och liv et förflöt i trygga, invanda banor Våra r lju snade, 
omrar mognade, hösta r gulnade, och vintrar kom med snö och mörker, all t 

i rytmisk växlin g. Vi ssa förändringar kan dock noteras. Genom beslu t av 
domkapitlet 1839 bi ldade Husie by skoll ag med grannbyn Kvarnby, dä r ett 
skolhus uppfördes, och dit barnen fr ån Husie by hänvisades. Denna ordning 
gälld e ända till 1 935, då i samband med inkorporeringen undervisningen 
centrali serades, och byskolan i K varnby nedlades. D et gamla skolhus::t i 
Husie by såldes 1841 på öppen auktion och bortfördes från pla tsen av köparen.30 

En brandordning antogs 1846,41 och en vattenspruta stationerades i Husie 
by, där ett spruthus uppfördes. Nyckeln till spruthuset förvarades hos kvarter-
mästaren på boställ et, som "med en med hästa r bespänd vagn forslar sprutan 
till olycksställ et, och så snart elden ä r släckt och all fara förbi, återför henne 
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till spruthuset" Enligt brandordningen var all a åboar "skyldige att köra 
vatten till olyck täll et, och måste till ses a tt vatten ej fattas i Brandsprutans 
vatten kar" 

U nder å ren 1855-57 rev den gamla kyrkan med undantag av tornet, och 
den nuvarande kyrkan uppfördes efter ritningar av profe sor C G Brunius, 
den tongivande kyrkoarkitekten vid 1800-talets mitt . Husie kyrka består av 
långhus med trappgavlat torn i väster och ett tresidi gt avslutat korparti i 
ö ter Från långhu et utskjuter tvenne korsarmar, en i norr och en i söder 
Med undantag av tornet, som är murat av tegel, består kyrkans byggnads-
materi al av tuktad grå ten. T ill kyrkobygget åtgick 750 lass gråsten, som häm-
tade från Oxie och Toarp av socknens hemmansägare. Den 22 november 
185 7 var en högtidsdag med kyrkli g festivitas, som man länge talade om i 
byn , då invigdes den nybyggda kyrkan av biskopen Johan H enrik Tho-
mander.25 

I samband med den si ta boställ sförordningen 1836 blev Husie boställ e 
kaptensboställ e å t li vkompaniet vid Kungl Södra Skånska infanteriregementet. 
Så småningom börj ade boställ sförmånen övergå till kontantersättning, och bo-
ställ ena utarrenderades. Den fö rste arrenda torn av Hu ie boställ e blev den 
kände possessiona ten Peter Kockum på Rosengård i V Skrävlinge, som till -
trädde 1860.42 Enligt ett · syneprotokoll från 1870 bestod Husie boställ e av en 
gammal mangårdsbyggnad, om var utdömd, och tre längor, kall ade norra, 
ö tra och västra längan.43 Det noterades en omfattande pilplantering, " i hela 
östra sidan af ägoplanen, som begränsas af en wäg, hade H err K ockum låti t 
plantera Pilträd, efter uppgift minst tre hundra stycken" 

Ett centrum i byn och socknen var sockenstugan intill kyrkan. I socken-
tugan sammanträdde sockenstämma och kyrkoråd, här höll s fram till 1890-

talet de av allmogen så fruktade och hatade husförhören, här läste prästen 
med konfirmanderna. I sockenstugan bodde också barnmorskan, innan hon 
få tt eget hus. Enligt husförhörslängden 1869-73 bodde i socken tugan en 
barnmorska, som var gift med en skräddare. Om henne är anteckna t "exami-
nerad i Lund och har i årli g lön 1 1/ 2 T:a Råg, 1 r/ 2 T:a Korn, och kon-
tant 36 Rdr rmt samt fri bostad, åtnjuter församlingens förtroende" 

I byns fatti ghus, som var sista stationen på li vsvägen, blandades förr åld-
ringar, kroppssjuka och sinnessjuka. Husförhörslängdernas anteckningar om 
de intagna vi sar en provkarta på mänskli gt lid ande, "vansinnig", "mindre 
vetande'', "fall andesot", "blind" och "krympling" 

A tt l ivet i byn inte alltid var så kristli gt framgår av husförhörslängdernas 
anteckningar om straff ade bybor, 1843 blev en soldat "straffad för stöld med 
22 dygns vatten och bröd", en f d husar undergick r 854 " 17 dygns vatten 
och bröd för slagsmål", och en arbetskarl dömdes 1872 för fj ärde resan stöld" 
t ill sex års straff arbete samt förlust af medborgerli gt fört roende" 

Sedan enskift et hade Husie by skräddare och skomakare. Under 1800-ta lets 
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Husie sockenstuga. Foto 
Alva Jönsson. 

sista decennier fi ck byn också andra yrkesmän. En sadelmakare etablerade 
ig 1873, en smed infl yttade 1880, och 1 887 korn en murare och en målare. 

En inblick i bybornas tankeliv och föreställ ningsvärld i en gången tid ger 
några folksägner, som uppteckna ts i byn. Sägenberättandet va r praktiskt 
taget den enda form av förströelse man hade under mörka höst- och vinter-
kväll ar i en tid, då radio och TV var okända begrepp.44 I Husie by kretsade 
fo lksägnerna kring bäckahästen och näcken, som höll till i Husiebäcken, vi-
dare spökade det på Husie kyrkoväg, där man om nätterna kunde möta 
antingen ett likt åg ell er en hästskjuts, som kördes av en huvudlös präst. Efter 
mörkrets inbrott drev också varulvar och maror kring husknutarna. Över 
Husie mosse dansade irrblossen, som i folktron tog gestalt av s k lyktgubbar, 
om var farliga att möta, de kunde förvill a nattli ga vägfarande. I Husie 

mosse låg enligt folk sägnerna också en sjunken kyrkkl ocka, som en juldags-
morgon vid ringningen till ottesång flu git ut från kyrktornet, om nätterna 
kunde man höra ljuv lig klockklang nere ifr ån mossen. I ättehögarna bodde 
troll , som vid jultiden höll gill en och dansade ut på ängarna. I ett gatuhus 
i Husie by bodde en kvinna, som ansågs trollkunnig. Det var med rädsla 
man gick förbi hennes hus. Över Husiebäcken fanns två broar, en vid Husie 
kyrkoväg mot Ö Skrävlin ge by och en vid vägen mot V Skrävlinge kyrka . 
Kvinnan påstods under nätterna gå mell an dessa broar för att få trollkraft. 
Om den trollkunniga kvinnan har upptecknats följ ande sägen, som ännu be-
rättas av äldre bybor · "M alena Sven Nels konne tråll a ettor va di sa, honn 

va häxa så kall ad. Po nättorna ji ck honn po väjen mell om broorna, frå bro 
ti bro. En kväll komm Per Persson frå Sall orp tj öranes po väjen. H an mytte 
Malena å så sa hann "Gå inj å lägg di kvinga i ställed fårr å lua här framm 
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o tibaga p väjen åmm n ättorna !" A nårr hann hadde ajt de, ji ck han vångn 
mitt åu. Vångnen ble ståenes, å Per Persson lidde himrn ti Sall orp me hästana. 
Po marenen tj örde hann me sin drånj fårr å hämta vångn n, menn nårr di 
komm framm ti Hu e, å sto vångnen po väjen å va hel, de va såmm denn 
allri hadde vad itu." 45 Sådan var de gamle föreställning värld . I dag finns 
ingen pla t för pöken och trollpackor, de ha r förj agats av gatubely ning och 
trafikbull er Den pöklik a tämningen över Husi mos e under mörka kväll a r 
ä r bort opad av nybebyggel en. En ny tid ha r brutit in . 

v de fyra gårdarna från enskift et nedbrann Hu ie nr 3 1/3, sena re kall ad 
Äng torp ell er Hu ie krok, 191 9 och blev aldri g å teruppbyggd. I övri gt var 
Hu ie by vid inkorporeringen 1935 i huvudsak intakt edan enskiftet. 

Il 

Inkorporeringen 1935 blev en vändpunkt i Hu ie by hi tori a. Den betydde 
slu tet på den agra ra epoken och lantli ga idyll en. Husie by har en hängiven 
kildra re i kulptören Per-Erik Willö , Vällin gby, född i Hu ie by 1921 I en 
tor fi gurkompositi on "Så minns jag Husie", som debuterade på Malmö mu-
eum sommaren 197146 och sedan visat på konstgall eriet i Mo s utanför 

0 lo, Kri ti an tacls museum, K on tmuseet i Y tacl, Stadsmu eet i H elsingborg 
och Skövde kon thall , skildrar han sin barndom Husie å ren strax före in-
korporeringen. K ompositi onen med 80-talet polykroma pla tfi gurer illu tr -
ra r på ett levande ätt bykoll ektivet i Hu ie i börj an av 1930-ta let och ger 
åväl ociala om kulturhi tori ka aspekter 

H ä r möter kyrkoherden överst på samhäll sp yramiden, följd av storbönder 
med boställ arrendatorn i spetsen, häradsdomare, nämndeman, hantverka re, 
husmän, arbetare och sta ta re. Också byns djur passera r revy, storbönderna 
blanka ardennerhä ta r och mjölkstinna vart-vita kor, hu mannen prängfeta 
ri , hundar, katter och höns. Brytningen mell an gammal och ny tid på 

1930-talet av pegla i Will ö bygrupp. Mot elen dominerande agra ra bak-
grunden avtecknar ig traktor och lastbil om främmande element i den tra-
ditionell a bymiljön . Bo täll sarrendatorn vanli gen kall ad "bo tälla ren'', va r 
den förste i byn, om motoriserade jordbruket och köpte traktor, en stor 
ensation för byborna. La tbil cn tillh ör Will ös fader, som bröt sig lo från 

jordbruk arbetet på boställ et och blev expresshud i M almö. Också ett pa r 
andra bybor lämnade modernäringen och blev indu triarbetare. H är ä r fo fat-
arbetaren om åker trampcykel till och från fabriken i Limhamn, på paket-
håll aren ha r han arbetarnas typiska unikabox med smörgåsar och kaff etermos. 
Kritbruken i grannbyn Kvarnby uppsäg arbetskraft från jordbruket i Husie. 
I Willö bygrupp tågar en kritbruksarbetare med sin röda fackförening fana 
fram på bygatan. H an representerar de nya vindarna i den gamla byn och 
utgör en bjärt kontrast till den kon ervati ve boställ sarrendatorn, som hissat 
den blågula fl aggan. Internationalen smattrande 1 maj-toner "Upp till kamp 
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Från den agrara epoken i Husie, mjölk erska och ladugå rdskarl. Per-Erik Wil lös bygrupp. 
Foto förf. 

emot kva len" blandas på Wi ll ös bygata med den patriotiska "Du gamla, du 
fri a" I Willö s bygrupp finns yrken, som nu definitivt ti ll hör det förgångna 
i Husie, hä r möter jordbrukets män och kvinnor, betupptagarna, mjölkerskan, 
en robust kvinna på sin trefotade pall , ladugårdskarlen i blåställ med trä-
klubba över axeln och tjuderpåle i handen på väg att fl ytta kor i ängarna, 
mjölkutköraren från boställ et, som sitter hopkurad på kuskbocken med stora 
mjölkkannor på fl aket, p löja ren ute i m arkerna och bysmeden, som skor en 
häst, assisterad av hustrun och hästägaren. Byns "sp iddekagekvinga'', Wi ll ös 
moder, som levererade spettkakor ti ll gill en långt utanför byns gränser, drop-
par äggsmet på stocken, medan en grannkvinna drar veven. Expressbudet 
kommer hem från staden med bi len och lasta r av en säck säd ti ll hönsen, 
som fl ocka r sig på gården. H an välkomnas hem av den sp innande huskatten, 
som stryker sig mot hans ben. En husman kliar stolt sin feta, slaktfärdiga gri s 
över ryggen, garantin för familjens materiell a välstånd, medan hustrun lik a 
tolt ser på och tänker på härli ga skinkor och korvar. På sin förstugutrappa 

provar den gamle piskmakaren med bister m in snärten i en nyti ll verkad piska, 
som viner genom luften, hans hustru sitter nedanför och sticka r strumpor 
Målaren i sin färgstänkta overall arbeta r med penseln på sina fönster En 
arbetarefamilj kommer hem från ett besök i staden, där de gjort inköp . 
Lantbruka ren på Husiegården jagar änder i mossen med skjutkla r hagelbössa, 
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By meden i Husie, Edvin Holmberg, kor en hä t. Per-Erik Willös bygrupp. Foto förf. 

två vita hundar pring r före och driver upp bytet. Den gamle ringaren och 
han hustru njuter eft r lu tad dag kväll ron från in bänk vid bygatan och 
ser solen gå ner i Öre und, innan tadens höghu ma or ännu hade trasat 
önder hori ontlinj en i vä ter 

För den ideell a verk amheten i 1930-talets Husie varade den kyrkli ga ung-
dom kretsen "Goda Vänner", i Willö bygrupp repre enterad av en söndags-
skoll ärarinna, om lär ett par ungdomar att dekl amera Nils Ludvigs " Di få te 
fjeden", medan för amlin g diakoni an, om var ungdomsledare, lyssnar 

Mitt i Hu. ie by li gger kyrkan. I bykoll ekti vets centrum har Will ö rest en 
trappgavlad port, li vet och döden port, där kyrkoherden utövar sina funk-
tioner, barndop, bröll op, begravning, ackompanjerad av klocka ren. Från det 
ena hållet bär ett ungt par ett barn ti ll dopet, m dan kyrkoherden ka tar 
tre skovlar mull på en ki ta åt motsatt håll. Ki stan har en evighetskrans med 
textbandet. " Tidevarv komma, tidevarv försvinna, läkten följ a läkten gång." 
I portens närhet finner man kyrkovaktmä taren, som klipper buxbomshäc-
karna mell an gravarna, medan han sy ter krattar gångarna . Obekymrade 
om döden och gravarna är barnen inveckl ade i lagsmål på bygatan och 
kl ättrar i ett knotigt pilträd. Det är här samma evighetsper pektiv som i 
Anders Österling dik t Lantli g kyrkogård " Byn barnaröster äro eftermälen, 
om klin ga trösterikt bland korsens kogar." 
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/[j ölkkusken från Husie boställe. Per-Erik Willös bygrupp. Foto förf. 

Byn levde sin lill a värld inom snäva gränser. För det mesta förflöt dagen 
innanför byns skuggande almar, men från kyrkbacken kunde man blicka långt 
ut och se främmande världar, grannbyarna och staden med kyrktorn och 
rykande fabriksskorstenar Till staden, som reste sina taggiga konturer i väster, 
for man för att handla och utföra viktiga ärenden hos läkare, på apotek 
och i bank, ofta gick man till fots fram och tillb aka. Barnen från Husie by 
gick i skola i grannbyn Kvarnby, skolvägen avverkades i all a sorters väder 
till fots. Byskolläraren i Kvarnby hälsade ibland på i Husie by, vi lket var en 
upplevelse. I Will ös bygrupp möter man byskoll ära ren på bygatan iförd stu-
dentmössa och med käpp i handen, två attribut han alltid hade på våren. 
Kontakter utifrån förmedlade den cyklande lantbrevbäraren, som utgick från 
Kvarnby station vid Malmö- Genarps järnväg,47 en gårdfarihandlande med 
rödbrusigt ansikte, kallad "röe Sahlin" ell er " tvålmannen", och en vandrande 
jude, som från sina packor ·sålde tyg till kläder, all a tre representerade i 
Will ös bygrupp. Byns ungdom roade sig om lördags- och söndagskvälla r i 
grannbyn Östra Skrävlinge vid en dansbana, kallad " T all backen" , där mu-
siken bestod av dragspel och fiol , sångnummer u tfördes genom en tratt. 

Will ös bykomposition upptar följ ande personer, som vid inkorporeringen 
1935 utgjorde folker kring kyrkan och vid bygatan i Husie by, de var de 
ista invånarna i den gamla lantbyn med ett svindlande perspektiv bakåt. 
nart skulle urbaniseringen ändra milj ö och li vsvillkor 
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Fra ns Wilh elni Lindell 

1867- 1953 

Wilh elm Lindell , kyrkoherde, f 18674 

H elga Ni ! on, kantor, f 1 898 
Lauritz ndersson, kyrkovaktmä tare, 
f 1894 
ystern A lma nder on, hushåll erska, 

f 1890 
K arna Ander on, änkefru , de båda 
föregående moder f 1 865 
Wiktor Anders on, ringare, f 1873 
hu trun Hi lda, f Per on I 879 
onen Artur, verk tadsarbetare, f 1902 
onen I var, f 1 920 

Astrid Sundgren, diakoni a, ung-
domsledare i Goda Vänner, f 1907 

igrid Richter, små koll ära re, 
öndag kollä rare och ungdom ledare 

i Goda Vänner, f 1902 
Arv id Jön on, medlem i ungdom -
kretsen Goda Vänner, f 1 918 
Anna Jön on, medlem i ungdoms-
kret en Goda Vänner, f 192 1 
Gö ta Wa hlgren fo lkskoll ärare, f 1902 
farta Qvi t, små koll ärare, f 1 904 

Hild a Petter on, barnmorska, f 1884 
Jön Ander son, lantbrevbärare, f 1872 

il s Jepp son, lantbruka re, f 1898 
Mauritz Klingborg, härad domare, 
f 1882 
Sigfrid Lar on, nämndeman, f 1891 
Lar H åkan on, lantbrukare, f 1889 
Bernhard B ngts on, bo täll arrenda-
tor, f 1889 
hustrun Ida, f 01 on 1 896 
onen J an, f 1922 

dottern Marianne, f 1 924 
K arl Lar son tatdräng, f 1890 
hustrun Hild a, f il son 1895 
Ern t Jön on jordbruk arbetare, 
f 1877 
hu trun M agnhild, f il sson 1 889 
Ni ! Palm, chaufför, f 1895 
hu trun K er ti , f 01 on 1 893 
K arl Ander on, lantbruk elev, f 1913 
Rudolf Ek, kördräng, mjölku tkörare, 
f 1897 

Edvin Holmberg, medmä tare. f 1895 
hu trun A lma, f Jön on 1898 
J ohan Andersson, expres bud, f 1887 
hu trun Hilma, pettkak bager ka, 
f Åberg 1894 
on n Per Erik, f 1921 

dottern Eli sabet, f 1 922 
dottern Ingegerd, f 1932 
Emil Ni ! on, fo fatarbetare, f 1 89 1 
hu trun Ida, f Nilsson 1889 
sonen Börje, f 1 920 
onen Åke, f 1922 
onen Ove, f 1 924 

dottern K arin, f 1 925 
onen rne, f 1 929 

Axel Book, kritbruksarbetare, f d ol-
dat, f 1873 
hu trun Sofia, f Olasdotter Sven on 
1884 
sonen Folke, f 1924 
Edvard Svärd, grovarbetare, grind-
vakt vid Malmö-Genarp järnväg, 
f 1869 
hustrun Hulda, f Pers on 1893 
sonen H enning, f 1923 
Axel Kri tell , f d sockerfabrik arbe-
ta re, f 1883 
hu trun Olga, kolstäderska, f Peter-
son 1888 
Olof På ls on, kritbruksarbetare, fack-
föreningsman, f 1880 
hustrun Agda, f Roo 1 887 
onen Lennart, f 1923 

Axel Jakob son, målare, f 1894 
hu trun gne , f Bj örklund 1 896 
onen Arne, f 1921 
onen Gunnar, f 1923 
onen Sigurd, f 1 924 
I il Holmberg, målare, f 1897 

hu trun Al frida, f Dahlqvist 1900 
onen Tore, f 1 929 

Anders Per on, f d jordbruk arbetare 
piskmakare, f 1 851 
hu trun Si a, f Persson 1851 
Augu t Persson, tunnbindare, f 1858 
hustrun Elna, f Pers on 1856 
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Bykompositi onens fi gurer har helt formats efter Will ös minnesbilder, och 
någon porträttlikhet har inte eftersträva ts. Wi ll ö ha r endaist vela t framställ a 
sin barndoms by så som den levde på 1 930-talet, innan den inkorporerats med 
Malmö och gick mot sin upplösning och radikala förvandling. A tt få fram 
karaktärstypen för bykoll ektivets olik a medlemmar ha r varit väsentligare än 
att återge de individuell a dragen hos dessa. Bykompositi onen har sitt verkli g-
hetsunderl ag i Husie by, men fi gurerna ä r allmängiltiga, och det kunde lik a 
gärna handla om vilk en annan skånsk by som helst. Willö s bykomposition 
är ett stycke skånsk kul turhistoria med sociala perspektiv och samtidigt ett 
monument över de många byar, som under de sista decennierna omdanats 
ell er helt uppsluka ts av staden under den våldsamma expansionen i Öresunds-
reg1onen. 
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Härläger i bondby 

En arkeologisk undersökning av 17 nedbrunna hus z Västra Skrävlznge 

Av GÖRAN W JNGE 

I börj an av å r I 971 gjordes schaktningsarbeten fö r nybebyggelse på Almgår-
dens ägor i Västra Skrävlinge. Vid avschaktningen av matj orden framkom 
bland anna t lämningarna av I 7 nedbrunna hus. Huslämningarna låg omkring 
300 m ostnordost om kyrkan i Västra Skrävlinge. De fynd, som gjordes vid 
undersökningen av huslämningarna och som kan da teras, ä r från 1500- och 
1600-talen. Historiska avdelningen vid M almö museum stod för undersök-
ningen. 

Huslämningarna1 

Som framgår av situati onsplanen ha r husen legat ordnade i rader och på nå-
gorlunda jämna avstånd ifr ån varandra. I genomsnitt har husen haft en golv-
yta på ungefär I o m2 och har sålunda varit av ringa storlek. Huslämningarna 
bestod av rektangulära nedgrävningar i moränleran med rester av förkolnade 
väggstolpar, väggplankor och plankgolv. En del av huslämningarna saknade 
dock rester av någon träkonstruktion och utgjordes i ställ et enbart av rek-
tangulära nedgrävningar i moränleran. Husen har i de fl esta fall en legat vända 
med den ena långsidan mot söder. Fynd av grönt fönsterglas gjordes i all a 
huslämningar. Glasskärvorna låg i allmänhet koncentrerade till husens ena 
kortsida. I beskri vningen nedan upptages några av de huslämningar, som bäst 
illu strerar husens konstruktion. 

Anläggning 6: Lämningarna av ett rektangulärt hus, med en rektangulä r 
utbyggnad på norra kortsidan och en trapetsformad käll are ansluten till östra 
långsidan. D et rektangulära huset var nedgrävt i moränleran till ett djup av 
cirka 1 ,5 dm. I nedgrävningen fanns rester av förkolnade golvplankor, hörn-
stolpar och horisontell t lagda väggplankor. I nordöstra hörnet fanns en kva-
drati sk konstruktion bestående av en ram av tegelstena r kring en fyllning av 
lera. T egelstenarna, som mäter 1 1 X 5 X 3 tum, var lagda i två skift och sam-
manfogade med lera. De hade hä r fått en sekundär användning, då det var 
rester av gammalt murbruk på dem. Liknande tegelkonstruktioner, utgörande 
lämningar av härdar, har hittats bland annat i Alsnö hus och i förborgen till 
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Lödöse hus.2 Anläggningens käll ardel var nedgrävd i moränleran ti ll ett djup 
av ungefär 0,5 m. Tre trappsteg var utsparade i källarens sydvästra hörn. I 
hörnen fanns rester av förkolnade trästolpar och på östra kortsidan förkolnade 
lämningar av en brädfodring ell er brädvägg. Golvet var av lera. Fönsterglas 
fanns i r ikli g mängd både i den västra och i den östra delen av anläggningen. 

Anläggning 9 . Lämningarna av ett hus nedgrävt i moränleran. I tre av hör-
nen, mitt på kortsidorna och ungefär mitt på långsidorna fanns rester av för-
kolnade trästolpar. Vid sidorna fanns rester av förkolnade li ggande väggplan-

" kor. På bottnen fanns lämningarna av ett förkolnat plankgolv lagt på reglar. 
Golvplankorna var lagda i husets längdrik tning. Vid ö tra kortsidan låg rikligt 
med fönsterglas. I anläggningens västra del fanns en anhopning av smidda 
järnföremål och i sydö tra hörnet låg en vacker smidd järnljusstake av en typ 
med två armar och tre ben.3 

o Anläggning 10: Lämningarna av ett hus nedgrävt i moränleran till ett djup 

0 

0 

Fönsterbeslag från anlägg-
ningarna 6 och g. Skala 
cirka 1 :4. 

av cirk a 2 dm. I nedgrävningen fanns rester av förkolnade väggstolpar och 
väggplankor. Fynd av fönsterglas gjordes vid östra sidan och av förkolnade 
sädeskorn i nordvästra delen. 

Anläggning 14. Lämningarna av ett hus nedgrävt i morän leran. I nedgräv-
ningen fanns rester av förkolnade väggstolpar, li ggande väggplankor och golv-
p lankor lagda i husets längdriktning på reglar. Fynd av fönsterglas gjordes vid 
västra kortsidan och av förkolnade sädeskorn vi d södra långsidan. 

Anläggning 16. Huslämning med i huvudsak samma konstruktion som 
anläggning g. Fynd av fönsterglas gjordes i sydöstra delen. 

Anläggning 17 och 18: Huslämningar orienterade i norr-söder och med fynd 
av fönsterglas vid södra kortsidorna. 

Fynden 

K eramik. Keramikfynden består huvudsakligen av rödgods-och stengodsskär-
vor M erparten av skärvorna kunde sammanfogas till ett antal mer ell er 
mindre fullständiga kärl av ski ftande storlek och form. Konservator Tage N il s-
son vid Malmö museum har satt samman kärlen, ett arbete som inte alltid har 
varit så lätt, då fl era av skärvorna blivit något deformerade vid branden. 
Bland rödgodset märks trefotsgrytor, en kruka, skå lar, fat och ett krus.4 Bland 
stengodset märks två krus. Två av faten har varit lagade i gammal tid genom 
sinkning. 

Järn.föremål. Bland fynden av smidda järnföremål märks verktyg, redskap, 
spik, beslag, lås, nycklar, sölj or, bett till betsel, hästskor, en lju sstake och en 
vindflöjel. Ett av låsen, ett sengotiskt lås från anläggning 1 3, har en låsskylt 
med konkava sidor och bladformade hörn och, som en extra utsmyckning, 
blad med skaft fastnitat på låsskylten. Den tvådelade låsskyl tens högra del 
saknas. Ett stort medeltid a skåp i S:t Petri kyrka i Malmö och tre mindre 
skåp, ett i Västra Klagstorps kyrka, ett i Södra Sandby kyrka och ett från Västra 
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Fön terglas fr ån anlägg-
ningarna 4, 18, 16, 17, 17 
och 15. Ska la cirka 1 :4. 

Vemmerlöv kyrka, har lås ｬｩｫｮ ｡ ｮ､ ｾ＠ det fr ån anläggning 13. Dessa skåp, amt 
ett lit et skåp av samma typ i S :t Petri kyrka i M almö, som bär årtalet 1514, 
torde enligt Willi am K arlson5 ha utgått från samma verkstad, vilk en helt 
säkert varit förl agd till M almö. I T ygel jö gamla kyrka har även funnit ett 
. kåp av samma typ om de här nämnda.6 L åset från anläggning 13 har tro-
li gen hört till ännu ett skåp av denna typ, ett skåp som kanske kan ha tått i 
den endast 300 m från låsets fyndplats belägna kyrkan i Västra Skrävlin ge. 

Glas: Fynd av fön terglas, tillh örande fönsterrutor av skift ande storlek och 
form, gjordes i samtliga huslämningar. Några rutor var hela, andra gick att 
rekonstruera. I anläggning 6 fanns fö rutom fön tergla några eldskadade gla -
fragment av vagt grönfärgad massa, belagda med veckade trådar av blå 
glasmas a. Fragmenten kan ha hört till ett passgla ell er en igel. I anläggning 6 
fanns vidare ett antal fragment till en sexkantig fl aska med kort hals och ett 
antal bitar till en glättsten av grön glasma sa. 

Kr itpipor:7 Bland fynden av kritpipsbitar märks två kritpipshuvuden av 
1600-tals typ, en bit av ett kritpipsskaft med en dekor av instämplade fran ka 
lilj or och ett kritpips kaft med en skulptural utsmyckning i form av ett kroko-
dilhuvud. Vid utgrävningar på Grönland har gjorts ett fynd av en kritpipa, 
som är utformad som en krokodil, som slukar en man.8 Enlig t H C K apet är 
kritpipan från Grönland troligen tillv erkad omkring å r 1650. En kritpipa lik-
nande den från Grönland har hitta ts i Plymouth och ett fragment av en dylik 
har hittats i H elsing01·. Exemplaret från Almgården, som låg i anläggning g, 
aknar tyvärr det som ett manshuvud utformade piphuvudet. Enda t en del 

av mannens kägg finnes kvar på skaftet. Motivet med en krokodil , som slukar 
en man, bygger på en histori a om Sir Walter R aleigh. R a leigh ä r som bekant 
känd för att ha fört in bruket att röka tobak till Europa. Hi storien om Sir 
Walter R aleigh å terge på fö lj ande ätt av H C K apet i tidskrift en SKALK: 

"Selv mg R aleigh overordentli gt meget. Det forta:ll es, a t han engang på en 
af sine rejser blev slugt af en krokodill e, som imidlertid straks spyttede ham 
ud igen, fordi han smagte så skra:kkeli gt af nikotin." 

Mynt. I anläggning 6 låg ett kopparmynt från å r 1624 och i anläggning 8 
låg ett sil vermynt från å r 1625. Bägge mynten är från Christi an IV 

R esesolur: I anläggning 13 låg en sexkantig metallpl atta och dela r av ett 
lock, troli gtvi s tillh örande ett rese olur.9 

T räföremål. Bland de förkolnade träföremålen märks tre tunnbottna r och 
en profilerad träram i norra delen av anläggnina 18 och en förkolnad tunn-
botten i nordvästra hörnet av anläggning 1 o. De förkolnade sädeskornen från 
anläggning 18 kan ha legat i en femte tunna. 

Sädeskorn: Fynd av förkolnade sädeskorn gjordes i de fl e ta av huslämning-
arna. Docent Hakon Hj elmqvist i Lund har artbestämt sädeskornen och skri-
ver om dem i en särskild artikel i denna å rsskrift . 
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Kr itpi1 sskaft fr ån anlägg-
ning g. Skaftets längd 5 

cm. Rökhå lcts d iameter 3 
mm. 

H istoriska belägg 

Fynden från de nedbrunna hu en i Vä tra Skrävlinge ä r från r 500-talet och 
börj an och mit ten av 1600-talet. Hu en kan därför inte ha brunnit ned tidi-
gare än vid mitten av l 600-talet. 

V ästra Skrävlinge by drabbades hårt under det dan k-sven ka kri get 1643-
45.10 I juni 1644 inledde fältmarskalken Gu taf H orn en belägring av M almö, 
varvid han fö rl ade infanteriet och itt högkvarter till V ästra krävlin ge.11 

gneta Horn, dotter ti ll Gu taf H orn och dotterdotter till Axel Oxenstierna, 
medfö ljde in fader på dennes fälttåg i kåne och var med vid belägringen 
av M almö 1644. Agneta H orn skriver bland annat om en vådeld i det svenska 
lägret : 

"Den 28 agusti kom elden lös i min h [är] f [ars] kuarter, mädan wi låge i 
kräflin ge om en fredag efter midagen, och min h [är] f [ar] och tyfm [ or] 

ginge i in kamar och talte wädh, så begynte elen til a t fala ner på gålfwet 
för dem. O ch när di åge å t, så todh elen öfwer alt. Och di lupe vr stufwan. 
O ch iag war i min kamar gent i mot. - - - H alp så gud m ig däna gången, 
som han altidh giort hafwer af sina stora godhhet emot mig. O ch blef we wi 
än då edan 14 dagar i lägret och låge i tält. M än thet war rät hiärteligh kalt. 
M än seda kongen i danemark kom och gorde it lägre emot wårt och the 
begynte til at pela å starkt mädh tykena på hwar anan i lägran, efter de 
låge å när i hop och sku to, så kulerna tri la in i täl te til o , och efter min 
tyfmor skule li ga i bar ängh, ände min här f[ar] hene til landzkrona."12 

Av Agneta H orns berättel e framgår det att armen var inkvarterad i bond-
gårdar och i tält. I en am tida berättel e från den 19 eptember omnämnes 
även en hydda. 

"Vnd ha t man vnser eits onderli ch Gotte gnädige beschi.itzung claraus zu 
pi.i ren / da s die vielfäl tige gli.i encle Kugeln / o der Feind aus einen ti.i cken 

schies et / auch den all ergering ten Schaden nicht gethan. So ist auch vnter 
andern denckwi.irdi g / da s eine Kugel zwi chen 2. krancken Soldaten / o in 
einer kleinen Hi.it ten neben einancler gelegen / nach cler lenge durch gegangen / 
selbige aber nicht geri.ihret / ihre Mus queten all ein / o ie zu ihren Fi.i en 
li egen gehabt / entzwey ge chlagen."13 

D en tarka be kjutningen av lägret omnämne även i en samtida berättel e 
från den 24 eptember · 

" Flenden hafwer medh all sit t skiutande vthur sitt L ägret nu inna n 14. Dagar 
oss ingen kadha mehr ti l fogat / än a t 5. gemene Solda ter och några H ä tar 
och Köer ä re argade / ther vthur Guclz then Alclrahög tes synnerlige Beskydd 
märckeligen är ti l at förnimma. Hwad ther emoot wår Canon v thi han Lägrer 
hä r ti l v thrättat hafw er / skal han ielff bäst weta. På thet sätt skal han lätte-
ligen för pi ll a a lt itt Kruth / om i heela D anmarck finnes / hwil ket wij ho-
nom gärna vnne."14 

L äget var dock all varli gt för sven karna och elen 2 7 eptember satte Gu taf 
H orn eld på itt läger och drog sig undan norrut.11 I en sam tida berättel e 
från den 30 eptember kan bland annat lä as därom: 
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Västra Skrävlin ge vid belägringen av M almö 1644. D etalj ur Olof H ansson Örnehufvuds 
plan över M almö med omgivningar.16 

"Den 26. dieses in der Nacht ha t man zum Auffbruch all es fertig gemacht / 
zumal aber die krancke / den Tross vnd all es was am schwersten ist / vora u 
gehen lassen / worauff gegen Tage die Armee mit lautem Trommelschlag des 
Weges nach der Qwissel vnnd Ohnswalder Bri.i cke / vnnd so ferner hieher 
rnarchiret : Der Feind / vngeachtet vnser auffbruch nicht heimbli ch / sondern 
mit grossem Tumult vnd Geschrey / wi e es sonderli ch bey der Bagage alzeit 
hergehet / geschehen / ist doch solches nicht eher gewahr worden / biss er 
vnser Lager in Brand gesehen. Worauff er vnss dann eini ge kl eine Parti en 
nachgeschickt / vmb zu sehen wo wir vns hin wenden möchten / vnnd ist 
nachmals der K önig selbst mit seiner gantzen Armee auss seinem Lager auch 
auffgebrochen / vnd vns an der seiten gefol get." 15 

I börj an av augusti 1 645 å terupptog Gusta f Horn belägringen av M almö.17 

Sitt högkvarter förl ade han även denna gång till V ästra Skrävlinge.18 D en 
13 augusti slöts så freden i Brömsebro. Gustaf H orn kvarstannade dock vid 
Malmö till in i september.19 

År 1649 skrev kyrkoherden i Husie och Västra Skrävlinge, J ens J ensen Aars, 
tvenne gånger och beklagade sig för sin herre och konung, Frederik III av 
Danmark, över svenskarnas framfart.20 J ens J ensen Aars säger i sitt brev av 
den g maj, att i samband med kriget, blev huvudförsamlingen Husie och 
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Tv: Kruka från anläggning g. Rödgods med grön glasyr på insidan. Krukans höjd 
14 cm. T h: Djupt fat från anläggning 10. R ödgods med vit och grön dekor. Fatets 
diameter 28,5 cm. 

Stengodskrus från anläggning 1 2 och rödgodskrus från 
anläggning 1 o. Rödgodskruset med olivgrön och gul-
brun glasyr. Krusens höjd ungefär 1 1 cm. 

Liten trefotsgryta från anläggning 1 8. Rödgods med 
grön glasyr på in idan. 

Järnlju sstake från anläggning 9. Ett ben 
saknas. Ljus takens höjd 31 cm. 
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Sengotiskt lås på ett medeltida skå p i Södra Sandby kyrka i Skå ne. 
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Sengotiskt lås frå n anläggning 13. D en tvådelade låsskyltens högra del saknas 
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Insidan av locket till ett 
resesolur. Ovansidan b lank. 
Ungefär naturlig storlek. 

Bl ykula frå n anläggning 18. 
Ska la 1 : 1 

annexför amlingen Västra Skrävlinge "gandsche i grund ödelagt och neder-
brut uden lidet aff en gaard i hoffuidt ognet, i annexen uden 8 ringe 
hytter, 

På en karta från år r 720 över Vä tra Skrävlin ge by, är p latsen där de ned-
brunna husen befann sig, utmärkt om åker. Åkern, om li gger på vången 
ö ter om byn, kall as för "Bykiärs åker" 21 D en å kall ade Bykärrsåkern fi nne 
belagd i handlingarna redan från r 500-talet, då den kall ades för Bykiersager.1 

Sammanfattning 

Mycket talar för och intet emot, att de 1 7 nedbrunna husen i Västra Skräv-
linge har samband med Gu taf H orns belägring av M almö r 644. Inget av de 
da terbara fynden är yngre än från mitten av 1600-talet. Husen låg på mark 
som åtminstone år 1 720 och troligen långt dessförinnan var åker. Akerns 
namn, Bykärrsåkern, finnes nämligen belagt i handlingarna redan från 1 500-
talet. Husen har åledes legat på åkermark, under förutsättning att Bykärr -
åkerns gränser inte ändrats från den tid då hu en var i bruk ti ll å r 1 720. 
Gu taf Horn förlade, i samband med belägringen av M almö 1644, in fanteri et 
och sitt högkvarter till Västra Skrävlin ge. Belägringen varade i 3 Y2 månad. 
Vid uppbrottet i slutet av september satte Gustaf Horn eld på lägret. De 
undersökta hu en var ju också nedbrunna. I en samtida berättelse omnämnes 
en hydda med sjuka soldater. De undersökta husen var små och kan mycket 
väl betecknas om hyddor Intendent Fran Carl sson vid M almö museum ha r 
sett på fynden från Västra Skrävlin ge med beaktande av vad som kan vara av 
militärt ursprung. D e fynd som troligen är milit ära är hästmunderingsdetalj er, 
två doppskor ti ll värjor och en blykula. En kanonkula, som låg i anläggning 6, 
är med säkerhet av mi li tärt ursprung. Bland hä tmundering detalj erna märk 
en sporre, en kraftig stigbygel och betsel. Blykulan, om har en kaliber av 
ungefär 1 7 mm bör vara en muskötkula. Bland fynden finnes vidare ett före-
må l som möjligen kan vara rester av ett luntlås och ett par föremål om möj-
li gen kan vara pikar Pikar var ett infanterivapen och vid belägringen av 
Malmö 1 644 var infanteriet förlaot till Västra Skrävlinge. De många verk-
tygen behöver inte vara civil a . M ed dåtida härar följ de nämli gen en t ross m ed 
bland annat hantverkare av olik a slag. D e många kanonkulor, om m å te ha 
hamnat inom området vid den häfti ga beskjutningen av lägret, vart tog då de 
vägen. J o dem samlade man helt enkelt upp: 

" Vnd wie dem gemeinen Sprichwort nach nichts o bös / welches nicht zu 
etwas nutz seyn kan / also hat man von des Feinds canoniren auch den profit 
dass man bey nahe ein paarhundert halbe Carthaun Kugeln / so in vn er 
Sti.i cke recht wol zu gebrauchen seyn / bekommen hat / welche zu colli giren 
die Solda ten sich sehr bemi.ihen / alldi eweil ie vor jegli che so dem H . General 
Commissario Kruus geli eff ert wird / ein gewiss Gelt bekommen." 13 
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I augusti 1 645 å terupptog Gustaf Horn belägringen av M almö och förlade 
även denna gång sitt högkvarter ti ll V ästra Skrävlinge. När han bröt upp i 
eptember var det fred och det fanns ingen anledning att bränna lägret. Jens 

Jensen Aars omtalar också i sitt brev av den g maj 1649, a tt Västra Skräv-
linge blev ödelagt så nä r som på "8 ringe hytter" 
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Ett sädeskornsfynd 
från Skånes I 600 -tal 
Av HAKON HJELMQVIST 

Vid de av Malmö Museum år 1971 företagna utgrävningarna vid A lmgården 
i Västra Skrävlin ge anträffades å tskillig a anhopningar av förkolnade sädeskorn 
i huslämningar frå n 1600-talet, troligen rester av sädesförråd, som tillh ört den 
venska här, som under Gustaf Horn å ren 1 644. och 1 645 belägrade Malmö. 

En analys av de olika proven som togs visade att de bestod av fö lj ande 
ädesslae-. 

Prov från an! 6: a/ Huvudsakli gen råg, även en del korn, något lit et havre 
och vete. b/ Huvudsakli gen havre, även något korn. Prov 
a/ och b/ togs i samma anhopning av förkolnade sädeskorn 

Prov från an! 1 o. 

Prov från an! 1 1 
Prov från an! 1 2 
Prov från anl 13 
Prov från an! 14. 
Prov från an! I 5 
Prov från anl 16: 
Prov från an! 1 8 

Prov från anl 20: 

i anläggningen. 
a/ Huvudsakli gen råg, något korn, enstaka havre. b/ Hu-
vudsakli gen korn, något råg och havre. Prov a/ och b/ togs 
i samma anhopning av förkolnad säd i anläggningen. 
Huvudsakligen korn, något havre, lit et vete och råg. 
Huvudsakli gen korn, något havre, enstaka råg. 
Huvudsakligen råg, något litet korn. 

ästan uteslutande korn, något lit et havre. 
Huvudsakligen korn, något havre, ett vetekorn. 
Huvudsakli gen råg, något lit et vete och korn. 
Korn och havre i blandning, det förra övervägande, en-
staka korn av råg. 
Huvudsakligen korn, något lit et havre. 

Kornet spelar all tså den största roll en bland de i fyndet ingående sädesslagen, 
men rågen är också rätt rikligt företrädd. I tredje rummet kommer havren, 
medan vetet är relativt säll synt. Denna rangordning torde rätt väl motsvara 
vad som var vanli gt i odlingarna i det dåtida Skåne, att döma av skrift-
liga käll or.1 

Utom av sädesslagen förekom i provet från anläggning 18, vi lket var av rätt 
heterogen natur - bl a förekom där också ett par nötskal - sparsamt frön 
av två andra kulturväxter, lin och rättika, den senare genom frönas småmas-
kiga rutnät skild från rädisan, med stormaski gt nät, och den vi lda åkerrätti-
kan, med ± släta frön. Linet är ju en mycket gammal kulturväxt, och fynd 
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åväl om kriftli ga uppgift er om de användning finn från äldre tid i I or-
den. R ättikan är däremot åvitt känt ej tidigare påvisad i gamla fynd från 
området. Det finns emell ertid en del uppgift er om växten i äldre källor. I läke-
böckerna från Sverige medeltid (huvud akli gen från 1400-talet) omnämne 
den fl erestädes om rädekya, rätiki a, rädikia, Raphanu ell er R aphanu minor, 
på ven ka även kall ad häling, o h de s medicinska användning och all männa 
nytta omtalas. A tt en av evärd odling kunde förekomma i Sverige redan på 
1500-talet, vi a av att enligt räkenskaperna för de kungli ga trädgårdarna leve-
rerade år 1597 fem tunnor rättikor därifr ån.2 I ett kontrakt med gymna iet · 
trädgårdsmästare i Västerås av å r 1624, om finne bevarat, ingår rättikor 
bland " nödhtorfftigh Maatkrydder",3 och av den även för Skåne O'äll ande 
Flora D anica av Simon Paulli 1 648 framgår, att rättikan var av ej ringa bety-
del e i odlingen. S. Paulli äger om rä ttikan och rädisan, att de "udi tor 
M enge blifoe aaede i H afverne ho andre M adurter" Troligen var rättik an 
under 1600-talet mer odlad än i nutiden i orden. 

I ett par av proven ( anl 6 b, 1 2 och 18) förekom några få ärter. D å fröna 
är kantiga och relativt må, är det dock troli gen ej fråga om den odlade ärten 
utan om åkerärten, Pisum arven e, som vu..xit om ogräs i äden. 

Lik om det vanligen är fall et med äldre äd fynd, innehöll de föreli ggande 
proven många ogräsfrön, av ett fl ertal olika arter, vilk a lämnar ett bidrag till 
ogräsen historia under forna tider. Särskilt är att lägga märke ti ll den rikli ga 
förekomsten av kl ätt, Agro temma githago, och , ej fullt å rik ligt, råglosta, 
Bromu ecalinu , i rågproven. D etta tår i god överen stämmel e med upp-
gift erna hos Simon Pauli i ( 1 c) , om bland de svåra rågogrä en i för ta rum-
met nämner klätt och råglosta. Om den enare finn det också en del gamla 
uppgift er om bekräftar att den var vanligt förekommande och visar a tt den 
ock å var använd om gagnväxt i D anmark och Syd verige. Så framgår det av 
körderedovisningar från gårdar i Vordingborgs och Antvorskov län på 1600-

ta let, att en del av körden utgjord av "H ejre", råglo ta, om tydligen kilde 
ifrån rågsäden, antagli gen för att användas på något sätt.1 Från börj an av 
1 700-talet omtalar R etzius 4 att under ett nödår en torpare i Skåne fi ck taga 
den på en herrgård från kild a råglo tan och baka bröd därav, och han nämner 
också, att det va r vanli gt att råglo ta i tor utsträckning ingick i brödet hos 
" lättbo-all mogen" 

I ett av rågproven förekom frön av höskall ran, Rhinanthu erotinu , troli-
gen de s ubsp . apteru , den i åkrar förekommande underarten utan frövingar; 
i varje fall är det nu ej vingar på fröna. D etta ogrä var förr vanligt och fruk-
ta t, då dess närvaro kärnde mjölet. Ännu å r 1838 säger Li lja i Skånes flora, 
att det är "ett av våra besvärligaste åri ga ogräs" , och antar att det ä r det om 
åsyftas i Sveriges lag av 1 734, när det förbjudes att å bl a "skerffrö" i annan 
mans åker . Från 1600-ta let finn ett danskt ordspråk: " Skralde og Kj 0s gj0r 
nart kornl0s", om vi sar vi lk en kada " kralde" dvs Rhinanthus, liksom 
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" kj 0s", dvs åkersenap ell er något annat ogräs av samma typ, kunde åstad-
komma genom sin allmänna förekomst.5 

Anmärkningsvärt är, att blåklinten, Centaurea cyanus, ä r så säll synt i de 
föreli ggande proven. I det stora rågprovet från anläggning 16, dä r det fann 
hundratals frön av kl ätt, fanns endast 4 frukter av blåklint , i ett annat rågprov 
iakttogs en frukt, i två andra ingen. D etta erinrar om förhåll andena i Lunds 
medeltid , där blåklinten saknas i å tskilli ga fynd och förekommer helt lit et i 
andra. Simon Paulli nämner den ej hell er bland de svåra rågogräsen, även 
om han omtala r att den växer bland säden och särskilt i rågåkrar. D en synes 
på 1600-talct ej ha nått så stor spridning som i senare tid . 

Stallörten, Ononis hircina, förekom enstaka i provet från anläggning 16, 
skild från den närstående 0. repens genom frönas småpricki ga, ej vårtiga yta. 
Den synes ej tidi gare vara känd från något äldre fynd, lik som ej hell er någon 
annan Ononis-art. Att döma av skriftli ga uppgift er var Ononis emell ertid ett 
svårt ogräs i äldre tider, då åkern ofta låg i träda och bearbetningen var brist-
fä lli g. Simon Paulli (I c, 1648) omtala r att Ononis kall as " Oxe Bi '', en mot-
svarighet till det latinska resta bovis, därför att dess kraftiga rotsystem hind-
rade plogens framfart i åkern, och Linne säger i sin skånska resa att Ononiv, 
av folket kallad ljungpinnar, va r ett allmänt och fru kta t ogräs. I senare tid 
har man antagit, att det varit den vanli gare arten, Ononis repens, som före-
kommit på detta sätt. Utan tvivel har emell ertid också 0 . hircina spela t en 
roll. När Linne i sin skånska resa omtala r " ljungpinnarna'', hänvisar han vis-
serli gen på två ställen till nr 623 i sin fl ora, vi lket motsvarar 0. repens, men 
på det tredje ställ et till nr 622, dvs 0 . hircina, det är när han vid Tunbyholm 
finner ljungpinnar som all mänt ogräs i kornet. D et föreli ggande fyndet av 
arten i ett sädesprov talar ju också för att den varit ogräs i åkrar. 

Andra ogräs i rågproven (anl 6 a, 10 a, 13 och 16), all a fåtali ga, var fl yg-
havren, Avena fatua, åkervindan, Convolvulus arvensis, skatnävan, Erodium 
cicutarium, sminkroten, Lithospermum arvense,, humlelucernen, Medicago 
lupulin a, åkersenapen, Sinapis arvensis, knölsyskan, Stachys palustri s, sommar-
vickern, Vicia angustifolia, och duvvickern, Vic ia hirsuta. 

I den huvudsakligen av korn och havre bestående vårsäden var ogräsen av 
avsevärt mindre mängd än i rågproven men tillhörde många olik a arter. Det 
vanligaste var åkersenapen, Sinapis arvensis, som förekom i all a prov Med 
detta bör jämföras Linnes uppgift i den skånska resan ( s 1 77), att havreåk-
rarna i Lunda-trakten var gula av åkersenap, lik som att detta ogräs i åkrarna 
mellan Malmö och Trell eborg "nog skadade kornåkrarne" (s 209) 

I de fl esta prov förekom också svinmåll an, Chenopodium album, andra arter 
;om fanns i fl era nummer var Polygonum-arterna. P convolvulus, åkerbinda, 
P persicaria, åkerpilört, och P lapathif olium, pilört, vidare korndådran, 
Nesli a paniculata, åkerrättikan, Raphanus raphanistrum, snärjmåran, Galium 
Vai ll antii, flyghavren, Avena fatua. Korndådran och fl yghavren omtalas båda 
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av Linne. D en förra uppge på Lunda-slätten växa "v id åkerrenarna" och i 
Skivarps-trakten överall t förekomma i kornåkrarna, om fl yghavren säger han 
(s 237) att den vä,'<er "mästedels i kornet men litet i rågen" 

Andra enda t i en taka prov förekommande ogräs var åkertisteln, Cirsium 
arvense, skatnävan, Erodium cicutarium, revorm töreln, Euphorbia heliosco-
pia, pipdånet, Galeopsi tetrahit, närjmåran, Galium aparine, och vitmåran, 
Galium boreale, trampgrä et, Polygonum aviculare, åker y kan, Stachys arven-
i , och knölsyskan, Stachys pa lustri s, våtarven, Stell aria media, och penning-

gräset, Thla pi arven e. 
D es utom förekom enstaka några av de ovannämnda i råg vanligen för -

kommande arterna. Agrostemma githago, Bromu ecali nus, Centaurea cyanus 
och Vi cia hirsuta, delvi kan ke beroende på att råg i någon mån var inblan-
dad i proven. 

A tt åkerti steln är så spar am kan verka överraskande, men det bör jämföra; 
med Linne uppgif t på ett ställ e i Skånska resan ( 244), att åkerti teln vä,'<tc 
lit et hä r och där i åkrarna men ej å mycket som i U ppland. 

Om man jämför ogrä fl oran under l 600-ta let med den om förekommer i 
nutiden finner man avsevärda förändringar. En d 1 arter, så om klätt och 
råglo ta, vilka var mycket vanliga för 300 å r sedan, har på naste tid genom 
bättre ogrä bekämpning så gott om fö r vunnit från åkrarna. Somliga ogräs, 
om Ononis och andra fl eråri ga växter, har redan tidi gare genom mera in ten-
iv kultur fördrivit ti ll åkerrenarna och annan obrukad mark. A andra sidan 

har vi a arter som ej förekommer i 1 600-talets fynd, tex baldersbrå, Tripleu-
rospermum inodorum, enare blivit vanliga. D essa förändringar ä r givetvis i 
hög grad beroende av kulturen, de metoder och intensitet under ski lda tider 
M an kan äga att ogrä n h i tori a lik om kulturväxternas i ig innefattar ett 
stycke kulturhi toria . 

Resiimee. Ein Getreid fund a115 dem 1 7. J ahrhundert. Bei Ausgrabungen 
von einigen Hutten in V Skrävlinge bei M almö aus den 1 7. J ahrhundert 
wurden verkoh lte K örner von Gerste, Roggen, H afer und ein wenig Weizen 
wi e auch von Lein und R etti ch ang troffen. Als Unkräuter kamen K ornrade 
und Roggentre pe reichlich vor, ferner u. a . Avena fatua, Centaurea cyanu , 
Neslia panicula ta, Ononis hircina. 

NOTER 

1 C Christensen : Agrarhistori ske Studier I , 
Kbhvn 1886. 

2 M B Swederus: En t rädgårdsbok för 
svenska adelsmän på 1 600-ta let. Sv 
T rädgårclsför:s T idskr, 1886, s 34. 

3 W Moler: Några b lad ur Vesterås Gym-
nasii t rädgårds historia. Sv Trädgårds-
för :s T idskr, F, 1895, s 121. 

4 A J Retzius: U tkast till en Afh andling 
om Ogräs i Skånska Åkrar. Ph)'S Säll sk 
H and! 1 :3, 1 78 1, 188. 

5 K Jes en & J Lind : Det danske Marku-
krudts H istori e. K gl D anske Vidensk-
Selsk Skr, Naturv-Math A fd 8 :8, 1922 
- 23. 
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Ortnamn i Malmö 

IX. Bunkeflo socken 

Av I NGEMAR I NGERS 

Bunkefl o socken i Oxie härad var en egen kommun intill 1952. I samband 
med storkommunreformens genomförande detta år ti llk om en ny kommun 
med namnet Bunkefl o, som utom Bunkeflo socken ell er församlin g jämvä l 
omfattade Västra Kl agstorps och Tygelsjö sockna r Med ingången av å r 197 1 

blev Bunkeflo kommun inkorporerad med Ma lmö stad, dä r Bunkefl o fort-
farande utgör en särskild församlin g, som behåll er sin gamla begränsning. 

Det är ortnamnen i den gamla Bunkeflo socken, som denna gång kommer 
att behandlas. För kännedom om socknens historia och topografi hänvisas i 
ynnerhet ti ll skrift ställ aren H elge Anderssons framställning i å rgång 1971 av 

denna årsskrift , s 46 och följ ande. 

Bunkeflo socken har en areal av 1 7,66 kvadratkilometer ell er 1 , 766 hekta r 
och enli gt gammal räkning 3,439 tunnland. Den gränsar i norr till H ylli e, 
om fordom var annex till Bunkeflo (sedermera Limhamns förs. i Malmö 
tad ) och till F osie, i öster till Lockarps och Glostorps socknar, i söder till 

V Kl agstorps socken och i väster till Öresund, som hä r benämnes Sjön. -

Folkmängden var 1805 456 personer, 1840 662, 1850: 985, 1878 1,227, 
1890: 1,358, 1904 . 1,542, 1915 1,659, 1931 2,203 och 1971 3,609. 

Materi alet till denna redogörelse är hämtat ur Dialekt- och ortnamns-
arkivets i Lund samlingar och dess bibliotek. Vad beträffar ortnamnssam-
lingarnas uppläggning hänvisas till tidigare bidrag i serien "Ortnamn i 
Malmö" i MFA 1957-62. Förf har gjort undersökninga r över folkmål och 
ortnamnsskick i Bunkefl o 1923, 1 933, 1937, 1938 och 1943. Därtill ä r ort-
namnsundersökningar företagna av fil kand Nils Nilsson 1936. Meddela re 
vid förf :s uppteckningar har i synnerhet varit snickaren Johan Persson 
(]ohann sni'kkere), Naffentorp ( 1833- 1924) och kalkbrottsarbetaren Ola 
Larsson, Lilla Vintri e (f 1847, dödsår obekant) Båda dessa besöktes 1923. 
Folkskoll äraren Johannes Byman, Naffentorp, har välvilligt besvara t skriftli ga 
förfrågningar angående gårdnamn och deras tillkomst. Senare hade förf för-
månen att kunna anlit a ännu en genuin meddelare, änkefru Johanna Thern, 

Skumparp, som var född 1854 och som besöktes 1937, 1938 och 1943. H o:1 
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var en gemytlig och pråk am meddelare och torde ha varit en av de sista 
på denna ort, om talade det gamla genuina målet med alla de s känne-
tecken. D å Fru Thern 1943 fick besök av en nyinfl yttad kyrkoherde i Bunkeflo 
och han ob erverade henne dialekt, frågade han. "H ar Fru Thern varit bo-
att i Köpenhamn någon tid?" Svaret blev· " ä, ja e barnfydd i Skommpårp 

å har allri vaed uden här åmmkrinj." 

Folkmålet har fortfarande en syd kån k karaktär men har mi t fl era av de 
egendomligheter, om tidigare kännetecknade det. Det gamla fo lkmålet i 
Bunkefl o ocken tillhör den västra typen av Oxie-Skytt -målet ell er Söder-
lättsmålet, om begrän a av en ungefärli g linj e Limhamn- Arrie- Trell e-

borg. Målet är ett rent e-mål, vilket ock' å upptecknaren Nit Nil on 1936 
kon taterade. Det genuina målet i Bunkefl o ha r å om i vä tra delen av Oxie 
och Skytt härader ett uttal med öppet a ( å om i gade och have) av orden 
bage, kage, rage, stage, vage och age (åka), där ockå genuint Limhamn mål 
har det, men i L ockarp, Glostorp och Törringe m fl orter ö terut uttalas 
amma ord med lutet a-ljud åsom i bade. Om målet egendomligheter och 

vä entli ga drag, e vidare förf :s "Studier över det ydvästskånska dialekt-
området", särskilt § 16 och 42- 44 amt i Bok n om M aglarp 229 (Folk-
målet på Söderslätt) och i MFA r 959 53. Språkprov på det m d Bunkefl o 
lik alydande målet i V Kl ag torp finns i en ord pråk amling om förf har 
publicerat i års krift en Limhamniana r 964 42. 

Ett genomgåend drag i den gamla bebyggelsen på kuststräckan öder om 
Malmö är att den be tår av bondbyar, dä r de gamla byplat erna är belägna 
4 till 5 km uppe i land, under det att tränderna ä r ell er har varit gan ka 
ödsli ga. D en bebyggel e, om nu finnes närmare tranden, är en följd del 
av en kift et utfl yttningar, dels nyare tätbebyggelse. Jfr förf: upp at "Ort-
namn i ku tlandet mell an Malmö och Skanör" i Skåne atur 1962 1 31 
Byarna a r al har en långsträckt form från öster till vä ter. D e tre törre 
byarna i Bunkefl o ocken, kyrkbyn Bunkefl o amt Vintrie och Naffentorp 
har all a den ur prungli ga byplatsen belägen omkr 4 km från havsku ten. 
Söder om Bunkefl o ocken är byarna V Kl ag torp och Tygel jö belägna nära 
5 km från tranden. - Av byarna i Bunkefl o intager Skumparp en är täll-
ning. Den ä r mindr än de övri ga och når icke ut till ku ten. Den ä r en 
yngre bybildning än andra byar men kan dock räkna till medeltid byarna. 
Därtill kommer att den i några århundraden har legat öde till de den om-
kring 1800 på nytt blev bebyggd. 

I litt eraturförteckningen nedan s 1 34 angivna arbeten ä r fr o m Skånes Ka-
lender 1878 fl era ell er färre av ocknen jordegendomar upptagna med upp-
gifter om ägare ell er innehavare, areal och taxering värde. Full tändiga t ä r 
de a uppgifter i be kri vningen till Ekonomi ka kartan 1913, om upptager 
åväl j ordbruk fa tigheter om andra fa tigheter Antalet brukning dela r, där 

jordbruk bedrives, var 87 å r 1927. 
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Bunkefl o gamla kyrka j den gestalt den hade sedan 1400-talet. Endast fö nstren ä r för-
torade. Teckning signerad A. N. i Kulturhistoriska M eddelanden 1896. 

Bunkeflo gamla kyrka, som var en av de märkligaste i Skåne, var belägen 
på den ännu använda kyrkogården väster om den nya kyrkan. Den gamla 
,kyrkan revs i896, och dess rivning var en oersättlig förlust och har fl era 
gånger senare blivit påtalad. D en gamla kyrkan är behandlad av K arlin i 
Kulturhistoriska meddelanden i896 s 82, Hi ldebrand i Sveriges medeltid III 
( 1898- 1 903) fi g 91, 0 R yd beck i M edeltida kalkrnålningar i Skånes kyrkor, 
Lund 1903 s 142 m fl , C Wulff i Lunds stifts julbok i941 s rn5 och av 
Helge Andersson i MF Å 1971 s 48. - Om ett förmodat samband mell an en 
medeltida sätesgård i Vintrie och Bunkeflo kyrkas utvidgning i senmedelt iden, 
e nedan under Vintrie. 

Som förf kunde iakttaga Bunkeflo socken vid besök och uppteckningar, 
var den ett vackert sydskånskt slättlandskap av samma karaktär som de trak-
ter, som kunde inspirera de skånska diktarna A U Bååth, Ola H ansson och 
Anders Österlin g. Vad som var särskil t påfall ande var de många väl bevarade 
pilalleerna och pilevallarna. Ti ll Bunkefl o ä r också Skånes bördigaste och 
mest högklassiga åkerjord lokaliserad, och fortfarande fungerar de centrala 
och östli ga delarna av Bunkeflo som jordbruksbygd. Landskapsbilden här 
kilj er sig fördelaktigt från den vanställ da, av höghus uppfyll da landskaps-

bilden i Fosie, som bara efter några å r bli vit oigenkännelig. I de västra de-
larna av Bunkeflo har en tätbebyggelse av vill or all t mera utbrett sig på de 
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gamla trandängarna, varvid naturvärden uppenbart blivit å idosatta. M åtte 
jordbruksland kapet i Bunkefl o ännu för lång tid framåt bli bestående, till 
gagn för våra naturupplevel er och icke min t för Skånes jordbruk och de 
utövare. 

Så om Bunkeflo här be krive , är det i den struktur som socknen hade ännu 
på 1 940-tal t, om inte mycket skilde ig från den struktur, om redovi a på 
Ekonomiska kartan 19 1 7 och tillhörande kartebeskrivning. Dock konsta t rar 
Agri i sin be krivnin rr över Oxie härad 1932, att redan vid denna tid en tor 
del nyar husbcbyggel e hade tillkommit kring Strandvägen i ocknen 
vä tra del. 

Rent litt erärt har Bunkeflo in skildrare i författarinnan Nanna Lundh-
Erik on, om är född i ocknen 1879. Hon har i en rad förtjänstfull a arbeten 
med inl evel e och kärl ek till ämnet skildra t folkkaraktär, fo lksed och orten 
traditioner. e vidare H elge Ander on i MF Å 1971 s 50 och 65 amt 
Fro tin i Oxie hä rad hembygdsför:s år bok I- Il Trell eborg 1 970, s 1 1 1 

I den fö lj ande fram tällningen upptag för t by- och ockennamnet Bunke-
fl o och därpå byanamnen • affentorp, Skumparp och Vintri e, övriga bebyg-
gelsenamn och lutii gen naturnamn, terrängnamn och marknamn. Av fl era 
rrånger använda årta l vid belägrr för äldre namnformer betecknar 1 569 Lund 
stift landebok (se ovan), 1 651 D ecimantjordeboken, 166 1, 1 712 1 754, 
1784, 1825 och 1881 Jordeböcker från ven k tid, 1671: Jordr vning proto-
koll et från detta å r, 1 684. Buhrmanns karta över Skåne, utg 192 7 och 1969, 
1 765 Gillberg be krivning över M almöhu län, 1812 Rekogno ceringskartan 
över Skåne 181 2- 20, 1840 Gillberg Jänsbeskrivning, utg och omarbetad av 

il s Bruzeliu s. Årtalen 1878, 1882, 1891, 1904, 1914, 1915 och 1932 be-
tecknar i bibliografien här nedan uppräknade ka lendrar och ortsbeskrivningar 

Med årtalen 1701, 1703, 1780, 1781, 1795 och 1812 angives lantmäteriakter 
från re p byar med belägg för ägonamn ell er marknamn. 1 865 betecknar 
Generalstabens kartblad från detta år. 

I. B e b y g g e l s e n a m n. 

B KEFLO (Bonkeflo, Bonkefloene, invånarna i B. by ell er socken ell er de 
röstberättigade i B. ) - Bunckeflo 1299, in parochia Bunkaflo 1 346, Bunke-

/Lo 1400, i Bunke/lo soghn 1464, Bunckeflod 151 1, Bonckefloe 1528, Buncke-
flo Sognn 1569 men även paa Bunckef lod marck så, Bonkeflo 1580, Buncke-
flo edt 1606, Bunckefl oed 1651, Buncheflod Sochn 1661, Bunckeflo 1684, 
Bunke/lod Sokn 1712 och 1 754, Bunckeflo Sochn och By 1 765, Bunke/lod 
Sochn 1 784, Bonkeflo 1796, Bunke/lod 1812, Bunke/lods socken och by 1840, 
Bunke/lo och Bunke/lo socken 1878, Bunke/lo jämte Bunke/lod 1881, Bunke-
/lo alltid enare. 

Namnet är tillfr edsställande tolkat redan av Falkman, Ortnamnen i Skåne 
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( 1877) s 40 och 216, och denna tolkning är accepterad av de senare ort-
namnsforskarna Ståhl i Svensk Uppslagsbok 2 uppi. bd 5 och Ejder i Lunds 
tift s matrikel 1955 s 1 7. Förleden är enl Falkman bunke i bet. "kärräng, 

tufvigt ställ e i ett kärr", av Ståhl betecknat som " olik a gräs- och starrarter" 
(Med bunke besläktat är bynke, ｾｯ ｭ＠ är skånskt namn på Artemisia.) Senare 
leden ä r flo i bet kärr, sumpig mark, översvämmat område. D etta ord, som 
är besläktat med flod, men inte identiskt därmed, finns ännu under formen 
flo el floe i norra Skåne m fl landskap. Jfr Jonsson, Nordiska ord för vatten-
samlin g s 2 1 7 f. - D en terräng, som ursprungligen avses, torde vara om-
rådet närmast väister om Bunkeflo by, som fortfarande ä r sidl änt och ännu 
på Rekognosceringskartan 181 2 är betecknat som sankmark. Skrivningen 
Bunke/lod, som uppträder from 1 500-talet men ald rig blir enarådande, är 
oursprungli g och är en hyperkorrekt form, framkall ad av insik ten om att 
i ett fl erta l ord d fall er bort efter vokal (jfr utta let blo, bo och go i Skånemål 
och fl era andra dia!. ) ell er av sammanblandning med ordet flod. I sena re 
tid är Bunke/lod belagt bl a i en annons i Malmö Nya All ehanda 23/8 1876. 
- Såsom släktnamn finns i D anmark Bunke/lod. Det ha r bli vit antaget som 
släktnamn av ättlingar ti ll den landsfl ykti ge prästen H ans A ll esen från 
Bunkefl o, död såsom "sognepra:st" i Slagelse i 678. Han blev på grund av 
ympatier för sitt gamla fädernesland först dömd ti ll döden i 659 men därpå 

benådad emot en dryg lösensumma och landsförvist. Se vidare Carlquist i 
Lunds stift s herdaminne bd 2, s 1 94. - Bunkeflo by, som består av 1 o hem-
mansnummer, blev enskift ad i 806. Därvid blev endast två gårdar kvar på 
den gamla byplatsen, n :r 7 och n :r 1 o (prästgården) Därtill fanns en del 
"gadehus" Angående namn på enskild a gårdar och hus i Bunkefl o, se nedan. 

NAFFENTORP (Naffentårrp, gen -e, tex Naffentårrpe ä.nje) - Natfarathorp 
1346, Natfara3thorp mitten av 1300-t, Naffertrop 1511, Naffertorp så, 
Naffentorp 1522, 1540, 1559, Naffentorpp 1569 (samtidigt kortformen paa 
Torpe marck, pa T orpe Enge), Naffentorp 1651, 1684, Naffentorp i samt! 
jordeböcker från svensk tid 1661- 1881, Naffentorps by 1765. Skrivningen 
Naffentorp är enarådande sedan 1500-talet bortJsett från sådana betydelselösa 
vari anter som Naffenntorp, Naffenthorp och -torpp. 

Namnet ä r sammansatt med mansnamnet Nattfare, ursprungli gen ti llnamn 
till person, som har mod att färdas om nätterna. R edan Falkman i Ort-
namnen i Skåne ( 1877) s 1 60 sammanställer namnet med detta mansnamn, 
och ortnamnsforskaren prof Jöran SahJgren hade samma uppfattning. Vid 
undervisning i Lund på 1920-talet gav han förk laringen till varför Natfara-
thorp, som blivit N aff ert orp, i början av 1500-talet övergår till N af f entorp. 
Detta är ett utslag av s k dissimil ation, som innebär, att då i samma ord 
ell er namn ingår två likartade konsonanter (i detta fall r i såväl för- som efter-
leden), den ena övergår till ett annat konsonantljud (lat. dissimilatio = åt-
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killnad) Andra exempel på dis imitation i ortnamn finn s i närheten i Lim-
hamn, som i folkmålets uttal blivit Linnhamnen och möjligtvi s i ursprungligt 
Fjelingslöv, om numera uttalas Fjäringslöv och skrives Fjärdingslöv (namnen 
behandlade i MF A 1 959 58 och I 969 I 19) - Senare leden är torp i bet 
"nybygge, utfl yttarby, kolonisation" och därav framgår, att aff entorp tillh ör 
en yngre ka tegori av byanamn än de närbelägna byarna Vintri e, H ylli e och 
Fjärding löv. aff entorp by undergick en kift e 1812- 14. Men redan 1799 
var hemmanet Peter borg, mot varande n :r 6 & 9, utbrutet genom parti ellt 
enskifte. Naff entorp gamla byplat var belägen där vägen från Bunkeflo i 
sydo tli g riktning emot V Kl agstorp gör en sväng. Vid det lutli ga enskift et 
blev tre gårdar kvarli ggande på gammal pla t , nämligen n :r 5, n :r 8 och 
n :r 13 (nuv Almlid ) 

SKUM PARP (Skommpårp el. Sk6mmpårpehusen ) - Skumparp är som by-
bildning yngre än aff entorp, då den enda t upptager en ringa a real, men 
bör lik väl räkna till de medeltida byarna. Denna by låg en längre tid öde 
(fört påvi a t av Dahl i T orna och Bara 34) D e äldsta beläggen för 
namnet finn i Landeboken 1569 i amband med marknamn på ett kyrko-
hemman i <let angränsande V Kl agstorp Bag Skomperupp och T ii ll Skompe-
rupp diige ( dige, i Oxie härad folkmål di je = grän vall ell er tengärd gård) 
D ärefter ä r intet belägg anträff a t förrän i Jordrevning protokollet r 671, som 
har denna noti s "Skumperup grundh ähr en ödegrund, Frälsse och Ut ochn 
till Kl ogerup till Otto Lindenow. H ar intet waret huu på i man minne." 
Beläggen i jordeböcker från vensk tid är följ ande Skumperop grund 1 712, 
Skumparpe grund 1 754, 1784 och 1825. Beteckningen "grund" angiver å-
som ofta i jordeböcker obebygO'd mark. Förleden i namnet torde vara ett 
annars icke belagt man namn ell er tilln amn Skumpe (ej upptaget i Danmarks 
gamle per onnavne), om också ingår i ett anna t byanamn i Skåne, Skumparp 
i Fränninge n, Fär hd (Schumpperup 1592, Skumperup 1602) Så länge 
Skumparp var obebyggt, räknades hälft en tillh öra V Kl agstorp ocken och 
hälften Bunkeflo n. Marken brukade av bönder i angrän ande byar. En 
lantmäteri akt från 1 773 använder beteckningen Så kallade Skumpar/Je grund. 
K ort efter 1800 har ny bebyggelse och bo ättning ägt rum. Bunkefl o kom-
munionlängd 1814- 15 upptager Skompparp i befolkningslängden. Ingen 
lantmäteriakt finne , om redogör för tillk om ten av den säregna jordfördel-
ning, som rådde under 1800-talet och fram till omkring 1940. Skumparp 
var uppdela t på måbruk, och varj e brukningsdel hade jorden förlagd på 
tre ställ en, som benämnde en rygg, en långäng och en stumpe. De a benäm-
ningar torde gå tillb aka på äldre marknamn inom området. Att å om lant-
mätaren Georg Gu tafs on i han ockenbe kri vning över Tygelsjö och 
V Kl agstorp från 1855 kall a denna jordfördelning teg kift e är inte helt rik-
tigt, då tegskif te innebär en ännu törre plittring av ägorna, men för övri gt 
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är Gustafssons uppgifter intressanta. I denna jordfördelning inträdde små-
ningom förändringar, dels genom att jord blev sammanköpt till större bruk-
ningsdelar, dels genom uppdelningar I Beskrivning till ekonomiska kartan 
1g14 redogöres för det till stånd, som då rådde. D å hade fortfarande vissa 
jordägare sina ägor förlagda på två till tre ställ en. Ar 1938 begärde en av 
delägarna laga skifte, som genomfördes de närmaste åren. Detta väckte ovilja 
hos grannarna, lik som på den tiden någon begärde enskifte. Man sade om 
mannen, som rekvirerat laga skift e, att "de e ännte vä.rt hann viser si ude 
åmm kvällene" - Om Skumparp, 'Se vidare Georg Gustafsson, Tygelsjö och 
Västra Klagstorp på 1850-talet, utg av Fritz Thylen, Malmö 1934 s 15, 
Helge Andersson i MFA 1971 s 52 (med avbildning ) samt förf:s uppsats 
""redlagda byar och gårdar i Skåne" i Ale n:r 3 1971 och n:r 1 1972, s 22. 

VINTRIE ( Vi'nntrie , Vi'nntriene, invånarna i V ell er åboarna i V ) 
Wintarhöglue c:a 1250, Winterhölue 1283, Vintröghe 1346, Winteröy 1421, 
Wintria: 1460, 1502, Wintri e 1558, Vintrie 1569, Wintrie 1628, 1651, 
Wintria ( !) 1684, Wintrie 1661, 1712, Wjntrje 1754, Wintrje 1784, Wintrie 
1825, 1874, Vintrie 1878 och alltid senare. 

Vintrie tillhör en typ av ortnamn, ｾｯ ｭ＠ är talrikt företrädd i Oxie härad 
och har till ändelse en böjningsform av hög (i Skånemål utveckla t till höj ) 
som redan i senmedeltiden har blivit -ie. Jfr om H ylli e MFA 1959 s 54, 
Fosie MFA 1960 s 57, Oxie MFA 1970 s 52, det torde observeras, att Husie 
(äldre Huse) in te hör hit, se MF A 1 961 s 8 1 Förleden i Vin trie är ett 
gammaldanskt förnamn ell er binamn Vinter (Danmarks gamle personnavne I 
och Il ) Senare leden kan avse antingen en naturlig höjd, som förutsättes 
för Fosies del, ell er också ättehögar. Vintr ie gamla byplats li gger på ett svagt 
markerat höjdparti, men inga ättehögar finnes numera ell er ä r upptagna i 
inventeringar. Att likv äl ättehögar funnits på pla tsen framgår av marknamn 
i lantmäteriakter : Skiefhögs Wången 1701, Skjefhögs Wång 1806 och Mal-
högs Wången 1701, Mallhögs Wång 1806. Den förra låg norr om bypla tsen 
och den senare omedelbart öster om densamma, vi lket framgår av en karta 
över Vintrie från 1806. Mal hög torde vara samma namn, som finns i F lädie, 
Torna hd, med utta let Mallhö'j , som är en utvecklin g ur Maglehög (magle = 

tor) Vintrie gamla byplats är belägen ett stycke öster om den 1885 till-
komna Vintrie järnvägsstation. Den bestod före enskift et av två rader av 
gårdar i riktning från norr till söder Den västra raden hade en dragning i 
norr och den östra i söder, varför raderna inte var riktigt parallell a. Vintr ie 
by bestod av 1 7 hemmansnummer, men några sammanslagningar hade skett 
redan före enskift et. Detta genomfördes i två omgångar Först blev genom 
partiellt enskifte 1 795- 99 hemmanen n :r 3, 9, 1 o och 1 1 utbrutna och fi ck 
en gemensam areal längst österut på byns ägor ; se nedan under Katrinetorp. 
Därpå blev 1 806 hela återstoden enskift ad . Därvid blev tre gårdar li ggande 
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på den gamla bypla t en . en del av n :r 7 & 8, n:r 1 & 5 (nuv Vintriegården) 
och n :r 6 & 17 ( nuv Erlandsro) D e dubbla hemmansnumren betecknar 
sammanslagningar, om redan då var genomförda. Båda de si tnämnda 
n :r 1 & 5 och n :r 6 & 1 7 var rusthåll shemman. 

I Vintrie fanns på medeltiden en äte gård, om på 1400-talet ti llh örde 
väpnaren il s Gagge. Jfr Styffe, Skandinavien under unionstiden 3 uppl 74 
och H el<Ye Andersson i MFA 1971 50. Denne il s Gagge gjorde 1432 en 
donation ti ll Bunkeflo kyrka. Själva ori<Yinalbrevet är förkommet, men inne-
håll et är återgivet i en regest (sammandrag) som ingår i den k Skånebrevs-
förteckningen från 1 680-talet å Rik arkivet i Stockholm. Regesten är författad 
på äldre nysvenskt skriftspråk och är införd i R epertorium diplomaticum 
regni danici medirevali (Fortegnelse over D anmark breve fra middela lderen), 
utg av Kr Erslev, bd nr 428 under I 7 maj I 432 "Nil sz Gagges i Wintri e 
väpnares breef honom hafva gifvet Buncheflo kyrckia 4 sina gårdar li ggiandes 
i Malmöe for ett altare, som i berörde kyrcki a skulle opbyggias, och dee 4 
gårdar skull e prästen hafv a för 2 mäszehåldningar i hvarje wecka, dat prof. 
Erici regis." 

Det är van kli gt att avgöra vi lken av de nuvarande gårdarna i Vintrie, 
om denna sätesgård motsvarade, men den torde ha varit den vid denna tid 

stör ta gården i byn. Av innehåll et i ovan citerade brev torde framgå, att det 
varit il Gagge, om har ombe örjt de utvidgningar av Bunkeflo kyrka, om 
skedde i enmedeltiden. D enna kyrka har enligt R ydbeck s 142 ursprungli gen 
varit en vanli g romansk kyrka. En bondsocken med 45 tiondegiva re ( enl 
Landeboken ) hade inte varit i stånd att företaga en så stor om- och till-
byggnad, om kedde med Bunkeflo kyrka. Det har varit Ni ls Gagges friko s-
tighet, som tod bakom. K yrkan fi ck torn och långhus förhöjda och blev 
tillby ggd med idoskepp i norr och söder, och det gamla koret blev ersatt av 
ett nytt och törre med en östgavel, om var alldeles lik korgaveln i Gamla 
Burlöv, där kyrkan blev utvidgad i öster på 1400-talet. Det sista stadiet i 
ombyggnaden av Bunkeflo kyrka var byggandet av valven och ti llk omsten 
av valvmålningarna, om är beskrivna i R ydbecks ovannämnda arbete (jfr 

115) R ydbeck konstaterar att målningarna tillh ör lutet av medeltiden men 
ti ll ägger " dock härröra de knappast från des sista årtionden" Detta stäm-
mer rätt väl med antagandet att det var väpnaren Nil s Gagge i Vintrie, som 
har varit kyrkan mecenat. Efter 1400-talets omdaningar var Bunkeflo kyrka 
något för Skånes land bygd helt ovanligt, och den hade närmast fått likh et 
med en gammaldansk tadskyrka. Genom den ovan omtalade rivningen 
1 896 förspilldes all a möjligheter att göra nya iakttagelser på kyrkan. -
Så om en enare ägare till sätesgården i Vintrie uppgives 1460 L awrens 
Winther (Agri , Oxie härad, s 73) 
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Bunkeflo prästgård. Foto: Bo F Mårtensson. 

Ö vriga bebygge lsenamn 

I denna avdelning upptages namn på gårdar, hus-samlingar och enskilda hus 
och annan bebyggelse, som all a är yngre än byanamnen. Om tendenser vid 
sådan namngivning, jfr MF A 1 960 s 59 under F osie, där det konstateras, 
att man har att räkna med dels gammal folkli g namngivning, dels med mode-
riktningar vid namngivning, som utgått ifrån "ståndspersoner" De namn, 
som här upptages, är ordnade efter de byar, vari de ingår 

Bunkef lo 

BIERHUSET (Birehused), f d bierkrog å n:r 2, beläget in till gamla Trelle-
borgsvägen och nära Fosie gräns. H är var bierförsäljning i senare hälften 
av 1 800-talet. 

BLARRAHUSET (Blarehused, med öppet a-ljud ), hus å n:r 9 beläget vid den 
norra vägen, som från Bunkefl o by för till stranden. Uppkall at efter en ägare 
med vedernamnet Eldren. 

BUNKEFLO PRÄSTGÅRD ( Bonkeflo j;rässtegår el -gå ur), motsvarande B. n :r 
10. Även benämnd Prässtegåren. Jr Nnård. 
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BUNKEFLO STRAND ( Bonkef lo strann) , numera bebyggd strandmark i Bun-
keflo. 

FÄRDIGAHUSET (Färiehused ), hus i Bunkeflo by norr om kyrkan. tillhörde 
en soldat Färdig. 

HA EHöGSHUSET (Hanehöjshused ), hu å n:r 2 (Stolpalö a ) med läge in-
till Fosie grän. Uppkall a t efter den närbelägna höjden Hanehög (Hanehö.j) 

å Fosie n:r 5 (Fosieborg ägor) Jfr MFA 1960 s 78. 

KLOCKARE HUSET ( KlåkkerehusPd), f d klocka reboställ e med läge norr om 
Bunkeflo prä tgård. 

KROKS MÖLLA (Krågs m yll e, i Fo ie. Krågs mylla), en väderkvarn å Bunke-
fl o n :r 6 & 8, belägen i kroken el vinkeln där två vägar mötes. Möllan, som 
är en k tubbamölla, kvarstår ännu men saknar vingar. Äldre belägg· Möllan 

181 7, Bunke/lo quarn 1822. I V Klag torp fanns ett ta lesätt " Når mann 
kommer ti Krågs myll e, har mann ve.jen å fyll e" Begagnades för att be-
teckna vägens beskaffenhet, när man tog en genväg till Malmö. 

YD ALA (N)1dale), namn på hemmanet n :r 6 & 8. Nydala 1914. 

NYGARD ( Nygåur), åbyggnaderna ti ll prästlönebo täll et Bunkefl o n :r 10, 

sedan de blivit utflyttade från den gamla prästgård tomten, där kyrkoherdens 
bostad kvarliO'ger. 

RINGAREH SET (Rinjerehused), hu i Bunkefl o by norr om kyrkan, där 
ringaren bodde. Ringare ä r i Skåne den genuina benämningen för kyrko-
tjänare ell er kyrkovaktmä ta re. 

RÖVEN, ett hu å n :r 2 , detsamma som Birehused. Detta hus låg tätt intill 
en hu amling i Fosie med detta namn, jfr MF A 1960 63, där det konstate-
ras att Röven i äldre tid använde som benämning på bebyggel e i änden 
el utkanten av socknen. Innehavaren av det till Bunkeflo hörande huset kal-
lades Pär i Röven och hans hustru Dänn tjåkke Pärskan. 

STOLPALöSA ( ä Stållpelöse el Stållpelös, y Stållpalösa el Stållpalös), namn 
på hemmanet Bunkeflo n :r 2. - Stolpalösa 1904, 1914. amnet har uppstått 
i en kift etiden, då gården vid en kift et blev uppbyggd med lerväggar utan 
tolpar, om då ansågs vara något märkligt. Också ett hus i Sveda la hade 

detta namn. Efter förebilder av äldre ortnamn på -lösa, t ex Haglösa ( H ag-

lö' se) i L Slågarp, Skytt hd, där -lösa har betydelsen äng mark, har man 
i senare tid nybildat namn med denna ändelse, där -lösa beteckna r en bri t 
ell er en defekt. Jfr förf: uppsat ybildningar av ortnamn efter äldre före-
bilder i Sydsv Ortnamns äll k :s å r skrift 1 955- 56 s 3 1 36. 
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"Krågs mölla" 
Foto: Bo F M årtensson. 

Naff entorp 

ALMLID (Almli'd el Almli'den ), nyare namn på hemmanet Naffentorp n:r 
13 & 14. Almlid 1914. (Den av ägaren använda skrivningen Almlied, till-
kommen efter fransk el tysk förebild, är icke att rekommendera) Senare 
leden är lid i bet backsluttning, sluttning å väg, som icke är genuint i denna 
del av slättlandet; där ordet är genuint och ingår i sammansättningar, uttalas 
det ss li. Närmaste exempel på genuina namn på lid torde vara Hö'jeli 
i Skabersjö och Jedingelien i Getinge, Gårdstånga ·sn, l mil nordost om Lund. 
Gården i Naffentorp benämndes fordom ole Anners efter en tidigare ägare 
Ola Andersson. 

DALA (ä Dale, y Dala), namn på hemmanet n:r 4. Dala 1904. Detta namn 
har en tid varit modenamn, jfr Dala i Västerstad och i Dalköpinge. Namnet 
härstädes är givet i början av l 900-talet av dåvarande ägaren Johan P 
Persson. 

FRUKTLIDEN (Froktli'den), del av n:r 4. Nyare namn. Jfr ovan Almlid. 
" En alle av fruktträd går upp till gården" (Nils Nilsson, uppt 1936) 
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NAFFE TORPSGARDE (Naffentårpsgåuren ), namn på n:r 5, om a r belä-
gen på gammal gårdsplat: . Naffentorpsgården 1926 (Kb ) 

PETERS BORG (Pi' ttersbårrj el Pittersbå' rrj ) fid eikommisegendom, bestående 
av hemmanen Naffentorp n :r 6 och n :r 9. De sa hemman hade 1 71 7 kommit 
i den Bager ka släkten be ittning och gjordes 1751 till fid eikommiss. Genom 
partiellt enskifte 1 799 blev de a nummer utbrutna och ägorna förlagda i ett 
skift e längst österut på bymarken, med åbyggnaderna förlagda intill Trell e-
borg vägen. amnet Petersborg ä r givet i slu tet av 1 700-talet av dåv ägaren 
Peter Bager ( 1744- 1808) amnet ·krive Pettersborg 181 2, Petersborg 1835, 
Pettersborg 1840, Petersburg och Petersborg 1 878, Petersburg 1 891, Peters-

borg 1 904 och senare. Om Petersborg, se vidare H elge Anders on i MF Å 

1971 5 1 samt Kjellberg i Slott och herre ä ten i Sveri ge, Skåne 2, s 229. 

STRA DHEM (Strannhimm), nyare vill a amhäll e i västra delen av aff en-
torp, mellan den s k Strandvägen och hav ku ten. Strandhem 1962 (Topo-
grafi ska kartan, blad SV) Jfr Strandhusen. 

STRANDHUSEN (Strannhusen ), tidigare benämning på en äldre gles hu be-
byggel e på båda idor om Strandvägen, belägen å n :r 1 m fl nummer Denna 
bebyggel e har uppgått i Strandhem. 

V ILHELMSBERG ( Vill emsbdrrj ), namn på hemmanet Naff entorp n :r 3, 8 
& 12. Vilhelmsberg 1904. Uppkall at efter en tidigare ägare, åboen Wilhelm 
Wilh elmsson, en! H elge Andersson f i Naffentorp 1 825. Namnet Wilh elm 
fanns i hans släkt redan på 1 700-talet. 

VÄ STRABO = aff entorp n :r 16. Västrabo 1 9 14. amnet efter läget vä ter 
om den gamla byplat en. (Skrivningen Västrabro å G St karta 1933 ä r fel-
aktig.) 

AKERSLÄTT (Aukerslä't t ), namn på hemmanet Naffentorp n:r 1 Namnet 
är av nyare datum och uttala i krift språk form, den genuina formen för 
"åker" är ager 

ÄNGSTORPET (A.'njstårrped), hu å Naff entorps ängar (Naffentårrp e ä.nje) 
i närheten av V Klagstorps grän . 

Skumparp: 

L GNET (L6ngned), namn på ett småbruk. Detta namn har varit mode-
namn och är äldst belagt 18 12 som namn på Frans Suell s lantställe i Möll e-
vången vid Malmö. Ett annat lantställe med namnet Lugnet ä r belagt 1827 
och var beläget på plat en för sedermera tadsdelen Lugnet i Malmö. Jfr 
MFA 1957 23. 
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Vilh elmsbergs gård. Foto: Bo F M årtensson. 

SKUMPARPSGARDEN (Skommpårpegåren ), den största av jordegendomarna 
i Skumparp, namngiven efter en gammal princip, att den största av gårdarna 
i byn skulle namngivas efter byanamnet. 

Vintri e : 

ERLANDSRO ( Ärlansr6), sedan 1918 namn på hemmanet n :r 6 & 1 7 med 
läge på gammal pla ts i Vintrie by. Detta namn ti ll kom ursprungligen hem-
manet V Kl agstorp n :r 18 & 25, som var namngivet efter en tidigare ägare 
Nils Erlandsson, nämnd såsom ägare 1 878. Riksdagsmannen Nils Månsson 
var från 1894 ägare av Erlandsro i K lagstorp. Då han 1918 blev ägare av 
Vintrie n :r 6 & 1 7, blev namnet överfört på denna egendom. Gårdens bygg-
nader är ett vackert exempel på en gammal storbondegård. Boningshuset med 
fl ygell ängor är uppfört i förra hälften av 1800-talet av dåv ägaren Jöns An-
dersson. Om denne skriver P G Ahnfelt efter ett besök han gjorde hos Jöns 
Andersson 1837, att "han bodde som en herreman" (Studentminnen, 2 uppi 
s 200.) 

GOTTORP (Gå' ttårp ), utgörande egendomen Vintrie n :r 12 & 2 1 
" Gattorp, 1 mantal rusthåll och med en a real a f 182 tunnland." 1878, Skånes 
kalender Egendomen är namngiven av en tidigare ägare, hand! David Frick 
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i Malmö, och namnet torde vara uppkallelse efter lottet Gottorp invid staden 
Sle vig i Sönderj yll and. Jfr Gottorp i H åstad, Torna hd. Möjligtvi föreligger 
ock å an lutning till adj god i neutr, allt å med tanke på ett gott och in-
bringande jordbruk. 

K ATRI ETORP (Katrinetå'rrp ) en egendom tillkommen genom partiellt en-
kift e 1795- 99 av hemmanen Vintrie n:r 3, 9, 10 & 11, varmed enare blev 

förena t halva n :r 7 & 8. Arealen blev förlagd i den ö tra delen av Vintrie 
by mark, där gården blev uppbyggd. - Katrinetorp 1812, CatrinetorjJ 1840, 

Cathrinetorp och Katrinetorp 1878, Cathrinetorp 1891, KatrinetorjJ 1904 och 
enare. Uppkallad efter ägaren, hand! Samuel Johan Björkman hu tru Anna 

Cathrina, f Bager ( 1777- 1860) Se vidare Kj ellberg i Slott och herre ä ten 
i Sveri ge, kåne 2, 152. 

MATISAGARDEN (Mati'sagåuren ), äldre benämning på nuv Vintriegården, 
n :r 1 & 5. Efter H an Mathia son, nämnd å om ägare 1882, 1891 och 1904. 

Jfr Vintriegården. 

VAGERTORP (Svcl'gertårrp ), en amli ng småbruk å n:r 15. En muntliO' tra-
dition uppgiver, att de första delägarna var vågrar. Delningen kedde en! 
lantmäteriakterna 1843, och de dåvarande jordägarna var H an H an on, 
Mårten il on och H an Jon on. Sedermera har ytterli gare av öndringar 
kett, å att antalet fa tigheter 1913 var 13, del med och del utan jordbruk. 
amnet Svågertorp yne första gången i tryck vara belagt i be kri vningen till 

Ekonomiska kartan 1 91 + 

VI TRIEGARDEN ( Vinntriegåuren), nyare namn på n :r 1 & 5 ( enl nyare 
numrering n:r 20) " 1 o. 5 Vintrie, kall a Vintriegården", 1914, Be kr till 
Ekonom kartan . Jfr Matisagården. 

VI NTRIE TA T IO ( Vinntrie stasjon), under tiden 1885- 1971 järnväg ta-
tion å linj en Malm" Vellinge- Trelleborg (benämnd Dänn vässtre banen ) 
Station hu et och en hu amlin O' där intill är beläget å n:r 1 & 5 (Vintri e-
gården ) 

LILL VINT RIE (L i ll e Vinntrie el. Li'll evinntrie), en gammal hu - amling 
å n:r 7 & 8 med läge intill Bunkefl o grän . Namn, ammansatta med L ill a 
+ ett byanamn är del gamla byanamn, tex Li lla Uppåkra (L i' llaj1agra ) och 
Li ll a Svedala (Li 'll esvedale), dels ock namn på ekundära bebyggelser på en 
bys mark, ti ll komna efter en kift et, tex Li ll a Djur löv (Lilla Jurslöv) i T ttarp 
och Lill a Lomm a (Li'llalåmme) i L omma, Bara hd. Namn av den enare 
typen har inte blivit jordeboksnamn. 

Ovan: Katrinetorps gård. Nedan: Erl andsro gård. Foto: Bo F M årtensson. 





Ä GSLÄTT (Anjeslä'tt el. Änjslä'tt ), egendom, om utgör del av n:r 2 & 9, 
ursprungli gen trandskifte till K atrinetorp och fordom tillhörigt denna egen-
dom. - Ängeslätt 1835, Ängslätt 1878, Ängslätt 1904, 1914. amnet är 
övertaget från ett gammalt marknamn, i lantmäteriakter från början av 1800-
tal t angivet om Wintri e Ängeslätt. 

Naturnamn, terrängnamn och marknamn 

Det är fl era gånger kon taterat, att denna kategori av namn efter genom-
förandet av enskift et har varit i för vi nnande, och mera på slättlandet än i 
den kuperade delen av Oxie härad. I terrängen mera markerade höjder och 
sankmarker ell er vatten amlingar har lättare för att bevaras än marknamn 
i ett å utpräglat slättl and som Bunkefl o och övriga i kustl andet belägna 
socknar Jfr MF A 1970 s 86. Sedan en kiftct var genomfört, var inte behovet 
av marknamn så stort som tidigare, och även om de ti ll s vidare fortl evde, 
i ynnerhet på fäktgårdar belägna på gamla byplat er, kom de ur bruk nä r 
en ny släkt övertog en gård. 

BOMHöG (Bommhö'j), ättehög å affentorp n :r 1, intill Strandvägen och 
Vintrie grän , omkring 700 m. från havsstranden. Jfr Bogenhöy 1569 (mark-
namn där Vintrie mark grän ar till Naffentorp) och Bogenhögs eng 1 569 
(upptagen bland "Eng paa Torpe Enge", där Torp är = Naffentorp) Som 
Ejder har påvi a t i uppsat en Var på din vakt! i Syd venska Ortnamnssäll sk:s 
år skrift 1961- 62 59 har forndan kt bakcen = ( fyr ) båk, vårdka e utveckl at 
ti ll bavn och bogen, som ingår om förled i namn på dels naturli ga höjder, 
dels ättehögar Grunden till namngivningen var att man på de a höjder 
tände bål ell er eldar vid kri g ell er kri gsfara. Denna upptändning av elda r 
var ett forntida signal y tem i kustlandet och de närhet. Det enkla bogen, 
som i Landeboken ingår som förled i fl era exempel på Bogenhöj kunde i 
sammansättningar utveckla till Bånn, exempelvi s i Bånnhö' j i Borrie. Men 
då ordet bogen i Skåne in te längre kvarstod som enskilt ord och enda t in-
gick i samman ättningar, blev dess betydelse bortglömd och namn av typen 
Bogenhöj kunde folketymologi kt bli omtydda till Bomhöj. Vi ha r utom i 

affentorp exempel därpå i Vinstorp i Lomma och i Vinn inge i H yby, båda 
belägna i Bara härad. 

BUNKEFLO VATT ING (Bonkeflo vanninj ell er Vanninjen), en byadamm i 
Bunkeflo ett stycke ö ter om byn. Jfr MF A 1970 s 94, där det konstateras, 
att såsom namn på byadamm i Sydvästskåne finns tre ord gadetjär ( da. gade-
kcer), stjövl ( da. dia!. sjövl) och vanninj (detta också i da. dia!. ) Benäm-
ningen vanninj avser att man skulle vattna kreatur ( vanne krä.j ) Man hade 
dem ock å som vattenre ervoar för släckning av eldsvådor. 

BU KEFLO ÄNGAVÄG (Bonkeflo ä.njeve.j ), en väg om utgår från Bunkefl o 





by (norr om prä tgården ) i västlig riktning emot strandängarna, där den 
m ynnar i Strandvägen (Strannve'j en), om går i riktning n 

BYS GRUSGRAV (Bys grusgrav), grustäkt i Vintr ie, belägen ett stycke vä ter 
om V intri e tation. 

BYS VATTNING (B):s vanninj), vatten amling belägen på gammal byplat 
Naffentorp. 

DYNAN , holme i sjön utanför Naffentorp, känd så om tillh åll för fågelli vet. 
amnet är en liknel e vid dyna. 

FRICKAÄNGAR A (Frikkeä.njene), strandängar å egendomen Gottorp i Vin-
trie med läge rakt väster om gården. Efter en tidi gare ägare av Gottorp, 
hand! D avid Frick i Malmö. 

GASABR NN ( Gåusebrånn), åkermark å aff entorp n :r 13 ( Almlid ), belägen 
i vinkeln av järnvägen och Naffentorp ängaväg. - Jfr Gaasebrönds agir 

1569. 

HANEHöG (Hanehö.j), grusbacke å Bunkeflo n:r 2 (Stolpalösa) i gränsen 
emot Fo ie n :r 5 (Fosieborg) i Fosie. Av hane i bet " tupp'', numera van-
ligare tåkke, men hane förekom på 1930-talet ännu i levande tal. 

KLAGSTORPSKROKE ( Klajstårpekrågen), den till V Klagstorp gränsande 
delen av Skumparps ägor 

KLAGSTORPS-SKÄLET (Kltij stårpesjälled), Bunkeflo sockens (Naffentorps 
och Skumparps) södra gräns emot V Klagstorps socken och by. Skäl, i Syd-
västskåne med formen själl ( da. skel ) är den genuina beteckningen för rå-
gång el ägogräns. 

KÄRI 1GAKROKE ( T jarringekråugen), åkermark å Katrinetorps ägor i 
Vintrie med läge längst i no vid gränsen emot Fosie och Lockarp. Kierlinge 
agir 1569 (i " Norre wongh" i Vintrie ) och Kjärlingen 1701 

LER ACKE ( L ernakken), grund i havet utanför Bunkeflo strand. L eer-

nacken 1695, L ernacken I 865. 

LERNACKARÄNNA ( L ernakkerännen), segel ränna utanför Lernacken. L er-

nacksrännan 1865. 

LERNACKASTENARNA (L ernakkestenane), stenar i sjön vid Lernacken. 

LA GÄ GEN (Långä.njen el Långe.njen, även i pl Långä.njene) f d ängs-
mark, sedermera åkerjord i Skumparp med läge i närheten av V Klagstorps 
gräns. En " långäng" 1855 (G Gustafsson, jfr ovan s 118) 

NAFFENTORPSLYCKAN (Naffentårpelyttjen), med pilevallar inhägnad åker-



mark i Naff entorp ( n :r 3, 8 & 12) vid gränsen mot V intri e , brukas under 
Vintrie n :r 6 & 17. 

NAFFENTORPS ÄNGAR (Naffentårrpe ä.nje el. e.nje), strandängar tillh ö-
rande Naffentorp . Jfr T orpe Enge 1569, där Torp är en kortform av Naff en-
torp. 

ｾａｆｆｅｎｔｏ ｒ ｐｓ＠ ÄNGAVÄG (Naffentårrpe ä.njeve.j ), väg från Naff entorps by 
västerut mot Strandvägen och Naffentorps ängar 

OLA ANDERSSONS BACKE ( ole Anners bakke), ättehög å Naff entorp n :r 13 
(Alm lid ) med läge i närheten av Skumparp. Efter Ola Andersson ( ole Anner-
en), som på 1870-, 80- och 90-talen var ägare av detta hemman, som i bör-

jan av 1900-talet tillh örde hans änka. Namn av denna typ på ättehögar, 
som är rätt vanliga, är av yngre datum och utgör uppkall else efter en tidi gare 
ell er nuvarande ägare. D et är troli gt, att denna hög ä r densamma som i 
äldre tid hette Salhög, jfr Salhöys wongh 1569 med tillh örande H öys agir 

och Saalhögs Wången 1703, Sahlshögs Wången 18 12. 

PARADISHALAN (Paredisholl en, öppet a i Paredis- som i gade), djup i havet 
utanför Bunkefl o strand, mell an Stenören (se nedan ) och strandlinjen. 

PENLANDSÄNGEN, en Bunkefl o kyrka tillh örig äng om 3 1 /2 tids a real och 
belägen på två ställ en inom Naff entorp, varav den ena delen brukas under 
Naff entorp n :r 4 och den andra under Vintrie n :r 6 & 17. - Jfr Store pen-
lands agir och L ill e penlands agir 1569, Penland 1 780, 1812, Norra Penland 
och Södra Penland 1 780. H ar efter 1825 varit införd i jo rdeboken, som 1825 
har Pelandsängen och 1881 Penlandsängen med till ägget. " En äng, Bunkefl o 
kyrkas, brukas under hmn. n :r 4 Naff entorp samt Vintrie 6 o. 17." - Beskri v-
ningen till Ekonomiska kartan 1914 har Penlandsängen. Förleden i namnet 
torde vara adj . pän el. pen, da. pam och i äldre danska pen, i Sydskåne med 
uttalet pen med bet "fin , snygg, vacker, prydli g", möjli gtvis anv om äng, 
som är fri från grovt ogräs. 

PRÄSTADAMMEN (Prässtedammen), en damm å Bunkefl o prästgårds (n:r 10) 
ägor med läge väster om gården, söder intill Bunkefl o ängaväg. 

PRÄSTAPLANEN (Prässteplanen), ägorna till Bunkefl o prästgård. Vanli g be-
teckning sedan enskift et för den samlade arealen av en prästgårds ägor. 

RABBORNA ( Rabborne), grund i havet omkr 2 km utanför Bunkefl o strand. 
Kan innehåll a ett annars mindre känt dialektord rabb (Rietz, Dialektl exikon 
519 A) med bet "jordrygg, lång och något upphöjd bank" Det torde obser-
veras, att R abborna tidigare i MF A 1959 s 74 felaktigt bli vit placerat under 
Hylli e socken och Limhamn. 

SJöHALET (Sjöh6lled), vattensamling å Naff entorp n:r 5 intill vägen Naff en-
torp- Petersborg. Jfr L ill e Sö ager och Store Sö ager 1569. 
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SKU fPARPSBACKEN (Skommpårpebakken), ättehög i v delen av Skumparp 
ägor, intill V Kl agstorps gräns. Namnet, som är upptecknat på 1930-talet, 
torde inte vara av någon högre ålder, jfr ovan Ola Anderssons backe. Det 
förefaller, som om hög (hö.j) är en mera genuin ändelse i namn på ätte-
högar än i senare tid brukade backe och kulle. 

SKALEBACKE (Skåulebakken), åkermark med höglänt, något ämre mark 
å Naffentorp n :r 3, 8 & 12 (Vilhelmsberg) med läge so om gården nära 
V Kl agstorp grän . 

SJÖLE (Sjöle), åkermark å affentorp n :r 14, söder om kol hu et. Jfr Stiöfle 
åckeren 1 703 där förleden är stjövl i bet "byadamm" 

STENöRE. (Stenö'ren), tenrevel el grund i havet utanför gränsen mell an 
H ylli e (Limhamn) och Bunkeflo , innehåll er ör i bet grov sand, småsten, 
stenig holme etc, om bl a ingår i Skanör, H elsingör och Öresund. 

STRANDV.i\GEN (Strannve.jen el Strannvä.jen ) från Limhamn utgående väg, 
som pa serar Bunkefl o, V intrie och affentorp på ett av tånd av knappt 
1 km från stranden. Strandvägen 1932 ( Agri ) 
ST MPARNA (Stommpene), åkerjord i Skumparp, jfr ovan under Skumparp. 
En " stumpe" 1 855 ( G Gustafsson) 

TOPPS TE EN (Tå' ppstenen ), sten i sjön utanför aff ntorp, knappt 500 m 
från land. 

TLOPPSGROPEN ( Udlå'ppsgråven ), floddike el reglerad bäck i Naffentorp, 
som framgår i riktning mot v med mynning i Sundet. amnet är en bland-
ning av dia! och r pr; lopp ( låpp) i den meller ta delen är rspr-form. Gråv, 
om här utta la med öppet å-ljud, ä r sydvästskånsk form för "grop" (i andra 
kånska mål grov el grob ), om i Skåne har samma bet som rspr:s " dike'', 

under det att dike ( dije) i Oxie, Skytts och delvi s Vemmenhög härader 
betecknar jordvall ell er tengärdsgård. 

VATTNI GEN, e BUNKEFLO VATTNING. 

VI 1TRIE Ät GAV ÄG ( Vinntrie Ä.njeve.j) , väg från Vintrie i vä tli g riktning 
emot Gottorp och Ängslätt. Gemensamt för all a gamla byar i kustlandet är 
att vägen från byn emot strandängarna kall a Ängavägen (Ä.njeve.jen), jfr 
i Skåne atur 1962 I 36. 

ALLEKROKE ( A ulekrågen), åkerj ord å aff entorp n :r 13 ( Almlid ) med 
läge v om gården. Jfr Ällerna 1703, Alle W ången 1780 och 1812. Innehåller 
ett dialektord ålla, åll el ål med bet gräsbevuxen betesmark, trädesåker, åker 
som li gger i gräsbete. Jfr i Fosie upptecknat lia i ål om åker i sådant till stånd 
samt Koålen i Kabbarp, Tottarps n, Bara hd. 

ALLEK R MMEN (Aulekrommen ), detsamma som ovanstående. 



Ola Anders' backe med Skumparps bygata i bakgrunden. Foto: Bo F M årtensson. 

F ö r s v u n n a n a m n. 

PORSEH AM N. Så var namnet på en gammal hamnplats vid stranden av 
Bunkefl o socken. Namnet är första gången belagt 1522 såsom Porsse H af fun 
i Christi an Il :s Ordinants ell er saakaldte verdsli ge Lov, given i K öbenhavn 
6/1 1522. D en innehåll er i kap 50 ett förbud emot köpenskap i vissa olovli ga 
hamnar (dvs för köpenskap icke till gängliga) D är uppräknas L imhaffnen 

(jfr MFÅ 1959 s 57 och 75) och H ell ested, båda i H ylli e socken, L usse Haffn 
i Fosie, Porsse H affun i Bunkefl o, H vid hauffn i V Kl agstorp och Pill e hauffn 
i Pile i Tygelsjö. Av dessa är det numera endast Limhamn som existerar och 
Pile hamn, som till läget kan indentifi eras. Senare belägg fö r Porsehamn 
härstammar all a från Malmöhus läns räkenskaper, där namnet är belagt med 
varierande skrivningar 15 gånger under tiden 1580--1649, tex Porssehaffn 
1580, Porsse Haffun 1611- 12 ("A nnammit aff Bunckefl oed Mrend for Porsse 
Haffun Penge 3 1/2 mk 4 sk."), Porssehauffn 1616 och sista gång Porse 
hauffn 1 649. Namnet är sammansatt med växtnamnet pors, som är en vanli g 
växt på strandmarker. Belägget från 1611- 12, där "Bunckefl oed Mrend" 
omtalas, vilk et avser Bunkefl o byamän, angiver att Porsehamn varit belägen 
vid stranden tillh örande Bunkefl o by. Skall man eft erforska ev lämningar 
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av den amma, bör det vara här Namnet vore ock å värt att upptaga vid 
ev ny namngivning. 

Till de försvunna namnen får också räkna törre delen av de marknamn, 
om är upptagna i Lunds stif tis landebok och i lantmäteriakter från 1700-

talet och tidigt 1800-tal. (Jfr ovan i inledningen.) I Ljunggrens & Ejders 
utgåva av Landeboken, del I 444- 448 finn fem tätt tryckta sidor med 
uppräkning av marknamn i de tre byarna Bunkefl o, Naffentorp och Vintrie. 
Av des a är det endast fem namn, som med någorlunda säkerhet kan iden-
tifieras med namn i 18- och 1 900-talen foktradition, nämligen Bogenhöy 

446, Gaasebrönd (i Gaasebrönds agir ) 44, Kierlinge agir 445, Penlands 
agir 445 och Sö ager 446. Jfr ovan. Hit kan också föras Gauff agir med 
andra samman ättningar, som ä r belägen dels i Naffentorp och dels i V 
Klagstorp ( Gabe skiif f te 1569), om enligt uppteckningar från Klagstorp är 
känt såsom Gave el Gave-e.njen. 

Försvunna namn på hus, där funktionerna har upphört och husen ä r rivna, 
ä r bl a Fattighuset (i Bunkeflo ) 1835, Fäherdens hus (i Bunkeflo ) 1781, 
Ryttarehus (i aff entorp) 1780 och Ryttarehus (i Vintrie ) 1781 

Anm. Vid återgivande av folkmålets uttal är tecknet o = slu tet o-ljud i tex bom. En 
punkt efter en vokal beteckna r att den uttalas såsom lång, där man annars inte väntar 
det. Vokalljudet i ve.j och e.nj ä r ett ljud mitt emell an ä och e. Detta uttal växlar med 
vä.j och ä.nj. 

LITTERATUR: 

I den topografi ska litteraturen är Bunkefl o behandla t i bl a följande verk, där flera ell er 
färre av socknens ortnamn är belagda: 

Lunds stift s landebok, upplagd en! ett kungl brev av 1 1 /8 1569, utg av Ljunggren & 
Ejder, Lund 1950, del I s 444. (Landeboken blev utarbetad på 15 70-ta let, men 
som datering användes 1569, som sedan länge har fått hävd i li tteraturen.) 

Gill berg, Beskrifnin g öfwer MalmöHus Lähn, Lund 1 765, s 7. 

Andra upplagan därav, omarbetad och utg av Nils Bruzelius, Lund 1840, 90. 

Skånes Kalender, utg af Arcadius, Nil s Larsson och Welander, Senare delen, Lund 

1878, s 448. 

Svensk Landtbruks-adre sbok. I. Malmö län, Lund 1883, s 56. 

H allmer, 0 L , Kalender öfver Qxje och Skytts härad, Malmö 1891, s 5 1 

Landen, F & H , Kalender öfver Skåne och Blekinge, H elsingborg 1904, Il , s 64. 

Beskrifning till kartan öfver Bunkeflo socken - - upprättad i Rikets all männa kart-
verk å r 19 13, Malmö 1914. Därjämte: Ekonomiska kartan över falmöhus län, 
bladet Klagshamn, Sthlm 1 9 1 7. 

Anander, A, Sveriges Lantbruk ka lender, Sthlm 19 15, s 180. 

Agri , Janne, Oxie härad. Beskri vning och ka lender, Lund 1932, s 70. 

Svenska Orter I , Sthlm 1932, art Bunkefl o, -aff entorp, Skumparp och Vintr ic. 

134 



Ett gravfynd från Kv Bronsyxan, 
Malmö 
Av H ÅK AN H ÅK ANSSON, GUNNAR J o H ANSON, BENGT SALOMONsso 

I Arkeologisk undersökning av gravfyndet. 

JI Odontologisk beskrivning av käkar och tänder. 

JII U tl äkt skada i tinningbenet efter stridsyxa? 

I Arkeologisk undersökning av gravfyndet 

Ar 1965 påbörjades exploateringen av marken öster om Fosie kyrka, dä r ett 
industri område p lanerades. Området ligger högt och inom det blivande indu-
triområdet finns fem gravhögar bevarade. Den fö rsta arkeologiska undersök-

ningen, föranledd av åkermarkens exploatering, gällde en mell anneoliti sk 
boplatsanläggning, påträffad inom Fosie boställ es ägor (Roth 1966) D ärefter 
har arkeologiska undersökningar varj e å r utförts inom denna del av Fosie av 
Malmö museums histori ska avdelning ( Salomonsson 1971 ) 

De fl esta utgrävningsobjekten inom Fosieområdet har varit boplatsläm-
ningar, men en utplöjd gravhög i kv Halsringen, en långdös i samma ski ck i 
kv Bronsyxan (Burenhult 1971) och tre fl atmarksgravar ha r även undersökts. 

v de sistnämnda var den ena en båtgrav som låg invid gravhögen i kv Hals-
ringen. Bå tgraven har daterats ti ll yngre järnålder (Burenhult 1971) D en 
andra graven, som var plundrad, men troligen senneoliti sk, påträffades invid 
långdösen i kv Bronsyxan. Den tredje i samma kvarter låg ensam utan anknyt-
ning till någon nu skönjbar fornlämning. Denna grav, som hä r beskri ves, var 
en fl atmarksgrav med stenkonstruktion. Graven, som tillhör den svensk-norska 
stridsyxkulturen, undersöktes i november 1970, då den påträff ades v id schakt-
ning.1 Gravens läge framgår av kartan, fi g 1 , på vi lken också de nämnda gra-
varna markerats, lik som Hindby Mosse, en mell aneoliti sk boplats, belägen c 
400 m väster om fyndplatsen ( Salomonsson 1971 ) 

Gravkonstruktionen: Högst 1 o stenar torde ha bortförts då schaktmaskinen 
körde över graven. D ärmed kan konstateras att i gravkonstruktionen ingått 
minst 450 stenar av skift ande storlek (från mansbörda till knytnävsstorlek ) Som 
jämförelse kan nämnas att två gravar i Bedinge-gravfälte t innehöll c 360 resp 
c 180 stena r vardera (M almer 1962, s 192) Av dessa står den sistnämnda, en 
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Fig 1 K arta över del av Fosie Industriområde, M almö. Endast i kv. Bronsyxan ha r 
undersökta anläggningar markerats. Det i uppsatsen beskri vna gravfyndet ä r anlägg-
ning 14, anläggning 1 ä r en överodlad lå ngdös fr å n mellanneoliti sk tid. A markerar 
en överodl ad, under ökt och borttagen gravhög, B en mell anneolitisk bopla ts "Hindby 
1-ifosse" Punktcirkla r med fornlämningsmarkering betecknar bevarade gravhögar. 

ramformig g rav, vad beträffar konstruktionen närmast graven från kv 
Bron yxan. 

U ndersökningen av graven i kv Bronsyxan till gick så att stenarna kikt efter 
skikt fril ade och efter fotografering borttog . Gravanläggningen Jodfotografe-
rades från schaktmaskinen maximalt upphöjda skopa. Endast profil , nedgräv-
ning kontur och själva gravnivåns p lan tecknades i fält, eftersom skyndsamhet 
med undersökningen krävdes. 

edgrävningen för graven i den gula moränleran var 2.85 m lång och 1 .50-
1-40 m bred i markytan, dä r nedgrävningen grän er emell ertid var något 
diffusa. Stenarna i översta skiktet angav do k denna bredd på nedgrävningen, 
som var avrundad i kortsidorna. I gravnivå n mätte nedgrävningen 2.80 i längd 
och 1 75 på det bredaste stället. Från leran ovanyta räknat var gravdjupet 
74 cm i södra delen, 65 cm i norra delen. 
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Fig 2 . Första och andra stenskiktet. 

Gravens lä ngdriktning va r norr-söder Det först fril agda stenskiktet saknade, 
som nämnt, troligen ett 1 o-ta l stenar, avlägsnade vid schaktningen. Om stenar 
bortryckts vid den under århundraden pågående odlingen av marken ovan 
graven undandrar sig bedömande. I det första stenskiktet fanns 7 stena r av 
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Fig 3. Tredje och fj ärde sten kiktet. 
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törre dimensioner (över 30 cm längd) , för övrigt skiftande sten torlek. På 
denna nivå var, om nämnt, nedgrävningskanten för graven vår att iakttaga, 
på grund av att leran mellan stenarna i graven var obetydligt husmusblandad 
och moränleran utanför nedgrävnngen för graven var färgad av husmusämnen 
från matjordslagret. Nedgrävningens gränser i de djupare delarna av graven 
var helt tydliga. I det andra stensikktet fanns också 7 större stenar, förutom ett 
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Fig 4. Femte stenskik tet och gravnivån. 

B 

c 
D 

Flintyxa 
Keramik 
Svinbete 

B 

stort antal stenar av ski ftande storlek. I dessa båda skikt låg de stora stenarna 
jämnt fördelade över graven. 

Det tredje stenskik tet innehöll endast 3 större stenar. 2 av dessa låg centralt 
över graven. D et var märkbart att övriga stena r var mindre på denna nivå än 
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i de två för ta skikten. I höjd med tredje sten kiktet framgick det ock å tydligt 
att gravgropen sidor mycket omsorg fullt kl ätts med stenar av skift ande tor-
lek. D e tre översta stenskik ten i graven innehöll över go stenar vardera. Det 
fjä rde kiktet nära 80, medan det femte enda t hade omkring 55 stenar. För 
både fj ärde och femte stenskikten gäll er att stenstorleken minskat betydli gt 
utom i gropen ytterkanter där den omsorgsfullt gjorda stenbekl ädnaden fo rt-
farande var tydli g. 

I höjd med femte ten kiktet yntes en vartgrå färgning, tydliga t i graven 
södra del, men utan helt tydli g avgrän ning norrut. De små stenarna i graven 
mitt bildade två rader, pa rall ell a m ed graven längdriktning. Färgningen och 
. tenarnas läge i detta kikt tyder på att någon form av träkonstruktion funnit 
över gravnivån. 

Gravnivån, under femte sten kik tet, bestod av n fyrkantig tenram var 
innermått var· Bredd i norra delen 70 cm, i ödra delen 80 cm. Längd 1,30-
1,40 m. R amen be tod av fl ata stena r längs södra och norra idan. Blandat 
rundade och fl ata tenar av olik a torlek !äng vä tra långsidan, och fö rhåll an-
devis stora stenar längs östra långsidan. Ett 30-tal tenar låg på denna nivå. 
Gravbottnen var plan. F yllnin gen bestod av brunfärgad lera över hela grav-
bottnen. Spå r av träki sta observerades inte. D en största stenen i gravkonstruk-
tionen tod i norra kort idan av graven. D en mätte i gravens mittlinj e 40 cm 
i höjd. Av profil en (fi g 5 ) framgår att den brunfärgade leran fanns i botten-
skik tet av grav n, att de tora stenarna i gravkonstruktionen li gger över gra-
vens centrala delar och att en obetydli g in junkning ägt rum över gravens mit t. 
Dessutom syns även i profil en att tenarna i amband med den mörkfärgade 
leran yta är av mindre dimension än i övriga delar av graven. Skelettre terna 
li gger direkt på gravbottnen. 

Tolkning av den dokumenterade gravkonstrnktionen . V id gravbygget har 
man först grävt en 2,80 m lång och 1 , 75 m bred grop. D et ursprungliga djupet 
torde ha varit omkring r meter. Sedan gropen grävts ha r stenramen lagts och 
stenskoningen längs gropens sidor påbörj a t , kanske fortsatts ända upp till 
gropkanten. Vi d utgrävningen av graven framgick det att stenskoningen var 
en av den övriga gravkonstruktionen ej beroende anordning. Sedan lik et ned-
lagt och gravgåvorna placerats torde man ha täckt över graven med plankor 
ell er stockar, kluvna ell er rundvirke. Sedan smärre tenar lagt på trä locket 
över gravläget har törre tenar lagts över graven, om därefter sorgfälli gt fyllt 
med omsorgsfull t taplade stenar. D en obetydli ga insjunkningen i den centrala 
delen av stenkonstruktionen och de märre stenarnas läge i två raka linj er, 
avsaknaden av på r av kista och den tydli ga mörkfärgningen i samband med 
femte stenskik tet j ämte andra fyndom tändigheter talar för detta tillv ägagång -
ätt. I centrum av graven nådde stenarna av små dimensioner ända ner på 

gravnivån, medan de i ödra och norra kort idorna låg i humu blandad lera . 
De förmodade plankorna ell er stockarna kan således ha vil a t mot tena r i 



ｾ＠

Q 

29.90-

L 

L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L 

1111111111111111 Svartbrun humös lera 

111111111 Gulbrun lera 

IL L LI Gulmoränlera 

Ｍｾ＠
0 0 ,5 

Skelettdelar ... - ... 

Fig 5. Samtliga stena r i gravkonstruktionen (överst) . Profil genom gravanläggningen 
(nederst) 

141 

A 

-29.90 

ｾ ｌ＠

L 

L L 

L 

L L 

L 

1m 

I 



Fig 6. Gravens första sten kikt . Lodbi ld. 

gravens kortsidor. Läng långsidorna har graven tätats med stenar av olik a 
torlek. 

Skelettes läge i graven: Den gravlagda personen har placerat i graven med 
ansiktet riktat mot öster och huvudet mot norr. Båda axlarna har vil at mot 
gravens botten. H öger arm låg så, att överarmen var parallell med ryggraden, 
underarmen låg över bukregionen. Vänstra armen ha r troligen varit parallell 
med ryggraden. Benen var tarkt böjda, lårben och skenben låg nästan pa-
rall ellt . Skelettet var dåli gt bevarat, men gick att frilägga så att det nyss 
nämnda skelettläget gick att registrera. D å skelettet skull e upptagas visade det 
sig att benen var som mör i koncistensen och att enda t tänder och kranie-
delar kunde upptagas i någorlunda oförstört ski ck. D e fl esta småben, som tex 
revben var inte möjliga att frilägga vid utgrävningen. Ett tudium av det starkt 
fragmentari ka tand- och kraniematerialet har dock gett vikti ga resultat (se 
II- III ) 

Gravgodsets läge i graven: Vid utgrävningen påträffades först en stridsyxa, 
vars egg stack upp till i höjd med stenramens överkant. acken av yxan pe-
kade nedåt mot gravbottnen, skaftholken mot väster. En hålslipad f lintyxa låg 
20 cm väster om strid yxan på en av de fl ata stenarna i stenramens norra 
kortsida. Den hålslipade eggen låg vänd nedåt. ordväst (5 cm ) om kranic-
resterna låg en svinbete med genomborrning. 



Fig 7. Femte stenskiktet. Foto fr å n öster. 

Fyra flint spån ingick i gravgodset. Ett av dem (nr. 4 ) påträffades öster om 
bukregionen invid skelettet. Ett spån (nr 3 ) låg strax intill stenramens södra 
kortsida och norr om densamma. D e två (nr 1 och 2) övriga låg på stenra-
mens södra kortsida. - Två skivskrapor påträffades. Den ena (nr. 2) låg 
något söder om spånet vid bukregionen. Den andra (nr. 1) låg nedanför, 
öder om, stenramens södra kortsida. Två f li ntavslag påträff ades invid och 

delvis under en av stenarna i stenramens östra sida. De två avslagen stod i en 
brunaktig, homogen finkornig lerklump. 25 cm norr om dessa avslag låg det 
törsta keramikfragmentet ( 28 X 1 8 cm. För att fril ägga detta måste en av ste-

narna i stenramens östra sida avlägsnas. Tre smärre keramikfragment påträf-
fades i anslutning till detta fragment, som visade sig vara helt sönderkrossat 
och omöjligt att upptaga ell er konservera. L erkärl et har troli gen ursprungli gen 
placerats invid stenramen. Stenskoningens östra sida kan sedan ha förskjutit 
in mot graven. - Hypotesen om ett lock över graven av plankor ell er stockar 
får stöd av gravgåvornas placering på och invid stenramen, vilk en således inte 
varit stöd för en träkista. 

Gravkonstruktion, skelettläge och gravgodsets placering i jämförelse 

med andra fynd: 

Graven i kv Bronsyxan syns ha varit ensam i sitt slag på pla tsen. D ylika gravar 
har på några fyndplatser varit samlade till gravfält. Gravens läge i terrängen 
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F ig 8. Gravnivån. Foto från väster. Överst i centrum av bi lden syns lerkärlsresterna 
som en mörk klump. T h. om denna invid en sten syns de två fli ntavslagen i en ler-
klump. F ö. jämför med fig 4. 

på en moränhöjd är typi k för förhi tori ska gravar. Inom samma kvarter på-
träff ades om nämnt resterna av en långdö med fynd av mell anneoliti sk tratt-
bägarkeramik. I detta rikli ga keramikmateri al har hittill s ingen skärva iden-
tifi erat om tillh öri g trid yxekulturen. Invid långdö en påträff ades en 
fl atmarksgrav, troli gen från senneoliti k tid. Gropar med boplatsfynd från 
tidi gneoli ti k tid och yngre bron ålder amt en kadad anläggning med fynd 
från yngre järnå lder undersöktes också i kv Bronsyxan. Graven ä r således 
anlagd inom ett område, som under förhistorisk tid ansetts vara lämpligt både 
om grav- och bopla tsområde, troligen på grund av det höglänta läget i ett 

bördigt område (M almer 1 962 240) 

M er än två tredjed la r av de kånka gravfynden, möjli ga att till skri va 
trid yxekul turen, har haft stenkonstruktion. Stenkonstruktion i gravarna har 

påvisat vara en typi k skånsk företeel e (M almer 1962 s 184) 

Stenkonstruktion i strid yxekulturens gravar uppträder i sydskåne fr .o.m. 
enare hä lften av tridsyxekulturen tid, dvs. från peri od 3, då ock å en ny typ 
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av keramik uppträder (M almer 1962 s 186) Vid ett fl ertal gravfynd har det 
med säkerhet gått att konstatera a tt en ki sta av trä, ell er åtminstone kant-
ställd a plankor, inneslutits av stenkonstruktionen. I graven i kv Bronsyxan 
fanns inga spå r av kista, men vi ssa ovan omtalade omständigheter tydde på 
att en övertäckning funnits av plankor ell er stockar I en grav med fy nd av 
tidig stridsyxekultur, från Fjälkestad, ansåg F I-fansen att plankor legat över 
graven. D enna tolkning ha r förkasta ts (M almer 1962 s 191) En annan grav 
där träövertäckning kan ha funnits ä r grav XIII i Bedingegravfältet. "Det ä r 
möjli gt att det väsentliga i träkonstruktionen i grav 53 var locket och iställ et 
för rikti ga väggar, stöttor för detta lock fö relåg" (M almer 1962 s 190) Grav 
53 var emell ertid något förstörd av grävande djur och av en annan typ i n 
den hä r beskrivna graven. Graven i kv Bronsyxan ä r således ganska ensam vad 
beträff a r konstruktionen. Framtida fynd kan ge sva r på om tolkningen ä r rik-
tig ell er ej. Stenramen runt skelettet i graven i kv Bronsyxan bör konstruktivt 
motsvara insidan på en träki sta . I själva verket stämmer stenramens mått . 
70 cm i norra och 80 cm i södra kortsidan, 1 ,30- 1,40 m längs lå ngsidorna, 
med de mått man erhållit i gravar med beva rade spå r av träkista. U ppmätta 

längder på träkistor är · 1,75 m, 1,50 m åtm. 1,30, åtm. 1,35 m. Bredder· 
1,0 m, 0,75 m, 0,80 m, 0,45 m. I en förmodad dubbelgrav med stenkonstruk-
tion i Ull s torp undersökt 1967 var kistans mått 2,50 X 0,80 m (M almer 1962 
s 181 och Andersson 1970) 

Stenkonstruktionen i graven i kv Bronsyxan skall efter M. M almers defini-
tion av de två gravtyperna med stenkonstruktion, ramformiga och trattfor-
miga, närmast inordnas i den första. Från typen skilj er sig graven i Bronsyxan 
genom att det förmodligen inte funnits någon kista utan enbart lock. Sten-
ramen i botten är också något som särskilj er graven, lik som stenbeklädnaden 
längs gravens närmast vertik ala sidor. Denna stenbekl ädnad kan inte uppfatta 
som stenar staplade kring en ki sta. Lik som i tidigare kända fynd li gger de 
största stenarna i stenkonstruktionen rakt ovanför graven, vilk et förutsätter en 
kista ell er trälock. - En kista ruttnar bort och stenarna ovanför och !äng 
sidorna sjunker ner och förskjuts, varvid en hålighet, utfylld med jord, bilda 
i gravens yta. En sådan markerad håli ghet fanns inte i graven i kv Bronsyxan. 
Detta ä r ett indicium för att ingen kista funnits. Ett trälock över graven med-
för inte så stor instörtning som en kista . H ar locket bestått av kluvna stocka r 
med stenfyllning mell an stockarna blir insjunkningen inte så stor. Av profilen 
genom graven (fig. o ) framgår att en obetydli g insjunkning ägt rum i graven, 

och att denna inte ä r märkba r i ytan, vilk et till en del förkl a ras av att sten-
packningen i graven varit mycket tä t med föga lerinblandning. D e ramformiga 
gravarnas längd skiftar mell an 2 m och 3,50 m, bredden mell an 0,90- 2 m. 
Motsvarande mått för gravens nedgrävning va r i gravnivån 2,80 X 1 , 75 och i 
markytan dä r gränserna var svå ra att se ca 2,85 X 1,50 m. Vad beträff a r djupet 
var det vid påträff andet 0,64- 0, 75 m. Eftersom inte m ånga stena r av kon-
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struktionen bortfört och om man lägger till 30 cm fö r ett humuslager kom-
mer m an till ett gravdjup av 1 m, vilk et också ä r medianvärdet fö r djupet av 
stridsyxekulturen gravar (M almer 1962 s 199) Graven i kv Bronsyxan låg i 
norr-söder. -S riktningen är vanli g (M almer 1962 s 204) och hä r är ingen 
killn ad gentemot tidi gare fynd. Gravens längdriktning i markplanet och ke-

1ettet är in te helt parall ell a. Skelettet li gger med huvudet ori enterat 7,5 ° åt 
ö ter och ryggpartiet å t vä ter i förhåll ande till nord- ydlinj en. D en döde, att 
det rör ig om en man visar gravgåvorna, hade ansiktet rik tat mot öster och 
vil ade på vänster sida i ovställnin g med benen böjda ( hockerställning), vilk et 
ä r typi kt för stridsyxekul turens gravar. A tt ansiktet ä r vänt mot öster är regel 

(M almer 1 962 s 207) 

I fl era av stridsyxekulturens gravar li gger den döde ell er den döda på sidan. 
I graven i kv Bronsyxan li gger den dödes axlar mot gravbottncn. Även i andra 
gravar har detta iakttagits, bl.a. i den kända Fredriksbergsgraven påträff ad ca 
1.400 m sydost om graven i kv Bronsyxan (Forssander 1933 s 221 fi g 3) 
Sannolikt har båda benen legat parall ell t. V inkeln mell an ryggrad och lårben 
har begräknats vara ca 1oo0 och vinkeln mell an lå rben och sken ben ca 20 ° 
Den ställning som dessa siffror å terspegla r är normal för stridsyxekulturen 
gravar (M almer 1 962 208) I graven i kv Bronsyxan kan den dödes armar 
ha lagts så att båda händerna befunnit sig vid kroppens mitt. D etta läge ha r 
inte förut iakttagits (M almer 1962 209) Eftersom skelettet var dåli gt beva-
rat ä r denna iakttagelse inte säker, men under förutsättning att den ä r rikti g 
kan den dödes båda händer ha placerats vid skaftet ell er skaften till den ena 
ell er båda yxorna. I övri ga stridsyxekulturens gravar li gger en hand vid ell er 
under huvudet. Det ha r framhållit s att för gravgåvornas placering i graven 
lik som för lik ets placering fanns bestämda regler (M almer 1962 s 209) I de 
mansgrava r där stridsyxans läge är känt har den alltid legat nära huvudet. 
Så är fall et i graven i kv Bronsyxan, dä r stridsyxan li gger parall ellt med gra-
vens längdriktning med eggen mot norr, skaftholken nedå t och nacken snett 
nedå t och riktad mot söder. Det ä r troligt att stridsyxan nedlagts som grav-
gåva i skaft a t skick. Nä r träskaftet, lik som träkonstruktionen i graven fö rinta ts, 
kan stridsyxan ha ändra t läge. Yx an läge motsäger därför inte att den döde 
hållit den skaft ade stridsyxan i handen (M almer 1962 s 21 2) Den hå lslipade 

flint yxan låg tvär tälld över graven norr om den dödes huvud med den hål-
lipade eggen nedå t. Att yxan li gger med håleggen nedå t behöver endast bero 

på vad som skett i graven vid förmultningen. Om stridsyxan varit skaft ad då 
den nedlades i graven och skaft et omslutits av den dödes hand, har skaftet 
varit ca 80 cm långt. H a r flint yxan varit skaftad och skaftet sluta t i den dödes 
hand har det varit 1 m långt, vilket emell ertid inte verka r troligt (Jfr M almer 
1962 s 453 f ) I graven i kv Bronsyxan har stridsyxan placerats närmast :rn-
siktet och den hå leggade tj ockbladiga flint yxan en aning längre därifr ån, vilk et 
har motsvari ghet i andra gravar (M almer 1 962 s 21 6) 



Fig 9. Stridsyxan, c 1/ 3 ska la. 
Fig 1 o. Svinbeten, sedd fr ån två 
sidor, c 1 /2 skala. 

Den genomborrade svinbeten låg nedanför och väster om kranieresterna. 
Sidan med genomborrningen låg nedåt. Svinbetens läge kan tolk as så att den 
utgjort hårprydnad. I en av Bedingegravarna låg två svinbetar på kraniet 
(Malmer 1962 s 156) 

Av flint spånen i graven i kv Bronsyxan låg tre vid gravens fotända, och ett 
i midjehöjd. Båda p laceringarna är vanliga (M almer 1962 s 217), men sprid-
ningen av spånen vid fotändan är märk lig. Ovanligt ä r också att tre spån 
placera ts vid fo tändan och ett vid midjan. De tre vid fotändan skall möj ligen 
tolkas som extra gravgods och det tredje som, sittande i bältet, en ordinari e 
u trustningsdetalj . 

Samma tolkning skall då de båda skivskraporna få. D en ena låg ti ll sammans 
med ett av spånen vid m idjan medan den andra låg vid fotändan med de tre 
pånen. I jämförelse med tidigare fynd ä r ski vskrapan vid m idjan vad beträf-
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far läget i graven märkli g. I de fall dä r ski vskrapornas läge är känt ha r de 
legat till sammans med andra småföremål (Malmer 1962 s 21 7), men aldri g 
till samman med spån vid midjan. 

D e två flin tavslagen, påträff ade 50 cm sydost om kraniet invid en av te-
narna i stenramen i samma läge som keramiken, ä r egendomliga. Det syns 
vara fö rsta gången två så enkla föremål på träff a t i en grav tillh örande tri ds-
yxekulturen. De två avslagen låg i en ljus, brunröd lerklump. D enna lerklump 
skilj er sig markant från den befintli ga leran på gravplatsen. D en var utan 
grusinblandning, mycket finkornig, och homogen. Som den fr amträdde vid 
u tgrävningen var klumpen närma t cirkelrund ( 10 cm ung. i diameter ), med 
di tinkta grän er mot den omgivande humösa leran. Möjli gen skall denna 
klump jämföras med de färgämnen, dock påträff ade i smärre klumpar, som är 
kända från två av stridsyxekulturens gravar (M almer 1962 s 215, 21 7) Dessa 
färgämnen har fö reslagits vara ämnade för kroppsbemålning och nedlagda i 
magiskt syfte. - Lerkärlets läge i graven är egendomli gt. Om man räknar 
med en försvunnen kista bli r dess läge mot reglerna. D å skulle man dessutom 
få fö rutsätta en ki sta över 1 m bred, en bredd, om aldr ig uppmätt i en 
stridsyxegrav Acceptera r man det i denna grav fö rmodade locket över en 
stenram blir slutsatsen den att kärlet placera ts långt från den döde, men mitt 
fö r ansiktet och troli gen invid stenramen, som motsvara r ki stans sidoväggar. 
M öjli gen kan kärlet ha stått på stenramen, och när insjunkningen i graven ägt 
rum har kärlet rubba ts och hoppressats av en nedsjunkande sten. A tt lerkärl et 
placera ts i graven i höjd med huvudet ä r känt från fl era gravar (M almer 1962 
s 209), men knappast så långt från den döde som i detta fall , nämligen minst 
50 cm från hans huvud. Endast ett fall är dessutom känt där lerkärlet i en 
grav med ett lerkärl stod framför ansiktet och inte vid nacken. 

Gravgodset. Stridsyxan i gravfyndet i kv Bronsyxan tillh ör grupp E: l (en!. 
äldre terminologi Vellin getypen ) (Malmer 1962 s 616) Stridsyxor, tillh ö-
rande E 1-gruppen har påträff a ts i fem genom keramik da terade gravfynd, 
all a från Skåne-Blekinge. Fyra av fynden tillh ör per 5 och ett per 4 ell er 5 
(M almer 1962 635) Stridsyxan har nackknopp, skaftholk och konkava smal-
sidor. Dess längd ä r 25,8 cm, största bredden, något nedanför skafthålet, ä r 
4, 7 cm. M edianlängden för de gravfunna E : r stridsyxorna ä r 23,5 cm och 
maximalvärdet är 29,6 cm (M almer 1962 s 626) Skafthålets diameter ä r vid 
holken l ,9 cm och på framsidan 1, 7 cm. Skafth ålet är borrat med rörborr, 
lik som ca 95 % av de tidigare kända E .1 stridsyxorna (Malmer 1962 s 637) 
Stridsyxans yta ä r vittrad, endast på några små ytor på undersidan är den 
ursprungli ga, välslipade, blanka ytan bevarad. 

Flintyxan i graven i kv Bronsyxan ä r en hå lslipad, tjockbladig flin tyxa av 
vari ant 1 (M almer 1962 s 376 f ) Dess största bredd är 5A cm. I 1/3 tvär-
snittet är yxan 3,8 cm bred och 2,8 cm tj ock. Längden är 14,05 cm. M edian-
längden för de gravfunna, tj ockbladiga yxorna i stridsyxekulturens gravar är 



Fig 1 1 Flintyxans smalsida och 
den hå lsli pade bredsidan. 
C. 1 / 2 ska la. 

14,2 cm och för dem i Skåne 14,8 cm. Yx an ä r således strax under median-
värdet. D en kan vara omslipad, vilk et kan förkl ara den egendomliga hå lslip-
ningen. D en hå lsli pade eggen har två konkava ytor med en ås emell an. En 
sådan hå lslipning syns ald ri g ha iakt tagi ts på någon av de i stridsyxekulturen. 
gravar påträff ade yxorna. - D en tjockbladiga, hålslipade yxan av variant 1 

förekommer under all a fem perioderna i stridsyxekulturens gravar (Malmer 

J 962 s 464) 
Vid fl era tillf äll en ha r smycken av galttänder påträffats i stridsyxekul turens 

gravar Den enda galttand, som påträffades i graven i kv Bronsyxan, mäter 
12,8 cm i lä ngd. I bredändan ä r bredden 2,6 cm. På den konkava sidan, som 
nästan helt avskrapats, har i ett utsparat parti med emalj kvarsittande, borrats 
ett dubbelk oniskt hå l, vars största diam. är 0,5 cm. Betens tjocklek under hålet 
är endast o,6 cm och i bredändan ännu mindre, 0,3 cm. Det borrade hå let är 
vinkelrä t mot tandens längdriktning. I den breda ändan kan ha funnits ytter-
li gare borrhål. I den spetsiga ändan ha r inget borrhå l funnits. Galt tanden är 
asymmetrisk, då den naturli ga formen ä r bibehåll en. D en skall troligen inord-
nas i grupp A :3 enli gt M almers grupperingssystem (M almer 1962 s 306) -
Galttänder ti llh örande denna grupp är representerade i två skå nska gravar 

Grav 45, L. Bedinge och grav 94, Vellin ge (M almer 1962 s 309) D en fö rst-
nämnda är genom keramik daterad till per. 3 ell er 4. Den sistnämnda kan in te 
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Fig 1 2 . K eramikfragment. 

med äkerhet datera på amma ätt, men ka n annolik t an es vara från per 5. 
M . M almer an er att galt tänder bar parvi om halsen (M almer 1962 3 10 ) 
Fyndet i kv Bron yxan töder inte denna å ik t. 

Fyra flint pån påträffade i graven i kv Bron yxan. Deras läge i graven har 
redovi at ovan. pånen längd och bredd ä r fö lj ande: 

Längd Bredd 

8,1 1,9 cm 
2 8,4 2,0 cm 

3 7,0 1,9 cm 

4 10,3 2 ,0 cm 

Spånen ä r lik artade vad beträffar patinering och flint an art. Tre av d m 
kam vara huggna ur samma spånblock. Pa sning spånen emell an ha r dock 
inte upptäckt . 

Det längsta spånet (4), påträff ade i midjehöjd v id skelettet och kan ha 
varit fastsatt vid ett bälte. Medianlängden för pånen i graven är 8,3, median-
bredden 2,0 cm. För gravfunna pån i kåne är medianlängden 8,4 cm, me-
dianbredden 2,1 cm (Malmer ( 1962 s 532) Vad angår proportionerna ä r 
.pånen i graven i kv Bronsyxan helt normala. Ett av spånen (nr 2) är där-
emot unikt genom att ovan idan har tre läng gående ryggar, något om inget 
annat spån från någon av trid yxekulturen gravar har uppvisat (Malmer 
1962 533) M an kan anse två ell er fl er läng gående ryggar, vilk a visar anta-
le t tidi gare slagna pån från pånblocket, om bevi för högt driven spånteknik. 
Av de övriga pånen i graven har två (nr 1 och 4 ) två längsgående ryggar och 
ett (nr 3) ock å två, men des a li gger mycket nära varandra. 

Två kivskrapor påträffades i graven i kv Bronsyxan. En har en mal rand 
av kalk korpa kvar ( 1), båda har tydli ga avlag ärr på ovan idan. Bådas lä ngd 



Fig 13. Spånen 1- 4 i ordning fr ån vänster. Skala 2/3. 

är 5, 1 cm. Den ena är 4, 7 den andra 4,8 cm bred. Medianlängden för skiv-
skrapor från stridsyxekulturens gravar är 6,o cm, medianbredden 4,5 cm 

(Malmer 1962 s 537) 
krapa nr r har halva omk retsen omformad till skrapegg med tydli g till-

huggning. D en andra, nr 2 , har mer än halva omkretsen tillhuggen, men i de 
övre delarna ä r huggningen mycket svag. Av 7 stridsyxekulturgravar, som haft 
skivskrapor som gravgods, ä r de 6 skånska. D e skånska fynden ä r da terade 
genom keramik, men i ett fall också genom en stridsyxa till per 5. Skivskra-
porna kan anses som typiskt gravgods i kvin nogravar, men kan, lik som i denna 
grav, även förekomma i mansgravar (M almer 1962 s 537) Till gravgodset i 

graven i kv Bronsyxan får också räknas de två flint avslagen. Avslaget med 
kalk bark är 5, 1 cm långt (mätt i slagriktn. ) och 4,8 cm brett och ä r inte 
retuscherat. D et andra är 3,8 cm långt och 4,8 cm brett. Längs nedre bred-
sidan finns ej sammanhängande retuscher, som troli gen uppstått genom bruk 
av avslaget. I inget annat gravfynd från stridsyxekulturen har liknande före-

mål påträffats. D eras läge i den ovannämnda lerklumpen ha r påpekats, men 
deras inbördes samband är svår att tolk a. Två flint avslag representerar i det 
flintrika sydvästra Skå ne in te något som helst värde, men deras läge i lerklum-
pen framför ansiktet visar att de in te saknar betydelse. D eras närvaro kan 
emell ertid visa att an rikelser från en sträng gravritual kan förekomma. M an 
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Fig 14. ki vskraporna 1- z 
(överst ) Flintavslagen (ne-

derst) Skala z/3. Fig 9-
1 4, foto T Bogy6. 

måste d ek håll a i minnet att det enda t ä r en lit en del av stridsyxekul turen 

gravar, som under ökt vid ystemati sk utgrävning och småföremål om av lag 

ka n komma bort vid osystemati sk utgrävning. 

L erkärl e t i graven i kv Bron yxan var, om näm nt, i mycket dåli ot ki ck. 

Varken bottnen ell er m ynningen ut eencle ho kärl et går att fa tställ a. K era-

m ik en, som den nu föreli gger, yn ha en kärna av mörkt till vart gods. In-

och utsida av kärl et yn ha varit rödaktig (Jfr M almer 1962 s 64 ) Mag-

r ingsma t ri a le t ä r fink ornig t. Bevaringsti ll ståndet ho keramiken till å ter inl 

att avgöra om ett fin a re, yt tre lerskikt ha r försvunnit. Några skärvor av buk-

parti et av kärl et ha r kunnat fr amprepa reras. Ornamentiken h a r bestått av 

v inkelband, avbrutna av tre vertikala linj er. Båd vinkelbanden och de verti -

ka la linj erna har utförts med tvärsnoddstämpel. Finhet graden ka n a nge till 

c. 22 noddintryck p er 3 cm. 

K eramiken bevaring till stånd till å ter inte närma re be tämning, men enligt 

M M almers definitioner och be krivn ing av stridsyxekulturen keramiktyper 

ka n keramikfragmenten frå n graven i kv Bron yxa n infogas i grupp G ell er J 
Finhetsgraden, 22f3 , hos den använda tvä r noddstämpeln, ti ll samma ns m cl 
orna mentiken utformning med vertik a la linj er ka n ta la för att keramiken från 

graven i kv Bronsyxan tillh ör grupp J, vilk et kull e innebära att graven tillh ör 

per 5. (M a lmer 1962 s 32) 

Skrapor är karakteri sti ska i per 5-gravarna i Skå ne. Spå nen och d ra anta l 

ger inget säkert datering underlag. D en genomborrade galttanden kan vid 



jämförelse med andra fynd ange da teringen per 3-5. Stridsyxor av typen 
E · 1 tillhör huvudsakli gen per. 5. Stenkonstruktionen i graven anger a tt den 
är från per. 3 ell er senare. Sammanfattningen bli r att graven troli gen anlagts 
under stridsyxekulturens per. 5. 

C r 4-datering 

Om den. arkeologiska åldern för gravfyndet i kv Bronsyxan inte går att fast-
täll a med säkerhet har C 14-åldern konstaterats genom en datering, utförd i 

Lund. Resulta tet av analysen som gjorts på coll agen från de förvitt rade ske-
lettresterna var· 3930 ± 80 före vår tid ell er 1980 f. Kr ( 2) Som jämförcls 
kan nämnas att en sen jyll ändsk stridsyxgrav med C 14-da tering av träkol från 
gravbottnen har daterats ti ll 2200 ± 1 oo f. Kr ( M adsen 1970 s 256) 

Malmöområdet ( enl kartas 16, Salomonsson 1971 ) ingår i stridsyxkult urens 
kärnområde och gravfynden är därför ingalunda ovanli ga, men det är länge-
sedan ett sådant undersöktes. Gravfynden ha r nedan uppställt s översiktli gt 

(Forssander 1933, M almer 1962, Sa lomonsson 1971) 

Av översikten kan bl a utläsas att fl era av gravfynden ti llh ör dPn sena ｳｴ ｲｩ､ ｾ ﾭ

yxekulturen och att hälf ten av gravarna ha r varit sådana med stenkonstruk-
tion. D ylik a gravar har bäst förutsättningar att observeras och bli föremål fö r 
undersökning. Vidare kan noteras att gravarna med två skivskrapor geogra-
fiskt li gger mycket nä ra varandra (Bronsyxan och Fredriksberg) Antalet spån 
uppgår till fem i en grav (V Kl agstorp) och tre i en grav (Virentofta III ), som 
f ö ä r en nära parall ell ti ll det hä r beskrivna gravfyndet. Gravkonstruktionen ä r 
lik artad, lik aså gravgodset. I V irentoftagraven fanns emell ertid ett föremå l, 
som ä r intressant ur ett vida re perspektiv Det fö remål som åsyftas ä r en bärn-
stensring av en typ som ä r typisk för gravfynd tillh örande de jyll ändska ocl1 
danska stridsyxekulturerna. Bärnstensringen från Virentoftagraven kan upp-
fattas som tecken på förbindelse över Sundet. I samma riktning talar de danska 
tridsyxor, som påträffats inom Malmöområdet. Vid muddringar i Segeån har 

således tre stridsyxor påträffats och söder om Malmö inom Vellin ge socken 
uppges en stridsyxa vara hittad (M almer 1962 s 749) Med viss tvekan kan i 
ammanhanget nämnas ett förarbete till en stridsyxa, påträffad på Spånehu5-
vägen i M almö (Odelberg 1952 s 10. Inv nr MM 4538) Yxförarbetet ä r 
mell ertid så ofärdigt, att man inte med säkerhet kan avgöra, om det skall 

räknas som en dansk typ ell er ej. På danskt område har .i sin tur påträff ats 
föremål, tex strids yxor, av svensk-norsk typ (Becker 1954 s 1 16) Med tanke 
på de förbindelser som funnits fr ågar man om det i gravski cket kan spå ras 
inflyt ande från andra sidan Sundet. Stenramen kring skelettet i graven i kv 
Bronsyxan påminner mycket om vissa danska gravar, men i dessa ha r sten-
ramen stått som packning kring en träkista och en sådan fanns det inga spå r 
av i graven i Bronsyxan. I denna grav fanns spå r av ett lock av trä över elen 
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Strid yxekulturens fl atmarksgravar i ｍ｡ｾｭｯｭｲ￥､･ｴＮ＠ S = tenkonstruktion. 

G ravnr en! Strids- Flin t- Kera- Spån Skrapor Övrigt 
Malmer 1962 Gravfynd yxa yxa mik 

I 2 Burlöv, Arlöv gården E1 
(LUHM 18 552) 

s 22 Ge sie, Gessie 3 3 
(LUHM 19 660) 

23 Gessie, Ges ie 3 + 2 
(L UHM 21 040) 

59 Malmö, Kvarnby 13 C 1a 
(L HM 25 752) 

60 Malmö, Virentofta I E1 2 
(MM 4 663) 

61 Malmö, Virentofta Il 2 
(L UHM 20 73o:II ) 

s 67 Malmö, Virentofta III E1 2 ad J 3 Bärn-
(L UHM 20 730:1) stens-

ring 
s 71 Oxie, Fredrik berg J:3 2 2 ben-

(LUHM 25 481) prylar 
Ben av 
trana 

72 Oxie, Fredrik berg Strids-
(L UHM ) yxkul -

tur? 

73 Oxie, Oxie 7 
(L UHM 27 857) 

74 Oxie, Oxie 22 E 1 
(LUHM 25 75 I ) 

s 76 Skaber jö, Tjustorp E1 
ygård (LUHM 24 904) 

81 Svedala, H yltarp 9 C:2 2 3 tG:2 2 
(L UHM 25 573) 1stH.1 

s 88 Tygelsjö, Tygelsjö Stöt-
(LUHM 5 083) vapen 

av horn 

s 99 V K lagstorp, V K lags- J:3 5 2 ben-
torp 16 (LUHM 25 002) ringar 

Svinbete 
m.m. 

s 1vfalmö, Bronsyxan E1 ad J 4 2 Svinbete 
an!. 14 (MHM 2 686) 2 flint-

avslag 
0 äkra grav- H åkans torp 
fynd (MM 2 415) 

Professorsg. Sli psten 
(MHM 929) 
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döde. Dylikt har också påträffats i gravar på danskt område, men i dessa fall 
kan det tänkas att övriga spår av en ki sta helt förintats (Glob 1944 s 166) 
Med det nuvarande materia let är det således inte möjli gt att spåra ett påtag-
li gt infl ytande från den danska stridsyxekulturen inom gravski cket. Likheten 
av allmän karaktä-r finns dock mell an de båda stridsyxekulturernas gravskick, 
vilk et inte är så märkligt med tanke på att de båda stricl syxegrupperna levt så 
geografiskt nära varandra och framvuxit under infl ytande från samma konti-
nentala kulturgrupper 

Il. Odontologisk beskrivning av käkar och tänder 

Tänder och käkar kvarstår relativt oförändrade även om en person omkommit 
genom brand ell er drunkning. Samma ä r förhåll andet om tänder och käka r 
legat i jord under lång tid och detta förhåll ande är till stor hjälp för arkeolo-
gerna. Odontologiska fynd kan ge vissa upplysningar om tugg- och matvanor. 
V id fl era arkeologiska fynd har individens ålder bestämts med hjälp av tän-
derna. 

V id utgrävning av en grav i M almö påträffades ett mer än 4000-årigt delvi s 
välbevarat skelett. Av käk- och benfynden kan skelettets pl acering och läge i 
graven bestämmas. D en döde har legat i s k sovställnin g på sin vänstra sida 
med huvudet i norr och kroppen i nord-sydli g riktning med ansiktet vänt mot 
öster. 

Fig 15. Odontologiskt materi al 
fr ån utgrävningen. I bildens 
övre del synes överkäkständer 
samt vänster käkledshuvud. 
I den undre bilddelen synes 
rester av underkäken med 
kvarvarande tänder. 
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Fig 1 6. Vänster överkäkes 
och underkäkes tänder i 
ocklu ion. Obs. tandstens-
avlagringen mell a n + 6 och 
+ 7 samt kariesli knande de-
fekter på underkäk tänder-
nas tandha lsar. 

I graven påträffade otali ga fragment av skalltaket, från övri ga kraniet samt 
från bägge käkarna. Genom sammanfogning av de små fragmenten bli r det 
möjligt att erhåll a fyra törre käkpartier i vilk a samtli ga lösa tänder med un-
dantag för 8 +3

, 5- och -4 kunde inplaceras. 
Av överkäken finn vänster sida med tänderna 

+4, +s, + 6, + 7, +8 (lo nad ) samt höger med tänderna 

8 + , 7 +, 6 +, 5 + , 4 +, 3 + och 2 + (se fi g 1 5) 
T änderna är på det hela taget anmärkningsvärt väl bevarade, speciellt övcr-

käkständerna. Av den kraftiga men jämna nötningen av tänderna kan man 
utlä a att individen sanolikt har ha ft ett neutralbett med troli gtvis ringa ver-
tik al och horisontell överbitning fi g 16) Skärkanterna på 3 + och 2 + är 
abraderade (ned litna) helt i nivå med övri ga tänder tuggytor och bildar med 
de a ett jämnt plan. 

Emalj en är vit till gulvit, ställ vis med någon brunrosa opak skiftnin g. T orr-
sprickor ä r gan ka allmänna. T änderna är om nämnts krafti gt abraderade, 
t uggytorna är i det närmaste helt slä ta och emalj en är fl erstäde genomnött 
speciellt på sexårständer dä r + 6 och - 6 helt aknar emalj på tyggytorna. 

Fig 1 7. Tuggytorna på vänster sidas överkäkständer ä r avpla nade och emalj en ä r 
genomnött speciellt på + 6. L ägg även m ärke till nötningen av tändernas kontaktytor. 



Vi sdomständerna ä r minst abraderade (fig 17) D et blottl agda dentinet (tand-
benet) är i överkäken ljust brungult, i underkäken mörkt brunsvart. 

Underkäken. H öger sida finns bevarad från området bakom vi sdomstanden 
till regio 4- . I detta fragment kvarstår 8·-, som ä r relati vt intakt men med 
den främre väggen förlorad. 

7- är starkt söndervittrad medan 6- är lossnad men väl bevarad. 5-
finns kvar men ä r helt separerad från alveolen (hålet i käkbenet där tanden 
suttit ) Ti ll detta segment kunde sammanfogas frontsegmentet dä r inga tänder 
finns kvar. 

I den vänstra delen av m andibeln från regio - 6 till - 8 finns tre välbeva-
rade molarer (kindtänder ) 

De tre molarerna (kindtänderna ) på vänster sida i underkäken ha r kari es-
likn ande tandhalsdefekter med krafti g brunfärgning av rotytan. Liknande 
defekter finner man på 3 + och 2 + ( fi g 1 8) medan blottlagda rotytor i över-
käken för övrigt är vitgula och helt intakta. Om dessa defekter utgöres av 
kari es m anifesterad under li vstiden ell er av postmoral utlösning ä r svårt att 
äga. Även tuggytornas blottlagda dentin på - 6 och + 6 uppvisar en kari e•-

liknande struktur. 

Aldersbestämning: Individens ålder har bestämts med hjälp av kvarvarande 
tänder. Två metoder har använts. J ämförelse har gjorts med den av Mil e 
( 1962) beskri vna metoden, där nedslitningen hos molarerna i olik a åldra r 
bestämts, och med mikroskopisk metod, där sex olik a faktorer i tänderna 
hårdvävnader studeras (Gustafsson 1950, Johanson 197 1) Åldern på den grav-
lagda individen torde li gga mell an 30 och 40 år. 

Benfragmenten har tydli gen beroende på lokali sationen i graven utsatts för 
olik a stark ytterpåverkan. Somliga fragment uppvisar en till synes helt normal 
benyta. Detta gäll er speciell t överkäksdelarna, vi ssa parti er av tinningbens-
fragmenten samt vänster käkledsparti. 

Vid röntgenundersökningen av ma teri a let ( fi g 1 9 ) finner man att alveolar-
utskottet i överkäken uppvisar en täm ligen normal benstruktur medan under-
käken på höger sida har ett helt avvikande utseende. Strukturen är hä r mycket 
tät med en markant marmorisering. Rötterna på 8- och 7- går svårli gen att 
skilj a från omgivande ben med avseende på röntgentäthet. Bilden likn a r myc-
ket den som fanns hos ärkebiskop Absalon ( Pedersen 1 949) 

V id fyndet var 8- lös och företedde mycket korta ti ll synes ej färdigbi ldade 
rötter. D å alveolerna granskades fann man, delvi s som ett pulver, resterna av 
de vittrade rötterna. Även den - vid yttre inspekti on - relati vt intakta kro-
nan synes på röntgenbilden demineraliserad. 

Fläckvis radiolucenta4 (mörkare ) zoner inom tandsubstansen, sannolik t 

beroende på demineralisation, synes även i kronan 7 +, rötterna 5 +, 4 +, 3 +, 
2 + samt både kronorna och rötterna + 4, + 5, + 6 samt 6- och 7- . A n-
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Fig 1 8. 3 +, 2 + Obs. de 
blottlagda rotytorna med 
defekter som li knar tand-
ha lska ries. 



Fig 1 g. Röntgenbild av det samlade odontologiska materialet. 

märkningsvärt är att kronor och synliga rotdelar av + 4, + 5 och 6- vid yttre 
inspektion är helt intakta. 

Den lösa underkäkstanden, som antages vara 5- uppvisar en liknande inre 
radiolucens ( fig 20) Rotytan företer inga yttre defekter svarande mot den på 
röntgenbilden synliga radiolucensens utbredning. Denna synes också omgiven 
av en relativt smal zon normalt röntgentät tandsubstans, som möjligen skulle 
kunna svara mot rotcementet. Denna dentinolys eller sönderfall av dentinet 
har med stor sannolikhet utgått från pulparummet. 

Vidare skall noteras att det i de radiolucenta områdena i tänderna rikligt 
förekommer linjer påminnande om sprickbildningar. Dessa sprickor, som i regel 
är korta och har oregelbundet och krokigt förlopp, synes ej i något fall genom-
sätta normal tandsubstans utan är begränsade till de demineraliserade radio-
lucenta partierna av tänderna. Detta till skillnad från de långa, ofta med 
tandens längsaxel parallella, torrsprickorna i tex 4 +, 3 +, + 7 samt den lösa 
premolaren från vänster underkäke. 

På grund av den kraftiga nötningen av tändernas bitytor har avlagrats sk 
sekundärdentin. Detta förekommer speciellt i sexårständerna, där kronpulpa-
rummen är till största delen oblitererade. Inga tecken på inflammatoriska 

processer är synliga vid rotspetsarna. 



Kronan på 2 + uppvisar en missbildning, en dens invaginatus. 
Rotanatomiskt kan noteras, att visdoms tänderna ( 8- och - 8 ) inte är väl-

utvecklade och överkäkens visdoms tänder ( 8 + och + 8) har något komprime-
rande rotsystem, + 8 har i själva verket endast två rötter. 

De tomma alveolerna i underkäken är visserligen grunda, men detta kan 
mycket väl ha orsakats av postmortal förstöring av omgivande ben. Alveoler-
nas jämna begränsning visar ingen tendens till benläkning utan ger snarare 
vid handen, att dessa tänder funnits under li vstiden men sedan postmortalt 
försvunnit. 

M arginalt förekommer en viss bennedbrytning, speciellt i kind tandsregionen. 
Dessa destruktioner kan ha kommit postmortalt, men då i överkäken tandsten 
finnes approximalt, speciellt distalt 6 + och + 6 samt mesialt + 7 ( fig r 7), kan 
man tänka sig att bendestruktionen här skull e vara orsakad av en marginal 
parodontit. Tandsten finnes även mellan + 4 och+ 5 samt + 5 och + 6. 

Den blottläggning av tandhalsarna och rötterna som är speciellt markant i 
underkäkens sidotänder kan ha orsakats av marginal parodontit. 

En mycket intressant fråga är om människan på denna tid, alltså c 2000 

f Kr hade karies. Tidigare har nämnts de cementkariesliknande tandhalsdefek-
terna på vänstra underkäksmolarerna samt på 3 + och 2 + ( fig r 8 ) 

Även det ocklusalt blottlagda dentinet uppvisar i vissa tänder förändringar 
som makroskopiskt påminner om dentinkaries och man finner även i röntgen-
bilden en ocklusalkariesliknande radiolucens i 5 + Några emaljk ariesliknande 
defekter kan ej konstateras vid klini sk granskning. 

Fig 20. Röntgenbild av 
5 - i två olika projice-
ringar visar radiolucen-
sens utbredning. Obs. 
den normalt röntgentäta 
randzonen på roten. 
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III Utläkt skada i tinningbenet efter stridsyxa? 

Trepanation ell er stridsskada? 

Fig 2 1 V änster sidas käkledsom-
råde. I tinningbenets övre del sy-
nes den välbegränsade skadans 
nedre del. 

Tinningbenkomplexet uppvisar en intressant företeelse. Här finner man, c 
I ,5 cm ovan yttre hörselgångens mynning, de nedre begränsningarna av elt 
hål. Hålets övre begränsning kan tyvärr ej rekonstrueras då detta benfragment 
saknas. Av formen på den undre delen av hålet vågar man anta att detta 
varit ett symmetriskt ovalt hål med största höjd c 2 cm och största bredd 
c I cm (fig 22) 

Speciellt anmärkningsvärt är att hålets kanter synas jämna och kompakta-
klädda, vilket tyder på en benläkning (fig 23) Det föreligger här en skada 
eller trepanation som individen erhållit och läkt under in li vstid. Kanske har 
denne man lyckats överleva ett slag av en stridsyxa eller skada från en pilspets. 
Att det skulle röra sig om en man är tämligen säkert, då arkeologerna i graven 
även påträffade en stridsyxa (se I ovan) 

Kan detta vara en s k trepanation? 

Bruket att trepanera kan följ as långt tillbaka i tiden, de äldsta fynden torde 
datera sig från neolitisk tid omkring 3000 år före vår tideräkning och ä r 
gjorda i Europa, kring Donau (Henschen i956) Uppgifter finnes dock att 
ryska arkeologer vid utgrävningar vid Dnjepr funnit trepanerade kranier som 
skulle vara betydligt äldre än tidigare kända och härstamma från mellersta 
stenåldern, omkring 8000- 1 0000 år före vår tideräkning. 
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Fig 22. Konstruerad bild av skadans läge och utbredning i tinningbenet. 
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Hålen skull e vara ovala och av endast 1 6 - 1 g mm storlek, belägna, som 
vanli gen är fall et, i vänstra halvan av kraniet, särskilt inom hjässbenen, men 
även i nacken och i pannbenet har trepanationer företagits. På utseendet av 
öppningens kanter kan man se, om operationen företagits en avsevärd tid före 
döden ell er omedelbart före döden ell er rent av på kraniet av en död. Det tycks 
vara en rätt allmän föreställ ning att trepanering i gångna tider alltid utförts 
på levande, men detta anses numera vara ett misstag. Det är emellertid ofta 
omöjli gt att se, om man har att göra med en operation på en levande ell er 
trepanation av en dödsskalle. På en levande inställer sig omedelbart efter ope-
rationen en vävnadsreaktion, som genom ombildning av ben småningom under 
loppet av flera veckor leder till en avrundning av de vassa benkanterna. Hål-
tagningar, som lett till döden efter kortare tid, kan på gammalt benmaterial 
all s icke skilj as från sådana som gjorts efter döden. 

I det här aktuell a fallet talar all t för att benskadan uppkommit genom ett 
slag från en stridsyxa ell er pilspets och inte genom en trepanation. Själva loka-
lisationen talar för detta. Skadan är befintlig i en del av kraniet med visser-
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Fig 23. Röntgenbilden av 
skadans nedre begränsning 
visar tydligt de jämna, av 
kompakt ben klädda kan-
terna, vilket utgör resulta-
tet av en läkningsprocess. 

Jigen tunt ben men tjock muskelvävnad, där aldri g trepanationer iakttagits 
och själva skadans utsträckning motsvarar nästan exakt änden på den typ av 
stridsyxa som då användes och som i detta aktuella fall även påträffades i 
samma grav ( fig g) 

NOTER 

1 Medan museets personal undersökte lång-
dösen rapporterade grävmaskinist Malte 

i l sson, Docentgatan 9 C, Malmö att 
han schaktat fram en grav. Undersök-
ningen utfördes av M Dieden, M Gull-
strand och förf. - Fyndet ("Bronsyxan 
an! 14") har inv nr MHM 2686. 

2 En! dateringsattest för prov Lu-474 av 
den 23.2.1971 utfärdad av S Håkansson 
( C 14-åldern baserad på halveringstiden 
5568±30). - Cr4-åldern motsvarar in-
te den absoluta åldern, som för prover 
från yngre stenålder, kan vara betydligt 

högre än Cr4-åldern. Jfr Tauber: Dans-
ke Kulstof -14, Dateringer af arkeolo-
giske Prnver III. Aarböger f Nord Oldk 
og Hist 1970, s 120 ff. 

3 Enligt Haderups registreringssystem inne-
bär + överkäke, - underkäke. När 
tecknet är placerat till höger om siffran 
indikerar detta höger sidas tänder och 
vice versa. 

4 Radiolucent: mera genomsläpplig för 
röntgenstrålning - ger mörkare partier 
i röntgenbilden. Radiopak: mindre ge-
nomsläppning ger ljusare partier. 



LJTTERATUR: 

Andersson, G, 19 70, Stridsyxgraven i Ullstorp. Sem . uppsats, stencil. 

Becker, C J , 1954, Di e Mit tel- Neolithi schen Kulturen in Sudskandinavien. Acta Achaeo-
logica, XXV 

Burenhult, G, 1971 , R apport, ATA , MHM. 

Burenhult, G, 197 1, En bå tgrav frå n yngre järnålder i Fosie socken. Limhamniana. 

Glob, P V , 1944, Studier over den jyske Enkeltgravskultur. Aarböger f. Nord. Oldk. 
og Hist. 

Gustafson, G, 1950, Age determination on teeth, J. Amer. dent. Ass. 4 1, 45- 54. 

H enschen, F , 1965, Kraniets kulturhistori a. Stockholm 1965. 

H åkansson, S, 1972, U niversit y of Lund R adiocarbon D a tes V R adiocarbon, Vol. 14, 
Jo. 2. 

Johanson, G, 1971, Age determinations from huma n teeth. Odont. R. 22, suppl. 22. 

Madsen, H J , 1970, To dobbeltgrave fra j ysk enkeltgravskultur. Kuml. 

Malmer, M , 1962, Jungneolithi sche Studien. Acta Arch. Lundensia. Ser. in 8° Nr. 2, 
Lund. 

Mi les, A E W, 1962, Assessment of the ages of a population of Anglo-Saxons from Lheir 
denti tions. Proc. R . Soc. Med. 55, 881- 886. 

Oldeberg, A, 1952, Studien uber die schwedische Bootaxtkultur. Stockholm. 

Pedersen, P 0 , 1949, T render og tandsygdomme hos nogle hi storiske personer. Tand-
l regebladet 1 2, 197-2 2 1 

Roth, I , 1966, En stenå ldersboplats vid Fosie Boställ e. M almöfynd. 

Salomonsson, B, 197 1, Malmötraktens förhi stori a . Malmö stads historia I. 

Bengt Salomonsson 
Malmö Museum 

Malmö 

163 

Håkan Håkansson 
Gunnar Johanson 
Tandläkarhögskolan 
Malmö 



Studentmötet 1 Malmö och Lund 

JUnl 1862 

Några intryck efter ett par samtida skzldrzngar 

Av SvE. SvENSSO 

Vid det tudentmöte, om hölls 1 856 i Uppsala, föreslogs det, att nästa am-
mankom t skulle förlägga till K öpenhamn och Lund samt avhåll a 1861, 
detta enli gt den mötesberättelse, om utgavs 1863.1 Emellertid ansåg det 
lämpligt att uppskjuta mötet ett år, enligt samma källa på grund av den 
politi ka oro, om rådde i början av sextiota let. Av amtida skildrin gar fram-
går det, att det var en pänning mell an ven kar och norrmän om det gällde 
att dämpa, och därav följer den gan ka äkra slutsatsen, att tåthållarstriden 
var or ak till att studentmötet inte kom till stånd förrän 1862. Som samling -
plat be tämdes Malmö. Där och i Lund kom alltså den inledande proce-
duren att avverka , medan huvudförhandlingarna förbehölls Köpenhamn. 

Mötet i Köpenhamn blev ett fi a ko. Dess syfte var, att studenterna skull e 
demonstrera en mäktig och helst fullt ali g anslutning till den danska Eider-
politiken,2 och å kedde också, så länge det bara var fråga om frikostiga 
löften i form av till intet förbindande bombasti ka tal. Men då den danske 
kalden och politikern Carl Ploug vid ett möte på Börs alen krävde försäkran 

om att de närvarande kulle verka för ett kandinavi kt försvar förbund och 
slutade med be värjelseformeln . "Det kal ske !" svarade enligt upsalaberät-
telsen "fl era rö ter", vilket uppenbarli gen betyder en minoritet, med instäm-
mande. En norsk deltagare, G A Krogh förklarade direkt, att beträffande ett 
försvar förbund kunde norrmännen inte avge något bindande löfte.3 

I de fl e ta historiska fram tällningar ägnas så gott som hela intresset åt 
den del av tudentmötet 1862, som tilldrog sig i Köpenhamn. Mötet i Malmö 
och Lund har råkat komma i skymundan. M en de högtidstal, som höll dä r, 
förefall er i själv a verket genom sin relativa reali m mer intresseväckande ä n 
de mot varande prestationerna i Köpenhamn. I Malmö och Lund yttrade 
efter vad det förefaller inte ett ord om Eiderpolitiken. I ställ et försökte man 
precisera skandinavismens innebörd och rätta till den missämja mell an norr-
män och svenskar, som hade in rot i ståthållarfejden. 



Bakgrunden till ståthåll arstriden var följ ande. Omedelbart efter sin tron-
bestigning 1859 ställde Karl XV i utsikt, sedan han överlagt med sina båda 
mest förtrogna rådgivare, Kirch-Reichenwald i Norge och H enning Hamilton 
i Sverige, och sedan saken vid en middag på Ulrik sdals slott diskuterats mellan 
kungen, D e Geer, M anderström och Hamilton, att han om norska riksrådet 
beslöt upphäva det i Norge mycket impopulära ståthåll arämbetet inte skulle 
använda sig av den vetorätt, som tillkom honom.4 Riksrådet grep den ut-
sträckta handen, men eftersom ärendet i Sverige ansågs beröra även svenska 
intressen - på norskt håll hävdades, att det förelåg en rent intern norsk 
angelägenhets - utsattes norrmännens åtgärd och kungens eftergivenhet både 
inom den D e Geerska ministären och inom ståndsrik sdagen för så stark kritik , 
att K arl XV såg sig nödsakad att mot givna utfästelser vägra sin sanktion. 
Reaktionen blev kraftig både i stortinget och i norsk press. 

Vad som således hänt, kunde inte annat än uppfattas som ett dåli gt omen 
för den svensk-norska unionens bestånd. Det ha r påståtts, att ståthåll arstriden 
delat den svensk-norska unionens histori a i två delar, en ljusare och en mör-
kare.6 Visserligen dämpades den omedelbara misstämningen något genom De 
Geers och den norske statsministern i Stockholm Georg Sibberns förmedlande 
infl ytande7, men det mörka minnet av vad som skett satt kvar Dess första 
verkan för studentmötets del blev allt så, att sammankomsten uppsköts ett år 
Inte desto mindre kom oron för Skandinaviens framtida öden att sätta sin 
prägel på mötets förlopp trots den, kanske ibland något bullrande, festivit as, 
som traditionsmässigt utvecklades. 

Först och främst märktes den rådande förstämningen på de tal som höll 
vid mötet i Lund och vid förspelet ti ll detta i Malmö men också på sam-
kvämet man och man emell an. Det lär ha hänt, att de ·svenska och norska 
deltagarna, som ju samlats för att ge stöd åt sina danska kamrater, väl så 
mycket sökte animera sina egna inbördes förbindelser 

Georg Brandes, som tjugoårig deltog i den del av studentmötet, som var 
förlagd till Köpenhamn, berättar i sin "L evnad" :8 

" Ganske svagt kunde det foles ved M0det, at Svenske og Norske dengang 
egenli g havde mera Glaede af hverandre og i h0jere Grad betragtede sig som 
ammenh0rencle, encl de hver for sig ansaa sig for sammenh0rencle med de 

Danske, som jo stod udenfor det politi ske Forbund. Jeg var maaske den eneste 
af de Danske, der troede at spore det, men da jeg mecldelte min formentli ge 
Iakttagelse til en ung begavet Normand, indlod denne sig saa lid et paa 
Im0degaaen, a t han blot svarte: H ar ogsaa De bemaerket det?" 

Den iakttagelse Brandes här gjort utan att, som det förefaller, rätt uppfatta 
dess bakgrund, bestyrks av uppsalaberättelsen (s 49), där det framhävs, hur det 
hjärtli ga förhållandet mell an svenskar och norrmän, "som från första ögon-
bli cket så gripande gav sig till känna'', sedan oförsvagat for tl evde " i det enskild a 
umgänget och i festens brus" Fenomenets orsak, den nyss upplevda union•-
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tvisten mell an Sverige och Norge, kastade ofrånkomligt en skugga över ett 
par av de högtidstal, som framfördes vid mötena den 1 o juni i Malmö och 
den 1 1 juni i Lund. 

Den tala re från norsk sida, som främst manade till glömska av det fram-
farna, var i båda fallen rektor J Friis från Kri stiansand. Vid det mycket 
festli ga för att inte säga uppsluppna samkvämet i Konung Carl den 15 :de 
husarregementes ridhus vid Drottningtorget i M almö gick Friis dagens brän-
nande unionsfråga in på livet. V ad han sade, återges på rätt vari erande sätt 
i föreli ggande refera t, den mötesberättelse, som följ ande å r trycktes i Upp-
ala, samt tre norska tidningar,9 av vilka emell ertid två saxa t sina korrespon-

denser ur danska koll eger. Enligt Christi ania-Posten uttryckte Frii s en önskan 
"om enighet mell an norrmän och svenska r och kall ade den man va r man 
niding, som sådde draktänder mell an de två landen'',10 varpå den bekante 
malmöborgaren, spannmålshandlaren, industri grundaren och riksdagsmannen 
Carl-Jöran K ock i ett sva rstal försäkrade, att ingen svensk man med broder-
landet vill e någon annan förening än den, som stöddes på gemensamma in-
tressen och på "gemensamhet i ä ra, säkerhet och anseende".11 Kocks anfö-
rande tycks ha framförts med imponerande kraft , ty det å terges någorlunda 
amstämmigt av de närvarande referenterna. 

Följ ande dag, då mötet va1· förl agt till Lundagård utanför det gamla uni-
versitetshuset, tog Friis åter till orda i samma ämne. I ett strålande solsken, 
om gav sammankomsten en festi vitas, som saknades de följ ande dagarna i 

Köpenhamn, där tä ta regnskura r endast tillfälli gtvis avlöstes av kortvariga 
olglimtar, hade akademiadjunkten i litt eraturhistori a, sedermera latinprofes-

sorn A lbert L ysander först utbragt en skål för Norge och skildrat landet som 
det mest typiskt nordiska av de skandinaviska länderna, det land varifrån 
Tegner och Oehlenschläger hämta t ämne för sina mest berömda skapelser .12 

Det norska folk ets egenartade blandning av hårdhet och trofasthet betonade 
han. Norrmannens handslag var lik a fast som hans kniv stundom satt löst, 
och lik som den ena dalen i Norge ofta ett halvt å r i sträck ä r avstängd från 
den andra, således förefall er norrmannen " vaere sig selv nok'', ända till de 
hans hjärta i allv a rets stund dubbelt varmt öppnar sig för hans frände.13 

Det var som sva r på Lysanders tal som rektor Frii s åter tog upp och vida re 
utförde de tankegångar, som han föregående dag framkasta t i Malmö. H an 
sade sig inte kunna undertrycka den iakttagelsen, att vid sidan av de glada 

Ovan : Uppsalas bestyrelse för studentmötet 1862. Stående fr v: Carl Johan E ngstrand, 
Bengt Lilj eblad, Isak Sven Landtmansson. - Si ttande fr v : M ori tz Rubenson, Gusta f 
Fredrik Gillj am, C las Theodor Odhner och T heodor Magnus Fri es. 

Nedan : K öpenhamns bestyrelse vid samma till fäll e. - Stående fr v: Sophus Scaveni us 
:\Tell eman, Carl Goos, Johan Nikola i Agathon Madvig, Oscar Storch, Christi an Eskil d 
Theodor H ansen, V ilhelm Rode. - Sittande fr v: Oldenburg, M artin H ammeri ch, Carl 
Ploug, Andreas I ngerslew och Christi an Lund. Foto KB, Stockholm. 
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minnen och vackra bevis på vänskap, som mötte festdeltagarna " här'', trängde 
sig också bittra och närliggande erinringar fram, som kastade en skugga över 
deras väg, erinringar som manade all a att hålla fast vänskapen och det bro-
derliga förbundet " för ögat och i hjärta t", ty också om de ett ögonbli ck kunde 
fördunkla " pagten" ( unionsfördraget), kunde och borde de aldri g komma 
den att brista. - - - Allt tal och all strävan, som gick ut på de båda 
nationernas å tskiljande, betraktade norrmännen som en oförsynthet /en For-
mastelse/, ty "din sak, svenske broder, är vår, och vår sak är din !" 14 

I detta sammanhang föredrogs en dikt av H enrik Ibsen, som fr ån början 
bar titeln " I Lund" men sedan i uppsalaberättelsen, troli gen på grund av de 
placering på festschema t, kall ades " For Sverrig".15 Fastän dikten avgjort inte 
var särskilt melodisk i sin utformning, sjöngs den av De norske studenters 
ångförening. Oavsett att den egentligen diktats för att glorifiera Skåne som 

viktig föreningslänk mellan Danmark och de övriga skandinaviska staterna 
och Lund som platsen för skandinavismens födelse, fick den nu göra tjänst 
om en hyllning åt Sverige i dess helhet. Att den var mer optimistisk i sin 

framtidstro för den skandinaviska sammanhållnin gens del än rektor Friis tal, 
betyder mindre. I grund och botten ansattes Ibsen ibland av samma tvivel 
som ham festtalande landsmän på norrmännens vilj a och förmåga till politi sk 
ideali sm, därom vittnar på fl era ställ en hans skandinavistiska diktning, inte 
minst den som tillk om efter studentmötet 1862. Kongs-emnerne från 1863 
handlar om den splittring, som 'Så ofta fö rl amat norsk handlingskraft. I Peer 
Gynt tecknas den norska benägenheten att "vaere sig selv nok" Att L ysander 
i sitt lunda tal berört både Norges splittring och norsk självgodhet, kan mycket 
väl vara en ti ll fälli ghet men behöver inte vara det. 

Att en synnerli gen all varli g maning ti ll 'självrannsakan präglade både Friis, 
K ocks och Lysanders anföranden, är ofrånkomligt, men ändå är det inte 
detta all var som träder mest fram, när man betraktar mötet i dess helhet. 
De med akademisk pompa framförda högtidstalen, som åtföljd es av fanfarer 
och kanonsalu t samt varvades med inte mindre högstämda dikter, och först 
och främst den mycket uppsluppna stämning, som oavbrutet härskade bland 
deltagarna, gjorde mötet i Malmö och Lund i övervägande grad till en glad 
ungdomsfest. Därom vittnar hela händelseförloppet, från ankomsten till Malmö 
förmiddagen den 1 o juni ti ll avfärden därifr ån följ ande kväll. 

Ｋｾ＠

Ovan: Lunds bestyrelse för studentmötet 1862. - Stående fr v: Carl Gusta f von Sy<low, 
Martin Weibull , Walter R W Ström. - Sittan<le: C Yngve Sahlin, Gusta f Ljunggren 
och Carl J akob Ask. 

Nedan : Christianias bestyrelse vid samma tillf äll e. Fr v: Christi an Homann Schwei-
gaard, Fredrik Gjertsen, N iels N icolaysen, Johan Edvard Thaasen och Emil Stang. 
Foto KB, Stockholm. 

169 



Till M almö anlände på förmiddagen den 1 o juni vid tiotiden med fartyget 
Lindesnae 2 5 1 norrmän, med vilk a en deputation på 30 dan ka r snart för-
enade sig. Uppsali ensarna kom först vid tolvtiden med ångfartyget a f Chapman. 
D e va r till antalet 296, inberäkna t två norrmän och två finnar. Frå n Lund 
kom 198 studenter, som för mötet kull offrat en del av sin ommarsemester 

I en proces ion, dä r man särskilt lade märke till norrmännen med <lera 
varta och up ali ensarna med deras vita mössor, tågade deltagarna vi a Stor-

torget ti ll Ridhuset vid D rottningtorget. Det nor ka Aftenbladets korrespon-
dent fann, att Stortorget inte bara var ett verkli gt stort uta n dessutom ett 
"smukt" torg. Den massa människor, som i dagens anledning rörde sig på 
gatorna, vi ttnade om att Malmö var en " betydande" stad. H ela vägen, där 
proce ionen drog fram, hälsade studenterna av festklädda damer, som fyllde 
fön terna, med näsduksviftnin gar och blomsterka tningar 

Studentmötet 1862, vilk et - som ovan nämnt - i politi skt avseende kom 
att bli å betydel elöst, att en dansk historiker beteckna t det om det bety-
delselösaste av all a adertonhundra ta lets studentmöten, ha r i yttre iscensättning 
karakteri erats om det glan full a te. D etta omdöme motsäg inte av den 
upptakt mötet fi ck i Malmö. 

Husarregementet K arl den 1 5 :de ridhus var rikt smyckat. U ppsalaberättel-
sen skriver1G· "Den !ju a, rymli ga lokalen var makfullt prydd med festoner 
av blommor och grönt, med vapenskölda r, nordiska fanor och trofeer i de 
skandinaviska färgerna. Gentemot ingången re te sig ta la rstolen, omgiven av 
fanor och lövverk. Över densamma såg man en Minervabild i en lagerlund 
samt en vapensköld med namnen K öpenhamn, Chri tiania, Uppsala, Lund. 
Över huvudingången syntes svenska riksvapnet, å östra gavelväggen det nor ka 
och å västra det danska. Långa bord, dignande under bördan av utsökta an-
rättningar, upptog en god del av u trymmet, om dock räckte till för de virv-
lande skarorna av gäster och värda r " Värd kapet utövades av inte mindre 
än '250 av stadens borgare, något om gav en breda re social bakgrund å t sam-
mankomstens politi ska syfte. 

A nimerad blev tämningen redan från för ta ögonblicket. Borgmä tare 
J Malmborg före log, innan spisningen börj ade, att man skulle bilda ett 
" hatt-i cke-avtagningssäll kap" för att slippa hantera glas och assietter med 
en besvärande hatt under armen, vilk et omedelbart accepterades med jubel. 
Enligt Aftenbladets korrespondent utgjorde de påsittande huvudbonaderna ett 
märkli gt inslag i det m yll er av åtta till nio hundra personer, som i tre till 
fyra timmars tid rörde ig om varandra, bytte visitkort och be eglade broder-
kap de olik a nationalit eterna emell an. Så småningom blev stämningen å 

li vli g, att det föll sig svårt att uppfatta högtidstalen. Det magra refera1t 
korrespondenten sjä lv pre terar beträff ande inl äggen i Malmö ridhus bär syn 
fö r ägen. 

Först ta lade landshövding Samuel Troil för de nordiska kungarna. H an lov-
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Karl X V :s ri dhus vid D rottningtorget, uppfört 1850, var studenternas möteslokal i 
Ma.lmö. - Fotot är taget efter hösten 1897 då husa rerna fl yttade till de nya kasernerna 
vid Regementsgatan och ridhuset blev saluhall . I dag inrymmer byggnaden vagnmuseum. 

Foto M almö museum. 

prisade dem för att de inte bara inte hindrat utan rentav understött till-
komsten av det pågående mötet. Deras lyhördhet för vad som rörde sig på 
folkdjupet hade alltid varit så stor, a tt som Troil hävdade, med ett något fritt 
cita t av Geij er, Nordens historia varit dess kungars historia. Att den skål han 
därpå utbringade beledsagades av starka och ihåll ande hurrarop, såsom en 
referent intygar, berodde inte bara på ordinä r rojalism. Skandinavismen, som 
alltj ämt va r en rätt isolerad akademisk och litterär rörelse, behövde i hög 
grad stöd utifrån. Ett sådant hade från Krimkri get stått att få från kungli gt 
håll , först fr ån Oskar I , och just omkring 1862 förde K arl XV genom svenska 
ändebudet i Köpenhamn H enning Hamilton och vid personli ga möten med 

Fredrik VII förhandlingar om svensk-norsk hjälp å t Danmark mot att han 
jälv ut3ågs till den barnlöse danske kungens efterträda re. Det var ett må l, 

som väckte skandinavernas gill ande. Samtl iga unionskungarna, inte minst 
K arl XV, hyll ades exempelvi s av Ibsen med påfallande varmt kända dikter 

Mera kompliceradt förhöll det sig med skandinavernas utsikter att för sig 
vinna borgark lassen i de nordiska länderna . I Danmark våll ade detta inga 
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törre problem. Den le vig-holstein ka frågan förenade där kandinaver och 
borgerliga liberaler, Orla Lehmann och Carl Ploug var lika ivriga förkämpar 
för skandinavism om för liberalism. 

I Sverige hade i början av 1850-talet förhållandena varit någorlunda lik-
artade. Frihetsrörel erna i Europa och inte minst Danmarks strävan efter 
nederlaget 1848- 49 att rädda dan kheten i Slesvig följdes med ympati i 
borgerlig vensk press, framför allt Aftonbladet. Mot slutet av årtiondet 
vände emellertid vinden sig. O skar I :s och K arl XV :s försök att införliv a 
Danmark i unionen ogillade av liberalerna såsom förda över huvudet på 
regering och riksdag. En tärkt kungamakt om följd av dyna tiska landvin-
ningar vill e man ej veta av, inte hell er några militära risker för Ejderpoliti-
ken kull. I orge började man bli trött på d n union, som redan fann 
och ön kade inte des yt terli gare tärkande. 

Sådan var situationen, då tudentmötet hölls. D en frågan låg för vissa del-
tagare nära till hands, om den tåtliga fest, som Malmö borgare anordnat i 
ridhu et, möjligen kull e kunna tolka som ett var el för omslag i den poli-
ti ka väderleken. En tolk för sådana förhoppningar var den förste talare från 
dansk sida, om tog ordet. 

Sedan borgmä tare Malmborg ön kat de nordi ka universitetsrepresentan-
terna välkomna och en häl ning ång av jungit , be teg överl ärare H elms från 
Slesvig talar tolen. Som repre entant för den kandinavi ka land del, om på 
o-rund av in hotade dan khet o-ett den egentliga anledningen till mötet, ansåg 
han det lämpligt under tryka, att skandinavismen inte omfattade av en från 
det övriga amhället avgrän ad grupp. Studenterna var tale män för folken. 
Som ett vittne börd om att det förhöll sig å betecknade H elm det om är-
kilt betydelsefullt, att det första uttrycket för vad om rörde ig ho de unga 

idag kommit, inte från tudenterna själva, utan från borgarna. Allra m st be-
tydelsefullt var det, menade han, att det framfört av borger kapet i Malmö, 
denna gamla danska stad, var skil mä sa från itt forna moderland in te betytt 
nåo-on brytning utan en bindning med fa tare och fri a re band.17 

Lektor Thaasen från Christiania fi ck på in lott att vara för orge del. 
I tort ett in tämde han med för gångaren, fa tän inte med samma emfas. 
Först ökte han mera exakt be tämma kandinavismen program. Det om-
fattade, underströk han, både litt erära, ociala och politiska inslag. Att det 
uppenbarligen åtnjöt också borgarna ympati, gladde honom, ty den om-
tändigheten gav ett löfte om "at Nordens Sag vil finde en frugtbar Jord-

bund i Borgernes krafti ge Ager".18 
Efter ett leve för Sverige - H elms hade nöjt ig med en skå l för Malmö 

- jöng norrmännen en ång av Andreas Munch (en läk ting till den senare 
å berömde målaren Edvard Munch) Den nu rätt glömde Andreas Munch 

var orges kanske me t populäre dikta re inom såväl lyrik som drama omedel-
bart före Björnsons och Ibsen genombrott. 
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Försöken att teckna omfånget av skandiriavismens revir var inte med H elms 
och Thaasens tal avslutade. Skandinavismen nöjde sig inte med bara en 
litt erär samverkan mell an de nordiska folken ell er med att det ena folk et 
hjälpte det andra i nödställda ·situationer . Det yttersta målet var de skandi-
naviska sta ternas sammansmältning till en politi sk enhet, ett stort, helst mäk-
tigt, Skandinavien. För den poängen stod docent Engstrand från Uppsala. 
H an jämförde studentmötet med forntidens vikin gatåg. På väg till det egent-
li ga målet brukade vikjngarna gåra strandhugg. Ett sådant strandhugg var 
studenternas påhälsrung i M almö, vilk et han kall ade "denna verksamma och 
blomstrande handelsstad'', som ägde inte bara materi ell a utan också andliga 
intressen och utgjorde "en förpost till Lundagård" Men studenternas verkli ga 
mål var ett annat. "Det är önskan om ett erugt, stark t, förenat Skandinavien, 
om dri vit oss ut på detta tåg".19 

Som en rä tt skarp kontrast till denna optimism i överkant kom så rektor 
Frii s och köpman Kocks försök att lappa ihop vad lappas kunde av den redan 
något söndriga förbindelsen mell an svenskar och norrmän. För deras anfö-
rande har ovan redogjorts. Nämnvärt tycks de inte ha inverka t på den redan 
höga feststämningen. Af tenbladets referent klagar över att "det föll sig något 
vårt för de olik a talarna att göra sig hörda och för de rikti gt uppmärksamma 

åhörarna att få något gott ut av dem" Frii s förekommer över huvud inte i 
hans referat från malmömötet, och Kock har fått ett synnerli gen knapphändigt 
omnämnande. 

Sedan lundaprofessorn Yngve Sahlin (egentligen uppsaliensare, uppehöll 
professur i fil osofi i Lund från 1859) utbragt ännu ett leve för M almö och 
hälsat studenterna välkomna till Lund, uppfordrade borgmästa re Malmborg 
- som enligt Christiania-Posten lett festen med ett " lune", som man säll an 
träff a r på hos dirigenter - de närvarande att som sed var vid borgerli ga 
till ställningar dricka ännu ett glas före uppbrottet. 

U nder nya blomsterhyllningar från fönstren gick processionen mot stationen. 
På Östergatan inträff ade ett intermezzo, som väckte minnen fr ån en tid, då 
kandinavismen visserli gen rönt motstånd men ännu inte lidi t något verkli gt 

bakslag. Utanför en byggnad vid Österga tan gjordes uppehåll. Där bodde det 
skånska prästerskapets senior, den nu blinde prosten Gullander.20 H an hade 
vid det stora studentmötet 1845, det då Strandberg i Lundagård läst upp sin 
dikt Vaticinium och Orla Lehmann hållit sitt berömda tal i Kri stianborgs 
Ridehus, hälsat deltagarna välkomna på Knutsalen i Malmö rådhus. Nu stod 
han gammal och blind i ett fönster och mottog ungdomens hyllningar " Med 
tårar i ögonen till vift ade han den förbidragande ungdomen sin hä lsning och 
välsignelse. M ånga skyndade fram till fönstret för att trycka den ä revördige 
åldringens hand."21 

Järnvägsresan till Lund blev en upplevelse för deltagarna, norrmän såväl 
om svenskar Den första järnvägsbiten hade i Norge öppna ts 1854, i Sveri ge 
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två år senare. Förbindelsen M almö- Lund var något mer än fem år gammal. 
Att den över huvud exi sterade va r i inte lit en mån landshövding Troil för-
tj änst, densamme som ny s ta lat vid fe ten i ridhuset. Aftenbladet korre pon-
dent kildrar re an på följ ande sätt. 

" Paa Stationen ventede o ett fe tli g mykket Extratog, og Kl. 4 t dampede 
vi af ted nordover mot Lund, hvis to spid e S0 tertaarne vi kimtede mot 
H ori sonten. Det var en herli g Fart rnell em det ri ge, frugtbare Land kab -
for os Nordmaend et li ge aa ny om tilt alende Syn. I en fl yvende Fart drog 
vi fo rbi di e Kl ynger a f smaa Hu e, fordi den nye, store Landbrug skole -
Alnarp Slot - en herli g Bygning rnidt i en praegti g Park fo rbi de store 
Kl ynger af praegtige Kreaturer, om gik paa Grae i Naerheden av Linj en 
og endnu ikke syntes a t vaere bleven ganske fortroli g med den pibende D amp-
hest - og saa var vi efter 20 Minuters Forl0b i det gamle Lund." 

Studenter mötte på bangården och förde gä tem a till Akademiska förening-
en nybyggnad och Tegner pla tsen, där fördelning kedde till inkvartering i 
lundensiska familj er, om med " vensk banco" sökte håll a tämningen vid 
makt ho redan i Malmö hårt an trängda ungdomar, at t döma av Af tenblads-
korre pondenten berättel e. 

Följ ande dag, den r 1 juni, börj ade med ightseeing under sakkunnig led-
ning. Att en värd i iver att vi a all t evärt han äger kan bli rätt besvärande 
för tre ade gä ter, det vit tna r Aftenblad referenten b rättelse om. In te de to 
mindre ger den en så pass levande bild av det dåtida Lund, att den här skall 
citera in exten o. 

"För t skulle man nu be e den märkli ga gamla domkyrkan med sina många 
märkli ga vittnesbörd om den nordi ka forntiden konst, med sin tora präk-
tigt välvda kryptkyrka, dä r den na iva fram tällnin gen av jä tten Finn och 
han hu tru, då de öker bryta ner kyrkan, tilldrar ig mer intre se än ju t 
beundran. Därefter måste man över i Botaniska trädgården med de många 
härli ga träden och med buxbom häckar, så höga och tä ta som murar, sedan 
upp i akademibyggnaden på vindeltrappor, byggda av grova ekplankor, in i 
det vackra välordnade biblioteket och upp i det astronomiska observatoriet i 
byggnadens torn, varifr ån man har en härli g utsikt över Lund med dess röda 
tak mitt bland trädgårdarna - "ett fat med kräftor, nerl agda i dill " -
över det fruktbara Skåne, " Sverige kornbod'', över det blå Sundet till Själ-
land och K öpenhamn. Knappt hade vi blitt färdiga med detta, förrän vi må te 
upp i den Akademiska föreningen till en storartad frukost, som var arra:1gerad 
i Solennitetssalen. D et var en glänsande lokal med gall erier runtom samt 
vackert dekorerad. H är, lik som i M almö, åt man under härli g taff elmusik av 
Husarregementets musikkår Då denna enbart materiell a del av festen var 
förbi, gick man ner i Lundagård, trädgården kring akademibyggnaden, dä r det 
mitt framför ingången till denna var rest en talarstol, dekorerad med rött 
ammet, varpå karl avagnen anbragts i gyll ene stj ärnor I Lundagård hade all a 

stadens och traktens vackra damer amla ts, och vi främlingar hade anledning 
att låta oss fängslas av deras älskvärdhet. Jag säger vi - men det borde jag 
egentligen inte göra, ty för min del uppehöll jag mig i närheten av talarstolen 
hela tiden." 
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Studentmötena formade sig till verkli ga folkf ester. Bi lden visar avskedshyllnin garna i 
Köpenhamn efter huvudförhandlingarnas slu t den 1 7 juni 1862. - Samtida litografi 
efter foto. KB, Stockholm. 

Med andra ord. referenten hade, vis av erfarenheten från föregående dag, för 
att kunna uppfatta talarna ordentligt, sörjt för en plats på allra främsta 

parkett. 
Den högtidlighet, som nu tog sin början, blev på grund av det strålande 

vädret och de ofta spirituell a, alltid fyndiga talen en av höjdpunkterna i 
1862 års studentmöte. 

Biskop Thomander erinrade först om att det ju idag var den 1 1 juni. Det 
var den dag, då man enligt Holberg borde betala ell er åtminstone erkänna 
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sina skulder. Var var då naturligare än att Norden folk idag dekla rerade 
sin kuld till sina två kungar Karl XV och inte minst Fredrik VII , som fa tän 
av gammal fursteätt och född till suveräniteten, ändå avskaff ade den utan 
att edan försöka ta den tillb aka. T alet följd e lik om all a följ ande kålar av 
kanonsalut och fanfarer.22 

L ysander långa och mycket upp kattade tal, trot a tt det delade ut både 
ro och ri s å t norrmännen, följd e sedan av rektor Friis allvarli ga räfst med 
nor ka och svenska strid tuppar Så kom en lång rad mera ordinära fest-
ta lare. M agister Martin Weibull, senare fram tående profes or i historia i 
Lund, varm skandinav, utbringade en skål för D anmark, om be va rade av 
adjunkten i Aarhus Edvard Erslev (farbror till den bekante dan ke historikern 
Kri sti an Erslev) .23 Därpå fi ck två lunden iska profes orer ordet, litt eratur-
historikern Gu tav Ljunggren och shakespeareöver ätta ren Carl Augu t Hag-
berg. Den senare talade för Island, lik som en lundastudent H all beck (förmod-
li gen identisk med en bekant dåtida tecknare Carl Svante H allbeck) erinrade 
om ännu en frånvarande gä t, Finland. Det va r en synnerli gen otacksam upp-
gif t, om oundvikligt må te ha fört tankarna på Strandberg uppträdande på 
samma pla ts och av samma anledning 1845. Den bekante nor ke kalden 
Johan Welhaven, Odhner och den danske latinprofe orn M advig av lutade. 
D et var en imponerande rad kulturpersonligheter om antingen redan för-
värva t ell er nart kulle komma att förvärva tor ryktbarhet, om i Lund 
bragte sin tribut å t skandinavi men. 

Med av ked i respektive värdfamilj er, avmar ch till stationen under nya 
blomsterhyllningar, nya ovationer i M almö och kappsegling mellan Lindes-
naes, a f Chapman och nyin atta H elsingborg fram mot den huvudsakli ga te mö-
tesplatsen Köpenhamn24 avslutades en verkli gt full späckad dag. 

D en politi ska kandinavismen led 1864 ett komplett nederlag, om den edan 
aldrig kunnat repa sig från. D anmark måste kämpa en ojämn kamp mot 
en överlägsen motståndare utan hjälp från kandinaviska bröder. Den hi to-
riska utvecklingen gick sin väg fram utan hänsyn till ungdomliga manife ta-
tioner och en taka ideali ter målsättningar. Hur kunde något ådant ske? 
D et var en fråga, som det föll ig naturligt att täll a för en ideali st med ro-
mantisk bakgrund. H enrik Ib en tällde och ökte besvara frågan i sit t stora 
idedrama Brand. 



NOTER 

1 Studentmötet i Lund och Köpenhamn 
1862, Upsala 1863, s 1 I det följ ande 
citeras detta arbete under benämningen 
'" ' ppsalaberättelsen" 

2 Ar 1460 hade en bestämmelse fastslagi t, 
att Slesvig och Holstein för all framtid 
skull e va ra förenade och in te fi ck åt-
skil jas. Denna uppenbart förl egade be-
stämmelse, som fl e ra gånger överträtts, 
åberopades vid mitten av 1800-ta let i 
T yskl and, då den slesvig-holsteinska fr å-
gan blev aktuell , G Egelhaaf, Bi smarck, 
Stuttgart 19 1 1, s 1 1 o. En kort översikt 
av fr ågans behandling i T yskl and ger 
G J a kobson, Bi smarck, Sthlm 1942, s 
I 03 ff. Efter fr edsslutet 1850 hade den 
da nska regeringen måst lova en del 
tyska sta ter, a tt någon inkorporering av 
Slesvig med da nska riket inte fi ck ske. 
Inte desto mindre restes i libera la och 
borgerli ga och även agra ra kretsar i 
D anmark krav på att Sönderj yll and, 
dvs. Slesvig norr om E ider, grä nsfl oden 
ti ll Holstein, uta n hä nsyn till att dä r 
också bodde må nga tyska r, skull e inför-
li vas. Denna "Eiderpolitik '', ill a sedd i 
det tyska H olstein och inom tyska för-
bundet, var det må nga i Danmark som 
hoppades a tt de övriga skandinaviska 
sta terna skull e stödja . Carl H all endorff , 
Sveri ges Hi stori a XII , Sthlm 1923, 
102 ff. 

ppsalaberättelsen s 18 1 

4 H all endorff , a a, s 265 f; All an J a nssons 
recension av Fredrik Sta ng, Statholder-
sak og U nionsstrid 1856- 1862, Hi sto-
ri sk Tidskrift I 945 s I 88 rr. Ståthål-
larämbetet var 1859 obesatt, seda n den 
siste innehavaren, en norrman, dragit 
sig tillb aka. 1873 gav Oska r Il de11 
av brodern vägrade sanktionen. J ohn 
J\1Iidgaard, Norges Hi stori e, O slo 1967, 
s 88. 

5 Denna uppfattning delades inte av den 
svenska oppositi onen, som menade, att 
saken inte kunde avgöras, förrä n Sveri-
ges riksdag fått till fä ll e ge sitt utlå tande. 
H all endorff , a a, s 268. 
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° Carl sson- Rosen, Svensk Hi storia, Sthlm 
1961, s 410. 

7 H all endorff , s 2 7 5 f. 

Georg Brandes, Levned, Barndom og 
fo rste U ngdom, K öpenhamn 1905, s 140. 

o D e tre tidningarna ä r Christi ania-Pos-
ten, Morgenbladet och Aft enbladet. En-
dast Aftenbladet hade egen rapportör 
med vid mötet. Christi ania-Posten upp-
ger sorn sin käll a da nska Faedrelandet, 
Morgenbladet " de danske Blade" Re-
fera tet av mötet i M almö och Lund 
finns infört i Af tenbladet den 16 juni 
(med ett hä r in te anvä nt komplement 
föl jande dag) , i Christi ania-Posten och 
M orgenbladet den 1 7 juni. D å ovan-
nämnda tidningar i det följ ande citeras, 
ä r det exempla r av ovannämnda da ta 
det ä r fr åga om. 

10 Enlig t Morgenbladet hade Frii s också 
yttrat, att " Parti strid er uundgaaeli g, 
men en Strid mell em Normaend og 
Svensker er detsamme som en Strid 
mell em Normaend inhyrdes ell e r mel-
lem Svensker inhyrdes" 

11 U ppsalaberä ttelsen s 49. K ock a nmärkte, 
att syskongnabb i ett sådant förbund 
som det svensk-norska var ofr ånkomligt 
men borde snart vara g lömt, ibidem. 

' ' U ppsalaberättelsen s 60. 
•a C hristi ania-Posten, Morgenbladet. Aft en-

bladet uteslu ter både i Lysanders och 
i Frii s omedelbart följ ande ta l allt , som 
ha r en mot Norge kriti sk ton. 

14 Christiani a-Posten. Enli g t refera tet dä r 
innehöll F rii s anförande också ett pa rti, 
dä r ha n gör gäll ande, att i den rätts-
strid som nyss utkämpa ts mell an norr-
•mä n och svenskar, de norska statsråden, 
" både de, som avgått och de nuva-
rande'', alltid hade visat aktning för 
Sveriges rätt, vilk et uppska ttats av stör-
sta delen av det svenska folket. H a n 
menade, att detta förhåll ande ingav 
hopp om framtiden. 

' " lbsens dikt trycktes i Morgenbladet av 
den 1 7 juni och i Af ten bladets till ägg 
samma dag. I upsalaberätte lsen off ent-



li ggjordes den under titeln " For Sver-
rig" s 62. 

•6 Uppsalaberättelsen s 40 f. D eltagarsiff-
rorna ibidem s 1 o. 

17 Christi ani a-Posten. 
1 Ibidem. 
19 Ibidem. 
20 Om Gull ander bl a: Ingemar Ingers, 

Ett bidrag till prosten A. P Gull an<lers 
biografi , MFA 1968, s 1 03 ff. 

" Christiania-Posten efter da n ka Faedre-
landet. 

22 Christiania-Posten. 

2:1 Erslevs tal förtj ä na r ett närma re refe-
rat. H an erinrade först om det fost-
brödraskap som invigdes i Lunds dom-
kyrka den gången, då Tegner bekran-
ade Oehlenschläger och som nu omslöt 

Nordens tre folk . H an hoppades, att 
det pågående studentmötet skull e bli 
något mera ä n 'blot e t Morskabstog, 
train de pla isir " Erslev a nslöt sig till 
den önskan, som förut f ramförts ( tyd-
li gen syftar ha n på Frii s), "at Liden-
skaben altid maa blive borte a f Eders 
}' aerd, som stedse er Til faeldet med 
Brndre i Aand og Sandhed . Leve For-
bindelsen mellam Sveri g og Norge!" 
Chri ti ania-Po tens korrespondent åter-
ger en vändning i Erslevs ta l, som med 
ännu större skärpa tar sikte på de 
svensk-norska stridigheterna . Erslev fram-
höll , heter det, att fostbrödraska pet mel-
lan de båda folk en å lade dem att avstå 
fr å n att följ a regeln: Fia t justiti a et 
pereat mundus. 

24 Aftenbladet. 



Processen mot stadsmajoren 

Jacob de Charlier 1672 

Av KJELL Å MoohR 

Stadsmajorernas i Malmö h istoria ä r ännu oskriven, och denna uppsats skall 
inte bli en monografi över detta ämne. D en skall i ställ et redogöra för ett 
rättsfall dä r processen ägde rum i Malmö för i å r 300 år sedan och där huvud-
personen var en av histori en bortglömd stadsmajor Jacob de Charlier 

R edan i den första staten för Skåne år 1658 fanns vid sidan av general-
guvernementsstaten och de skånska landskapens tandsstater ett fl ertal special-
stater En ka tegori härav var Slottsstaterna. Tjänstemännen på dessa stater 
hade civi l-militär karaktär. På Slottsstaten i Malmö var kommendanten huvud-
tjänstemannen. Denne hade under övergångsåren även civi la uppgifter. Något 
år fördes burggreven i Malmö också hit och generalauditören - sedermera 
provincialauditören - var jämte stadsmajoren statens viktigaste tjänstemän. 

Stadsmajorerna hade till uppgift att handhava bevakningen i landets olik a 
befästningsorter och hade således i j ämförelse med truppmajorerna helt andra 
uppgifter Som vaktofficer skull e stadsmajoren bl a tillse att stadsportarna var 
låsta efter tapto, och genom visiteringsrundor (Visiter-Rund) skull e ha n för-
vissa sig om bevakningens upprätthå llande. I an ledning av dessa åligganden 
kall ades han även Portemajor eller Rundmajor 
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Stadsmajorsämbetet ä r belagt från fl era ven ka täder fr ån 1640-ta let mitt , 
t ex i Göteborg 28/3 1644 (Ander Dyn ) samt Visby 10/ 10 1645 (Anders Biör-
on ) och 30/5 1646 (Bertil Wek) l I Stockholm an es ämbetet ha inrättats på 
1660-ta let. 2 Från samma tid återfinnes en tad major i M almö, David Jolli et. 
Denne ä r belagd i generalguvernementskontoret land böcker för tiden 1661-
1669 och redovisa av ALF ERLA1 D o i dennes avhandling om det Skånska 
genera lguvernementet 1658-1693 ( 1967) Någon eft erträdare till Jolli et anges 
emell ertid ej. ANDER ANTON VON STIERNMA s "Swea och Götha Höfdinge-
M inne" (Bd 2, 1835) uppger kaptenen Jöns Olofsson Stake, utnämnd 3/9 1677, 
om den förste stad majoren i M almö.3 

Den som eft erträdde David J olli et var Jacob de Charlier, var namnlikhet 
med fö regångaren å lede var anmärkningsvärd. Jacob de Charlier var son till 
K Mt fäktmästare Egidiu De Charliere ( 1603- 1671 ) och Eli sab t Pilker-
ston.4 Jacob ä r första gången belagd 1657--59, då han tjänstgjorde som kapten 
vid H von Vicken värvade infanteriregemente.5 Enligt egen uppgift hade han 
deltagit i K arl X Gustaf polska och danska krig om fänrik och löjtnant, och 
bl a 1658- 59 vid belägringen av Köpenhamn erhållit sådana "ble surer" att 
han var grovt rörelsehindrad.6 I en odaterad skrivelse till Magnus Gabriel de 
la Gardie, troligen från 1660-talet, lade han sin kada ti ll grund för en begäran 
om att han på grund av sitt till stånd ,,eine gnädig te ergetzli chkeit erl angen 
möge" 7 Det sägs om honom under han malmöperi od, att han var lam. 
Den 31 /5 1662 erhöll han krigskoll egii kaptensfullmakt vid H elsinge rege-
mente, dä r han är belagd fram ti ll och med 1669.8 D ärvid var han dels 
placerad i Malmö9 och dels, enli gt egen uppgift , som kommendant på 
Varbergs fästning.10 

Mellan åren 1670- 1675 fann i de erövrade kånska land kapen ingen 
generalguvernör. D ennes uppgift er var under denna tid fördelade del på lands-
hövdingarna, som handlade de civila ä rendena i de olik a land hövdingedömena, 
och dels på en överkommendant, som skötte de milit ä ra ä rendena. Denne var 
på grund av sina uppgift er nära knuten ti ll överordnade kri g koll egium i Stock-
holm. Överkommendant var under tiden 1670- 1674 generall öjtnanten C laes 
D anckwardt-Lilli eström. H an var p lacerad i Malmö men omhänderhade de 
milit ära uppgift erna i hela det forna generalguvernementet.11 

I Malmö hade tad majoren David J olli et avlidit 1670 och i anledning härav 
ti ll skrev överkommendanten Lilli eström krigskoll egium 2/6 1 670 och föreslog, 
att kaptenen Niclas R app skulle utse till tadsmajor i Malmö. är denna 
rekommendationsskri vel e lades på koll egiets bord hade man emell ertid där 

samma dag ti ll tj änsten ut ett reformerade kaptenen Jacob de Charlier 12 Kri gs-

koll egii fullm akt är inte bevarad, men i fullm akt boken tala om att de Charlier 

" hä r efter" skull e vara stadsmajor i Malmö.13 Det finns omständigheter om 

talar för att fullmakten hade interimskaraktär Dels brukade fullm akterna på 

tadsmajor tjänsterna meddela av K Mt och dels omta las i en skrivel e från 
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överkommendanten till krigskoll egium 1672 att de Charli er hos koll egiet skull e 
ansöka om att kontinuerli gt få inneha stadsmajorstj änsten.1 4 

Mot bakgrund av att Lilli eström önskat en annan man på stadsmajors-
tj änsten och han dessutom tidi gare lärt känna de Charli er under sin tid som 
vice guvernör i Skåne, varvid han funnit anledning till anmärkning mot hans 
förhåll ande i tj änsten1 6

, kan man förmoda, att överkommendanten inte mötte 
den nyutnämnde stadsmajoren med öppna armar Lilli eström erinrade sig några 
år sena re hur han med " wyrdnadh och respect" av de Charli er emottog kri gs-
koll egii brev och fullm akt. Sedan lian läst densamma fr ågade han om de Char-
li er - inte minst pga sitt handikapp - ansåg sig kunna upprätthåll a tj änsten, 
och om han visste vad tj änsteåli ggandena bestod i. H är vid en "Frontier platz" 
var alltid mycket att göra för en stadsmajor. " Huartill han svarade, Ja, och 
sadhe huadh han icke wi ste, det will e han full er lähra" rn De Charliers handi-
kapp utgjorde tydligen ej något hinder för honom att utöva tjänsten. - Tvärt-
om var det en lämplig reträttplats för en skadad truppoffi cer. En sentida efter-
träda re i ämbetet Alexander Magnus D alberg förkl arade ( 1 755), att han fann 
stadsmajorstj änsten i M almö "fö r mig som var lahm blifven och satt ur stånd 
at göra ti enst vid armeen, ganska tj enli g" 17 

De Charli er tjänstgjorde som stadsmajor i två år. U nder den tiden kom han 
enligt Lilli eström att totalt missköta sin tj änst. Till vad som i detta avseende 
lades honom ti ll last skall jag återkomma. Lilli eström ansåg sig till slu t fö ran-
låten att anmä la de Charli er förkrigskollegium. Det skedde i skri velse den 27/6 
1672.18 Det Lilli eström primärt anmärkte mot de Charli er var att denne i 
Malmö inl åtit sig med en lösaktig dansk kvinnsperson, "som slätt intet ägher 
och ä r ett li stigt argt och stoort diur" H on hade allmänt dåli gt rykte och var 
nu i allt fo lks mun. Inte nog därmed. Hon hade redan haft två äkta män, 
vars egendom hon "allt förstört och durchbracht" Ett rykte i Malmö försporde 
att hon genom släkt i staden och i Köpenhamn höll på att - överkommendan-
ten och offi cerarna ovetande - i all hemli ghet ingå äktenskap med de Charli er 
Så fort Lilli eström fi ck kännedom om vad som höll på att hända kall ade ha n 
stadsmajoren till sig och försökte på allt sätt få honom att avstå från detta 
"skadeli ge gift ermål" - "eft er det honom ｭ ｹ｣ ｾ ･ ｴ＠ prejudicerar i hans embete" 
För krigskoll egium förkl a rade Lilli eström sin tjänstenit, och angav hur han 
varit på god väg att få honom avstå, men hans bli vande svågrar hade över-
talat honom och "straxt om en afton" kall a t en av stadsprästerna - eftersom 
garnisonsprästerna därtill var av Lilli eström förbjudna - till sig och hållit 
trolovning. D ä reft er stod han ej att ändra och vistades regelbundet hos sin 

trolovade.19 Ser man enbart till denna angivelsegrund kan man all varli gt ifr åga-

sätta om det inte va r Lilli eström som begått tj änstefel. I Gustav Il Adolf s 

krigsartikl ar 1621 togs nämligen den här aktuell a situati onen upp. I p 89 stad-

gades, att vill någon ha sin hustru med sig i lägret stod det honom fritt. Några 

horor fi ck dock ej förekomma bland mili sen. Fanns det emell ertid någon, "som 
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ett oreenligit lefw erne fört hafwer, och täncher then at behåll a hoos sigh, tå 
ächta henne ordentligen" 20 I Gustav Il Adolf s tyska kri g artikl ar 1632, kon-
firm erade av K arl X Gustaf 1660, fanns en motsvarande bestämmelse (p 70) 

om att ,,Keine Huren soll en im L äger oder Guarnison geduldet werden, da 
aber einer were, der die Seinige bey ich zuhalten gemeinet, der sol sie ihm 
eheli ch trauen lassen" ｾ Ｑ＠ - Även om man, som Lilli eström, betraktade de Char-

li ers tillk ommande om en su pekt kvinna, hade ju stadsmajoren helt fö lj t kri g -
artiklarnas bestämmelser. Innehåll et i de sa är entydigt varför Lilli eströms åt-
gärd att förbjuda garni onsprästerna att förrätta trolovning och vigsel måste 
betraktas som direkt felakti g. 

I krivel en till kri gskoll egium den 27/ 6 1672 anförde Lilli eström även andra 
incidenter, som att stadsmajoren varit berusad i tjänsten mm. H a n begärde 
nu koll egiets hjälp med vidare åtgärder All t vad som anförts mot de Charli er 
var enligt överkommendanten så "odieux" att det icke gick att in exten o upp-
läsa skrivelsen för krigskoll egium. I en särskild missivskri velse bad ha n därför 
sekreteraren att endast göra ett referat av vad han ｡ ｮｦｲｴＮ Ｒ ｾ＠

Krigskoll egium beordrade i skrivel e den g/7 1672 Lilli e tröm att suspendera 
de Charli er frå n stadsmajorstjä nsten till dess krigsrätt var håll en över honom 
och koll egiet fått underrättel e härom.2 3 

- Lilli eström verkställd e till en början 

ej ordern varken beträff ande uspensionen eller i vad avsåg kri gsrättsförhand-
lingen. H an fi ck emell ertid i början av augusti 1672 taga död på ett rykte om 
att de Charli er reda n efter håll en krigsrätt var avsatt. R yktet hade sannolik t 
kommit i omlopp enä r Lilli eström satt stadsmajoren i husarrest. Denna åtgärd 
hade vidtagits seda n en arresterad kapten Meurck vid garnisonen rymt och 
de Charlier satte i amband med rymmandet då ha n "offt a bådhe på Slottet 
och uthi staden" besökt den bortrymde kaptenen. Åter frågade Lilli eström 
koll egiet till råds och angav upplysningsvis, att stadsmajoren nu hade tagit 
"den ill a berychtade Quinspersohnen'', dvs in trolovade, ti ll sig och de levde 
om äkta folk ti llh opa. Stämningen var nu, påstod Lilli eström, sådan, att ingen 

av offi cererna begärde att få tala med de Charlier.24 

Stadsmajoren a nsåg emell ertid att överkommendanten genom att sätta ho-
nom i arrest och dessutom vägra att betala ut lön till honom hade överskridit 
sina befogenheter H a n uppliker.-=tde därför hos landshövdingen i Malmöhu , 
Landskrona och H elsingborgs län Augustin Leij onschöld och anhöll om denne 
hjälp. De Charlier begärde, att landshövdingen ho överkommendanten -kull e 
utverka rätte) e på de begångna oförrätterna.26 Därvidl ag hade stadsmajoren 
vänt sig till fel forum. L andshövdingen var helt sidoordnad överkommendanten , 

som ovan nämnts hade den förre endast kompetens i civil a ärenden. Även om 

Slotts tatens ledamöter hade civil-milit ä r karaktä r lydde de under överkom-

mendanten. 

Kri gskoll egium hade allt å begärt kri gsrätt mot stadsmajoren och ålagt Lilli e-

ström a tt ombe örj a å tgärdens verk täll ande. Då ingenting hände påminde 



krigskollegium den 18/9 1672 överkommendanten om att utan längre dröjsmål 
föranstalta om krigsrätten ｩｦｲ￥ｧ｡Ｎ ｾ ＱＱ＠ Innan denna skrivelse kommit honom till-
handa hade han börjat förbereda processen mot de Charlier Lillie ström hävde 
husarresten, verkställde suspensionsordern och den 1 9/9 1 672 föranstaltade han 
om krigs/ örhör med stadsmajoren. T ydli gen har överkommendanten varit osä-
ker om hur han skulle förfara, för i konceptet talas om att de Charlier skull e 
ställas för krigsrätt.27 Krigsförhöret var ett för den dåtida inkvi siti onsprocessen 
signifik ativt preprocessuellt instrument. Det saknade författningsstöd men hade 
sedvanerättsligt vunnit insteg i den militära processen. Vid kri gsförhöret rann-
akades den tillt a lade och det protokoll som fördes lades dä refter till grund för 

den kommande krigsrättsförhandlingen. Även i Skånelandskapen användes det 
ofta på 1 670-talet.2 8 Under ett senare skede blev de så vanliga att de formli gen 
förbjöds.29 Enligt stadsmajorens egen uppgift var generalauditören i Skåne-
landskapen Christian Cassius ordförande vid detta förhör 1 9-20/9 1 672. 
Några "cavalli erer och officerare" var bisittare vid förhöret.30 

Ti ll grund för krigsförhöret låg en av Lilli eström utarbetad och den 1 9/9 
1 672 da terad handling med "Kl agepuncter" I korthet anfördes därvid 
följande:31 

Stadsmajoren hade försummat sin tjänst. Lilli eström hade måst an-
vända sig av kaptenerna på högvakten för att fullgöra stadsmajorens upp-
drag, då denne mestadels sovit till kl 1 o på förmiddagen. Han hade ofta och 
många gånger varit så berusad i tj änsten att han raglat och fallit omkull på 
paraden nä r han sin tjänst likmätigt till offi cererna skull e överlämna dagen 
lösenord (parollen ) H an hade lovat bättring, men i stället hade han "fast 
mehra lagt sigh ene tijden eft er den andra på sitt fy ll erij och luderachtige 
lefuerne" 

2. Åtskilli ga gånger hade han på väg från Lilli eström ti ll offi cerarna glömt 
paroll en, men i stället för att på nytt höra efter hade han lämnat ut ett anna t 
felakti gt lösenord, vilket krävt överkommendantens åtgärd. 

3. När han erhålli t uppdrag i tj änsten hade han uteblivit " och tagit öh! för 
ärende" 

4. Det var allmänt känt att han var så begiven på alkohol att han "luppit ifr ån 
dhet eena huus till det andra intill dess han kunnat få rum och lägenhet till 
att afu ackta sin dryck och fyll erij" Så ha r han "lupit uthi suus och duus" ti ll 

han bli vit li ggande ell er att han måst bli ledd hem, vilk et säll an skett före 
midnatt. 

5. Genom sitt beteende hade han blivit snart sagt " all e mans broor och åtlöje", 

vilk et medfört att ha ns ämbete och kronans tj ä nst icke respekterats på till-
börligt sätt. 

6. Trots förmaningar och givna löften att ändra sitt " lid erli ge lefverne" hade 
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han två gånger sökt rättfärdiga sitt leverne, så att överkommendanten nödgats 
hota att bevisa motsatsen. 

7. Allt vad han eft er order ell er i sitt ämbete bort göra "både i staden, som 
in- och utom wall en samt portarna" hade endast i ringa mån blivit full gjort. H a-
de man sökt honom hade han varit drucken. Ofta hade han icke vetat " i 3, 4 
ja 8 dagars tid vad i staden pas erat är, som allt detta mången är veterli gt" 

Aktstycket visar, att Lilli eström märkbart tonat ned sin endast på morali ska 
grunder stödjande uppfattning om de Charli ers förhåll ande med sin trolovade. 
I täll et koncentrerade han ig nu på tj än tefelen och fyll eriförse lserna, vilk a 
sistnämnda dock ej var kriminali serade i de dåtida krigsartiklarna. I K arl X 
Gustafs hovartiklar 1 655 p 24, stadgades, att den som var begiven på "Swalg 
och drikenskap", så att dä rav ett ogudakti gt leverne förorsakas och tj än ten 
för ummades skull e avskeda från hovet.32 Att Lilli eström gjort ett analogislut 
härmed är icke uteslutet och överensstämde också med dåtidens lagtolknings-
metoder. En förkl aring till varför överkommendanten så aff ekterat tog avstånd 
från de Charli ers levnadssätt - trots som vi funnit att han ej utanför tj änsten 
gjort sig kyldig till någon brottsli g gärning var det dåtida ståndssamhäll et. 
G 0 nom sitt uppträdande skadade de Charli er inte bara sitt eget rykte utan 
även offi cerskårens. Av en man i ·tadsmajorens ställning krävde man ett bättre 
uppförande. D ylik a tankegångar återkommer ju också i Lilli eströms angivelse. 

Kri gsförhöret, som ägde rum 19- 20/9, avlöpte tydligtvi ej helt i enlighet 
med Lilli eströms planer I sin rapport till krigskoll egium några dagar senare 
konstaterade han, att rättegången icke kunnat avslutas, då majoren till en del 
inkommit med "orimli ga svar och excuser tvärtemot sanningen" Lilli e tröm 
misstänkte att denne av "en Person fått något medhåll " men det " kom icke 
att hjälpa honom" nä r aken skull e bli föremål för prövning. H an lovade kri g -
koll egium med tanke på dess framställ an att en krigsrätt skull e till sättas " utan 
lengre uppehåll " 

D e Charli er lät även skriftli gen krigskoll egium få del av ina invändningar 
H an menade att han av Lilli eström "af een pur maliti eus Aff ecti on wordhen 
attaqverat" Allt ifr ån den stund han presenterade sin fullm akt för Lilli eström 
hade han blivit negati vt bemött. H a n vitsordade att han gjort sig skyldi g till 
att ha glömt paroll en en gång ell er två men ansåg att denna förseelse inte va r 
grövre än att man kunde överse därmed. Överkommendantens inställnin g 
gjorde det omöjli gt för de Charli er att förbli va under hans befäl. H an bad 
därför att kri gskoll egium skulle ha detta i å tanke vid sin bedömning och där-
jämte upphäva beslutet om suspension.:ia 

Till krigsförhöret hade Lilli eström åberopa t garni onens samtliga över- och 
underoffi cerare som vittnen. Skulle de all a höras i den kommande processen 
fanns ej några som skull e kunna bilda den milit ä ra dom tolen. Om detta var 
anledningen till att dom tolens ledamöter hämtades från garnisonen i Land -
krona och att till domstolens ordförande utsågs kommendanten dä r, Hi eronymus 



Lindeberg, ä r okl art. Kl art är emell ertid att fl era officerare senare i processen 
vägrat vittna.'14 Det har all tså troli gen varit en omöj lighet för Li lli eström att 
få en av malmögarnisonens offi cerare konstituerad domför domstol i målet. 
Han måste varit medveten härom, vilket också kan ha varit en orsak till den 
anmärkningsvärda utdräkten. Ett ｾ￤ｴｴ＠ att undvika problemen hade ju varit att 
få stadsmajoren att avsäga sig sin tjänst. Överkommendanten gjorde också 
propåer härom, men de Charlier "bleff uthan twifu el sedan insti geradt af 
andra, som en deel kunde mehna honom wähl, och een deel annorlunda, at 
han altså bleff bestående på sin Rätt" 35 Frågan om vem som stödde de Char-
li er står öppen. En intressant iakttagelse är att genera lauditören Cassius inte 
deltog i kri gsrättsförhandlingarna. H an hade den 4/ 1 1 1672 av Lilli eström 
kall a ts till Malmö, men han förebar opasslighet som grund för sin utevaro.36 

Överkommendanten svarade omgående, att endast sjukdom fi ck avhåll a ho-
nom från att inställa sig i Malmö.37 Att Cassius sin tjänst likmäti gt skull e ha 
deltagit i krigsrättsförhandlingarna mot de Charlier måste antagas. Nu kom 
denna känsli ga process att äga rum utan mi litärrättsli g representant. Man bör 
ej stå främmnde för tanken, att Cassius, som lett kri gsförhöret mot de Charlier, 
insett den begränsade håll barheten vid en juriclisk prövning av Lilli eströms 
angivelse. Måhända har han varit de Charliers rådgivare? 

Lilli eström insåg att kri gsrättsförhandlingarna nu omgående måste äga rum. 
Den kri gsrätt han konstituerade hämtades ur garnisonsregementena i Lands-
krona och Malmö. H an har själv förk la rat, att han hämtade "en deel Offi ce-
rare" ifr ån Landskrona och de övriga fr ån Malmö.38 Förutom kri gsrättens 
ordförande översten och kommendanten Hi eronymus Lindeberg har med sä-
kerhet en kapten (Michael Schultz), en löjtnant (Samuel Person Ringh) och 
en fänrik (Anders M ånsson) kalla ts fr ån Landskrona.a9 Domstolen kom att 
bestå av ordförande och tolv ledamöter varav elva offi cera re (tre kaptener, 
fem löjtnanter, tre fänrikar) och en underoffi cer ( fältväbel) 

Enligt de processuell a bestämmelser som var knutna till Karl X Gustafs krigs-
artikl a r, " Königl. Schwedische General- und Ober-Gerichtsordnnng'', fanns 
två former av mi litära domstola r Dels en underrätt, som hade skift ande sam-
mansättning beroende på om den sattes inom armen ell er inom kavall eri et, 
och dels en överrätt. I regementsrätten vid infanteriet skull e översten el över-
stelöjtnanten vara ordförande och assessorerna vara tolv, nämligen 2 kaptener, 
2 löjtnanter, 2 fänrikar, 2 sergeanter, 2 furirer och 2 förare. Överrätten å andra 
sidan skull e bestå av fältmarskalken, ell er i dess ställ e generalauditören, som 
ordförande med tolv offi cerare med mell an överstes och löjtnants rang som 

assessorer I ,,Ober-Gerichts-Ordnung" stadgades att om en överste ell er en 

hög offi cer (,,ein hoher Offi cirer") ell er adelsman blev anklagad till ära, li 

ell er lem, skull e målet tagas upp i överrätten som forum privil egiatum. - I 

här förevarande mål var regementsrätten förstärkt och bestod huvudsakli gen 

av offi cerare. Domstolen kall ade sig också "Commissorialrätt '', vil ket visar att 
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man varit medveten om att ammansättningen avvek från den stadgade. Denna 
benämning kan emell ertid också ha använts för att markera att stadsmajoren 
tillh örde lottssta tens civil-milit ära personal och att det här var tal om en 
tillfällig tj änstemannajuri sdiktion för annan personal än den militära. Att ter-
men kommissori alrätt använt beror allt så sannolikt på domstolen samman-
sättning. Både Lilli eström och kri gskoll egium talar om att krigsrätt kall an-
ställ as mot de Charli er Va r emell ertid inte stadsmajoren en så hög offi cer 
att han borde ställt inför överrä tt? Till stadsmajorer utsågs vanli gen kaptener 
och säll an någon major. D et är mot bakgrund hä rav tveksamt, om stad majoren 
vid denna tid hade majors rang. Ar l 695 bestämdes dock, på begäran av den 
dåvarande stadsmajoren i Malmö Tarmoot, att stadsmajoren skull e ha samma 
rang - efter ålder och fullmaktsdatum - som andra majorer 4 0 Tidi gare 
aknades allt så bestämmelser i ämnet. 

Domstolen börj ade sina förhandlingar den 7/ 1 l 1672. Från dessa förhand-
lingar ä r protokoll et beva rat.41 Troligen ha r den haft sitt säte i högvaktsbygg-
naden på Stortorget, som reda n vid denna tid användes för milit ärrättsli ga 
ｳ･ｳｳ ｩ ｯ ｮ ･ ｲ ＮＴ ｾ＠ De Charli er va r på grund av jukdom ej till täde under rättegången 
varken personligen ell er genom ombud. Som ovan nämnts var ej hell er general-
auditören närvarande. Det utgjord dock ej något hinder för att företaga målet 
till avgörande. Lilli eström, om ena re på tod sig icke känna till att de Char-
li er vid tillfäll et va r sjuk, hade dock erfarit att denne " mehr giorde sigh siuk 
än han va r" 43 Seda n krig rätten konstaterat itt uppdrag och domareeden av 
dem avlagt upplästes kri g förhörsprotokollet från den l 9/9, vilket komplette-
rades med några ytterli gare anklagelsepunkter skriftli gen anförda av Lilli e-
ström. Denne tod allt så som angivare i målet. Till grund för ta lan anfördes 
krigsförhöret. Den särskild e militi efi skal, som senare utförde kronans talan i 
milit ä ra mål fann ej vid denna tid.44 Kri gsrättens funktion blev allt så utta lat 
inkvi sitori k. Dom tolen rannsakade och utredde målet. Till stöd för sin an-
givelse hade Lilli eström "om trängia skull e" begärt edli ga fö rhör med all a 
över- och underoffi cerare samt gemena i garnisonen. Domstolen fann detta 
av för tåeli ga skäl vara en alltför vidl yfti g åtgärd. De beslöt iställ et att lå ta 
kommendanten på slottet Erik Dahlberg som väl torde känna de Charli er 
levnadssätt ( cornpartement) taga del av och skriftli gen yttra sig om Lilli e tröm · 
angivelse. Två av kri gsrättens ledamöter (kaptenerna Schultz och Palmqvist ) 
delegerades " att ti ga opp på Slottet" till kommendanten. Under dera fr ån-
varo inkall ades två f d hacke kyttar, Björn Svensson och Gabriel Thure on, 
som efter avl agd ed avgav sina vittnesmål. V it tnet Svensson förkl a rade bl a, 
att tadsmajoren under itt första tj änstgöringsår varit närvarande både afton 

och morgon då portarna låstes "opp och igen'', men dä refter hade han oft a 

för detta uppdrag anlita t stadsvaktmä ta ren Israel Krook. På tillfr ågan om 

de Charli er, som Lilli e tröm angivit, druckit antingen ho "Besöki a re ell er 

Marquetentare" svarade vittnet ka tegori skt nej. Vi ttnet Thure son, som kom-
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rnit till stadsmajoren i mitten av maj 1672· till stod att denne förutom att han 
druckit om nätterna varit berusau på paraden och aldrig visitera t portarna. 

Vid de fortsatta förhandlingarna den 8/ 1 1 avgav sergeanten Nil s Delman, 
furiren Armski öldh och sex korpraler sina vittnesmål. Armski öldh till stod, att 
stadsmajoren lämnat ut fel aktig pa roll , och att han funnit honom i sängen 
nä r man ski ckat bud efter honom. Sistnämnda förhåll ande intygade även en 
av korpralerna. Två andra korpra ler förkl arade, att stadsmajoren vid något 
tillfäll e varit så drucken, a tt hans pojke måst håll a honom på hästen. 

Från Lilli eström inkom kompletterande upplysningar i en skrift i anledning 
av stadsmajorens uppgift er inför krigsförhöret den 19/9. D enna skri velse jämte 
kommendanten D ahlbergs inkomna skriftli ga svar upplästes därefter för rätten. 
Ytterli gare en angivelseskrift ingavs. Det var stadsvaktmästa ren Israel K rook, 
om förelade rätten ett skriftli gt intyg, ett "attestatum", mot stadsmajoren, men 

då denne inför kri gsförhöret förkl arat Krook vara en "avundsman" kunde 
angivelsen ej godtagas, om han ej kunde styrka sina påståenden med andra 
vittnen. I anledning härav förhördes ytterli gare två korpraler som i ett par 
punkter kunde bekräft a Krooks påståenden. 

D et är att notera att inga offi cerare ell er underoffi cerare (mu a sergeanten ) 
blev avhörda som vittnen. Lilli eström noterade själv detta förhåll ande i sin 
kri velse till kri gskoll egium den 1 1 1 1 1672 och nödgades konstatera att fl era 

vägrat vittna varför, som fr amgått, personal av lägre rang fått a nvändas som 
vittnen.45 

U nder de hittill svarande förhandlingarna hade allt så de Charli er ej varit 
nä rvarande. Kri gsrätten kom fram till att han måste få ta del av de bevi", 
som anförts mot honom. T re offi cerare, Schultz, Ring och M ånsson, samtli ga 
fr ån landskronagarnisonen, till sammans med protokollför aren sändes därför till 
de Charli ers bostad på Stortorgets södra sida (tomt nr 599) 4n fö r att delge 
honom innehåll et i angivelserna och vittnesförhören. På egen begäran bemötte 
de Charli er muntligen punkt fö r punkt Lilli eströms angivelser och komplette-
rande skrift. På kommendanten D ahlbergs attest, som ej är bevarad, visste han 
inte vad ha n skull e svara, och på frågan om han hade något att anföra till 
itt försvar, svarade han att han ställde allt under rättens bedömande. 

Sedan rätten i dess helhet tagit del av stadsmajorens förkl aring uppläste 
hela protokoll et och "skredz till vota" Omröstningen ägde som vanli gt rum 
i rangordning, varvid fänrikarna fö rst fö rkl arade, att såväl genom vittnen som 
genom de Charli ers egen bekännelse var styrkt att han "ill a förestått" och 
försummat sin tj änst, och icke rä ttat sig efter fö rmaningar De ansåg honom 

därför ovä rdig sin tj änst men ansåg att detta skulle överl ämnas till kri gs-

koll egiets slu tli ga bedömning. - L öjtnanterna konstaterade, att då stadsmajo-

ren några gånger glömt paroll en och vid ett tillfäll e utgivit en felakti g paroll , 

skull e han dömas fr ån sin tj änst. D omen skull e dock underställ as " den höga 

överheten" att "confirmera ell er pardonera" K ajJtenerna ansåg att av akterna 
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i målet jämte tad majorens eget medgiv ande framgick att denne ick kunde 
befria honom "för sådan farli g och eftertänkeli g begången faut" och dömde 
honom på amma villk or som löjtnanterna ifr ån sin tjänst. 

Ordföranden Lindeberg nödgades kon tatera att kri gsartikl arna icke inne-
höll någon be tämmel e om var ti ll ämplig i detta må l, "dock efter de käl 
och vittne börder och de egen bekännels uti några punkter" och de för eel er 
han begått, fann prae es det käli gt att stad majoren av atte från sin tjän t. 

I dom den 9/ 11 fann kri gsrättcn att de Charl ier bevi !i gen fö rsummat sin 
tjänst och hängivit sig åt dryckenskap samt att han erkänt att han vid tr 
ti ll fäll en glömt paroll en samt utdelat den fe l. På grund härav prövade rätten 
skäli gt att tadsmajoren gjort sig sin tjänst för lu ·ti g. "Salvo jure leuterati oni " 

uttytt domen skull e under täll as högre rätts prövning. 
Dom tolens ledamöter har utan tvekan an ett detta mål vara av tveksam 

natur De Charli er vi tsordade sjä lv i viss mån sin för ummel e, men menade 
att förseelserna icke var grövre än att Lilli eström i des a avseenden i täll et 
kunde ha straff at honom på färsk gärning. För att styrka Lilli eströms angivelse 
var rätten nödsakad anlita underordnad personal, trots överkommendantens 
påstående att samtliga off icerare och underoffi cera re kunde intyga fö rhåll an-
dena. Överkommendantens första anmärkning mot stad majoren hade helt 
bortfalli t genom att denne några dagar fö re kri gsrättsförhandlingen ingått 
äktenskap med den kvinna som ovan nämnt . Dryckenskapen spelade en mycket 
underordnad roll i ledamöterna vota och bristen på lagregler gjorde dem 
osäkra. I en av legali tetsprincipen präglad underrättsprocess var lagbe täm-
melser nödvändiga. Genom att hänskjuta det lutli ga avgörandet ti ll överrättens 
prövning ansåg kri gsrätten sig ha full gjort uppdraget. Av L illi eströms angivna 
kl agopunkter 1 g/g 1 672 hade egentligen blott de två första - bl a genom tad ·-
majorens eget erkännande - bli vit styrkta. D et är tydli gt att han över kattat 
ina möjli gheter att tyrka ina påståenden. 

D en 11 / 1 1 1672 översände Lilli eström akten och domen ti ll kri gskoll egium, 
som vid denna tid var milit ä r överrätt för hela landet.47 H an kommenterade 
rätten åtgärd att höra "gemena", med att de " icke all e warit nödige att afhöra, 
efft er aken I ig sjelf ·å kl ar bekant och weterli g är att fa t all e i gemen derom 
witna kunna. Majoren ha r nu för 8 dagar sedan låtit copolera sig med för-
omrörde menniska och lefu er nu mädh henne i stor armodh" 48 Att L illi eström 
hade vårt att e fall et de C harli er objektivt torde stå h It kl art. 

Medan målet låg i kri gskoll egium för avgörande lät de Charlier upprätta 
två suppliker, av vilk a han ände den ena till kri gskoll egium49 och den andra 
till K Mt. 50 H an förk larade i dessa att Lilli eström " igenom ydell fattad afwund" 

låtit döma tjänsten ifr ån honom, varvid denne anfört de Charliers "bräckli g-

het" , om "Jagh för Rijk sens fi ender undfåt hafr och derföre icke kunnat min 

tjän t förrätta", amt att "t ien ten ähr migh i min siukdomb ohördan från-

dömbd" H os kri gskoll egium anhöll han om att detta hos K Mt kull e rekom-
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mendera honom att få behåll a tjän5ten. Hos K Mt anhöll han om att antingen 
få behåll a sin stadsmajorstj ä nst i Malmö ell er att bli ihågkommen ti ll ett annat 
"avancement" 

Ärendet föredrogs av kri gsfi skalen Jonas Rooth i kri gskoll egium den 21 /3 
1673. Rooth uppläste argument " pro et contra" och på grund av "all e inkomne 
kähl och omständigheter" fann koll egiet utan diskussion skäli gt fastställ a un-

derrättens dom.51 D et är värt att notera, att kri gskoll egii kompetens och ski ck-
li ghet att handhava den milit ära rättsutövningen i högre instans vid denna 
tid av K Mt ifr ågasattes. K oll egiets resolu tion ä r da terad den 21 /3 1673 och i 
skri velse den 28/3 översändes domen till Lilli eström för exekution. 

Två dagar tidigare, den 26/3 1673, föranledde de Charliers supplik K Mts 
åtgärd. I skrivelse till Lilli eström utbad sig K Mt om skriftlig förk laring "huadh 
ki ähl i hafv er haft honom tiän5ten att ifr ånsäga och avsätta" 62 Ingenting 

tyder på att K Mt haft kunskap om kri gskoll egii beslut några dagar tidi gare. 
Den 7/4 1673 kvitterade Lilli eström kri gskoll egii brev och beslu t betr de 

Charlier 5a När K Mts skri velse nådde överkommendanten den 23/4 hade redan 
en ny stadsmajor Christi an Fuchsc.• presenterat kri gskoll egii fullm akt på tj än-
ten för honom, och förmodli gen trodde han saken var utagerad. Lilli eström 

trivdes ej med sin överkommendantur H an hade den 3 1 /3 1673 till skrivit Mag-
nus Gabriel de la Gardie och hemställt att han skull e bli ihågkommen med 
" någon annan och roligare tienst, än denne ä r" 55 Att han nu å lades att för 
K Mt redogöra för sin handläggning av aff ären de Charlier kan inte ha ändrat 
hans uppfattning. I sitt svar den 24/4 1673 var Lilli eström också direkt indigne-
rad. I 4 1 år hade han varit i K Mts tjänst och skött sina åli gganden, "doch 
hafu er heela den tijden, som iag i sanning kan säij a, ingen mig någon osann-
färdig beskylln ing påbördat som denne stadsmajor sigh nu understått at 
giöra" 56 Ti ll skri velsen lät överkommendanten foga en berättelse -· relation 
- om de Charli ers två tjänsteår i Malmö. I denna hänvisade Lilli eström hu-
vudsakli gen till akten i målet, som fanns hos krigskoll egium, men det var i 
övrigt en nedtonad berättelse över händelseförl oppet han ingav ti ll K Mt. Icke 
med ett ord berörde han den primära angivelsegrunden, nämli gen de Charliers 
förhåll ande med sin blivande hustru, och beträffande stadsmajorens fy ll eri 
underströk han, att det var fyll eri et under tj änsteutövning han i första hand 
reagerat mot, men då " han säll an var nychter uthan gick a ltidh uthi suus'', 
trots förmaningar att betänka sig och " håll a sig nyckter, och stå sin ti enst 
före", och då det icke hjälpte med förmaningar "altså nödgades Jag entli g 
gi fua Kongl. Collegio sådant behörigen tillkenna" H an bestred också bestämt 

att de Charliers handikapp utgjort en faktor vid bedömningen av ha ns tjänste-

utövning. 

K Mt hade genom kri gskoll egii åtgärder (fastställande av dom och utnäm-

ningen av Fuchs) bli vit ställd in för fait accompli i de Charliers ä rende. D enne 

hade i sin supplik dock alternativt begärt någon annan tjänst, och denna hem-
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ställan tillmötesgick K Mt genom 2tt den 22/12 1674 utnämna honom till stads-
major i K almar D en tidigare ä'mbetsinnehavaren där, Anders Jöns on Träloo,5 7 

hade avsagt ig sin tj änst, och vakamen fylldes av de Charli er, som fi ck tjän ten 
" i anseende till de långlige och trogne tiän ter" som han gjort K Mt och Sve-
ri ges krona.5 Den nya fullmakten innebar allt så, att de Charlier fått K Mt 
töd i sitt supplikerande, och att han genom den nya tjänsten fi ck upprättel e. 

I år - 300 år efteråt - har upprättelsen aktuali serats. 
Vad hände sedan? Vi vet, att J akob de Charli er år 1 679 fortfarande var i 

tjänst i K almar,5u och att han år 1682 ingick ett nytt äktenskap , denna gång 
med borgmästaren i K almar N il s Kråk dotter Ingrid Hieronia ( d . 1699) 
H a n avled i Kalmar den 6/12 1683.60 

- "Salva jure leuterationis." 
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Anteckningar till en Malmö-

bibliografi för år 1971 
(med ti ll ägg från föregående år) 

Av M ARGIT JoHANSO N 

All obladet. Skriven och ritad av barn 
på Malmö stadsbibliotek. 

I ( 1971 )-. 
Ameen, L ennart & Olsson, Stig, Från 

Sofielundshusens utomgränsbebyg-
gelse ti ll stadsdelen Sofielund. 
Svensk geografi sk årsbok. 

46 ( 1970), s 39- 63. 
Andersson, H elge, Bunkeflo , Tygelsjö 

och V K lagstorp. Några anteck-
ningar om det nya Malmö. -

MFA 39 ( 1971), s 46- 66; SkD 

7/I 
- Döderhulta re i p last debutera r 

med banbrytande expo på Malmö 
museum. [Per Erik Will ö] - SkD 
1 8/6; Malmö museum, katalog 

289, Lundastift et 27 ( 1971) 1 o, 
s 17- 18, Ystads A 11/ 12. 
Elvin Dukkert, en av de sista re-
presentanterna fö r bi ldhuggaryr-

ket. - Byahornet 30 ( 1971) : 1, 
s 14- 15, SkD 3/ 12. 

- F lera av Husieexpons modell er 
ännu i liv et. - SkD 12/8. 
Förnäm hästskosamli ng hos by-
smeden i Husie [Edvin Holmberg]. 

- SkD 4/9. 
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- Den gamla gårdsmi ljön på Ro-
sengård bevaras. - SkD 1 1I 1 1 

Gamla Husie genom konstnär--
ögon. - SkD 26/i 

- Det gamla och det nya Bunkefl o. 

- SkD 4/5. 
- Det gamla och det nya Husie. -

SkD 19/2. 
- Genarpsbanan lämplig cykelstig 

till T orup. - SkD 21/5, Elbogen 

I ( 1971) 3· 

Gravstenar pietetsfu ll t restaure-
rade i Bunkefl o. - SkD 1 7/4. 

- Gravstenar över prästbarn och Ri-
sebergabonde i Husie kyrka. -
SkD 15/ 10. 

- Husiekantor jubilerar, har spela t 
i femtio å r [H elga Nilsson]. -
SkD 10/8. 

Idyll som hotas av motorvägen 
(Naff entorp]. - SkD 2/6. 

- K öpmanshustru gav namn å t bun-
kefl ogård [K atrinetorp]. - SkD 

7/2. 
Malmö fi ck sit t första apotek un-
der dansktiden fö r 400 år sedan. 
- SkD 6f3. 



- Många ättehögar i ya Malmö. 

- SkD 13/3. 

Il!. portr. MFÅ 39 ( 1971 ), s 9-

14. 
- Nya malmökyrkor 1- 3. 

2/ 1, 4/! , 5/ 1 

SkD Berkling, Anna Lisa, Per Albin H an -
son. - Morgonbris. 67 ( 1971) 12, 

- " O , den som hade vingar" 
[Bunkeflo mölla]. - Elbogen 

l ( 1971) 4, SkD 17/9. 
- Per-Erik Willö . En skånekonstnär 

i förskingringen som förevigat sin 
födelseby i plast [Husie]. - Bya-

hornet. 30 (1971) 2, s 14- 17· 
- Skumparp, en värdefull skånsk 

byidyll i Malmö. - SkD 8/6. 
- Spiddekagekvingan i Hohög [Hil-

ma Åberg-Andersson]. - Byahor-

net. 30 ( 197 l ) 5/6, s 17- 20, 
SkD 9/!2. 

- Utbyte över gränserna. Rec av E 
Fro tin, I Oxens tecken . - MFÅ 

39 (1971), 134- 136. 
A poteket Lejonet i Malmö 1571-

1 97 l [Historisk översikt av G 
Åberg, H Ersgård, T Ahlm samt 
teknisk översikt av B Öhrström, 
G Åberg, G Ro lund m fl .] -
Svensk farmaceutisk tid krift. 

75 ( 1971 ), s 289- 345, 353- 403. 
Avfalls hanteringen i sydvästra Skåne 

[mar 1971]. Malmö 1971 72, 19 
bl (Sydvästra Skånes kommunal-
förbund) 

Bager, Einar, Diedenska huset genom 
tiderna. Malmö 1971 24 s. Ill. 
portr 

- Jag har inte vaktat svin med dig! 

- SDS 29/5. 
Malmö byggnads historia till l 820. 
Ill . litt. - Malmö stads hi toria. 

I l 971 'S 253- 405. 
Bager, Johan Peter, Ett tillf älligt sam-

manträffande 1840. Ur J P Bagers 
resedagbok. Utg· Einar Bager 

s 10- 1 l , 30. 
Björksten, Ingemar, Bo Widerberg. 

Sthlm 1971 191 s. Ill. 
- Socialisten Bo Widerberg. -

F ackföreningsrörelsen. 

51 (1971) 16/ 17, s53- 56. 

Blohm, Gunilla, Östergatan i Malmö 
- en nerv som å teruppstår som 

cit y. - SkD 23/6. 
Blomqvist, Karin, M almö museum. 

Vägledning genom dräktsamling-

arna. Malmö l 97 l 56 s. Ill. 
Badman, Erik, Malmöitiska tidender 

[Skånska Aftonbladet, Skånska 
D agbladet och Kväll sposten.] -
Skånskdagspres. 1971 s91- I08. 

Boije, Lloyd, R apport om bostadsun-
der ökning inom del av stadsdelen 
Sofielund i Malmö företagen un-
der 1969. Utg: M almö stads häl-
sovårdsnämnd. 1970. 12 bl. 

- R apport om bostadsundersökning 
inom stadsdelen Gamla taden i 
Malmö. Utg· Malmö stads hälso-

vårdsnämnd. l 97 1 9 bl. 
Bommarco, Tarcisio, Folkesson, Jan 

& Hall, Bengt, Den yttre boende-
milj ön. En studie av markdispo-
sitionen i nio fl erfamilj sområden 

i Malmö. Lund 1971 145 bl. 
Bowlingsklubben Geist, Jubileumsbok. 

2. 1970. 
Bringmark, Gösta, I Axel Danielssons 

spår Tidningen Arbetet l 88 7-
197 r - Skånsk dagspress. 1971, 
S !09-127. 

Byordningar för gamla Sofielunds 

byalag i Malmö. 1971 4 s. 
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Böckmann, Sten, Dyrgripar på arkiv. 
Per Albin Hanssons skolbetyg, 
Danielssons " muckaralmanacka" 
[Arbetarrörelsens arkiv i Malmö.] 

orra Skåne 26/8. 
- Jag är en romantiker, säger lyri-

kern på Ola Hanssons gata [Han 
Dhejne]. - Norra Skåne 3/12. 

Cellstoff Utg· Förtroenderådet i 
malmöfängelset. 1 ( 1 971 )-. 

Dahlgren, Anita, Larsson, Marianne 
& W edberg, Cecilia , Fritidsgårdar-
nas dagverksamhet i Malmö 1971 
U tg. : Malmö u ngdomsstyrelse. 

Malmö 1971 190, 43 s. 
Danielsson, Axel, Axel Danielsson i 

urval av Alvar Alsterdal och Ove 
Sandell. Sthlm 1971 160 s. Litt. 

Dhejne, Hans, Då voro bokarna ljusa. 

Lund 1971 174 s. 
Drougge, Per, Spectacolor U Wipp]. 

- Paletten. 32 (1971) 2, s 16-
19. 

Elbogen. Medlemsblad för Malmö 
fornminnesförening. 1 ( 1 971 )-. 

Erichs, Karsten, Här är Malmös 
okända museum - unikt i Eu-
ropa (idrottsmuseet]. - Arbetet 

I 3/J 
Ericson, Uno, På nöjets estrader 

Bondkomiker . [Bl a Gören fra H yl-
li e och Oskar Svanlund.] Sthlm 

1971 232 s. Il!. 
Eriksson, Einar, Vattentorn i Hylli e. 

Il!. - Väg- och vattenbyggaren. 

16 ( 1971), s 363- 364. 
Ersgård, Hans, Apoteket Lejonet 400 

år. - MF Å 39 ( 1971 ) , s 1 36-
138. 
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att gemiitherne måtte blifwa 
ifr ån then inclinationen the till 
Danemark hafva " Ett bidrag 

till frågan om programmet för 
Skånes försvenskning. Ill. portr 

litt. - MFA 39 (1971 ), s 15- 41 
Fehrman, Carl, Hjalmar Gullberg 

landskap . (Malmö, Falsterbo, Bö-
keberg] - Elkontakten. 1971 2, 
'S 8- 11, 15. 

Fischbein, Alf, Mosaiska församlingen 
100 år - SDS 11/ 12. 

Flemström, C & Ronnby, A, Rosen-
gård. (Uppsats vid Socialhögsko-
lan i Lund.] 1- 3. Malmö 1971 

Frost, ] , Malmo: port with a future. 
- Dock & harbour authority. 

52 (1971), s 193- 194. 
Från lägesanalys till utvecklingsprin-

ciper. 1969 års organisationsutred-
nings första rapport om den kyrk-
liga 5amfällighetens organisation. 
Malmö 1971 137 s. (K yrkofull-
mäktiges i Malmö handlingar. 
1971, bil 12.) 

Gren-Nilsson, Lina, Ett ungdoms-
minne från Malmö epidemisjuk-
hus rödsotså ret 1880. - Byahor-

net. 30 ( 1971), s 24- 26. 
Grosskopf, Anna, H är bröt man krita 

för hand [Kr i tbruksbolaget i 
Kvarnby] - SDS 8/6. 

Grundvattentillgångar i sydvästra 
Skåne. Utredning utförd på upp-
drag av AB Sydvatten år 1 969-
70. Malmö 1970. 40 bl. 

Gustaf son, Ragnar, Malmö per häst-
pårvagn. Il!. litt. - MF Å 39 
( 1971), s 67- 88. 

Göckenjan, H ermann, Tyska evange-
li ska församlingen i M almö. -

Lundastift et. 2 7 ( 1971 ) : 1 o, s 8- 9. 
Göransson, Tage, Enkät angående 

kyrkogårdsplanering och gravvår-
dar inom Limhamns kyrkogård i 



Malmö. - Församlings- och pas-
toratsförvaltning. 25 ( 1971), 20 
- 24. 

- K yrkogårdsvä endets organisation 
i Malmö. Planering för 1970-
talet. - Församlings- och pasto-

ratsförvaltning. 25 ( 1971), s 342 
- 352. 

Haglind, Knut, Arbetsmilj ön i ett 
tidningshus [SDS]. - Pressens tid-

ning. 52 ( 1971 11, s 37- 40. 

Hammar, Sigvard, Musiklivet i Mal-
mö. Ill . portr - Nutida musik. 

14 ( 1970/71) 4, s 18- 26. 

Hannerz, L ennart, Öresund - kungs-
ådra i en storstadsregion. - Vat-

ten. 27 ( 1971), s 405- 409. 

Hantverkarnas gill e i Malmö 1921-
1971 Malmö 1971 18, (8) s. 

H egelund, Sven, Utredningen av kon-
ulentbidragets betydelse för ung-

domsorganisationer i Malmö. 1970. 
74, 69 bl. 

H ell ström, Sven, Carl Herslow ( 1836 
- 1933) Portr li tt. - Svenskt 
biografiskt lexikon. 1 8. 1969/71 

Hilla rp, Jan-Ake, Hornugglans nä-
ringsval i Malmö och ordanå 
vintern 1962/63. - Meddelanden 
från Skånes ornitologiska förening. 

l 0 ( I 9 7 l ) , S 2 7- 3 I 
H olm, Ingrid & Insulander, Suzanne, 

Skolpliktiga invandrarbarn i Mal-
mö. Uppsats i pedagogik. Utg· 
Pedagogiska institutionen, Lunds 

universitet. 1971 169 bl. 
H olm, Hans Axel, Malmö stad får 

inte igen sjabbla bort den fria tea-
tern. - DN 28/9. 

H ommerberg, Claes, Jöns Peter Kroks 
märkli ga öden. - SkD 26f3. 

Hunhammar, Curt, Styrka kunna 
testa ideerna i egen produktion 
[Skånska cementgjuteriet]. -

Byggnadsindustrin. 41 ( 1971 ) 34, 
s 28- 29. 

H iinger, Arne & Lindström, Lars, 
Klubben Cyklisten 50, 1921- 1971 
Malmö 197 l 38 s. Ill . 

H årde, Ulla , Då man köpte blandade 
karamell er för ett öre. Hästspår-
vagn sli t för " kl ysedalaren" 

SDS 25/7. 
- Vad bli r det av Malmös enda fyr-

längade korsvirkesgård? [Wovra-
gården i S Sall erup] - SDS 16/9. 

Ingers, Ingemar, Vem har målat a l-
tartavlan i Burlöv? Ill. - Lunda-

·stiftet. 27 ( 1971) : 10, s 6-7. 
Insikt - åsikt. Cementa. Tvär nitt 

av ett företag, som det är och 
som vi skulle vilj a ha det. Fakta 
och attityder i artikl ar och inter-

vjuer. Malmö I 97 I l 75 s. 
Jacobson, Robert, Malmö bokcafe. -

BiS 1971 14/ 15, s 18- 19. 
Jmistad, Hans, D en glömda malmö-

utställni ngen. [Industri- och löjd-
utställ ningen 1896] - Arbetet 

31/r 
- Nu hugger grävskoporna in på 

Gamla Limhamn. Han räddar 
stämningen. [Åke Waldemar L ars-
son] - Arbetet 20/ 1 o. 

- & Lundström, Johnnie, Farfars 
Malmö. Malmö 1971 64 s. Ill . 

Johannesson, Gösta, Skånes hi toria. 

Sthlm I 97 1 495 s. Ill . 
Johansson, Majken, Det säll samma 

bekymret. Sthlm 1971 1 13 s. 
(Svalans lyrikklubb. ) - Bl a mal-
mömotiv. 

Johansson, Margit, Anteckningar ti ll 



en malmöbiografi för år 1970. -

MFA 39 ( 1971), s 120- 131 

Johnson, Bo, Malmö socia lvård rus-
tar sig - med rationalisering. 

RUSTA 70. - Socionomen. 13 

( 1971) 3, s 4- 6, 5, s 8- 9. 

Jonsson, Busk Rut, En li ten stund 

med Majken [Johansson]. - Tid-

krift . 2 ( 1971) 2, s 2- 4. 

j ärnek, M , Studier i hushåll ens in-

komstförhåll anden 1925- 1 964. 
En undersökning av Malmö mot 
bakgrund av den svenska inkomst-

debatten. Akad avh. Lund 1971 

264 s. 
Jönsson, H elga, Mor var sill agumma. 

[Limhamn] - Så minns jag 10-

talet. 197 1, s 66- 71 
Karlander, Per Olof, Frans Suell , 

mannen som grundade Malmö 

hamn. - Byahornet. 30 ( 1971), 
16- 18. 

- Paul Rosenius. - Byahornet. 

30 ( 1971 ) 4, s 17- 19. 
Karta över Malmö. Skala 1 :20000. 

Upprättad av Stadsingenjörskon-

toret i Malmö 1971 Malmö 1971 
92 x 87 cm. 

Kockums, Malmö. [Kockums Verk-

tad från 1840 ti ll 1970. Kort 
historik .] Malmö 1971 11 s. Il! . 

Kullman, Harry, Tarzan från Möll e-
vången [Emil Kullman]. - Tid-

krif t. 2 ( 1971 ) 4, s 5- 7. 
Landstinget och Malmö. Malmö 

kommuns återinträde i M almöhus 
läns landsting. Betänkande avgivet 
av Malmöutredningen. [Utredare. 

Gösta Netzen.] Sthlm 1971 398 s. 
(C ivi ldepartementet. Stencil. 1 971 

3·) 
Lindgren, Gunnar, Socialmedicinsk 

197 

verksamhet vid Lunds lasarett och 
vid M almö allmänna sjukhus. 
Socialmedicinsk tidskrift. 

48 ( 1971 ), s 275- 278. 

L indgren, Sören, Döden i medelkl as-
en. Två vinklar på Majken Jo-

ha nsson. - Horisont. 18 ( 1971 ) :5, 

22- 29. 

Lind hagen, Nils, Carl Fredrik Hi ll. 
Portr. litt . Svenskt biografiskt 

lexikon. 19. 1971, s 65- 69. 

Lindskog, Claes, Utsikt från mitt 

stambord. Sthlm 1971 162 s. 
Lu.ndqu.ist, H olger, Kvarteret " Erik 

Menved" i Malmö. Il!. - T egel. 

6 I ( I 9 7 I ) 4, S 9- 1 I 
Länsprogram M 70. Förslag till re-

gionalpolitiskt handlingsprogram 

för Malmöhus lä n 1970- 75 med 
utblick mot 1980. Utg: Lä nssty-
relsen i Malmöhus lä n. Malmö 

1971 164, I I 2 bJ. 
Majewski, Janerik , Gatunätets utveck-

ling i fyra stadskärnor av medelti-

da ursprung. [Köpenhamn, Lund, 
Malmö, Ystad] - Svensk geogra-

fisk å rsbok. 47 ( 1971 ), s 163- 183. 
Mal mö innerstad. Byggnads historisk 

inventeri ng. Huvudbilaga A. Ut-
arbetad av en arbetsgrupp inom 
Kommitten för byggnadsinvente-

ring. Malmö 197 1 58 u . 

Malmö museum. Utställnin gskatalo-

ger 279- 291 1970-71 
Malmö stads historia . Utg på upp-

drag av stadsfullm äkti ge i Malmö. 

Huvudred: Oscar Bjurling. 

Malmö 1971 406 s. Il!. litt. 
Modeer, Kjell A, Carl X Gustaf-sta-

tyn på Stortorget. Om ett monu-
ments ti llk omsthistori a. Ill. li tt. -

MFA39 ( 1971), s89- 111 



- " En himmelskriande Caricatur 
ifr ån Möll evång reträtten Malmö 
- 18 junii 1848" [Akv arell av 
Fritz von D ardel.] Ill . litt. -

MFA 39 ( 1971 ), s 42- 45. 
- H ovrätten över Skåne och Ble-

kinge. En överrätts tillk omsthisto-

ria. Malmö 1971 l 28 s. Ill. portr 

M oding, Philip, Planlregning i Skåne. 

- Byplan. 23 ( 1971 ), s 24- 27. 

M osaiska församlingen i Malmö 1 oo 

år 1871- 1971 Uubileumsskrift .] 
Malmö 1971 108, ( 1) . Il!. portr 

M unck af Rosenschiöld, Thomas, 
Kl ockspelet vid rådhuset. - M al-
mö S :t Petri församlingsblad. 186, 

s 2- 3. 
En kollega. Rec av Krin g Malmö-

hus 1970. - MFA 39 ( 1971 ), s 
132- 134. 

M öll er, Gustav, H ågkom ter [Barn-
dom - och ungdomsanteckningar 
om M almö på 1880/90-t.] - A r-
betarrörelsen å r bok. 1971, s 1 03 
- 192. 

Nilsson, Carl Axel, Malmö strump-
fabriks histori a en å terbli ck. 
Malmö 1971 r 18 . Il!. por tr. 

- Sanna mina ord C A il sson 

berättar Malmö 1971 1 99 . Il!. 

Olofson, L eif, Borgarstånd reformen 
1858 och de s konsekvenser fö r 
Malmö stad. 1971 50 9 bil. -
Trebetygs eminarium i historia. 
Sthlm. 

Om utgrävningar [Fältarbeten u t-
förda av Malmö museum 1971 i 
Sturup, Segebro, Fosie, Rosen-
gård, Lindeborg och innerstaden.] 
- Aktuellt från Malmö mu eum. 

13 (1971) 5· 

Orsin, Harry, Mera bör de hedras 
ändå. [M almötrion John H eintze, 
Ernesto Ball erini , Gottardo Vecchi] 

- SDS 27/2. 

Palm, Sixten, Sten, Anders & Ohlson, 
Karin, Minnen från Syd venskan. 
- Skånsk dagspress. 1971, s 1 29 

- 149. 

Palmgren, Yngve, Född till agitator 
En studie i August Palms politiska 
utvecklin g och verk•samhet. Sthlm 
1971 454 s. 

Palmqvist, Bertil , Experimentet Kir-

seberg. - BBL 56 ( 1971) 1, 

8- 11 

Paltgill et i Malmö, Urkunder och ma-

trikel 1915- 1971 Malmö 1971 
185 s. Ill. portr. 

Roas, Axel, Thorild Dahlgren. Portr. 
- Vetenskapssocieteten i Lund. 

Årsbok. 1969, s 131- 136. 

Rosbarn, Sven & Aurell , Bengt, Kom-
panihuset. Ill. - Aktuellt från 

Malmö museum. 13 ( 1971) 4· 

R otary Malmö Sweden. [Porträttma-
trikel. ] Malmö 1971 1 6 s. 

R uin, Hans, H öjder och stup hos 
Ib en och några andra. Sthlm 
1 97 r 151 s. /Bl a 1 1 tea terrecen-
ioner från Malmö stadsteater./ 

Rågvik, Harry, Rationell och progre -
siv barnhä l ovård i Malmö. -
Tid krift för Sveriges sjuksköter-

skor. 38 ( 1971 ) 10, 4- 8. 
Salomonsson, Bengt, Malmötraktens 

förhistoria. Ill. litt. - Malmö 
stads histori a. 1 1971, 13- 170. 

- & A urell , Bengt, H edman ka går-
den vid Lill a Torg. Ill. - Aktu-
ellt från Malmö mu eum. 

13 ( 1 971 ) 4. 



Sandgren, Percy, Gatubelysning. 
Sthlm 1971 156 s. Il!. /Malmö: 

s 85-87, 92- 139. 

Sandling, Ingvar, Örtagårdsskolan, 
integrerat samskap. - Facklära-

ren. 19 ( 1971) 9, s 28- 31 

S chlyter, H erman, Krämarekapell et. 
- Malmö S:t Petri församlings-
blad. 185. 

- Morgonmelodin från Malmö 
klockspel. - Malmö S :t Petri 
församlingsblad. 187. 

Schmitz, Elsa, Släkttavla upprättad 

1971 Malmö 1971 16 s. Il!. 

Sjödahl, Edgar, Personli gt och poli-

ti skt. Gbg 197 r 299 s. /Bl a läro-
verksåren i Malmö omkr sekel-
skift et./ 

Sjövall , Alf, Sydsvenska gynekolog-
säll skapet 1945-1970. - Syd-
venska medicinhistori ska säll ska-

pets å rsskrift . 7 ( l 970), s 1 21-
127. 

Sjöö, Manthe, Nybyggena Magnu 
Smek och Caroli City, största sa-
neringen i Malmö innerstad. -

Byggnadskonst. 63 ( 1971) 15/ 16, 
503- 504, 507- 508, 511- 5 12. 

Skånes ABF-distrikt. Första ha lvsek-
lets verksamhet 1920- 1970. Text 
och red Rudolf Berner Lund 
1971 79 ｾ Ｍ

Skånes numismatiska förening " 40 år" 
- en presentation, en utställ ning. 

1931- 1971 Malmö 1971 13 s. 
Skånes speditörförening 1921- 1971 

[J ubil eumsskrift. ] Malmö 1 971 
8 s. Il!. portr 

Skånsk dagspress. Journali stminnen. 
[Med bibli ografi över skånska tid-

ningar 1 71 7- 197 l .] Malmö l 971 

199 

159 s. Ill. portr. (Sydsvenska Dag-
bladets årsbok. l 972.) 

Kungl. Skånska luf tvärnsregementets 
kamratförening. J ubileumsnummer 

1946-1971 Malmö 1971 16 s. 
Il!. portr 

Slott och herresäten i Sverige. Ett 
konst- och kulturhistoriskt sam-
lin gsverk. Red. S T K je Il berg och 
S A Svensson. 1 l Riksfästen och 
residens. Malmö 1971 / Malmö-
hus, s 177- 200./ 

Social/ örvaltningen. PM angående 
Informationstjänst för utländska 
medborgare. Malmö 1970. 23 bl. 

Socialhjälpstagare i Malmö l 966-
1969. Utredning utarb av Drätsel-
kontorets statistikavd i samråd 
med socialförvaltningens utred-
ningssektion. Malmö 1971 42, 1 r ｾＭ

Stjärne-Nilsson, K erstin & Svensson, 

Bo S, Bokkunden. [L itteratursocio-
logisk intervjuundersökning om-
fattande tre bokl ådor i Malmö 
utförd vid Li tteraturvetenskapli ga 
institutionen vid Lunds universi-
tet.] - Svensk bokhandel. 20 
( 1971 ), s 1240- 1245. Ref i SDS 
24/ 10. 

En studie av fritid sgårdar i Malmö. 
Av Christina Jacobson [m fl ]. 
Lund 1970. 68 s. T rebetygs-
uppsats vid Pedagogiska instituti o-
nen, Lunds universitet. 

Swedner, H arald, Om finkultur och 
minoriteter T io essayer Sthlm 
1971 190 s. Il!. /Bl a om skol-
egregationen och teaterpublikun-

dersökningen i Malmö./ 

School segregation in Malmö. 
Pub! by Inte!lrated education a•-



ociate , Chicago. Chicago 1971 

47, (4 ) . Litt . 
- Östergårdsprojektet. - Plan. 

25 ( I 97 I ), 248- 255. 
Sydvästra Skåne kommunförbund, 

Regional bu strafik 1 972 och 

1973. Malmö 1971 32 s. 

Sällskapet Mil stolpen 1921- 1971 
J ubileumsskrif t. Malmö 1971 

15 . 
Södergran, Carl, Rosengårdsstadens 

egnahem förening. Kort historik . 
Malmö 1971 6 s. Il!. 

Tham, Harry, Malmö stads kraftvär-
meverk. ti llk omst och utveckling. 
Minne krift vid dess 20-åriga till-
varo. Utg. Malmö industriverk. 

Malmö l 971 99 s. 
Tibell , Björn, Peripheral arterial in-

suffi ciency. An epidemiological 
study of 2.243 hospital admi sion 

[Undersökning vid Malmö all-

männa sjukhus.] Khvn 1971 54 s. 
Tidman, Eva & Bo, Malmö debute-

rar med hälsocentral för kommu-
nalanställda. - Kommunal tid -
skrift. 4 (1971 ), s 1078- 1080. 

Tolkar i Malmö. Tolkförteckning utg 
av Malmö · ocia lförvaltning, Im-
migrant service. Malmö 1971 
12 . 

Tomner, L ennart, Malmö stads histo-
ri a före 1500. De strödda doku-
mentens vittnesbörd. Ill . litt . -
Malmö stads historia. 1 1971, s 

171- 252. 
Tynell , Inge, H ylli e gamla kyrkogård. 

Ill . - MFA 39 ( 1971), 112-

1I 9· 

Ungdomsundersökningen 1971 En 
förstudie av ungdomar i Malmö 
och Olof tröm. Av Rune Persson 

m fl. [U tg:] Statens ungdomsråd, 
Sociologiska insti tutionen, Lunds 
univer i tet. Lund 197 I , 262 bl. 

Utredning angående kolonifrågan i 
Malmö kommun. - Koloniträd-

gården. 53 ( 1971 ), s 181- 183, 
187- 189. 

V entura, Fosco, Carnegiehuset. 

MFA 39 ( 1971), s 138- 139. 
- Myten om Örestad - dröm om 

verkli ghet. 1- 3. - SkD 28/8, 

4/9, I i /9. 

W erke, Dorrit , K orridorutrymmen 
blir bibli otek. [S :t Petri skolbibli o-

tek.] - BBL 56 ( 1971 ), s 132-

135· 
W erner, Mår ten, Fältprästens berät-

telse. Sthlm 1971 82 s. /Bl a från 
verksamheten vid Lv 4./ 

[Westerberg, Gunnar], Limhamn dam 
med kulturintresse samlar minnen 
i fars fi skarhudda [A gda 01 son]. 
Av Guwe. - SDS 2/8. 

W esterlundh, Arne, Grundskola änd-
rar stadstrafik och miljö. [Linne-
skolan] - Teknisk utbildning. 

5 (1971) 6, s 10-16. 

W iderberg, Bertil , Ben fält, flottbas, 
park. [Nuv Kungsparken] - SDS 

10/I 
" Förändrat namn" fyll er hundra 
år [Sammanslagningen av Snäll-
Posten och Syd venska Dagbladet 
år 1872.] - SDS 31/12. 
Husesyn på Engelbrektsgatan. -
SDS 8/5. 

- Luft kring Lugnet [i Möll evången, 
Fran Suell s landställ e]. - SDS 

24/ 1 
- Vittne från 1866 i astronautlurar 

Cla ra från Tvedöra har levt un-
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der fyra kungar [Clara Maull] -
SDS 28/2. 

Widell , Eri c, Apoteket Nyponet i 
Malmö 1 år - Svensk farmaceu-

tisk tidskrift . 75 ( 1971), s 5 73-

576. 

Widing, Hans, Pest och reglering 
födde första apoteket. [L ejonet] 

- SDS 14f3. 

Z ennström, Per-Olov, Axel Daniels-
son - den farli ge förföraren. 
[M ed en skildring av Danielsson 
Oscar Il och arbetarna i Malmö, 
tryckt 1894 i socialdemokra ternas 
första maj-blad.] - DN 21.8. 

" Arg ång 21 " M almö borgarskola 
[1921- 1971]. M innesanteckning-
ar om ett jubileum. M almö 1971 

39 bl. 

Astrand, Hans, Ars nova 100 å r 
trobs all t ? - Nutida musik. 

14 ( 197of71) 4, s 41- 42. 

ÄMN ESREGISTER 

Arkeologi 

Andersson, H , M ånga ättehögar 
Om utgrävningar 
Sa lomonsson, B, M a lmötraktens förhi stori a 

Bibliotek och bokhistoria 

All obladet 
Böckmann, S, D yrgripa r på arki v 
Jacobson, R , M a lmö bokcafe 
Palmqvist, B, Experimentet Kir seberg 
Stjärne-Nil sson, K & Svensson, B S, Bok-
kunden 
Werke, D , Korridorutrymmen bli r bibli otek 
ö stlin g, E, Bibli otek 
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Bibli oteken fl yttade ut 
T eater och bibliotek 

Musik i Malmö under vårt halv-
sekel. - Svenska musikperspektiv . 

1971, s 470- 490. 
Öresundsvattenkommittens undersök-

ningar 1965- 1970. R ed Tryggve 
Dackman og V agn R Remne. 
Kvhn 1971 324 s. /Rec i H ygie-
nisk revy 60 ( 1971), s 342- 348 
av Y Tidman./ 

Östli ng, Erik, Bibliotek 
[Litt eraturutredningen] 

56 (1971) 1, s 5- 7. 

all a led. 
- BBL 

Biblioteken fl yttade ut på arbets-
pla tserna. [Kir sebergsexperimen-
tet] - Fönstret 48 ( 1971) 4, 

24- 25. 
T eater och bibliotek jobbade ihop 
i Malmö. - Scen och salong. 

56 ( I 97 I ) : 2, S 2- 3. 
20 år under jorden för en renare lu ft. 

U tg · Industriverken/Kraftv ärme-
verket. Sammandrag av utställ-
ningen. Malmö 1971 28 s. Ill . 

Biografi och genealogi 

Schmitz, E, Släkttavla 
Det va r på den tiden 
Tolka r i M a lmö 

Bager, J P, Ett till fälli gt sammanträff ande 
Dahlgren, T Roos, A 
Danielsson, A Zennström, P 0 
Dhejne, H - Böckmann, S 
Dukkert, E Andersson, H 
Cull berg, H Fehrman, C 
H ansson, P A Berkling, A L 
H erslow, C Hell ström, S 
Hi ll , C F Lindhagen, N 
Holmberg, E Andersson, H 
J ohansson, M - Jonsson, B R ; Lindgren, S 
Krok, J P Hommerberg, C 



Kultman, E - Kultman, H 
Lindskog, C, Utsikt 
Maull , C - Widerberg, B 
Möller, G, Hågkomster 
J ilsson, C A, Sanna mina ord 
Nilsson, H - Andersson, H 
Olsson, A - Westerberg, G 
Palm, A Pa lmgren, Y 
Rosenius, P - Karlander, P 0 
Sjödahl, E, Personligt 
Suell , F - Karlander, P 0 
Wi ll ö, P E Andersson, H 
Widerberg, B - Bj örksten, I 
Wipp, J - Drougge, P 
Åberg-Andersson, H - Andersson, H 

Byggnads historia 

Andersson, H , D en gamla gårdsmiljön 
Bager, E, D ieden ka hu et 

Malmö byggnadshistoria 
Hårde, U , Vad blir det av Wovragården 
Malmö innerstad 
Rosborn, S & Aurell , B, Kompanihuset 
Salomonsson, B & Aurell, B, H edmanska 
gården 
Slott och herresäten 
Ventura, F, Carnegiehuset 
Widerberg, B, Luft kri ng Lugnet 

Byggverksamhet och stadsplanering 

Ameen, L & 01 on, S, Från Sofielunds-
husen 
Blohm, G, Östergatan 
Lundqui t, H , K varteret Erik Menved 
Sjöö, M , Nybyggena Magnus Smek 

tredning angående kolonifrågan 
Widerberg, B, Benfält 

Husesyn på Engelbrektsgatan 

Föreningar 

Paltgillet 
Rotary Malmö 
Skånes numismatiska förening 
K Skånska luftvärnsregementet 
Sällskapet Mi lstolpen 
Södergran, C, Rosengårdsstaden 

H andel, industri och hantverk 

Grosskopf, A, H ä r bröt man krita 
H antverkarnas gill e 

Hunhammar, C, Styrka 
Insikt - åsikt, Cementa 
Kockums 
Nilsson, C A, Malmö strumpfabrik 

Historia 

Ersgård, H , att gemi.itherne 
Johannesson, G, Skånes histori a 
Malmö stads histori a 
Modeer, K Å, Carl X Gustaf-statyn 
- Hovrätten 
Olofsson, L, Borgarståndsreformen 
Tomner, L , Malmö stads historia 

Hälso- och sjukvård 

Anders on, H , Malmö fi ck sitt första apotek 
Apoteket Lejonet 
Ersgård, H , Apoteket Lejonet 
Gren-Ni! son, L , Ett ungdomsminne 
Lindgren, G, Socia lmedicinsk verksamhet 
Rågvik , H , Rationell barnahä lsovård 
Sjövall , A, Sydsvenska gynekologsäll kapet 
Tibell , B, Periphera l 
Tidman, E & B, Malmö debuterar 
Widell, E, Apoteket Nyponet 
Widing H , Pest 

Idrott, gymnastik, sport och spel 

Bowlingklubben Geist. I!. 

Hunger, A & Lind tröm, L , klubben Cyk-
l isten 

I ll ustrationer 

Jvfodeer, K Å, En himmelskri ande Cari catur 

Kartor 

K arta över Malmö 

Kommunalteknik 

Avfa ll shanteringen 
Eriksson, E, Vattentorn 
H annerz, L , Öresund 
Öresundsvattenkommitten 
Sandgren, P, Gatubelysning 
Tham, H , Malmö stads kraft värmeverk 
20 å r under jorden 

Kommunikationer 

F'rost, J , Mal mo: port 
Gustafson, R , fa lmö per hästspårvagn 
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Skånes speditörförening 
Sydvästra Skånes kommunförbund 

Kulturhistoria 

Bager, E, J ag har inte vakta t 
Hårde, U , Då man köpte 
J anstad, H & Lundström, J , Farfars M a lmö 

K yrkliga församlingar 

Fischbein, A, Mosaiska församlingen 
Från lägesana lys 
Göckenjan, H , T yska evang. församl. 
Göransson, T , Enkät 

K yrkogårdsväsendet 
Mosaiska församlingen 

K yrkor och kyrkl ig konst 

Andersson, H , Nya malmökyrkor 
Ingers, I , Vem ha r må lat 
Schlyter, H , Krämarkapell et 

L imlzamn m fl förort er 

Andersson, H , Bunkefl o, T ygelsjö och V 
Kl ags torp 

Gamla och nya Bunkefl o 
Gamla och nya Husie 
Genarpsbanan 
Gravstena r i Bunkeflo 
Gravstena r i Husie kyrka 
Idyll , Naff entorp 
K öpmanshustru 
Det nya M a lmö 
0 , den som hade vingar 
Skumparp 

Janstad, H , N u hugger grävskoporna 
Jönsson, H , Mor var sill agumma 
Tynell , I , H ylli e kyrkogård 

Museer 

Bl omqvist, K , M almö museum. Vägledning 
Erichs, K , H ä r ä r Ma lmös okända museum 
Malmö museum, Utställni ngska ta loger 

Musik 

Hammar, S, Musikli vet i Malmö 
Munck a f Rosenschöld, T , Kl ockspelet 
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Orsin, H , M era bör de hedra 
Schlyter, H , Morgonmelodin 
Astrand, H , Ars Nova 
- Musik i Malmö 

Samhälls planering 

Landstinget och M almö 
Länsprogram M 70 
Moding, P, P lanla:gning 

Skolor och underuisningsuäsen 

Holm, I & lnsulander, S, Skolplik tiga 
Sandling, I , Örtagårdsskolan 
Skånes ABF-distrikt 
Swedner, H , School segregation 
Westerlundh, A, Grundskola 
" Årgång 2 1" 

Sociala förhållanden 

Boij e, L , Rapport 
Bommarco, T , Folkesson, J & H all , B, Den 
yttre boendemi ljön 
D ahlgren, A [m fl ], Fritidsgårda r 
Danielsson, A, R evolution 
Flemström, C & Ronnby, A, Rosengård 
H egelund, S, Utredning 
Johnson, B, M a lmö socia lvård 
J ärnek, M , Studier i hushåll en 
Socia l förvaltningen 
Socialhj älpstagare 
En studie .i fr i tidsgårda r 
Swedner, H , Om finku ltur 

Östergårdsprojek tet 
U ngdomsundersökningen 

T eater 

Ericson, U , På nöjets estrader 
H olm, H A, Ma lmö stad 
Ruin, H , H öjder 

T idningsuäsen 

Bodman, E, M a lmöiti ska tidender 
Bringmark, G, I Axel D anielssons spår 
Hagli nd, K , Arbetsmilj ön 
Palm, S, Sten, A & Ohlson, K , Minnen 
Skånsk dagspress 
Widerberg, B, Förändrat namn 



Aktuellt 1972 

Tingsrättens slagsvärd 
På M almö rådhus, i tingsrätten es-
ion al 1 , hänger på väggen ett impo-
ant tvåhand slagsvärd. Dess tota la 

längd ä r 1 96 cm, medan klingan ä r 
1 14 cm lång och parer tången 50 cm 
bred. I höjd med parerstången sitter 
ett pa r byglar, och ett tycke under 
fä tet men något ovanför klingan finn 
ett par utböjda flik ar. Fä tet ä r trä-
bekl ä tt med pår av läderkl ädnad. 
Klin gan egg är här o h var naggad. 

värdet förvarade vid mitten av 
1800-talet i ett arkivrum på R ådhu et 
men har säkerli gen i gamla tider haft 
en mera hedersam plats, lik om det nu 
har. Under en följd av år har det vari t 
deponerat på mu eet. Om ej mitt min-
ne viker hängde det på M almöhu i 
den ni ch i Riddarsalen, där nu Knut -
gill et il verpjä er förvaras. Omkring 
1 950 placerade värdet åter på R åd-
hu et, i I avd: ession al. r · M almö 
tads räkenskaper för 1 765 finne svär-

det redovisat på följ ande fantasifull a 
ätt: " Ett jätte värd, vägande 1 1 kål-

pund, 3 alnar 7 tum långt, 2 tum 
bredt, om funnit i en jättegra f 3/4 
mil från taden vid Åk arp möll a uti 
en tor hög med tenar omgifven, och 
hvare t inne li gger en gan ka tor ben-
rad." 

A tt svärdet på M almö rådhu är ett 
ceremoni värd, från renässan tiden, 
vilk et ingalunda hittat i någon forn-
grav, har man länge haft kl art fö r sig. 
Hur ett ådant svärd kunde använda 
i M almö på 1500-ta let framgår av en 
mädedikt om borgmästaren och mynt-

mästa ren Jörgen Kock, som lyd r så 
här · 

" u hannd will spadzere paa 
M almö gade 

och lade zii g be ze i in 
pant irplade. 

For mand skall tennke at hand 
aa mandeli g er, 

ladir hannd it dragit lagszuerd 
epter zii g bere 

och 2 parti aner och een 
hagebö se." 

D et måste ha varit en imponerande 
yn, när Jörgen Kock " promenerade" 

på tadens gator ikl ädd harne k och 
åtföljd av in livv akt, beväpnad med 
lag värd, bardi aner och hakebö a 

- men sådant lär väl enda t ha före-
kommit vid olenna tillfäll en. Vårt 
enda bevarade lag värd kan emell er-
tid ej ha varit med på Jörgen Kock 
tid, då det enli gt akkun kapen måste 
da tera till omkring år 1600. Detta 
framgår av den dan k vapenhi tori-
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kern Jens Engbergs uppsats "D anske 
ceremonislagsvrerd" i Vaabenhistori s-
ke Aarböger I 964. Sådana svärd är 
bevarade från K öpenhamn, Ribe och 
Malmö. D e symboli serade rättvisan 
och den verkställ ande makten, vilk a 
främste utövare inom staden var by-
fogden, bytingets ordförande. När 
denne högtidligen install erades i sitt 
ämbete av lä nsherren, fick han till sig 
överl ämnat ett slagsvärd, som upp-
hängdes ell er kanske redan tidi gare 
var upphängt i rådhuset och tydligen 
användes vid högtidli ga ceremonier 
och processioner. 

At t det just är i Köpenhamn, M al-
mö och Ribe, som ceremonislagsvärd 
är bevarade, sammanhänger med att 
dessa städer hade gamla privil egier 
för M almös del från 1 360 på 
" landstingsfrih et" D etta innebar, a tt 
man från bytinget samt borgmästa re 
och råd fi ck vädja direkt till K onung-
ens rättarting med förbigående av 
landstinget, vilk et normalt var andra 
instans. Dessa privil egier bekräftades 
av Fredrik Il 1586. 

Ceremonien med svärdsöverlämnan-
det i K öpenhamn blev vederbörligen 
protokollförd, sista gången 1 626. Från 
Malmö känner man ej någon motsva-
rande anteckning. 

Prakti skt taget alla inventari er på 
R ådhuset utom porträtten förstördes 
vid milit ärförl äggningen där 1808-
181 o ell er kasserades vid R ådhusets 
ombyggnad under de följ ande åren. 
Men svärdet kl arade sig - förmodli-
gen omhändertaget av någon magi-
stratsledamot - och är nu ett av råd-
husets intressantaste inventari er. 

Th. Munck af Rosenschöld 
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Skepp på sigill 
H erbert E we, S chiffe auf S iegeln. 

VEB H instorf f V erlag Rostack, 1972. 

232 s. 38 M k . 

Stadsarkivari en i Stralsund, doktor 
H erbert Ewe, ha r gjort sig känd såvä l 
i sitt eget land som utanför dess grän-
ser för ett populärt och kunnigt för-
fattarskap. Tidi gare har han bl a ut-
givit initi erade och rikt illu strerade 
arbeten om Ri.igen ( 1968) och Stral-
und ( 1 969) D et senaste arbetet av 

förf ä r ett praktverk om skepp på 
sigill , där han åstadkommit en omfat-
tande dokumentation över befintli ga 
sigill med detta motiv. Förf ha r lyckat 
samla inte mindre än 249 olik a -
huvudsakligen stadssigill - fr ån orter 
runt Östersjö-, nordsjö- och atlantkus-
terna med detta sigillm otiv. D en frek-
venta förekomsten av denna sigillt yp 
kall ses mot bakgrund av den mar-

kanta utvecklingen av städer och han-
del på 1 I 00- 1 200-talen. Skeppet blev 
på sigill stampen symbolen för farty-
gens betydelse i denna utveckling. 
M ånga av sigill en ä r av hög konstnär-
li g kvalit et och ä r skurna av verkli ga 
mästare. Förf visar på hur sigill en kan 
användas som dokumentation för att 
lösa skeppsbyggnadshistori ska problem 
och han värderar också sigill en som 
konstverk, men arbetet skall också ses 
som en omfattande sigillfört eckning 
där all a påträffade sigill inte bara 
återges i foto ell er i avritning utan 
även dokumenteras med käll- och 
litt eraturhänvisningar 

För M almös vidkommande ä r det 
omdiskuterade sigill et från 1417 avbil-

dat. (Jfr S Skov, MF Å 1945, s 25- 29, 



och N Rasmusson, MF A 1946, 1 38-
1 39.) Ewe lämnar inte något nytt bi-
drag ti ll debatten om detta igill ( e 
bild ), men den gjorda avritningen ger 
dock en sannolik bil d av det ofu ll stän-
diga sigill avtrycket, och det är onek-
ligen berikande att kunna ätta in si-
gill et i des större "sigill histori ka" 
sammanhang. - Boken, som presen-
terats i ett vackert typografi kt utfö-
rande, finns i tadsarkivet bibli otek. 

Kj ell Ä M odeer 

Burlövs hzstorza 

Ingemar Ingers: Burlövs K ommun, 

H istoria och bl.3Skrivning, Burlöv 1972, 
Kr 35 Arlövs bokhandel i distr 

M almötrakten är edan decennier till-
baka en bygd i förvandli ng. Urgam-
mal jordbruksbygd håll er på att om-
struktureras ti ll modern tä tortsbebyg-
gelse. En av de många lantsocknar 
runt M almö, om berörs av urbani e-
ring proce en i Öresundsregionen ä r 
Burlöv, som håll er på att erövras av 
vi ll or, höghu , indu tri er och tor-
marknader. Tvä r igenom gamla by-
marker drar motorvägen M almö-
Lund sitt breda betongband. 

R edan tidigt insåg man på an varigt 
kommunalt håll , att bebyggel eexpan-
sionen i sydvästra Skåne utgjorde ett 
död ligt hot mot det gamla Burl öv. 
K ommunalfu ll mäkti ge i Burlöv ti ll -
satte 1957 en kommitte med uppdrag 
att utreda frågan om utarbetandet av 
en Burlövs kommun hi toria, kom-
mittens uppgifter övertogs 1 966 av 
kulturnämnden. D et ansågs värdefu ll t 
för kommande generati oner att få en 
uppfattning om hur Burlöv såg ut och 

hur li vet i byarna gestaltade sig före 
urbaniseringen. Uppdraget att skriva 
Burlövs kommuns histori a gick till ar-
kivari en, fi l. dr Ingemar Ingers, Lund, 
en av de främ ta experterna på skånsk 
all mogekultur och en fram tående 
kännare av trakten mell an Malmö 
och Lund, dä r han framlevt h la itt 
li v. Resultatet föreli gger nu i tryck, 
Burlövs K ommun, Historia och be-
skrivning, en gedigen volym med sex 
hundra sidor. D et ä r ett imponerande 
materia l, som förf. in amlat och sam-
manställ t, förarbetet till Burlöv histo-
ri a inleddes redan 1958, men åt killi gt 
materia l, det gäll er främst det som 
rör dialekt, fo lksägner och fo lktradi-
tion, upptecknade redan i börj an på 
1920-talet. 

Fram tällningen pänner över ett 
brett regi ter och teckna r en all idig 
bi ld av en gammal lantsocken, om 
blev tä tort. I nio ri kt i ll ustrerade ka-
pitel skil dras det historiska keendet 
från hedenhös ti ll nuet. Det ä r en 
fa cinerande åttatusen-årig h i toria, 
som träeker sig från de primiti va 
tenåldersboplatserna vid Sege å ti ll de 

vita höghusblocken vid motorvägen. 
Inledningsvis behandlas namnbestån-
det, ortnamn, bebyggel enamn och na-
turnamn, i de fem byarna Burl öv, Ar-
löv, Sunnanå, T ågarp och Åkarp. Ett 
kapitel behandlar de enskilda byarna 
och gårdarnas histori a. H är pa serar 

den snart svunna jordbruksepoken 
revy, där Arlöv gården, Kronetorp 
och Bernstorp i nta r en fr amträdande 
p la ts, men också industrin i Arl öv med 
sockerbruket uppmärksammas. Gam-
malt byliv med byalag, å lderm:m och 
byastämmor levandegöres genom be-

206 



varade handlingar ur olik a byalådor 
En fylli g framställnin g ägnas Burlövs 
gamla kyrka, den välkända vigselk yr-
kan utanför Malmö, prästerskapet, 
kyrkli gt li v och reli giösa förhåll anden. 
Gammal allmogekultur, folkmål, bygg-
nadssätt och bostadsski ck, skildras sak-
li gt och ingående. 

Burlövboken är en rik fyndgruva 
för den lokalhi storiska forskningen, 
det torde finnas få sockenböcker, som 
är så innehåll srika och systemati skt 
uppställd a som denna utgåva. Varje 
kapitel har en ori enterande kultur-
historisk översikt, som vänder sig till 
en bredare publik. Burlövboken kan 
med intresse och behållning läsas även 
utanför Burlöv. Malmöpublik en bör 
ha intresse av historiken om Krone-
torp med anknytning ti ll malmösläk-
terna Bergh och Kockum. Burlövbo-
ken erhåll es genom Arlövs Bokhandel 
ti ll ett pris av kr 35 -. 

H elge Andersson 

A rkzv z vår tzd 

Nils Nilsson, Arkiv i rörelse. Essayer 

och kåserier, Sthlm 197 1 175 s. Ca-

pris kr 33. 

Att forskarna och ämbetsmännen ä r i 
behov av arkiven är uppenbart för os 
all a, men många av oss tänker inte 
på vilk en betydelse arkiven har för 
envar av oss. Många böcker är skrivna 
med hjälp av arkivens käll or, men 
litt eraturen om arki ven är obetydli g. 
Arkivrådet Nils Nil sson på Riksarki vet 
har emell ertid lämnat ett viktigt bi-
drag i ett nyutkommet arbete dä r han 
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en angenäm, lättill gängli g form 
tecknat arki vens betydelse i vår tid . 
Den tekniska civili sati onen med dess 
många nya medier (bandspelare, data-
maskiner mm) medför att arkiven 
och deras arbetsmetoder på senare tid 
krafti gt ha r förändrats. Förf under-
stryker betydelsen av att det råder en 
god kontakt mell an de lokala arkiven, 
landsarki ven, och hembygdsvårdarna. 
H an pekar på nödvändigheten av att 
låta arki ven, "minnets verkstäder'', i 
fr amtiden få större betydelse för hem-
bygdsvården och hembygdsforskning-
en. Goda relationer mellan arkiv och 
hembygdsvårda re har en! förf bidragit 
till att " romantikens hembygdskänsla, 
med dess vördnad för den dunkla fo lk-
jä len, för sägenvärlden och den le-

vande traditionen, alltmera fått ge 
vik a för ett krav på vetande, på exakta 
uppgift er, fakti sk kunskap" - Förf 
tar också upp andra aktuell a arki v-
problem, t ex arkivari ens förnyade 
profil , de ideell a föreningarnas arki v 
och fotografiernas ställning i arki v-
sammanhang. Sist i volymen ger förf 
under rubriken "Glömda minnesför-
råd" ett antal små kåserande bi lder 
fr ån arkiv. H ä r applicerar förf sina 
arkivkunskaper i ett mera vittomfat-
tande kulturhistori skt sammanhang. 

D etta är en lit en bok, som inte blott 
visar en arkivmans initi erade kunska-
per om ett arbetsfält i omdaning utan 
även avslöjar förf :s kringsyn och be-
läsenhet, vi lk a sistnämnda egenskaper 
i hög grad bidrar till att göra boken 
till en verkli gt njutbar läsning. 

Kjell A Modeer 



UTDR G UR 

MALMÖ FORNMINNESFöRENI GS MATRIKEL 

M ar 1972 

H edersledamöter: 

Hain, Rickard, Direktör 
Bager, Einar, Fil. doktor, Kon tnär 
Ljungberg, Leif , f. Stadsarkivarie 

Årligen betalande medlemmar, vilka inträtt under tiden 
mars 1971- februari 1972 

Abrahamsson, Anita, fru 
Adams on, H enry, tull överkon tr. 
Ad lers, Bengt 
Ah lgren, Bengt, direktör 
Ahlgren, Vera, fru 
Ah lin , Folke E. 
Allard, Sven, brandman 
Andersson, Astrid, fr öken 
Anders on, Eva, leg. sjuksköterska 
Andersson, U ll a-Bri tt, fr. 
Andersson, Åke, musikf örl. 
Arndt, Bertil , kapten 
Arvidsson, Gunill a, bibliotekarie 
Axelsson, Lars, teknolog 
Bara Folkbibliotek 
Bergman, Kj ell 
Bj örkl und-Holm, Greta, fo lkskoll. 
Blom, Bengt, tj änsteman 
Boberg, Bo, civi lin genjör 
Borgarsson, Elsa, förskoll. 
Brandin, Åke, as .dir. 
Brandsby, Marie-Louise, folkskoll. 
Brising, Ulf , ingenjör 
Cardell , Inga, fru 
Cavell, il s, direktör 
D ahlqui t, Ingvar, stati onsmästare 
D alin , Eva, fr. 
D ette1·, Thure, direktör 
Di ckman, Rolf, direktör 

Ekberg, Knut 
Ejderstedt, Birgitta, fr. 
Ekerholm, Stig, maskinist 
Emilson, Greta, fru 
Ericsson, K arin, fr . 
Erics on, Orvar 
Eriksson, Gerda, fru 
Ersgård, Erik , ingenjör 
Ersgård, Stefan, redaktör 
Finnson, Marie, programsekr. 
Fork, Frans-Thomas, med . li e. 
Fors, Arne, förman 
Forsgren, Ruth, fru 
Forslind, K arl-Olof , byråass. 
Frank-N il sson, Annie, fru 
Friden, Margareta, rektor 
Fröler, V iol a, leg. sjuksköterska 
Garner, Claus, doktor 
Gerhard, Peter 
Giertz, Hildur, fr . 
Grahn, Anders 
Grandinson, Matts 
Gröndahl, H aina, fr. 
Grönvall , Kurt, verkmästa re 
Grönvall , Lars-Erik, stud. 
Gustafsson, Manne, tandläka re 
H allin , Thorsten, folkskoll. 
H eintz, Margareta, fru 
Henriks on, Göran, fil. lie. 
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H ernestam, Sven, tekn. li e. 
Holm, Elna, fru 
Holmberg, Carin, fr. 
Hulmee, Greta, fru 
Ja la r, Ebba, fru 
Johannesson, Anna-Stina, bibli o tekarie 
Johansson, Ulf R ., redaktör 
J ohnsson, Barbro, fr. 
Johnsson, Ingegerd, fr . 
J önsson, Adalbert, överingenjör 
Jönsson, Bo, fil. mag. 
J önsson, Eina r, kontorist 
J önsson, K arl W., fabrikör 
Kindblad, Christi an 
Knutsson, Knut, stud. 
Kri stell , J 0 . E. 
K ronkvist, Kj ell 
Kvi st, Sven 
Landen, Britt-L ouise, försäkr.tjänstem. 
La rsson, Bo, direktör 
La rsson, La rs, fil. stud. 
La rsson, M ary-A nn, fru 
La rsson, Thore, byrådirektör 
La rsson, Åke, kontori st 
La rsson, Åke Waldemar, konstnär 
Lilj e, Solvig, fru 
Lilj edahl , Louis 
Lilli enau, Gun, fru 
Lindberg, Ragne, typograf 
Lindell , Tommy S., jur. stud. 
Linden, Elsa, fru 
Lindholm, Astri , fru 
Lindkvi st, Ernst, distr.sekr. 
Lindkvist, Ingrid, fru 
Lindoff , Bertil 
Lundell , Birgitta, fru 
Lundgren, M argit, fr . 
Löfberg, Christina, med. kand. 
Löfq vist, Anna-Carin, fr . 
Löfqui st, Eric, ingenjör 

falmborg, Ingvar 

M almgren, H åkan 

M almros, Carl H enry, arki tekt 

M almsten, Lotte, fru 

M alte, Gunnar, ingenjör 
M arkeström, Ull a, adjunkt 

M arkl and, M argaretha, fröken 

M arkström, Per 

M armhed, Stina, fru 

Mårtensson, Bo Folke 
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Narbe, Sigvard, avdelningstandl. 
N il en, H ans, maskiningenjör 
l il sson, Asta, fru 

Nil sson, Bengt 
il sson, Bertil , ingenjör 

N il sson, Ebba, fr . 
N il sson, Helga, fru 
N il sson, H elga, fröken 
N il sson, Li sbet, fröken 
Nil sson, Rolf, byggnadsingenjör 
N il sson, Ulrik a, fr öken 
Nobel, Olof, direktör 

orlin , Bodil , tandläka re 
Norrman, Börj e 
Norrman, Tyra, fru 
Olsson, Erik, leg. läka re 
Olsson, Kj ell , skadeinspektör 
Olsson, Sven-Olle, fil. li e. 
Palmqvist, Britt, fr öken 
Pawlowska-Hulterström, K arin , fru 
Persson, H an 
Persson, Linnea, fru 
Persson, Stig F B., ingenjör 
Persson, Sven, tandläka re 
Persson, Vivi anne, fil. mag. 
Plato, Inga, fröken 
Plato-Nordberg, M aj-Britt , fru 
Priitz, Gurli , fru 
Ralborn, Elsie, fru 
Reimegård, Alli , tandläka re 
Ri esbeck, Gert, tandläka re 
Revstedt, Bertil , driftsleda re 
Rosberg, Brita, fru 
Rosendahl , Britta, fru 
Roskvi st, Carl- Eri c, dir.ass. 
Rosvall , T ed 
Roth, Franciszek K arol. , civil ekonom 
Sandell , U ll a 
Schiptj enko, Ivan Å. , tandläkare 
Serger, La rs B., avd.chef 
Sjödahl, Eva, fru 
Sjöqvist, Gunnar, konservatori edir. 

Sjöstrand, K aj , mekaniker 

Sjöström, All an, ingenjör 

Sjöström, Ingrid, småskoll ärare 
Slettengren, Carl-Fredrik , civilin genjör 

Sombeck, M ari anne, fröken 

Sonden, K arin, fru 
Sonnerstedt, Eina r, läroverksadjunkt 

Stenberg, Per 



Sterner, Nil s, direktör 
Stift - och landsbiblioteket, Linköping 
Stjerna, H a n H enrik, jur. kand. 
Stoltz, Gösta, adjunkt 
Svenonius, Dag, banktj änstema n 
T ernström, Gunna r 
Thaning, Ib 
Thern, La rs, ingenj ör 
Thornberg, Il a-Britt, fru 
Tornberg, Astrid, fru 
Trollnäs, Tove, fru 
Tufvesson, Greta, fru 
Törn-Lindhe, U ll a, fru 
Wallin , Erik, bankkamrer 
Weberg, Robert 
Webrink, Christina, fru 

Styrelse: 

Weibull , Charlotte, fru 
Welander, Ingema r 
Wenemark, K arin, avd.chef 
Wick tröm, M a rgit , fröken 
Wihlborg, Gertrud, fröken 
Winberg, Rosi, fr. 
Winge, Göra n, fil. stud. 
Wiren, Arne 
Zethson, Sven-Eri c, fil. kand. 
Zielinski , Thomas 
Åberg, Britta, bibliote kari e 
Åberg, Hj ördis, sjuksköterska 
Ågren, Doll y, fröken 
Åk e son, Saga Louise, fil. mag. 
Åsard, Anders, folk koll ä ra re 
Åstrand, Ha ns, lektor 

Ordförande: Th. Munck af Rosenschöld, f. d. borgmästare 

v. Ordförande och kassaförvaltare: John Hain, direktör 

Sekreterare: Kjell A Modeer, advokat 

Ledamöter: Sture Kelfve, arkitekt SAR, Helge Andersson, skriftställare 

Suppleanter: Bengt Salomonsson, intendent, Birgit Halim, arkitekt SAR 

Årsskriften. 

R edaktionskommitte: Ordf., Sekr., och fil. dr Einar Bager 

R edaktör: Kjell A Modeer 
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VION\l)JS 



BYGGER ALLT 

SKÅNSKA 
CEMENT&JUTERIET 

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 SYDSVENSKA 
DAGBIADET vill 
göra en bra och 
informativ tidning, 
en riktig morgon-
tidning. 

,__ __ --- _.........,.,....,._..,, 



Peder Hansens sigill 
Sigillet med de två liljorna tillhörde borg-
mästaren i Helsingör, Peder Hansen. Ett 
500-årigt adelsvapen som har anknytning 
till det moderna Malmö. 
Peder Hansens dotter Anna gifte sig med 
den förste Rosenvingen, Mogens Jensen, 
och byggde efter hans död Rosenvinges-
ka Huset i Malmö. 
Det var i början av 1530-talet och en oro-

lig tid ; huset byggdes när den stora 
" grevefejden" gjorde Malmö till en 
otrygg stad där bl a Malmöhus slott del-
vis raserades . 
Rosenvingeska Huset har sedan dess ut-
härdat många ofredsår. Det har byggts 
om och byggts till. Dolts under en 1800-
talsrappning och ända in i vårt tidevarv 
varit nära att få skatta åt förgängelsen . 

Beijers sigill 
Idag står Rosenvingeska Huset på " fas- mannatänkande. Borgar- och köpmanna-
tare grund" än kanske någonsin. Det har traditionen förs vidare under G & L Beijer 
fått tillbaka sin medeltidsatmosfär efter AB 's nya sigill , det förtroendeingivande 
år av pietetsfull renovering och samtidigt " B:et" som symboliserar Beijers nu 105-
knutits intimt samman med modernt köp- åriga verksamhet. 

Norra Vallgatan 70 Box 325 201 23 Malmö 1 
Tel 040/735 60 

BEl:J ERS 
G&L.BEIJER AB MALMÖ 
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Närhetsbanken 
-for familj och företag 

....... -----• • WWW C(cJ.1 I,..-: A 

MALMO SPARBANK E-na ｾ＠

ｂｉｋｕｐａｎｾＮｩＺＡ＠





AB LUNDGRENS SÖNER BOKTRYCKERI 

Per \'-leij ersgatan 4 l\tl almö 



gleerups/malmö 
Pappershandels AB. 

Mest sorterade inköpskälla i allt som till -

hör pappers-och kontorsmaterialbranschen 

Specialavdelning för teknisk ritmateriel 

ｷＬｾ･ｬｬ＠
Malm ö 

FÄRGER 

TAPETER 

Adelgatan 21 

Tel. 72570 Viixel 



Låt ASU renovera 
Ert antika ur ! 

ASU's centralverkstad i Malmö är landets största urmakeri-
verkstad med rationellast möjliga arbetssätt. Där finns specia-
lister som snabbt och billigt renoverar Ert antika ur eller 
nytillverkar gamla delar. För kostnadsförslag ring och tala 
med herr Kaj Holmström, telefon 040-71445. Han ombesörjer 
också att Ert ur blir hämtat och återlämnat. Passa på innan 
Ni exempelvis åker på semester så har vi Ert ur klart när Ni 
kommer tillbaka. 

RSU 

Kopparsticksreproduktionen 

på skyddsomslaget 
.. 

MALMO 

tryckt på konsttryckpapper (format 500 x 275 mm) 

finnes till salu hos redaktören i Stadsarkivet. Pris kr. 5 



SKÅNES STADSHYPOTEKSFÖRENING 

Grundad 1909 

lämnar bundna fastighetslån 

Låneomslutning Kr. 3. 37 5.000.000: -

Västergatan 38 - Box 77 - 201 20 MALMÖ 

Tel. 040-120457, 124068 

｣ＯｴＱｾ Ｏ ｟Ｌｴ［＠ ｙ Ｂ ｾ ｦ＠ Ｌ ｳ ｬｴ ｾ＠ ｦｩ ｬｴｈ･ｩｯｬ ｾ Ｕ＠

Nobelviigen 129 B Tel. 93 bl 10 

KLICHEER 

Retuscher 

Teckningar 

Matriser 

Plastduplikat 

* 
allt inom 

OFFSETR EPROOU KTION 

0 FFS ET-TRYC K 



Korsvirkesbyggnad på fastigheten Södergatan 5- 7, vars framtid liv l igt debatterades 
å r 1972, b l a i E lbogen, medlemsblad för M almö Fornminnesförening. 

BL IV M ED LEM I 

MALMÖ FORNMINNESFÖRENING 
Å RSAVGI FT 1973 25: - KR. 

Postgiro 37925- 5 

För ytterligare medlem tillhörande samma familj utgör avgiften 5: 

medlem är ej berättigad erhåll a årsskriften gratis. 

För bundet exemplar tillkommer en avgift av 10: - kr . 

Årsskrifter äldre årg. 10: - kr. 

Einar Bager: Med penna och rit stift , 15 : - kr . 

Leif Ljungberg: Ur djupa käll arvalven, 10: - kr. 

Lyder van Fredens kämnärsräkenskaper f ör Malmö 1517 - 1520, 

utgivna av Leif Ljungberg, 12: - kr . 

Kjell Å. Modeer: Leif Ljungbergs bibliografi, 1970, 8: - kr. 

Kjell Å. Modecr : Einar Bagers bibli ografi, 1972, 15: - kr . 

Samtliga skrifter kunna förvärvas hos redaktören i Stadsarki ,·et. 

Leif Ljungberg: Om gatunamnen i Mal mö, pris häftad 10: - kr ., 

inbunden 14 : - kr. finn s i alla boklådor. 

kr .; s:i.dan 



Annonser _____ _ 

AB ARMERAD BETONG 

G. & L. BEIJER AB 

CARL GLEERUPS PAPPERSHANDEL AB 

AB LUNDGRENS SÖNER BOKTRYCKERI 

MALMÖ GRAFISKA AKTIEBOLAG 

MALMÖ SPARBANK BIKUPAN 

OXIE HÄRADS SPARBANK 

FÖRSÄKRINGS AB SKANDIA 

SKANESSTADSHYPOTEKSFöRENING 

SKÅNSKA CEMENTGJUTERIET 

AB SVENSKA URDEPOTEN 

SYDSVENSKA DAGBLADETS AB 

AB A. 0. WIXELL 
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