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Anders Ulrik Isberg ( 1826- 1900 ). För 100 år sedan - den 3 1 december 1875 -
avslutade kamreren vid Statens järnvägar A U Isberg S :r sitt mångåriga arbete med 
sin Karta öfver Malmö stad i forna och nu varande dagar. Malmö fornminnesförening 
har velat hylla den noggranne och ambitiöse lokalhistorikern genom att i en tredje 
upplaga utge denna för malmöhistorisk forskning viktiga karta, vilken under d e flesta 
av det gångna seklets år endast funnits tillgänglig i antikvaria tsbokhandeln. - Foto 

Leon Fa!!ercrantz, MSA. 
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Richard Hain in memor1am 

Den 5 december 1975 avled Malmö Fornminnesförenings hedersledamot direk
tör Richard Hain. Han var född i Malmö den l 3 februari l 886 och hade 
således inte lång tid kvar till sin 90-årsdag, då han efter någon månads sjuk
dom rycktes bort. In i det sista fungerade hans klara intellekt och goda minne. 

På fädernet stammade Richard H ain från Skottland, varifrån hans farfars 
far på kallelse av den kände jordbruksreformatorn C G Stiernswärd på Engel
tofta år 1803 inflyttat till Sverige för att göra skåningarna bekanta med mo
dernare jordbruksmetoder. Richard Hain föddes i äktenskapet mellan krono
fogden, v häradshövdingen Folke Hain och Charlotta Maria Beijer, av den 
kända malmösläkten. Genom sin moder - ättling av släkterna Kockum och 
Suell - fick Richard Hain ett genuint malmöpåbrå. Han blev också en trofast 
och god son av sin stad. Avgörande för hans, liksom hans äldre broder Erski
nes val av levnadsbana blev relationerna till deras morbröders, de framstående 
köpmännen Gottfried och Lorens Beijers handelsfirma, sedermera G & L Beijer 

AB. Efter konditioner i England och Tyskland samt några års tjänstgöring 
vid företagets stockholmsfilial blev Richard Hain 1914 - lagom till Baltiska 
utställningen - återbördad till fädernestaden såsom direktör i företaget och 
tillika chef för ett dess dotterbolag, sedermera AB Kolkompaniet. Under årens 
lopp fick han ett stort antal uppdrag såsom ordförande eller ledamot i styrelser 
inom näringslivet, även på den statliga sidan, såsom i riksbanken och krisför
valtningen under andra världskriget. 

Men kulturen var förvisso inte främmande för den hårt upptagne affärs
mannen (som f ö hade den angenäma egenskapen att aldrig verka jäktad). 
Kom man in på hans kontor - beläget på N Vallgatan alldeles bakom hans 
förfader Frans Suells staty - fann man väggarna prydda med unika gamla 
målningar, belysande stadens, framför allt hamnens och sjöfartens, utveckling 
genom tiderna. Och som ordförande under en del år i Malmö Förskönings
och Planteringsförening fullgjorde han med heder det ansvarsfulla uppdraget 
att pryda staden med konstverk. 

Då Malmö Fornminnesförening den 27 oktober 1951 valde bröderna Hain 
till föreningens hedersledamöter skedde detta emellertid inte på grund av 
deras allmänt medborgerliga insatser utan som erkänsla för att de genom be
varandet och restaureringen av Rosenvingeska huset berikat minnena från 

5 



stadens storhetstid. Ar r 95 r hade en första etapp av restaureringen avslutats. 
Men restaureringsarbetet, som bedrevs under Einar Bagers ledning, fortsatte, 
och år 1969 kunde Bager sammanfatta resultatet av de många årens omsorgs
fulla mödor i den vackra bok, "Rosenvingeska huset'', som Beijers gav ut och 
skänkte till varje medlem av fornminnesföreningen. Bager framhåller där 
avslutningsvis, att endast genom bröderna Hains generositet hade den redan 
dödsdömda byggnaden kunnat räddas. Han konstaterar vidare, att den nya 
generationen i det Beijerska företaget, direktör John Hain och bergsingenjör 
Charles Werner, helhjärtat fört traditionen vidare. "Den kulturgärning, som 
här redovisats'', säger Bager, "har icke blott tjänat sina egna begränsade syften 
utan har för hela vårt samhälle blivit ett föredöme, vars verkningar redan 
kunnat skönjas". 

Nu står Rosenvingehuset som en av vår stads dyrbaraste klenoder, ett "mo
numentum aere perennius" över sann medborgaranda och storslagen fri

kostighet. 
Genom Richard Hains bortgång har Malmö förlorat en av sina mest fram

stående medborgare. Genom sin klokhet och skicklighet förvärvade han ett 
allmänt och grundmurat förtroende. Hans älskvärdhet och koncilians, hans 
generösa natur och hans nobla försynta personlighet gjorde honom överallt 
högt värderad och förskaffade honom otaliga vänner. 

Malmö Fornminnesförening hyser den djupaste tacksamhet för vad Richard 
Hain uträttat till förverkligande av det syfte, som är föreningens ledstjärna. 

Th Munck af Rosenschöld 
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Malmö F ornminnesförenings 

verksamhet 1974 

Ärsmöte 

Ordinarie årsmöte hölls den r april i Bagersalen, Bagerska gården, Österga
tan 3. Efter årsmötesförhandlingarna höll biträdande länsarkitekten Bo Swahn, 
Karlskrona, ett med ljusbilder illustrerat föredrag över ämnet "Karlskrona -
en kulturhistorisk expose". Ca 150 medlemmar övervar årsmötet. Efter års
mötesförhandlingar och föredrag förflyttade sig ett 60-tal deltagare till Res
taurang Carolus i Caroli City, där en gemensam enkel supe intogs. 

Styrelse 

Styrelsen har under året sammanträtt två gånger, den 28 mars och den 29 
november. 

Styrelsens sammansättning har under året varit följande: F d borgmästaren 
THOM;AS Mu'NCK AF RosENSCHÖLD, ordförande, direktören JoHN HArN, vice 
ordförande och kassaförvaltare, advokaten KJELL Å MonhR, sekreterare, arki
tekt SAR STURE KELFVE och skriftställaren HELGE ANDERSSON, med intenden
ten BENGT SALOMONSSON som suppleant. En suppleantplats i styrelsen har 
under året varit vakant. 

Utflykter 

Vårutfärden ägde rum söndagen den 26 maj och målet för densamma var 
Karlskrona. Ett femtiotal medlemmar medföljde på denna bussresa. Efter en 
kortare kafferast på Norje Boke Motell anlände deltagarna till Karlskrona 
ca kl r r. Det första målet var varvsområdet, som förevisades av museiinten
dent Peter von Busch, som f ö även var sällskapets ciceron under hela dagen 
i Karlskrona. Efter besök på Marinmuseum intogs lunch på Krutvikens värds
hus, varefter deltagarna under en båtfärd såg staden från sjösidan från Krut
viken till Borgmästarekajen. Efter en rundtur i staden varvid bl a de båda 
Tessinkyrkorna på Stortorget besågs, besöktes Fredric af Chapmans magm-
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fikt belägna egendom Skärfva, numera tillhörigt familjen Wachtmeister, innan 

återresan till Malmö anträddes. Ordföranden och sekreteraren var reseledare. 
Söndagen den 22 september arrangerade föreningen en utfärd i arkitekten 

Carl Georg Brunius' fotspår. Brunius' livsverk hade aktualiserats genom do
centen Bo Grandiens under året utkomna Bruniusmonografi. Resan, som ägde 

rum i abonnerade bussar, lockade l 36 deltagare. Samling ägde rum på Sjö
mansgården, där ordföranden höll ett kortare föredrag om Brunius. -Det första 
målet på resan var Husie kyrka, som förevisades av kyrkoherde Lars Bygden. 

Därefter gick resan via Västra Alstads och Grönby kyrkor - båda restaure

rade av Brunius - till ett föremål för dennes profana byggnadsverksamhet, 
nämligen Jordberga, vilket välvilligt visades interiört av fru Clara von Arnold. 

Lunchen serverades på Svaneholms slott. Eftermiddagen ägnades ytterligare 
två profana Bruniusbyggnader, nämligen Sövdeborgs slott och Stora Råby 
yrkesskola, vilka båda besågs exteriört. Ordföranden och sekreteraren var 
reseledare. 

"Dokumentation Malmö 1974" 

Efter diskussioner mellan historiska avdelningen vid Malmö museum och forn

minnesföreningen hösten l 973 initierade föreningen vid årsskiftet l 974 ett 
projekt "Dokumentation Malmö 1974", vilket skulle taga till uppgift att foto
grafiskt belägga Malmö under sagda år. Förslaget vann genklang och som 

huvudmän för projektet har inträtt - förutom fornminnesföreningen -
Malmö museum och Malmö Förskönings- och Planteringsförening. En kom

mitte med representanter för huvudmännen har arbetat sedan februari må

nad. Planteringsföreningens representant har varit direktör Jörgen Faxe, mu
seets intendent Ingeborg Roth och från fornminnesföreningen dess sekreterare. 
De ekonomiska resurserna för projektets genomförande har ställts till förfo

gande av Planteringsföreningen ( l 5.000) och den Flensburgska stiftelsen vid 
Malmö museum ( l o.ooo) . Fornminnesföreningens andel i projektet består 
av de äldre delarna av staden bestående av ett område som begränsas i väster 

av Mariedalsvägen, i norr av Citadellhamnen och hamnkanalen, i öster av 
Värnhemstorget och i söder av Rönneholmsvägen och Föreningsgatan. För 

genomförande av denna uppgift har föreningen anlitat fotografen Bo F Mår
tensson. 

De övriga områdena av staden har fotograferats av medlemmar i Malmö 
fotoklubb och Kockums fotoklubb. 

Utöver det fotomaterial, vid årsskiftet bestående av mer än 7.000 bilder, 

har kommitten även inköpt en svit nytagna flygbilder av Malmö, vilka bilder 
kompletterar den övriga samlingen. 

Projektet skall redovisas vid en utställning på Malmö museum i maj 1975· 
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Arsskrift 

Den fyrtioandra årgången av Malmö fornminnesförenings årsskrift utkom den 

23 januari l 975. 
Lundgrens Söner Boktryckeri har även detta år levererat årsskriften till ett 

subventionerat pris. Malmö Förskönings- och Planteringsförening har genom 
ett frikostigt bidrag möjliggjort utgivandet av årsskriften i dess traditionella 
form och omfattning. 

M edlemsbladet Elbogen 

Fornminnesföreningens medlemsblad Elbogen har under det fjärde utgiv

ningsåret utkommit med fyra nummer, vilka utsänts den 18/3, 10/5, 2/9 och 
12 /9 1974· Även detta år har ordföranden varit ansvarig utgivare och sekre
teraren samt skriftställaren Helge Andersson tjänstgjort som redaktörer. 

M edlemsantal 

Under året har föreningens medlemsantal utgjorts av 3 hedersledamöter, 6 
ständiga och l .024 betalande medlemmar, därav l 30 sk familjemedlemmar, 
eller tillsammans l .033. Detta antal utgör en minskning jämfört med antalet 
medlemmar 1973 med 13. Under året har föreningen erhållit ett 70-tal nya 
medlemmar. Underskottet förklaras i bortfall av sk familjemedlemmar. 

Balanskonto 

Föreningens balanskonto per den 31 december 1974 utgjorde: 

Tillgångar 

Aktier 

215 aktier i 

55 aktier i 

50 aktier 

65 aktier 

30 aktier 
66 aktier 

70 aktier 

30 aktier 

ASEA 
Sv Handelsbanken 
Cardo AB 
SE-Banken 
Fläktfabriken 
Skandia 
Custos 
Öresund 

6.665 
8.ooo 

3.827 
lo.270 
6.216 

5.814 
5· l l I 

2.295 48.198 

2 st premieobligationer av 1973 200 
Banktillgodohavanden 32.603 
Postgiro 1 .020 
Diverse fordringar 1 1 400 

Kronor 93.42 1 
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Skulder 

Berghska Fonden 
Leif Ljungbergs Fond 
Anna Lisa och Sven Eric Lundgrens Fond 
Emil och Iris Schelins Fond 
Elisabeth Berntons Fond 
Diverse skulder 
K apitalbehållning 

I I 

Kronor 

r.96Q 
2.926 

9·955 
5.020 

3.772 
42 . I I 8 

27.670 

93.421 



Haquin Bager 

Handelsman och skriftställare 

AV ELSEBETH BAG ER 

Haquin Bager, dugande och framsynt, men påstridig, ständigt processande 
handelsman i Malmö, är mest ihågkommen som författare av dålig vers. Han 
har inte lockat till ingående studier och de skildringar av honom, som finns, 
har mest behandlat honom ur hans motståndares synvinkel. Hans skriftställare
verksamhet har inte utretts och bilden av honom har blivit ganska onyanserad. 
Det kan därför vara av intresse att låta honom själv komma till tals och där
igenom belysa hans liv och skildra hans skriverier. 

Av hans hand finns både småskrifter och tidningsartiklar samt inlagor i 
samband med processer. Ur denna mängd av material har här gjorts utdrag 
endast ur hans småskrifter och ur artiklarna i Dagligt Allehanda. 

Levnadsteckning 
Haquin Bager föddes i Malmö den 19 maj 171 r. Hans föräldrar var hand
landen i Malmö David Håkansson Bager och Magdalena Märta Lorich. När 
Haquin föddes var hans fader 41 år gammal och modern 20 år. Han var den 
ende överlevande sonen och hade en tre år yngre syster. Två andra syskon 
dog späda. 1 

Haquins fader, som bodde på Östergatan, miste l 7 l l, efter ett gästabud, 
"genom wådeld alt det fasta och lösa han i staden Malmö ägde och bebodde" . 
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Han berättade för Haquin "att hans nöd war straxt efter branden så stor, det 
han de första Sex dagar uti November månad, måste gå utan strumpor i stöf
larne, tils en utlänning gaf honom dem". Och Haquin, som ä.nnu inte var 
sex månader gammal, blev av sin "Amma, som då rymde, i lindan kastad uti 
en theras /fränders / förstugu= bislagsbänk, hwarest jag i kjölden låg på bara 
bräden till klåckan ni jo på dagen". Kort tid därefter kom pesten till staden och 

Gouverneuren / ... / hwilken höga Herre min Fader hade året för branden på 
Recognossering frälst från Fienden / ... / befalte Räntemästaren, at lemna min 
Fader under pesten penningar NB. utan Intresse emot revers, att handla med 
/ .. . / min Sahl. Fader måste utan rädsla, då taga tiden i ackt, hwilket och 
lyckades, han betalte till Ränteriet hwad han hade lånt, och förtjente så mycket, 
at han sedan bygde och satte sig i stånd igen; 

Men, som Haquin säger, det hade kanske inte gått så lyckligt, för 

hade då som nu warit pappers penningar, hade pesten af Menniskjornas kroppar 
satt sig deruti, och ordsakat smitta, ty de hade icke kunnat såsom Silfwer och 
kopparpenningar blifwit kastade uti ätticka, som mina föräldrar hade dertill 
beredt, at dermed aftaga den hettan som smittan med sig förde. 2 

Om sin utbildning skriver Haquin: "will jag låta weta, at jag uti mma 
unga år warit på landsbygderne / ... / i åtta samfelta år uti Studjer, först hos 
Präster, sedan hos förnäm Adel".2 Troligen har han de fem första åren varit 
hos präster. Han skriver nämligen i Dagligt Allehanda: "Uti min ungdom, då 
jag 3 :ne år jämte Herr Öfwerste Stobei Son informerades i Studier på Barse

becks Herregård". (D. A. 1776/137) 
Haquin hade ett ganska stort och innehållsrikt bibliotek och att döma av 

de böcker, som fanns i det, var han tämligen språkkunnig. Dock skrev han: 
"tänk intet jag är så lyckelig, at jag kan tala Fransöska, utan wid tilfälle 
betjänar jag mig af en och annan gammal hörd fras'', och han talar om sitt 
"förglömda Latin" och han menar, att den "som rätteligen skal öfwas i han
del och Navigation, har ingen tilräckelig tid at Gramatice lära Latin".3 

Vidare skrev han: "Min Sahl. Fader har i Lifstiden, sjelv lärdt mig at an
föra häst och wärja, med mera dylikt".4 

Han utbildades inom handelsyrket och företog flera utländska resor bl a till 
England och Holland.5 År 1728 var han enligt egen utsago i Stockholm,6 där 
han senare hade sitt "Spis= Qwarter" på Stor-Källaren. (D. A. l 773/85) 
Han gjorde många sjöresor och skildrar svåra förhållanden, då man vintertid 
legat infrusen eller sommartid råkat ut för stiltje i stark solhetta utan annan 
dryck att tillgå än ruttet vatten. (D. A. l 773/23 Bih.) Hans hälsa tog skada 
och han talar ofta om "mitt (i ungdomen på swåra resor) förkylda hufwud 
och mina händer", som. han måste "hwar morgon twätta med warmt Sädes= 
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Bränvin". (D . A. r 774/255 ) Till lands reste han också : " jag hafwer ofta och 

mycket rest i Sverige" . (D . A. r 774/26 ) 
År r 735 erhöll H aquin burskap som grov- och spannmålshandlare i M almö.7 

H an fick antagligen eget hushåll r 736. H an skriver nämligen r 749 : " M edan 
jag nu har warit tretton års hush ållare för min egen räkning".8 D et är möj
ligt, a tt det var då han gifte sig med Anna Catharina Sölschier, som var nitton 
år gammal. Det finns i kyrkoböckerna inget datum eller årtal för hans gifter
mål. I äktenskapet föddes elva barn, varav fem uppnådde vuxen ålder.9 

I ett r 700-tals hushåll fanns mycket att beställa och H aquin har skildrat en 
dag i sitt h em, mest sedd ur hustruns synvinkel, då han ansåg det nödvändigt 

a t underrä tta Publicum huru Fruentimbren i Skånska Städerna, hwilka I H err 
Pa triot och bör räkna bland thet folkslag, som intet wilj a eller skola wara trä l
innor i sit giftostånd, upföra sig uti sina hälsodagar, i synnerhet the, hwilka 
hafwa Kj öpmän . M or jämte F ar upringer sit tj enstefolk wid p ass klåckan fyra om 
morgonen, kallar them in fö r sig, och befaller them ha GU D i tankarna och 
skickar en hwar til sit a rbete, såsom att skiöta then lilla del inkiöpta Spannemål, 
samt a t fordra Creaturen, och til husbehof brygga, sikta, baka, spinna, koka 
garn, twä tta, bränna till then nödiga drankens erhållande, / .. ./ köra ut gödsel, 
t röska Hwete, Himmelskorn ock ärter. 

Klåckan Femb om morgonen stiger M or up, p åkläder sig, förrä ttar M orgon = 
Bönen til GUD, och sen framgifwer frukos t å t fo lket, emedlertid p åkläda sig 
Schole-barnen och theras Fader utforskar hwad the förra dagen uti Scholan lärdt, 
/ .. ./ Klåckan 6 upropar M or sina smärre barn och p åkläder them, sen ä ta the 
a lla m ed Far och M or frukost . Klåckan 7 gå the ä ldre barnen uti sin Schola a t 
ther förrä tta sin morgon = bön, och widare i Guds kännedom sam t Studier, 
Språk och W etenskaper informeras. T he yngre barnen blifwa hos M or i stufwan, 
tå hon i lediga stunder utantil öfwar them i then h eliga Trefaldighetens känne
dom samt til ä rbart upförande, under thetta går M or, och the små barnen rulla 
med, uti kiöket, a llt t å och tå, och ser till middags = ma ts lagningen, samt forskar 
efter a lt a rbets = folkets idoghet, a t the intet slå sig til lä ttj a och försummelse; 
och i öfrigt enä r Landtmännen wilj a förunna Stads= hoarna n ågon Spannemåls 
handel / .. ./ så inköp er Mor och beta la r Landtmannen p engar för sin Spannemål. 
Kommer ingen Spannemål til salu, så sitter Mor wid sin Söm, Spånråck, eller 
Haspa och har sina små barn hos sig intils middagen . Efter middagen, sen folket 
efter måltiden ä ro å terwista til theras a rbete, gå Schole-barnen uti sin Schola, 
och Mor til sit förberörde a rbete med sina små barn. Klåckan 6 om aftonen 
gifwer Mor barnen så kallad eftermiddags = mat, hwarefter the smä rre barnen 
leka sig trötta, och sen förfogas the til ro, the äldre informeras i skrifwande och 
räknande til klåckan Nijo, sen undfå the med Far ock Mor sin afton = måltid, 
therefter Bön förrä ttas. Klåckan inemot Tijo patrulerar Far eller Mor, hwilken 
bäst orkar, med äldre barnen, ser å t, om Krea turen få tt sit fod er , / .. ./ förmanar 
folket til Gudsfruktan, ljus och eldens i akttagande, och ser til a t !åsar och 
lukor ä ro wäl häftade och nyckla rna förwarade. Klåckan Tijo til hwilo. 

Sådan nyss omförmält lefnads art h åller min H err Patriot för trä ldom, twärt 
om i Skåne säger M an och Qwinna, a t thet är then ä dlaste friheten, men Tracta
menter och visiter anse wi för et glimmande slafweri, och bamsens orsakade 

wanskiötsel. 10 



Haquin tycktes ana sig till, vad läsaren av ovanstående tänkte, ty e tt stycke 
längre fram i samma skrift skrev han: "J ag wet förut eder frågan Herr Patrio t, 
I wil säga: har Husbonden eller Handelsmannen inga sysslor på dagen? Jo 
han har nog arbete med skrifwande och thet utwärtes bestyrandet," 11 Och 
skrev gjorde han verkligen. H ans första lilla skrift kom ut l 745 och sedan 
följde en hel rad småskrifter och dessutom inlagor i samband med den mängd 
processer han ständigt var invecklad i. 

Redan vid tjugo års ålder blev han inblandad i sin första process . Den 
gången blev han dömd. M en en annan, långvarig process, som fördes mot 
honom avslutades aldrig, enligt vad han själv berättar : 

uti min förs ta Borgerliga tid, måste /j ag/ på en updicktad beskyllning perforss 
personligen uti 1 3 år stå under ransakning på M almö R ådhus, för det jag skulle 
wara orsaken til dyra tiden i L andet, hwilken ransakning uti alla de å ren, tog 
sin begynn else ifrån den tid Bönderna h ade inhöstat, tils de h ade sin Spannemål 
försåld, a t därmed hindra mig från min h andels bewakande, medan jag war 
pålagd att personligen comparera för R ådstufwu = R ä tten / .. ./ hwilken P rocess 
icke uphörde förr, än då jag år 1 749 i Stockholm genom Kongl. Trycket, lä t 
därom allmänt bekan t blifwa / .. ./ då M agistra ten a ldrig sedermera i den Pro
cessen undersökte, intet h eller fä lde någon dom. (D.A. 1776/ 196 ) 

Han var inblandad i ännu många andra processer och så sent som l 777, 
vid 66 års ålder, skrev h an: " Oförtegat, at jag har flere oafgjorde M ål, uti 
K g!. Justitiä R evisionen, Inrikes Civil Expeditionen, Justitiä= Cancellers Ex
peditionen, uti Kongl. Göta H of = Rätten och Kongl. Commerce = Collegium." 

(D . A. 1777/213 ) 
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År 1749 hade Haquin ro tnld jord på M almö stads fält: 

2 :do Til berörde tijo tunnor jords bruk och thes å rliga öfwergödslande håller 
j ag å tta stycken häs ta r. 

3 :tio M it hushåll består af femton mantal. 

4 :to Utom thessa femton m antal h åller j ag p å mit Brigantins Skepp a t föda 
å tta man, hwilka i å tta månader förtära ( i brist a f Öh! på långa resor ) 
å tta ankar brännewin. 

:to Til mina sex ba rns och öfriga berörde hus = och Skeppsfolkets förnödenhet, 
för mjölk och smör h åller jag fem stycken kor. / . . ./ 

6 :to Til mit Skepps och husfolks förnöd enh et låter j ag å rligen i min gård feta 
fjorton stycken swin, at af them få fläsk och flott , / . . ./ 

7 :mo Fetar jag 2 :ne oxar om året / .. ./ hvarigenom jag få r tre lispund talg, 
tijo lispund kiött, och två lispund matflott mera p å hwarje oxen, än som 
jag then ostallad skulle slakta. 

8:0 Jag h åller tjugofyra Engelska fåhr och h amlar til beklä dnad för mig, mina 
barn, och tjenstgåssa r, samt för syl te= mjölk, kiött, och flots ä rhållan
de / . . . / 12 



Haquin Bager. Silhuett. - Åbo universitet . 

Tillsammans med "Planteuren Möller" lät han "oaktadt penningars påkost
nad, försöka och wärkställa oförtrutna prof til at utröna hvvilket slags Säd 
eller Plantage han sin högsta båtnad kan finna wid", och hade på något över 
2~/i tnld diverse "Medicin- och andra nödiga samt nyttige Plantage-wäxter".13 

Vid sidan av sin spannmålshandel hade Bager en rederirörelse med skepp, 
som seglade på bl a Norge, Tyskland, Frankrike och Portugal.14 

I den göteborgska skärgården hade han sillsalteri och trankokeri. (D. A. 
I 774/ I 75) Detta medförde en del problem. En Kungl. förordning förbjöd 
nämligen kastande av sillrens i havet. Det skulle grävas ned, något som, efter 
vad Haquin anförde, var en omöjlighet på den steniga Kalf-ön. (D. A. 1774/ 
2 I 6) En annan diskussion, som han hade med myndigheterna, gällde tillstånd 
att få till personalen, som arbetade på Kalf-ön "försälja mine egne gröna 
saker, såsom Hwitkål, Lök, Anis, Potatoes och dylikt af egen gröda, samt 
Bröd, Smör och Ost, emot Tullens riktiga erläggande, samt Hall= R ättens 
bewis, at grönsakerne äro egen gröda''. (D. A. 1774/198) 



Haquin och hans familj gick enkelt klädda i svensktillverkade kläder, inte 
av snålhet, utan av omtanke om den svenska ekonomin. Han säger själv, att 
han "har som patriot dem /svenska tyger/ i kläder, men de äro lösa i klädet, 
och snart förfalla, så at lika dyrt utländskt kläde, håller i styrka och ferg, 
tredubbelt längre at slita på".15 Han antyder emellertid vid ett annat tillfälle, 
att han "hafwer warit, / ... / lik them som wilja i ståt apa andra ther till be
medlade Natjoner efter".16 Haquin berättar också, hur det var på hans faders 
tid. Då hade mannen 

en klädning af fint kläde, fordrat med fin Schalong, /fint yllefoder/ / . . ./ Hustrun 
en präcktig klädning af Sammet, och på Mantelen åfwan från til nederst en hel 
rad stöpta gull=knappar, the bägge klädningar brukades endast wid Extra-ordi
naire tilfällen / .. ./ och ther Man eller Hustrun blefwo en eller flere gånger om
gifte, nyttjade efterkommaren samma heders = klädning til skrud och prakt, och 
/ .. ./ sen af Barn och Barne= barnen brukades til yppersta heders = dräkt, thess 
emillan gingo Man och Hustru tarfweligit klädde,17 

Haquin är upprörd över, hur tiderna har förändrats: 

för en Man kostar /nu/ Sidens fodret och all then öfriga beredningen och the 
långa samt pärlfärgade Siden = strumporna mera än hela heders = klädningen i 
wåra Förfäders tider; intet nog med thet utan trenne så dyrbara klädningar går 
nu förtiden om åhret åt för en Man, som wil wara någorlunda fri för spefoglars 
spåtska klander och förakt .is 

Dock konstaterade han med viss tillfredsställelse "i Malmö är intet then 
präktige kläde=dräkten så öfwerdådigt brukelig;" 18 

När det gällde damernas klädsel var han verkligen galant och skrev: "om 
Fruentimrets klädbonader äro nu dageligen yppigare eller intet, räknar jag 
ej på, ty til thet ädla könets plaisirs inskränkning understår jag mig intet gifwa 
project,".18 

Hur han själv såg ut, vet man mycket litet om. Det finns en silhuett av 
honom från äldre dagar i peruk med stångpiska.19 Bellman ger i en dikt,så 
sen som I 792 (tio år efter Haquins död), en bild av Haquin. Bilden är så 
personlig, att det förefaller troligt, att Bellman sett Haquin under något av 
hans besök i Stockholm. Med dikten följde en croquis, som Sergel hade gjort 
av Bellman: 

Så där ser han ut, så ängslig ock mager, 
Som fordom i Malmö Brodren Haqvin Bager. 
Också är han intet mera slug än den Gubben, 
Med läderkarpusen ock fählenubben -.20 

Haquin bar karpus (vintermössa med skyggen), när han blev äldre. Han 
säger själv: "men I Mon peintre a portraits, huru wille <lätt icke bethaga för-

17 



Haquin Bagers sigill. 

samlingens andakt / ... / om i dessa Högdragne tider jag sath i Kyrkan på tri 
dynor Högare än andra - med Carpusen på - och Kappan öfwer hufwud, 
eller de mina andra inrättade Hufwudbonader öfwer Carpusen till att holla 
ansiktet och hufwud warmpt och frit för swålnad - wärk och flussar".21 

Fählenubben (färdsupen) nyttjade han ej själv, men han unnade den åt 
andra och gav gärna "efter landsens sed en sup gott sädes brennewin till folck, 
som komma i huset såsom wänner" . 22 Han skrev vidare: 

ehuru jag aldrig supit Brä nwin, nödgas jag dock köpa och bortskänka Swenskt 
Sädes = Bränwin, hwilket kostar mig årligen Fyra a Fem Tusende D aler Kopp:mt; 
Ty alla mina Arbetare, / . . ./ måste jag gifwa hwar person tre Winglas fulla med 
Bränwin hwarje dag / .. ./ samt ehwem som säljer eller köper några waror måste 
jag äfwen gifwa Bränwin, om det skall wara wäl. 

(D.A. 1779/ 123) 

Han påpekade också, att folk, som 

Wintertiden fara på Sjön, och under tiden kunna (som mig i min ungdom händt ) 
blifwa i willa och öpna Öster = Sjö = H afwet med Fartygen infrusne, då jag såg 
at en Sup starkt Sädes = Bränwin och bröd til ; stärkte M atrosen på Wakten så 
bra, som en Kappa Hafra för en Häst, som gått tre Mil i skjuts, / .. . / och enär 
fråst och extra ordinairt arbete förefaller, består jag mit arbets = folk, hwa rje 4 
Supar Bränwin i dygnet, 

D .A. 1773/23 Bih.) 

Kosthållet i familjen var enkelt: "ehuru likwäl inte jag, mindre min hustru 
eller barn tära något brännewin, och ganska sällan dricka wi Caffe eller The, 
utan med twå rätter god mat, godt swagdricka och litet franskt win må wi 
bäst.", skrev han 1749.23 När han blev äldre ändrade han tydligen smak och år 
1778 kan man läsa : "De ibland de andra Stånden nu allmänt brukelige 
dryckarna, Thee och Caffe, smaka mig äfwen ganska widrige, och Sockret 
lämnar i munnen en eftersmak af oläskad Kalk." (D . A. 1778/ 103 ) Haquin 
talar varmt om 

wår af Gud oss benådade hä rliga Sill, hwilkens förtärand e enär den blifwer wäl 
tilredd, jämte godt R åg= bröd, är en fattig därmed fullkomligen spisad ; / .. ./ 
M en d å jag af wanmakt är starkt angripen, curerar jag mig straxt med et halft 
Qwarter af mitt starkaste Dubbeltöl, drickande i samma skick, som Caffe = dric
karne peu a peu dricka en Tass Caffe ; NB. D e förmögna böra lefwa så, a t de 
fattiga kunna lefwa med" (D.A. 1773/23 Bih. ) 

Haquins hustru, Anna Catharina, var, som framgår av det föregående, den 
som skötte spannmåls handeln. Alla hans barn skulle undervisas "af Modren i 
alla nödige hushålls=sysslor från späda barndomen".24 För sina söner hade 

han ett detaljerat uppfostringsprogram: 
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Jemte thet jag them uti Christendomen, Latin, Tyska och Fransöska språken 
hemma i huset låter informera, (men beklagar uti Italienskan och Engelskan är 
här i Staden ingen som underrättar ungdomen ) lå ter jag them njuta öfning i 
Stads och Lands Oeconomien, hwarigenom the blifwa aktsammeliga hushållare, 
så a t the intet uti brist af wett och praxin något onödigt skola förslösa, eller 
under theras wård förderfwa låta, och thet så skiäligen at hwarken folk eller 
kreatur, som komma at stå under theras lydna, skal förplågas, eller lida hunger, 
hwarigenom the kunna hafwa bättre gagn och nytta af en daler, än en okunnig 
af tijo daler ; samt få the ock umgås med min lilla handel och Correspondence. 
Then äldsta, som är på tolfte året, har wist goda prof uti sin åtrå til handelen 
och Sjöfarten, til hwilket sidstberörde han ock har stark natur. At jag sjelf therom 
måtte blifwa öfwertygad, har jag öfwer sjön haft honom med mig till Liibeck 
och therfrån med Påsten åt Hamburg proberat hans hälsas ståndaktighet, och uti 
nästa W åhr skal han (wil GUD) med mit Brigantins-Skepp följa til Frankrike 
/ .. ./ skal ock uti Handelen och Navigationen öfwas. Om Wintrarne tänker jag 
lå ta min Son wara h emma wid Studierne, och således ärnar jag (om GUD wil) 
upfostra mina Fyra Gåsse = barn. 2s 

Hur döttrarna skulle uppfostras berättar han inte, men de har säkert fått 
åtminstone lära sig skriva och räkna, ty "thet Fruentimber, som ärbarast och 
förståndigast bestyrer i et Hushåll samt kan räkna och skrifwa, blir först af 
alla gift". 26 

Haquins äldste son, Diedrich, hjälpte honom i affärer och reste för Haquins 
räkning bl a till England och Ryssland. Sonen Peter fick så småningom över
taga jordbrukssidan av affärsverksamheten. Döttrarna blev gifta och fick hem
gifter värdiga adelsfröknar. 

Haquin var på äldre dagar en klen och sjuklig man: "enär jag blifwit i mina 
ålders= dagar förkyld, så har mitt Tand= kött blifwit swulnat, hwartil ock 
kommit stark Tand= Wärk med flere Krämpor" (D. A. r 773/23 Bih.) .Han 
talar om sin "till marche utmerglade kropp",27 som tvingar honom att alltid 
åka i täckt vagn, "utom dess är jag af olycksfall så skadat, att jag intet på et 
långt håll orckar gå".28 H ans klenhet var säkert en av orsakerna till hans 
myckna skrivande. Han var en aktiv man och när han inte kunde röra sig och 
resa som i sin ungdom, blev det i stället skriverier. 

Han stötte sig med borgmästare och rådmän i Malmö. Dessa trakasserade 
honom då efter bästa förmåga och detta gav naturligtvis anledning till skri
verier, ty Haquin var aldrig sen att replikera, ofta med ·ordalydelser som 
ådrog honom böter. Vid ett tillfälle tvingades han göra offentlig avbön för 
"begångna fel och wisade oanständiga upförande, at jag emot Domstolen 
brukat et wanwördande och obeskedeligit skrifsätt". (D. A. 1774/127) 

Efter sin moders död r 756 (fadern hade dött r 742) ärvde Haquin två 
hemman i Naffentorps by, vilka modern hade gjort till fideikommiss. Han 
löste också till sig föräldrarnas gård på Östergatan i Malmö och där hade han 
sedan både kontor och bostad till sin död den ro februari år 1782.29 
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Bagerska gården vid Östergatan. Teckning av Einar Bager. 

Haquin var varmt religiös. Det framgår klart av hans skrifter och insändare 
och även av hans bibliotek, vilket, likt många andra 1 700-talsbibliotek, var 
rikt på andaktsböcker. Både representanter för herrnhutismen och pietismen 
fanns bland dessa. Biblioteket innehöll även en utmärkt rik avdelning fack
litteratur på de områden Haquin intresserade sig för: handel, jordbruk, juridik, 
olika förordningar, läkarböcker och böcker om navigation och sjöväsen. Bland 
skönlitteratur hittar man bl a Swift och Voltaire, under teater, Holberg, och 
bland resebeskrivningar Hårleman, Linne m fl. 

Av tidskrifter hade han Den wälmenande Patrioten ( utg 1751), Then 
Swenska Argus (utg 1732-34), och Swänska M ercurius (utg 1756-65). 
Han höll sig säkert med de tidningar han har haft insändare i och troligen 
även med tyska tidningar. (D. A. 1777/34) 

Politiskt är det svårt att placera honom. Han är sig själv så nog, att han 
ej förefaller att intressera sig för politik annat än i samband med sin egen 
verksamhet. Han skrev sina många insändare i Dagligt Allehanda och Otto 
Sylwan säger om den tidningen: "tillhörde inte parti, och skulle man vilja 
spåra någon färg, sedan Pfeiffer övertagit utgifningen, så var det mössornas".30 

A andra sidan lät Haquin prosten Alexander Ziebeth framlägga vissa yr
kanden, som Haquin hade för en "Fä= Cur". Prosten Ziebeth var släkt till 
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Haquin.31 Han var "riksdagsman wid 6 riksdagar och utmärkte sig såsom 
ifrig Hatt". 32 

Att medarbeta i en tidning med Möss-intressen, om än svaga, och att sam
tidigt anlita en Hatt-representant för sina ärenden, tyder på ett totalt oin
tresse för rikspolitiken. 

Däremot trodde Haquin, att, om han hade tillhört adeln, skulle man mera 
ha lyssnat på honom: 

Men hade ståndet mitt af Adligt blod uprunnit, 
Jag större medhåll wisst i mina förslag funnit. 

D.A. 1778/241 ) 

Rangsjuk var han dock inte, enligt vad han själv sade: "Tänck intet jag 
hyser någon rangsjuka för annat, än altid giöra hwar man rätt, och att få 
njuta frid och rätt, / ... / så frågar jag dock intet efter rang, hwarken med 
högre eller lägre utan Gudi lof, att jag är sjelf rådande, öfwer det goda Gud 
gifwit mig här i werlden".33 

Ekonomiskt stod Haquin Bager närmast merkantilismen och han drev tesen, 
att Sverige borde minska sin import och öka exporten. D å skulle växelkursen 
åter bli "allparig".34 Man borde inom Sverige fabricera, vad som behövdes i 
landet, ansåg han, och han var emot "skadelig och Landtförderfwelig prackt 
och yppighet, hwilket / ... / förtrycker den fattiga".35 

Mycket mer skulle kunna sägas om hans ekonomiska ideer och förslag. 
De bildade kärnan i hans "budskap". Det han önskade var, att Sveriges eko
nomi och därmed dess invånare levnadsförhållanden skulle förbättras genom 
framsynta åtgärder. Han hoppades, att 

tå wi med förenade Sinnen och Händer arbeta / .. ./ hwar efter sitt pund, a t hwar 
och en idog Undersåte måtte ur fattigdomen uprättas, och Landet bättre upodlas, 
samt Städernas til en del förwissnade bästa Handels = Rötter åter bekomma sin 
saft och styrka; tå äfwen then höga Swenska Wexell = Coursen genom en försiktig 
och lyckelig Handel och Hushåldning underbringas til Cronans tilräckeligare stöd 
och styrka, så i thes egne Cassor, som ock til flera M enniskiors uppehälle, näring 
och tilwäxt. 36 

Skriftställeriet 
Samma år (I 71 I) som Haquin Bager föddes Peter Momma. Han började på 
en ämbetsmannabana i Stockholm, men avbröt den och reste I 733 till Hol
land, där han tog anställning på ett boktryckeri i Amsterdam.37 Man vet, att 
Haquin Bager gjorde resor till Holland och det är inte otroligt, att han där 
blivit bekant med den jämnårige Momma. Det är annars svårt att förklara, 
hur det kom sig, att han skrev insändare i Sto ckholms W eckoblad redan 
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1 745,38 samma år som Momma startade tidningen.39 Han lät också trycka 
flera av sina tidiga småskrifter på Kongl. Tryckeriet, som innehades av 
Momma och han var senare regelbunden "medarbetare" i den av Momma 
startade Dagligt Allehanda.40 

Intressant är också att notera en liten skriftväxling mellan Bager och Mom
ma år l 759. Haquin ber i ett brev Momma se till, att några anmärkningar 
(på ett halvt ark ), som han sänt upp till Momma, kommer in i Post Tid
ningen. Haquin medsände för bestridande av kostnader 36 dlr kpmt, varav g 
var avsedda till att täcka Mommas portokostnader, när han sedan skulle sända 
ned tidningen med införd artikel till Haquin.41 

Haquins första lilla skrift utkom 1745 (på Kongl. Tryckeriet ) under titeln 
Oförgripelige tankar om Then höga Wäxel COURSENS förmodeliga fallande. 
I förordet till denna skrift kan man läsa: "Min tagne frihet, at också genom 
Trycket lemna del af oskyldiga tankar, lärer således aldrig ogunstigt uttydas. 
Jag bestrider aldrig andra then heder at skrifwa med mera qwickhet: jag ' är 
lycklig och winner tå mit syftemål, om jag törs skrifwa af kärlek och ömhet 
för mit fädernesland." 

Något senare år l 745 kom Oförgripelige Tankar om Hushållningen. 
Det finns ca 15 småskrifter av Haquin.42 De är utgivna under åren 1745 

~73· De flesta av dem rör ekonomiska frågor (tex den dyra tiden, ekono
miska villosatsers rättande ) . Några är genmälen på andras skrifter och flera 
sysslar med lantbruk, "miljövård" och boskapsskötsel. 

De tankar han förde fram, var ofta nya. Att han inte vann gehör eller rönte 
den uppskattning han onekligen förtjänade, berodde säkert på flera omstän
digheter. För det första var han skåning. Skåne och Halland var på l 700-
talet fattiga, efter krigen utarmade landskap utan betydelse. Malmö var en 
obetydlig stad. Visserligen var Malmö år l 750 rikets 5 :te stad med ca 4.000 
invånare.43 Som jämförelse kan nämnas, att Stockholm år 1757 hade 71.860 
invånare.44 I Malmö fanns ingen ordentlig hamn och staden hade ingen tid
ning. 

För det andra var Haquin handelsman. Som sådan kunde han naturligtvis 
få uttala sig om ekonomiska frågor och om handel, men borde helst inte yttra 
sig i lantbruksfrågor, och dessa fanns nästan alltid med i hans skrifter. "Men 
mig är swaradt, thet är intet anständigt för Borgerskapet at idka Åkerbruk 
/ ... / wet I intet, at Stapel= Stads Borgare böra endast lefwa af handel och 
wandel, och icke af Åkerbruk." 45 

Det är ändå ovedersägligt, att vissa av hans förslag till förbättringar inom 
t ex jordbruket var goda. På detta område var han föregångsman och förde 
fram förslag, som inte blev realiserade förrän omkring 1800-talets början, tex 
det växelbruk han förordar. Han hade även förslag till hur säden skulle torkas 
och sedan förvaras utan att taga skada. Sitt första förslag till anläggande av 
en hamn i Malmö kom han med redan l 746.46 
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Ingen brydde sig emellertid om hans projekt. Han var för tidigt ute med 
sina ideer. Han omsatte dem naturligtvis själv i praktiken i den utsträckning 
det var möjligt, med framgång tycks det, ty han framhåller ständigt, att han 
är den största skattedragaren bland borgerskapet i Skåne och H alland.47 

H aquin gick inte fri från anmärkningar från censuren. Hans skrift Anmärk
ningar Öfwer Then Wälmenande Patriotens Atskillige Sattser ... fick ligga 
22 månader hos censor (N Oelreich ) i Stockholm.48 Enligt Abraham Abra
hamsson Hiilphers, som besökte Bager år l 759, berä ttade H aquin, att han 
hade ett manuskript i folio "hos censor libror. torde ock utkomma av trycket 
så framt det icke blir för mycket korrigerat. Det handlar om mångahanda 
saker, men titeln är 'Nyckel till sädesbristen etc'." Såvitt man vet, utkom det 
aldrig "av trycket".49 

Haquin Bager och Dagligt Allehanda 

Peter Mommas son Wilhelm gjorde konkurs l 77 l och fick rymma ur landet. 
Dagligt Allehanda inköptes då för 100.000 dlr kpmt av läkaren, assessor Johan 
Pfeiffer.50 Pfeiffer publicerade med förtjusning insändare, men på två villkor. 
Det ena var, att insändarna själva svarade för sina artiklar, om det blev åtal, 
det andra, att författarna till insändarna betalade för att få in dem i tid
ningen. Otto Sylwan uppger, att priset "tycks" ha varit ungefär ro dlr kpmt 
för hel sida.51 H aquin Bager måste ha varit en guldgruva för Pfeiffer, ty åren 
1772- 80 skrev han i inte mindre än 135 nummer av tidningen med en kon
centration till åren l 773- 76. Man vet, att han betalade för sina insändare : 
"hafwer til H err Assessor Pfeiffer, jämte trycklönen upsändt ... " (D. A. l 779/ 
56 ). H an tycks ha varit mycket spendersam, när det gällt skriverier: "Jag 
hafwer med mine Penninge = bekostnader uti Censur och tryck i Swerige til 
wissa Trettio Tusende D aler Kopparmynts tömmande af min Gassa, . .. " 

(D. A. l 773/ l 35 Bih. ) 30.000 dlr kpmt hade han alltså givit ut på sina tryck
alster, redan innan han p å allvar började skriva i Dagligt Allehanda. M ed 
ett pris av ro dlr kpmt per sida måste tidningsskrivande ha ställt sig mycket 
billigare för honom än att fortsätta med att låta göra separata tryck. 

Den 5 juni l 772 gjorde han sin debut i Dagligt Allehanda och sedan sat
sade han helt p å tidningsskriverier, förmodligen också för att nå en större 
läsekrets. Hans första insändare bar den i dåtida tidningspress inte ovanliga 
rubriken "Wälment Yttrande" och var kort. (D. A. 1772 / 125 ) D en elfte au
gusti samma år fyllde han två sidor i en bilaga med en skrivelse till kungen. 

(D. A. 1772 /177 ) 
Det är lätt att följa hans insändareverksamhet, eftersom han alltid signe

rade sina opus med namn, tid och pla ts. Detta hörde förvisso inte till vanlig
heten att man gjorde, men eftersom många av H aquins insändare, för att inte 
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säga flertalet, är beskrivningar av, hur illa han är behandlad, framför allt av 
borgmästare och råd i Malmö och eftersom han ville ha upprättelse och gott
görelse, var han naturligtvis tvungen att sätta ut sitt namn. När det gällde 
hans olika förslag och "uppfinningar", så var han stolt över dem och hoppa
des på erkännande, ja till och med belöning. 

Ett fåtal gånger (25 ggr under alla åren) utgöres hans insändare av enbart 
vers. Dessa verser blev ofta kritiserade av andra insändare. Trots detta signe
rade han även enstaka verser med fullt namn och upphörde ej med att förse 
sina prosastycken med verser. 

Han riktade sina insändare till olika högt uppsatta personer, främst natur
ligtvis till Konungen. Vidare till landshövdingen, till herrar borgmästare och 
råd, till justitiekanslern, till hovrättsråd, kommerseråd, kommerskollegium, 
handelssocieteten, till magistraten i Malmö, men även till sitt ombud i Stock
holm och till allmänheten. Vid sidan av alla dessa vände han sig mot sina 
kritiker och "angripare", som vi i det följande skall se. 

Han behandlade ämnen av skiftande slag. Man skulle kunna indela dem i 
olika grupper. 

Allmänna råd. Här kan man t ex peka på hans förslag till en "för hela Riket 
allmän Brand= Assecurance Inrättning". (D. A. l 778/ JO) 
Påpekanden, bl a av att lagar och förordningar ej efterlevs. Han blir tex 
upprörd över, att man inte beivrar brott mot de skånska och halländska stä
dernas privilegier: 

at Hallands = farare och Smålänningar samt Gyingar och Norra Skåningar, med 
deras Humla, Järn, Tråd och Linne Waror, fara kring hela Skånska Sädes = 
slätten, til och från By, Gård til Gård, och mot reda penningar ut = minutera sine 
Waror, sedan för de och flere Penningar upköpa all den bästa och kjärnfullaste 
Spannemålen, och fara alla Tullar förbi til sine hemwister, så at Kronan mister 
sin Tull och Borgaren sin Handelsnäring. (D.A. I 774/134) 

Han är inte glad, när handeln blir fri genom Kungl. Förordn. av 22 mars 

1775· (D. A. 1775/162) 
Förslag till förbättringar på det lokala planet: tex hur den för borgarna 
tyngande inkvarteringen skulle kunna lösas, hamnfrågan, jordbruksförslag och 
mycket annat. 

Uppfinningar. Den uppfinning han var stoltast över var den sk "Torke = 
l\1askinen". Som spannmålshandlare var han naturligtvis intresserad av att 
köpa säd av god kvalitet. Torkning och förvaring av spannmål måste ha varit 
ett stort problem för l 700-talets bönder och spannmålshandlare. Detta ämne 
tar Haquin upp redan l 745 och det återkommer sedan ständigt i hans skrifter. 
Han lyckades importera två ugnar av holländskt järn och engelska stenkol att 
elda dem med. (Han beklagade mycket, att svenska varor ej dög. Svenskt 
järn sprack och svenskt kol gav ej tillräcklig hetta.) 



Likwäl genom Lån hafwer jag på Speculation köpt, och i et förträffeligt godt 
stånd satt et stort och utantil Brandfritt Stenhus=Magazin, hwaruti, utom de 
Windarne eller Loften, / . . ./ och utom den Bomb = fria Källaren, kan jag / .. ./ 
bärga Tolf Tusende Tunnor Qwarntorkad Spannemål, och uti mine norra och 
södra Handels= Gårdar inrättat 2 :ne de aldrabästa Torke-Machiner i hela werl
den finnes, at torka alla sorter rå Spanmål på, i mängd och med hast Qwarntorr, 
och det så nätt, at dock, ehuru många år den sedan oskjöflad ligger, skal den 

dock sedan dåga til at gro i jorden och til at mälta, (D.A. 1773/135) 

Han hoppades, att man av ugnarna "kan få modell til slika Ugnars för
färdigande här i Riket". (D. A. 1773/ 154) Inom parentes kan nämnas, att 
"Öfwer= hof =Intendenten Högwälborne Herr Baron Horleman / ... / berät
tade det han warit i Malmö hos handelsman Haquin Bager och besedt hans 
Kjölne=Machine" /Torke-Maskinen/. (D. A. 1780/ 10) 
Klagomål. Det han återkommande klagade över, var att han beskattades 
alltför högt. Vidare klagade han över förföljelse och över obehag, som man 
utsatte honom för. 

Malmö hade ett utsatt läge och en stor garnison var förlagd i staden. In
kvartering drabbade därför många och i högsta grad Haquin, något som han 
bittert klagade över. År l 743 hade han "intet mera än Sextio Fyra Soldater 
/ . . . / i Inqwartering" . (D. A. 1772/ 177) Som den praktiske man han var, ord
nade han baracker för inkvarteringen, med tjugo sängar i var barack (D. A. 
1775/10) "i hwarje Säng 2 :ne Lakan och 3 :ne Täcken, samt utaf samma sort 
Under= och Hufwud=Bolster, samt lös Halm därinunder, hwilken med ny 
Halm ombytes, så ofta som behof göres." (D. A. 1774/26) Detta gick bra i 
många år, men plötsligt, år 1 768, ville man, att han skulle hålla soldaterna 
med "fjäderbäddar". Då Haquin nekade till detta, kom 

18 bewäpnade Grenadeurer, anförde af en Capitain och en Fändrick / . .. och/ 
commenderade de 2 :ne Officerarne alla de 18 Grenadeurerna / .. ./ til at uti min 
östra Handelsgård intaga min, min kära hustrus, wåre barns och tjenstefolks 
Sängar, Sängkläder och Kamrar / .. ./ at jag med hustru, barn och tjenstefolk 
måste wistas annorstädes. (D. A. 1776/ 196) 

Undra på, att han klagar, både på inkvartering och på att han är utsatt 
för förföljelse. 

Verserna 
Haquin Bager använde i sina skriverier stildrag, som är typiska för 1 700-

talet. I sina prosa-alster låter han ett par gånger framställningen ske i form 
av ett samtal antingen mellan fingerade personer (tex en engelsman, en svensk 
och en holländare) , 52 eller mellan personifika tio ner ( t ex under- och öfwer-
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wigten), 53 och han avslutar så gott som alltid sina småskrifter eller insändare 
med en liten vers, en slags moral eller devis, som han ofta själv kallade det. 

Det har inte gått att finna några verser tidigare än r 749. I hans skrifter 
r 745 och r 746 saknas verser. Han säger själv: "Den uti Dagligt Allehanda 
N :o 71 innewarande år, sig kallade Patrioters wän, wördar jag til en början 
intet spendera annat gen= wers uppå, än et af mine första, som är öfwer 

tjugufyra år gammalt ... " (D. A. r 775 /94 ) 
Man kan alltså våga antagandet, a tt han ej har börjat skriva verser förrän 

tidigast r 747, men troligen ej förrän r 748. D en vers han syftade på förekom
mer nämligen i Then Dyra Tidens Afskuddande, en skrift som han daterat 
9 februari r 749. Han måste ha tyckt, att det var en särskilt lyckad vers, efter
som h an använder den på nytt r 775 . Den lyder: 

Tadel jag ej skyr , 
Then tadlar mitt 

H an giöre bä ttre sitt, 
M an lär, ej flyr 

Sweriges Rikes wä lstånd trakta, 
Så wåra Barn slikt skola weta akta! 

När Guds Pollet mig ned i grafwen skickar, 
Jag tå ej mer om werldsligt wäl på yrkar; 
At jag lefwer, som sig en Christen ter! 54 

Emedlertid Guds Hand mig ler, 

Han urskuldar sig för ovanstående vers: "Min Läsare, som förstår Poesien, 
språka mig intet an för mit fel theruti, ty min wälmening jag enfaldigt yttrar 
ther under, är then jag allena kan wara answarig före, hwilket mit upsåt wårt 
Lands älskare lära hålla för godt." 55 

Så började han alltså skriva, vad han kallade "oeconomisk poesie'', och 
r 750 skrev han: " Min Läsare, jag beder at Tu intet uttyder illa min enfaldiga 
och wälmenande Oeconomiska Poesie, ty jag är ingen Studiosus, ... " 56 

Banco-Fiscal jag wäl icke ä r, 
Dock håller jag Banquen mycket kä r, 

D ess Sedlar de gälla som Silfwer och Gull, 
/---/ 

Ty hållas ej Sedlar i wördnaden stor, 
Så farwäl med Banquens Heder och Flor, 

Då blifwer ock förlägenheten stor, 
At Handel och Wandel alsintet gror ; 

Ty Penningar äro alla W erks lif, 
Annars stanar alt i trätor och kif. 

(D. A. 1773/77) 

När Abraham Abrahamsson Hiilphers besökte Haquin gjorde han följande 
iakttagelse: "Mycken poesi var inblandad vid dessa ämnen /Haquins många 



Abraham Abrahamsson Hiilphers. Oljemålning troligen av J Streng. Högre allmänna 
läroverket i Västerås. SPA 1930:64. 

projekt/, som auctor själv komponerat, såsom ock alla inskriptioner på dess 
målade väggar . .. " 57 Att dekorera både inomhus och utomhus med deviser 
var omtyckt på 1 700-talet. Haquin låter tex vid ett tillfälle sätta upp en hel 
serie hyllningsdeviser i sina fönsterlufter i Malmö med anledning av, att 
kungen skall besöka staden. Som exempel på dessa deviser anföres här N :o 5 : 
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H ä r representeras Ymnoghetens Horn, jämte Malmös Privilegier, 
samt lnstrumenter til Jordbruk och Manufactorier. 

Et Skog = löst Land wisligt at Cultivera rätt, 
Är til Sädes = wäxt odla på bäst lönande sätt, 

Och at wärma, koka, torka utan bränne=wed, 
Befordra god Fabrique, at näring dess ej led, 

Städernas Privilegier mäktigt skydda, 
Sen blifwa wi af nöd el!' brist ej brydda. 

(D. A. 1773/235) 

Haquin kvad till det allmännas väl, enligt honom själv: 



Högtrafwande skenfagert blänkande talande sätt, 
Jag intet wördat apa efter aktad eller lärdt. 

Men Swerje til nytta, 
Jag brukar min styrka, 

At Rikets god wän, 
Säger jag är den, 

Som likt mina afsomnade Fäder, 
Til thet allmännas wälmågo qwäder.58 

Han antyder i citatet ovan, att han inte apar efter de lärda, och framhåller, 
att han följer sina förfäders exempel. Det är möjligt, att han bl a tänkte på 
sin morfar, kyrkoherde Per Lorich i Svedala, vars sonson har skrivit: "Några 
verser som smakar efter de tiderna har han liksom min fader författat, dock 
var den senare /Haquins morbror, kyrkoherde Hans Lorich i Fosie/ både oftare 
poet och större poet än den förre." 59 Kanske var det hos denne versskrivande 
morbroder i Fosie, som Haquin vistades under sina studieår. 

Men Haquin skriver inte poesien enbart för det allmännas väl, han skriver 
också till sin egen tröst: "Emedlertid hafwer jag til bägges wår tröst /Haquins 
och hans son Diedrichs/ författat understående Devise." (D. A. 1774/1 75) 
Det blir också en vana att skriva deviser: "Men jag får sluta Förtalet efter 

min sedwana med en Dewise." (D. A. 1773/135 Bih.) 
År I 774 ber han inte längre om ursäkt för sina deviser, utan kallar dem 

"witterhets lek". 

Ell' stadnar min lust at ha mera beswär; 
Jag menar at stanna med witterhets lek, 
Det jag troget upodlat utan alt swek. 

(D. A. 1774/216) 

Både Gud och nödvändigheten driver honom emellertid att fortsätta: 

Så skulle jag wäl tröttas wid, at något mera skrifwa, 
Om Gud och angelägenhet thertil mig ej månd drifwa. 

(D. A. 1775/38) 

Haquin Bagers deviser är egendomliga och det är förklarligt, att de väckte 
löje. De är inte ointressant mediokra utan snarare erbarmligt konstlösa på ett 
naivt sätt. De löper som en följetong genom Dagligt Allehanda. Det fanns 
sannerligen inte mycket annat att skratta åt i tidningen, som bestod av fyra 
sidor, varav två i allmänhet fylldes av annonser. Predikoturer och hovnytt, 
mer eller mindre långtråkiga insändare i olika ämnenen, devota dikter till 
kungen och till avlidna samt något litet utrikes nytt var, vad som bestods 
läsarna. Det är inte undra på, att samtiden fann nöje i och skrattade åt 
Haquins ömkliga "poesi". 



Bagers vers är, som sagt, obeskrivlig. Sällan använder han vackra, poetiska 
ord. Endast i prosan, på tal om öl bryggt av hans malt, blir han lyrisk: "dess 
/ölets/ sköna glants brillerar oförlikneligen ... " (D. A. 1776/137) När Haquin 
någon gång i sina deviser använder ord, som hör hemma i lyriken, är det som 
att få ett slag för örat : 

Sin ägande rätt intet oqwald få nyttja. 
Orsakar ledsnad, swårmodighet och lättja. 

Ty beder jag min frihet få njuta: 
Så skal jag muntert spela på Luta. 

(D. A. 1773/21) 

Man har svårt att se framför sig den sextiotvå-årige Haquin med karpusen 
"spela på luta" . 

Den som i publikt tryck sagt mig ej wil berömma, 
Med likså stor estim jag det ock wil förglömma; 

Medan mitt samwets plickt, 
Mig gifwer då den dickt, 
Som honom gör ersticht, 
Och så swag til mods, 
At han flyr sin kos, 

Som en förwisnad ros. 
(D . A. 1778/150 

Bilden av kritikern, som flyr "som en förwisnad ros" är onekligen djärv. 
Av hans ca 150 deviser är ungefär en femtedel ägnade kungen. Exempelvis: 

Wår Nådige Kong af Glorieust sinnelag, 
Hörer gärna, och beskyddar Rätten hwar dag. 

(D. A. I 775/68) 

När kungens makt ej hjälper, tyr han sig till Gud: 

Jag dristar på den Högste Gud, som mig bör, 
Han är den rikaste Assecuradeur. 

(D. A. 1778/10) 

Hans "poesi" var i högsta grad nyttopoesi, ofta skriven för att inpränta en 
lärdom: 
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Hushålla nätt, 
Gör mångom mätt, 

Men hushålla elakt slurfwiga, 
Gör många tomma och lurfwiga. 

(D. A. 1773/23 Bih.) 



Han skriver mycket ofta för att beklaga sig: 

Jag swårt utstådt och mycket lidit, 
Ej hulpit har ehwad jag qwidit; 
Om Gud mig ej undt tolamod, 

Had' lefnad min ej warit god . 
(D. A. I 778/241) 

Att tåligt lida var inte någon av Haquins främsta dygder. Han gick alltid i 
svaromål, när han tyckte sig angripen eller fann sig orättvist behandlad. 

" Stora skånska Sädes= Slätten" och Skånes borthuggna skogar ömmar han 
mycket för: 

Skånska Slätten bör inrättas, 
Dubbelt mer til Folk och Säd; 
Hur den kan i det stånd sättas, 

Jag i tryck har wisat med; 
(D.A. 1778/241) 

Til at utan Näringarnas hinder, 
Alla Skogar spara med skäl, 

Är stor konst för hwar och en blind er; 
M en jag kan den uptäcka wäl. 

(D . A. 1778/240) 

Framför allt annat var emellertid Bager en stor patriot: 

En Patriot jag är, jag blifwer städs och warit, 
Som dristigt säger fram, hwad jag sjelf har erfarit: 
För Malmö Skånes wärn, och Sweriges ögnasten, 

Min kärlek städse är, och blifwer öm och ren. 

(D. A. 1774/27) 

Haquin förnekade bestämt, att han någonsin skulle ha skrivit bröllops- eller 
begravningsdikter. Han förefaller ha ordning och reda i sina skriverier och 
det finns ingen anledning att betvivla hans utsaga.60 

För Högsta Öfwerhet jag Versar har utgifwit; 
Men ej wid dödas Bår, ell' Brudstol nånsin skrifwit; 

Således Snoker du beljugit mig i yra, 
Det den ärbara werld kan jämte mig bedyra. 

(D. A. 1776/2 92 ) 

svarar han förargat en insändare, som beskyllt honom för dylik poesi. 
Den 29 september r 780 stod den sista devisen av Haquin att läsa i Dagligt 

Allehanda. Den handlade om något så trivialt som brännvinsbrännande, ty 
Haquin tog livlig del i denna fråga och dess inverkan på sädesimport och 



sädespriser. Kungen hade, 1 772, utfärdat förbud mot brännvinsbränning, på 
grund av spannmålsbristen, och hösten 1 779 kom en varning mot att bryta 
mot förbudet. Då skrev Haquin: 

All den Säd, som til Bränwin förbrännes, 
Saknas då allmän brödnöd widkännes. 

(D . A. 1780/223 ) 

Haquins deviser gav anledning, inte bara till skämt och löje utan också 
till angrepp, som var mer eller mindre välvilliga och Haquin lät, så länge han 
orkade, inga sådana angrepp stå oemotsagda. Det blev under åren en hel liten 
insändarestrid, som delvis finns skildrad på olika håll i samband med de in
blandade författarna.61 

Den första hänsyftningen på Haquins sätt att skriva vers dyker upp i en 
insändare 1773 rörande Tyska Församlingens prästval: "Ja, at sluta Rimet 
på wår Wittre Herr Haquin Bagers wis": (D. A. 1 773/38) Det första angrep
pet kom samma år, anonymt, signerat 'Rufus' 

Min kära Haquin Bager, 
Din Vers är mycket mager, 

Som mina gama Skor! 
Du war uppå Parnassen 
Uti den sämsta Classen 

Poet är du ej stor. 
(D . A. 1773/188, Bih.) 

Haquin replikerade mera ilsket än elegant: 

Jag ser, at du en ful och grofwer Lätting är, 
Emedan du ej godt, men Spyor blott frambär. 
Tag mina Tryckta W erk och skåda noga där, 
Skäms se'n, a t T adel du och intet nyttigt lä r. 

(D. A. 1773/208) 

Följande år kom Haquin att nämnas i förbigående i en osignerad insändare 
rörande tryckfriheten. Haquin har läst artikeln och replikerar bl a: "hwarföre 
skall Ni angripa mina Verser? / ... / ty mitt arbete och bidragande för det 
Allmännas tjänst, är icke at söfwa Folket in, utan at göra dem wakande til 
Fäderneslandets nytta / .. . /" 

Alla de Tadlare, Som intet godt framte, 
Äro idoge på hat, Och föda Folk med prat. 

(D.A. 1774/79) 

En insändarstrid utbryter nu med eleganta angrepp och mindre eleganta 
riposter från Haquins sida. Så skriver 'Patrioters Wän' bl a: 
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Man menar att Versarne äro något gammeldags och torra. Men håll! Man begär 
för mycket, om man påstår at et snille, som speculerar på de ypperligaste tork
nings= machiner, skall wara lika coulant och ligga lika djupt i blöt i Aganippen, 
med en Runii, en Dahlstiernas, en Stiernhjelms och fleras. /---/ Jag an
håller därföre at man lämnar H . BAGERS Vers oanfäktade. Kära Publicum! Du 
torde tids nog sakna en Man, som ofta har liten tack för tröttsamma stunder! 

Skribenten övergår så till att gissla Haquins sätt att uttrycka sig, "ty han 
är för sträng i sina repliquer" och han slutar med att påpeka, att han är 
Haquins vän och läser hans skrifter "med begär". (D. A. 1775/71) 

Haquin replikerade, förstås, och trodde nog, att kontroversen därmed var 
slut. Men han misstog sig, ty nu blandade sig den nittonåriga Mamsell Malm
stedt i leken. Hon hade redan tidigare (1774) i Hwad Nytt? Hwad Nytt? n:o 
278 skrivit "Et litet försök öfver poeten B- r". Hon kallade sitt, anonyma, 
inlägg i Dagligt Allehanda: "Apollo til Haquin Bager och den som i Dagligt 
Allehanda N:o 71 åtagit sig hans försvar." Hon skaldar bl a 

Min wärde Son! min käre Bager! 
Jag som har sjelf beredt Din Lager 

Lär Din förtjänst ock weta bäst. 

Jag hört Din Sång man klandra wågar, 
Olympens wrede redan lågar 

Och skymfen rör mig aldramäst. 
(D.A. 1775/111) 

En sådan dikt kunde Bager naturligtvis inte i tysthet förbigå. Han skrev 
därföre till "En Pasquillant under et iklädt namn af Apollo, hwartil han är 
helt owärdig", och menade, att denne "har i Dagligt Allehanda N:o 111 mig 
försmädeligen angripit, och således icke wågat, utan skämmes för at uppen
bara sitt rätta namn ... " (D.A. 1775/142) Av hans förargade och föga ele
ganta vers till svar, framgår, att han troligen vet, att en kvinna döljer sig 
bakom 'Apollo' . 

Anna Maria Malmstedts svar kom en månad senare och visade, att hon 
blivit förargad. Denna gång är nämligen versen betydligt skarpare i tonen: 

Man skall uppå Cadencen klaga, 
Och gispa wid din Poesie. 

Du skall af motgång altid lida, 
Ditt Öl sig uppå råsten wrida, 
Och uti ständigt grummel stå. 
Du skall af F äsot känna plåga, 
Beskattas öfwer din förmåga, 
Och all slags lnqwartering få. 

(D. A. 1775/191) 



'Apollo" får stöd av 'Bachus' och Haquin svarar dem båda. Efter Haquins 
båda versifierade insändare mot angriparna upphörde kontroversen med Mam
sell Malmstedt och den anonyme Bachus. Att den hade varit ett dragplåster 
för tidningen och roat dess läsare, bevisas bäst av, att hela kontroversen, med 
undantag av Haquins sista replik till Apollo, trycktes av i Hwad Nytt? Hwad 
Nytt? fem år senare under rubriken "Skriftväxling emellan et vittert Frun
timmer i Apollos namn och Herr H. B." 

Under sommaren r 776 dök en ny teaterpjäs upp i Stockholm. Den spelades 
på Humlegårdsteatern. Pjäsen troddes allmän vara författad av Carl Israel 
Hallman, men var i själva verket skriven av Olof Kexel. Titeln på komedien 
var Sterbhuskammereraren Mulpus eller Caffehuset i Stora Kyrkobrinken. 
Den inleddes med en prolog, som var lagd i Haquin Bagers mun. Prologen 
visar stor förtrogenhet med Haquins skriverier och det faktum, att den före
kommer som en alldeles extra rolighet i en komedi, som Haquin även får 
skylta som författare till, visar, att stockholmspubliken kände sin Haquin 
och hans klagomål och skrattade åt honom, framför allt på kaffehusen. Pro
logen är dedicerad till "alla i gemen och hwar och en i synnerhet, som an
tingen förestå eller bewista Stockholms Caffe =hus"! 62 

Jag började först til Riksens Ständers gagn, 
At inför Malmö Magistrat förswara min gamla Wagn. 

Derpå skref jag om Stenbroars nytta och den dyra tiden, 
Om Skånska Ryttarens hushållning uti striden, 

Om Spannmås=Magasiner, Hamnar och Sill=fiskeri, 
Och Borgares fredande mot Inquarterings barbari. 

/---/ 
Men blir jag behäcklad efter denna sången, 

Så swär jag wid mitt Östra och Wästra Handels = Contoir, att jag 
skrifwer för sidsta gången.63 

Inte alla roades av komedien. "Skåning" förargade sig, ej endast över att 
pjäsen uppfördes på "en den sämsta Theater'', utan ansåg det även för en 
"skam att på sådant sätt stjäla heder och ära af en Swensk Inwånare". In
sändaren menade, att man söker fel "där inga finnes" och att man "förtyder 
en wältänkt Patriots och wälmenande Medborgares företagande". (D. A. 
1776/242) Även "Hatare af Dumhet" (D. A. 1776/244) och "Hatare af alt 
Personaliserande " (D. A. 1776/248) vände sig mot författaren av Mulpus 
och "Skåning" återkom i ännu en insändare: 
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Ehuruwäl jag är ingen Malmö= bo, så älskar jag min Nation och förtryter höge
ligen, at en af Skånes äldste Män, skal på sine gamla dagar wara et ämne för 
den usla Auctoren af Mulpus och blottstäld för Allmänhetens åtlöje." 

(D. A. 1776/255) 



Kexel försvarade sig (D. A. l 776/256) och slutligen tog Haquin själv till 
orda: 

En Snok ej annat wet och kan, 
Än endast taddel skrifwa; 

Men til et Rikes wäl ej han 
Kan minsta godt framgifwa. 

/---/ 
(D. A. I 776/285) 

Liksom i kontroversen med Mamsell Malmstedt blev det även i " Mulpus
affären" Haquin, som fick sista ordet. Diskussionen ökade emellertid säkert 

publiktillströmningen till Humlegårdsteatern. 

I och med Johan Henrik Kellgrens medarbetarskap i Stockholms Posten 
och hans och Carl Peter Lenngrens klappjakt på pekoralister 64 var det själv
klart, att man skulle intressera sig för Haquin Bager. Därför satte man in 
"Något hörande til Haquin Bagers Lefwernes Beskrifning." (St.P. 1180/194) 
Levnadsbeskrivningen är behäftad med en del fel, men den lista på så gott 
som alla hans småskrifter, som man ger, är i stort sett korrekt. Det intressanta 
är emellertid, att man slutar artikeln med en och en halv sida fylld med 
exempel på Haquins verser, hämtade ur Dagligt Allehanda r 773-74. Man 
kan fråga sig i hur hög grad Kellgren låg bakom denna artikel. Han hade 
nämligen från den 23 december r 779 hand om tidningens dikturval. 

Den 20 augusti 1781 förde man åter in exempel på H aquins vers (St.P. 
q81 / 190), denna gång en vers, som stått att läsa i Dagligt Allehanda 1773/ 
150, och man skrev en liten inledning: "Det är nu för tiden ganska rart at 
få läsa något af den namnkunnige Malmö Poeten, som likwäl förr så ofta 
riktade wåra Dagblad med sine arbeten. Man har dock nyligen kommit öfwer 
följande lilla vers, som är bland hans ålderdoms producter, och hwilken man 
ej kan undgå at göra allmän." När man inte kunde få originaldikter av 
Haquin fick man tydligen låta sig nöja med att botanisera i tidiga årgångar 
av Dagligt Allehanda. Haquin hade med all sannolikhet ingen aning om skri
verierna om honom i Stockholms Posten . Han var ju, när tidningen började 
utkomma, l 778, sextiosju år gammal och, som tidigare nämnts, sjuklig. Trots 
det skulle han knappast ha underlåtit att i Dagligt Allehanda yttra sig om 
insinuationerna i Stockholms Posten, om han hade känt till dem. 

Kellgren var tydligt road av jakten på "scriblerer" och det var även all
mänheten. Detta var säkert ett av skälen till, att man gjorde mesta möjliga 
av Haquin Bagers död, som i Dagligt Allehanda hade förbigåtts med tystnad. 
Känd i Stockholm blev Haquin på grund av sina skriverier, men det är Stock-' 
halms Posten och Kellgren, som gjort hans namn till symbol för platta rim
mener. 
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Så vet från Lund jag til dit stöd, 
Tolf friska Bagrar har förskrivit: (St. P. 1779/294) 

O ch mot en enda Gyllenborg, 
Har Sverge minst et hundra Bagrar.65 

Kellgrens jakt på pekoralister och nedgörande kritik av dessa var ju en av 
anledningarna till Thorilds " En Critik öfver Critiker". Thorild kom därför att 
i sitt verk nämna även Haquin Bager: 

Det är omöjeligt för någon dödelig, i sin krets, att vilja göra en skönhet och dock 
göra en fulhet. Äfven en ursinnig, fast i en verld af vilda inbildningar, gör 
ingen ting litet när han vill göra något stort. HAQUIN BAGER ville skrifva 
på en gång naivt och kraftigt ; och han gjorde det .66 

Inom parentes kan det här vara av intresse att nämna, att Thorild under 
sin vistelse i Lund år l 778-80 var informator hos handlanden och rådman
nen Olof Liljevalch,67 gift med Elisabeth de la Rose. Familjerna de la Rose 
och Bager hade nära kontakt med varandra.68 Det är alltså troligt, för att 
inte säga säkert, att Thorild under sin Lunda-tid hört talas om Haquin ur en 
personlig synvinkel. 

Man roade sig också med att imitera H aquins stil, något som tydligen 
gladde läsekretsen lika mycket som Haquins egna alster. Kellgren skriver: "då 
twärtom Hr Bagers styl är så originell, så unique, at ej mer än en enda, nem
ligen salig Helsingius, warit i stånd at någorlunda lyckeligen imitera honom." 
(St.P. 1781 / 168 ) 

Bellman och hans krets imiterade honom. Varken Bellman eller Anna Ma
ria Lenngren kunde glömma Haquin. Fru Lenngren skrev en liten dikt l 785 
(tre år efter Haquins död ) "Til Auctorn af Ordens Vurmen": 
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Förgäfves nekar Ni, Min vän, 
At nu för tiden spöken gifves; 

Man ju skenbarligt ser, af hvad emot Er skrifves, 
At Salig Bager går igen.69 

Bellman skrev i en bröllopsdikt l 788 bl a 

H an, som i sin nattrock fager 
Nyss sin sömn ur ögat gned, 

Af Apollo, snäf och vred, 
Helsades för Haquin Bager 

At till öfverflöd bekänna 
All Parnassens hemska mine 

Skänks mig H aquin Bagers penna, 
D å jag hedra vill Sjödin.70 

Den 20 oktober l 794 skrev Märta Helena Reenstierna i sin dagbok : "Jag 



fick condoleance bref ifrån Exp: Secreteraren Hesselius om mm Kurres /en 
orre/ död författadt uti Bagerskt versslag." 71 Och så sent som 1827, fyrtiofem 
år efter Haquins död, skrev hon: "Min Brorson var till middagen och vi roade 
oss att läsa Haquin Bagers gamla verser ... " 12 

Om man jämför Haquin Bager med några andra samtida pekoralister, 
tex Bjugg, Ris eller Seseman finner man, att han är unik. Han går inte att 
passa in i samma mönster som de övriga pekoralisterna. De skrev vers, ville 
vara poeter, Haquin ville endast i en kort devis sammanfatta innehållet i ett 
längre prosastycke eller förmedla en lärdom. Det är därför egendomligt, att 
Haquin Bager, som är så säregen, både i stil och ämnesval, kom att bli en 
symbol för pekoralism. Lösningen på frågan ligger kanske helt enkelt i, att 
det, som Attenbom säger, är så lätt att rimma på Bager. I Dagligt Allehanda 
N:o 163, 1780 talar man om, att det kommit ut ett Rim=Lexicon, och man 
föreslår, att man för att lättare minnas rimmen borde ha sk stut-verser. Man 
lämnar också ett förslag till en sådan: 

Min kära H = = = B = = 
Som, utom Er Podager, 
Alt möjligt onus drager, 
Men aldrig skådar dager 
At det nå'n ända tager, 
Ehuru tidt Ni gnager: 

Så penning = dryg som = = = 
Ni menar winna Lager 

Med W ers, så ful och mager 
Som sjelf Ni tror den fager, 

Men tig! det råder jag Er. (D. A. 1780/163) 

Alla ville emellertid inte att han skulle tiga. Så skrev "Ruffus efter gamla 
stylen" år 1 781: 

Twy den förtreten, 
Den sköna Poeten, 
I Malmö wi har; 

Förtörnad har blifwit, 
At han icke skrifwit, 
På många goda dar? 

Gör skäl för din Lager, 
Wak up H = == B = = = , 

Och skrif än en gång. (D . A. 1781/136) 

Haquin var då tydligen sjuk, eftersom "Ruffus" fick stå oemotsagd. Redan 
1778 den 22 oktober hade Haquin skrivit: "emedan jag förnimmer mine 

kropps krafter aftyna". (D.A. 1 778/241) 



Minnessten över tre generationer Bager-medlemmar i S :t Petri kyrka. - Foto Bo F 
Mårtensson. 

Sammanfattning 
I det föregående har ett försök gjorts att skildra Haquin Bager som män
niska, hans inställning till religion, politik och ekonomi samt ge en glimt av 
hans hemförhållanden: allt nödvändigt att känna till som bakgrund till hans 
skrivande. 
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Hans skriftställeri har ej kunnat beläggas förrän r 745 och den första sk 
devisen tillkom troligen omkring r 748. Verserna skrevs som ett slags samman
fattning av längre prosaartiklar och inte för att vara dikter i sig. Med till
tagande ålder och sjukdom ökade hans behov av att skriva och i Dagligt 
Allehanda fann han som sextioåring en möjlighet att nå en vidare läsekrets 
med sina råd och klagomål. Då utsatte han sig för de unga litteräras kritik. 
Man anmärkte, med rätta, på hans stil, den parodierades och förlöjligades och 
Haquin gick i försvarsställning på ett område, som han inte behärskade. Han 
skapade på så sätt ytterligare underlag för kritik. Det är här värt att notera, 
att i sak har han icke blivit bemött, det är hans sätt att skriva, som kritiserats. 

Dagligt Allehanda har, säkert med glädje, haft honom som betalande "med
arbetare", Stockholms Posten skulle säkert gärna haft honom i sina led. Stock
holms Posten gjorde det mesta möj liga av hans död, som i Dagligt Allehanda 
förbigicks med tystnad. 

Handelsmannen i Malmö, som hoppats bli erkänd för sina förslag till för
bättringar inom ekonomi, lantbruk, handel, sjöfart och fiske har blivit ökänd 
för en "poesi' ', som han visserligen själv ivrigt omhuldade, men som inte var 
huvudsaken för honom. Han har blivit en känd "poet" utan att vilja bli det. 

Kellgren skapade symbolen. Thorild berömde honom. Ingen skulle ha bli
vit mer förvånad än H aquin själv, om han vetat, att hans "ryktbarhet" skulle 
komma att ligga på det " litterära" planet. 

Som slutord är det frestande att citera, vad Kellgren, nästan nostalgiskt, 
skrev r 792, tio år efter H aquins död: 

Gubben BAGER, älskelig i åminnelse, var på sin tid den ende som kunde trotsa 
alla förfö lj elser. Man grinade honom i ansigtet, man skonade lika så litet hans 
nattmössor som hans verser ; men gubben kände si tt värde, drog på sig en mössa 
til, och trallade ändå. 

Gubben BAGER - Läsare! jag kan icke säga det utan rörelse, Gubben var 
den enda.13 
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Malmöreformatorn Claus Mortensen 
1499- 1575 
AV HELGE ANDERSSON 

1500-talets början var i vissa avseenden lik vår egen tid, revolutionära vindar 
blåste korsdrag i den etablerade samhällsordningen, och det gamla knakade i 
fogarna. Detta gäller i särskild grad det religiösa området, där påvens över
höghet och kyrkans makt över sinnena började ifrågasättas. 

I Wittenberg offentliggjorde Luther 1517 sina 95 teser och bröt med påven. 
Den lärde nederländaren Erasmus av Rotterdam hade med sin bibelhumanism 
och den därmed sammanhängande reformkatolicismen väl berett marken. Ge
nom den nyuppfunna boktryckarkonsten spreds de nya tankarna snabbt åt 
alla håll, och från Tyskland utbredde sig reformationen som ringar på vattnet. 

Redan tidigt nådde de reformatoriska tankarna Köpenhamn och Malmö, 
de båda största handelsstäderna i 1500-talets Danmark, Köpenhamn hade 
vid denna tid c:a JO.ooo invånare och Malmö ca 3.000. Både Köpenhamn 
och Malmö hade livliga såväl merkantila som kulturella förbindelser med 
nordtyska städer, främst Liibeck, Stralsund och Rostock, där bibelhumanism 
och reformation hade starka fästen. Köpmän, studenter och sjöfolk förmed
lade de nya tankarna. 

Rostock hade sedan 141 g universitet, det första i Nordtyskland, dit studenter 
från Norden gärna sökte sig för att bedriva akademiska studier för prästbanan, 
och där de i början av 1500-talet kom i kontakt med bibelhumanism och 
reformation. I anslutning till universitetet hade Rostock utvecklats till en 
betydande tryckeriort, något som gynnade reformationen. I Rostock genom
fördes reformationen av prästen Joachim Sliiter, som 1525 också lät trycka 
katekes och psalmbok på plattyska, följande år utgav Sliiter från trycket en 
bönbok med två gudstjänstordningar. 

Kungamakten i Danmark intog en positiv hållning till reformationen. 
Christian Il ( 1513-23) bekände sig ännu i början av 1520-talet till kato
licismen men var starkt influerad av bibelhumanism och reformkatolicism. 
Under hans regering reformerades Gråbrödraklostren i Lund, Trelleborg och 
Ystad. Efterträdaren Fredrik I ( 1523-33) var på glid mot lutherdomen och 
utfärdade skyddsbrev för evangeliska predikanter, som fick rätt att fritt pre
dika den nya läran i Danmark. 
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Köpenhamn och Malmö blev tidigt nyckelpunkter i den danska reforma
tionen. I Malmö blev Claus Mortensen den drivande kraften. 

Claus Mortensen var född i Malmö, troligen 1499, och son till malmö
borgaren Morten Wernickesen och hans hustru Birgitte Hansdatter. Efter 
faderns död blev modern omgift med borgaren Olof B0dker eller T0ndebinder, 
efter vilken Claus Mortensen fick tillnamnet T0ndebinder, ett namn som han 
dock själv aldrig använde men väl hans motståndare. 

Claus Mortensen fick sannolikt prästerlig utbildning vid domskolan i Lund, 
varefter han ordinerades för Lunds stift. Hans prästvigning har skett före 
den 19 december 1524, ty då Claus Mortensen vid denna tidpunkt på Malmö 
rådhus ställde borgen för det fädernearv, som tillkom hans båda syskon, 
Cristoffer Mortensen och Anne Mortensdatter, skrives han i stadsboken 1 som 
"Her Clawes Morthenszen". Kort efter prästvigningen synes Claus Mortensen 
för vidare teologiska studier ha begett sig till universitetet i Köpenhamn, där 
han kom i nära kontakt med de nya strömningarna i tiden, vilka han säkert 
redan tidigare konfronterats med i hemstaden Malmö. I Köpenhamn verkade 
som lärare en rad företrädare för bibelhumanismen, Poul Helgesen, Peder 
Laurentsen, Frans Vormordsen, Oluf Chrysostomus och Anders Liung, av 
vilka de fyra senare var på glid mot reformationen. 

Claus Mortensen blev snart vunnen för reformationen och började hålla 
evangeliska predikningar i Vor Frue Kirke i Köpenhamn. För detta djärva 
tilltag blev han emellertid av biskopen i Roskilde utvisad ur Själlands stift. 
Claus Mortensen återvände då till sin hemstad Malmö, där han fick stöd av 
den reformationsvänlige borgmästaren Jörgen Kock. 

På våren 1527 höll Claus Mortensen med magistratens tillstånd den första 
evangeliska predikan på danskt språk i Malmö i ett övergivet kapell i den 
sk Rådmansvången utanför själva staden - "synden för Malmö liggendis" - ,2 

där stora skaror samlades på ängen för att höra den orädde prästen. Detta 
var inte bara den första evangeliska predikan på danskt språk i Malmö utan 
också i Skåne och Lunds stift. Sedan klagomål framförts över att åhörarna 
nedtrampade ängen, uppläts i stället Helig Kors Kapell utanför Västerport 
åt Claus Mortensen. Då antalet åhörare ständigt växte, blev snart även Helig 
Kors Kapell för litet, och Claus Mortensen fick nu av Fredrik I och magistra
ten i Malmö tillstånd att hålla evangeliska gudstjänster i gråbrödernas kyrka 
Sanctorum Simonis et Judae kapell i hörnet av Västergatan och Lilla Bruks
gatan (nuv kv 34 Fisken).3 Gudstjänst hölls här på lutherskt vis med mässa, 
psalmsång och predikan på modersmålet, d v s danska. Till Claus Mortensen 
slöt sig nu helgeandsbrodern Hans Olufsen Spandemager, sedermera den 
förste evangeliske kyrkoherden i Lund. Vid Sanctorum Simonis et J udae 
kapell var vid reformationens genombrott Claus Mortensens styvfader, Olof 
B0dker, kyrkovärd och föreståndare. I december 1529 redogjorde Olof B0dker 
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Uppslag u r Claus Mortensens " Thet cristelighe messze embedhe paa dasche". Nattvards
mässan, en lovsång i vilken den kristna församlingen tackar och ärar Gud. - Foto M M . 

inför borgmästare och råd på M almö rådhus för kapellets räkenskaper för 

åren 1527, 1528 och 1529.4 

För de evangeliska gudstjänsterna utgav Claus Mortensen 1528 en psalmbok 
med förebild i Sliiters R ostockpsalmbok från 1525 och en gudstjänstordning 
"Thet cristelighe messze embedhe paa dasche" (läs: danske ), den s k M almö
mässan, den äldsta lutherska mässordningen i Norden, utarbetad i nära an
slutning till Niirnbergmässan 1525 och Luthers "D eudsche M esse" 1526. 
Malmömässan visar också släktskap med Sliiters bönbok och gudstjänstord
ningar, som lämnade trycket i Rostock 1526. Som tryckare använde Claus 
Mortensen den till M almö från Östergötland inflyttade Olaus Ulrici. Claus 
Mortensen reformerade liturgin radikalt. M edan Luther i sin mässa i viss 
utsträckning behöll la tinet, använde Claus M ortensen liksom Sliiter uteslu-
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tande folkets eget språk. Härigenom kunde folket engageras mera i guds
tjänsten. Claus Mortensen lät sålunda ersätta den katolska mässans Kyrie, 
Credo och Graduale med församlingssång, dvs psalmer, översatta från tyskan, 
bl a en översättning av Luthers "Aus tiefer not schrey ich zu dyr" (efter 130 :e 
psalmen i Psaltaren, De profundis, Ur djupen ropar jag till dig, Herre ) , i 
Claus Mortensens översättning "Aff dybhedszens noedh roeber iegh tiil tigh." 
Denna psalm utgjorde introitus i Claus Mortensens mässordning, och i Malmö
mässan heter det: "Nu begionder choredh eller christen forsamling ath syunge 
introitum till messzen." En av de första psalmerna på danska synes sakna 
tysk förlaga och är måhända skriven av Claus Mortensen själv. Det är psalmen 
"De thi Guds Budord", där en vers lyder: 

Det forste budordt det eer nu saa 
Det bor dig nu att mercke 
Affguder skalt du dig ey faa 
Men en Gud skalt du dyrcke. 

Denna psalm har av forskare ansetts vara den äldsta tryckta lutherska kyrko
visan på nordiskt område med nordiskt ursprung.5 Claus Mortensens psalmer 

omtrycktes 1529 hos Olaus Ulrici i Malmö, och 1534 tryckte boktryckaren 
Ludwig Dietz i Rostock en utvidgad upplaga.6 

Genom de båda Malmötrycken, psalmbok och gudstjänstordning, fick refor
mationen en ryggrad, och Claus Mortensen blev allt djärvare som företrädare 
för den evangeliska läran. Han framträdde alltmer öppet och begärde av den 
katolske sockenprästen i Malmö att få hålla evangelisk gudstjänst varje efter
middag i S :t Petri kyrka. I detta läge ingrep ärkebiskop Aage Sparre i Lund. 
Ärkebiskopen begav sig tillsammans med några medlemmar av domkapitlet 
till Malmö för att ta itu med de kyrkliga oroligheterna, som förorsakats av 
Claus Mortensen och hans medhjälpare Hans Olufsen Spandemager. De båda 
lutherska prästerna, som av ärkebiskopen kallades "forgiftelige Maend", åla
des av domkapitlet att inställa sig inför ärkebiskopen för att stå till svars för 
de villfarelser de förkunnade och för att framlägga bevis för sina läror. Claus 
Mortensen och Hans Olufsen Spandemager vägrade emellertid att inställa sig 
under de tre dagar som ärkebiskopen med följe uppehöll sig i Malmö och 
fortfor i stället att "ydermere end tilforne raabe og skriige uthi praedicke
stolen". Ärkebiskopen utfärdade då i november 1528 ett öppet brev till borg
mästare, råd och menighet i Malmö, vari han uppräknade de grövsta kätte
rierna i de lutherska predikanternas förkunnelse, bl a det finns ingen skärseld, 
helgon som förebedjare är ett gäckeri, rättfärdiggörelsen genom tron allena, 
klosterlivet är ett bedrägeri, prästernas celibat är ett djävulens påfund och 
att inte ge vin också åt lekmännen i nattvarden strider emot Kristi lära. Claus 
Mortensen påstod att biskopar och präster "som Tiuffe, Skalke och Forrae-
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dere, her til dags bernfvit sine Christelige Brndre udaff helten sacramentet", 
förvisso en på sin tid djärv och uppseendeväckande anklagelse.7 

Ärkebiskopen varnade till sist borgarna i Malmö för dessa irrläror och för 
att motta sakramenten av de evangeliska predikanterna, som ärkebiskopen för 
sin del stämplade som "forskaemmede Preste, og forl0bne Muncke, og for
haerrede uthi megen ondskaff" . Råd och borgare vågade efter den salvan inte 
längre stödja de båda lutherska predikanternas sak gentemot ärkebiskop 
Sparre. Claus Mortensen och Hans Olufsen Spandemager måste lämna Malmö 
och begav sig i november eller början av december 1528 till ett evangeliskt 
prästseminarium i Raderslev i Sönderjylland. 

Reformationen fortskred emellertid på skilda håll i Danmark och fick snart 
fullt stöd av Fredrik I , som utfärdade kungliga skyddsbrev för evangeliska 
predikanter. Efter ett år återvände de flyktade Claus Mortensen och Hans 
Olufsen Spandemager på hösten 1529 till Malmö och upptog med kraft refor
mationsverket där, nu med fullt stöd av borgmästaren Jörgen Kock och ma
gistraten. Ärkebiskopen i Lund var maktlös. Den katolska kyrkan kom i gung
ning. Evangeliets fria förkunnelse formade sig till en tidvis ganska stormig 
folkrörelse, vars väg markerades av nedrivna kyrkor och övergivna kloster och 
bildandet av fria evangeliska församlingar. 

I september 1529 tvingades den katolske kyrkoherden Henrik Hansen att 
lämna sitt ämbete, och i hans ställe insattes nu Claus Mortensen som den 
förste evangeliske kyrkoherden i Malmö "illic totius urbis sacrorum antistes 
instituitur".8 Henrik Hansen inlämnade på Malmö rådhus ett resignations

brev,9 daterat 1529 29 /9, där han medgav, att borgerskapet i Malmö fritt 
skulle få råda över S:t Petri kyrka och dess räntor och välja präster efter egen 
önskan. I en häftig bildstorm i november 1529 i S:t Petri kyrka förstördes 
sidoaltare och helgonbilder, större delen av kyrkans rika silverskatt omgöts 
eller såldes till stadens silversmeder. Om bildstormen i S :t Petri ingav två 
malmöpräster, Per Raffn och Henric Laurensen, 1531 till domkapitlet i Lund 
en relation, där det bl a heter "Her Claus B0cker oc hans parthij brnddhe 
wor frue capell op oc altherett met andre althere ther uthij Sancti Peders 
kirke ij Malm0".10 Vidare blev en kista med böcker uppbruten. I stället för 
det medeltida högaltaret lät Claus Mortensen uppsätta en "skive", från vilken 
nattvarden utdelades, men han ersatte senare denna med ett nytt altare, som 
kvarstod till 1600-talets början, då den nuvarande altaruppsatsen, främst ett 
verk av bildhuggarna Jacob Kremberg och Statius Otte, uppsattes i kyrkan. 
Claus Mortensens altarbordskiva bibehölls i 1 600-talsaltaret, och vid en över
syn av detta 1965 påträffades under träbeklädnaden på altarbordet denna 
stora stenskiva från 1 500-talet, som bär reformatorn Claus Mortensens namn 
och bomärke.11 Detta reformationsaltarbord har nu åter kommit till heders i 
S :t Petri kyrka. Till S :t Petri kyrka utförde Hans Olssen Guldsmed 1537 en 
förnämlig altarkalk av silver, som under foten har inskriften: "nicvlaus -
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matini - pastor - viii mark min l halt lot -" 12 Här har reformatorn Claus 
Mortensen med egen hand med latiniserad namnform intygat, att Hans Ols
sens kalk höll riktig vikt. 

Reformationsverket blev snart befäst i Malmö. På hösten l 529 övertog sta
den klosterkyrkorna, och på våren 1530 hade de sista munkarna lämnat Mal
mö. Den katolska kyrkan var i full upplösning. Av stor betydelse för den 
fortsatta reformationen i Skåne blev det evangeliska prästseminarium, som på 
anhållan av borgmästare och råd inrättades i Malmö på hösten 1529 genom 
beslut av Fredrik I i ett kungligt brev, där det heter "och mwe the vprette 
een Schole udj theris by, som the mwe holde tre eller fire laerde mend udj, 
som laese och laere andre simpelle och enfoldige Klercke thend hellige 
schrifft".13 Måhända har förslaget att inrätta ett evangeliskt prästseminarium 
i Malmö kommit från Claus Mortensen och Hans Olufsen Spandemager, som 
under sin flykt bedrivit studier vid det evangeliska prästseminariet i Raderslev 
och där lärt inse betydelsen av en sådan läroanstalt för reformationen. Som 
rektor för det nyinrättade prästseminariet kom från Köpenhamns universitet 
Frans Vormordsen, och lärare med titeln "laesemesthere" blev Oluf Chrysos
tomus och Peder Laurentsen, också de tidigare verksamma vid universitetet i 
Köpenhamn. Peder Laurentsen gifte sig 1529 med Claus Mortensens syster, 
Anne Mortensdatter. 

Claus Mortensen var en av de 21 evangeliska predikanter, som under Hans 
Tausens ledning tillsammans med riksråd och prelater deltog i herredagen i 
Köpenhamn 1530, där de evangeliska predikanterna sammanfattade och för
svarade sin lära i 43 artiklar, den s k köpenhamnska bekännelsen, som är 
starkt präglad av bibelhumanismen, och som troligen avfattats av Peder Lau
rentsen. 

Om Claus Mortensens verksamhet som kyrkoherde i Malmö är inte mycket 
känt. Av notiser ur samtida domböcker att döma synes Claus Mortensen ha 
varit en stridbar man, som var invecklad i åtskilliga kontroverser med såväl 
magistrat som församlingsbor. 

Kontroverserna med magistraten låg på det ekonomiska planet. Claus Mor
tensen gör gång på gång framställning om förbättrade löneförhållanden. Möj
ligen kan det förhålla sig så, att malmöborgarna utnyttjat den propaganda 
mot den katolska kyrkans ekonomiska utsugningspolitik, som utgjorde ett vik
tigt led i malmöreformatorernas förkunnelse i tal och skrift, till att i största 
möjliga utsträckning dra sig undan de ekonomiska förpliktelserna mot sin 
sockenpräst.14 Claus Mortensens årslön utgjordes l 532 av l 50 mark. l 536 fick 
han därutöver 25 mark som "hielppe pendinge". 1537 uttog Claus Mortensen 
63 mark i för~kott av den lön, som skulle utbetalas under sommarhalvåret, 
och följande år hade han ådragit sig så stora skulder, att stadens råd trädde 
emellan med insamlade 300 mark, och kyrkan bidrog med ytterligare 3 l 5 
mark. Vid en lönereglering på rådhuset i december l 538 begärde Claus Mor-



tensen en årslön på 850 mark jämte fri prästgård. Magistraten i Malmö för
klarade, att om en så stor summa skulle utbetalas av kyrkans räntor, bleve 
följden, att de arma sjuka i hospitalet skulle komma att svälta, och om lönen 
skulle utgå ur skattemedel, kunde man riskera, att många borgare skulle flytta 
från staden. Claus Mortensens årslön fastställdes till 500 mark, och denna lön 
skulle utgå endast "saa lenge at thenne dyre tiidt staar". Lönen skulle utbetalas 
två gånger om året, hälften vid påsk och hälften S :t Mikaels dag. Med denna 
lön var Claus Mortensen emellertid inte nöjd, och magistraten måste inte 
mindre än två gånger I 540 ånyo ta upp kyrkoherdens lönefråga. Vid en löne
reglering i maj 1540 fastställdes, att Claus Mortensen skulle åtnjuta tionde, 
sädes-, fisk- och kreaturstionde, och andra avgifter i enlighet med Kirkeordi
nansen såsom "brud penninge, kirckegangs penninge, iordeferd" och därtill 
tre offerdagar om året, jul, påsk och pingst. I gengäld skulle han emellertid 
själv avlöna och underhålla en kaplan. Inte heller med denna lönereglering 
var Claus Mortensen nöjd, och nu ingrep superintendenten i Lund, Frans 
Vormordsen, i lönetvisten, som slutade med att Claus Mortensens årslön fast
ställdes i reda pengar till 300 mark jämte I 20 mark för årets tre offerdagar. 

Som kyrkoherde synes Claus Mortensen ha fungerat som bisittare i Malmö 
rådstuga i äktenskapsmål, och hans namn förekommer flera gånger i samtida 
domböcker. 15 Vid sidan av kyrkoherden har även stadens hjälppräster deltagit 
i äktenskapsmålen, ty dessa rättegångsprotokoll upptar som närvarande "he
derlige mend Her Claus Mortensen, wor sogneherre oc prouest udj Oxieherrit, 
Her Hans Koge oc Her Hans Siundessen, predicanter her samme stetz'', och 
domsluten i äktenskapsmålen är bekräftade av "wor sogneherres oc predican
ters indsegle". I sin handläggning av äktenskapsmål drev Claus Mortensen 
måhända väl hårt den reformatoriska lärans tes om det vällovliga i att upp
lösa barnlösa äktenskap, och han väckte ibland harm. Med den mäktige 
malmöborgaren Niels Kuntze hade Claus Mortensen en kontrovers, som slu
tade med bakslag för Claus Mortensen. Då Kuntze kom hem från ett besök i 
Danmark, fick han veta, att Claus. Mortensen under hans bortovaro varit på 
rådhuset och tillkännagett, att Kuntzes hustru ville lämna hemmet. Kuntze 
skrev, troligen I 538, en supplik till Christian III, där han kallar Claus Mor
tensen en förgiftad Guds förrädare, och allt han gör, det är att skilja äkten
skap åt - "alt thenn forgifftig gudz forreder gor, thet er at skiilyge aeckte
skab at". Kuntze omtalar för Christian III, att vid ett möte i borgmästarens 
hus "thaa begynte Her Claus at legge ther nogle ucristelige oc us0mmelige 
ort oc talle paa, huilket meg skemmes at scriffue til eders naade ther om". 
Kuntze stöddes av superintendenten Frans Vormordsen, som vid mötet hos 
borgmästaren sade "wdenn twill er ther io onde raadt oc dieffuelskab paa 
ferde". 16 Claus Mortensen lyckades inte upplösa Kuntzes äktenskap, och 
Kuntze blev helt rehabiliterad. Han fick åtnjuta all kunglig gunst, vann stort 
anseende och blev omsider borgmästare i Malmö. Endast döden förmådde 
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upplösa Kuntzes äktenskap. En praktfull gravsten i Krämarekapellet i S :t 
Petri kyrka med porträttbilder av man och hustru i helfigur bevarar minnet 
av borgmästareparet. 

Claus Mortensen lämnade 1541 kyrkoherdebefattningen i Malmö S :t Petri 
och blev i stället kyrkoherde i Husie och Västra Skrävlinge församlingar utan
för Malmö. De ständiga kontroverserna med magistraten om kyrkoherdelönen 
- missnöje med den sista löneregleringen 1540 - och den misslyckade pro
cessen med den mäktige borgaren Niels Kuntze torde ligga bakom Claus Mor
tensens reträtt, om frivillig eller efter påtryckningar är okänt. Claus Morten
sens förflyttning till Husie och V Skrävlinge har närmast karaktären av onåd, 
degradering och förvisning. Medan övriga malmöreformatorer fördes till 
framskjutna positioner, Frans Vormordsen blev superintendent i Lund, H ans 
Olufsen Spandemager kyrkoherde i Lund, Peder Laurentsen lektor i teologi 
vid Lunds domkyrka, Oluf Chrysostomus professor i retorik vid Köpenhamns 
universitet och Anders Liung den andre lutherske kyrkoherden i Malmö S:t 
Petri, fick Claus Mortensen, reformationens främste företrädare i Malmö, en 
undanskymd plats i ett obetydligt lantpastorat, och det blev i fortsättningen 
tyst kring hans person. Den ena av Claus Mortensens båda församlingar, 

V Skrävlinge, utgjorde prebende åt kantoratet vid Lunds domkyrka, och Claus 
Mortensen var här underordnad domkyrkokantorn. I mars 1548 har Claus 
Mortensen bevittnat en överenskommelse mellan sockenmännen i V Skräv
linge och domkyrkokantorn Peder Hansen Seber. Claus Mortensen synes dock 
ha åtnjutit stiftsstyrelsens förtroende, och han ombesörjde 1539 på uppdrag 
av superintendenten Frans Vormordsen utgivandet av en ny "Haandbog". 
Han omnämnes 1538 som häradsprost i Oxie och Bara härader men fr o m 
1539 endast som häradsprost i Oxie. Ännu efter överflyttningen till Husie och 
V Skrävlinge omnämnes Claus Mortensen som prost i Oxie härad. Först 1543 
anges efterträdaren i Malmö S:t Petri, Anders Liung, som häradprost i Oxie. 

Även sedan Claus Mortensen blivit kyrkoherde i Husie och V Skrävlinge, 
uppträdde han ofta i Malmö rådhus, nu som part i olika arvsmål. Claus 
Mortensen synes ha anlitats som förmyndare och förvaltare av arvegods. I 
mars 1546 förklarade en Christoffer Pederssen, son till en avliden borgare, 
inför borgmästare och råd, att han av "Her Claus Mortensen, sogneprest till 
Huse oc Skreblinge" personligen mottagit sitt fäderne- och mödernearv, som 
denne haft till förvaring, och tackade Claus Mortensen "for gott oc klartt 
regenskaff oc sammeledes for all kierlighed oc welluillighedt".17 Även 1549 och 
1554 var Claus Mortensen bisittare i rätten på Malmö rådhus vid en arvskif
tesförrättning, båda gångerna tillsammans med sin välgörare Jörgen Kock 
och sin värste antagonist Niels Kuntze.18 

Inte heller förhållandet till församlingsborna i Husie och V Skrävlinge blev 
helt friktionsfritt. Bonden Mats Persen i K varnby i Husie klagade 1 554 hos 
Christian III över att Claus Mortensen gjorde honom hinder på hans gård 



och utkrävde för högt landgille, en form av årlig skatt, som jordbrukare erlade 
till ägaren - "at Hr Claus Tondebinder i Malmoe gjor ham Hinder paa 
hans Gaard og besvaerer ham med mere Landgille end der bor gaa deraf". 19 

Det har här tydligen rört sig om ett kyrkohemman i Kvarnby. Kungen gav 
sin länsherre på Malmöhus slott i uppdrag att hjälpa Mats Persen till det 
som rätt är. 

Claus Mortensen råkade I 55 7 i process med sin svåger, bardskären Gert 
von Flensburg i Lund, gift med Claus Mortensens syster Anne Mortensdatter, 
änka efter lektor Peder Laurentsen. Gert Bardskär klagade över att Claus 
Mortensen förorsakat tvedräkt mellan honom och hans hustru och så åstad
kommit att hustrun mer än tolv gånger gått ifrån honom - "zwischen mir 
und meinem weibe zwittracht angerichtt unnd dermassen zu wege brachtt das 
sie meher den zwolff mahll vonn mir gelaufen".20 Arvsförhållanden synes ha 
legat bakom Claus Mortensens ingripande. Gert Bardskär anklagade i mars 
155 7 Claus Mortensen för att ha tagit ifrån honom och undanhållit hans gods 
och för att med orätt ha låtit sätta honom i fängelse - "fordi han har taget 
Gods fra ham og forholder ham det, samt fordi han har ladet ham indsaette 
i Faengsel med Urette". 21 Lunds domkapitel dömde på Claus Mortensens 
tillskyndan till skilsmässa mellan Gert Bardskär och hans hustru. Vidare för
klarade domkapitlet, att byfogden i Lund skulle ta borgen av Gert Bardskär 
eller ta honom i fängsligt förvar, varefter Gert Bardskär sattes i fängelse. Gert 
Bardskär drog emellertid saken inför herredagen i Köpenhamn den 29 april 
1557, som ogillade Claus Mortensens uppträdande och i sin dom förklarade, 
att Gert Bardskär och hans hustru borde komma tillsammans igen och för
pliktade Claus Mortensen att återställa det undanhållna gods, som med laglig 
rätt tillföll Gert Bardskär - "at Gert Bartskaer og hans Hustru bor komme 
sammen, og Hr Claus Morthensen tilpligtes at staa Gert Bartskaer til Rette 
efter loven for hans Hustru og Gods, som han har forholdt ham".22 Detta 
var Claus Mortensens andra stora nederlag i äktenskapsmål. 

Som kyrkoherde i Husie och V Skrävlinge deltog Claus Mortensen som 
deputerad vid biskopsvalet i Lund efter Niels Palladius I 560 och omnämnes 
där som "Nicolaus Martini pastor Husanus". 

Claus Mortensen torde ha varit tillfredsställd med lönen som kyrkoherde i 
Husie och V Skrävlinge, ty några klagomål över lönen föreligger inte från 
denna tid. Enligt Lunds stifts landebog I 569 23 fanns det i Husie församling 

2 7 tiondegivare, som i tionde gav 5 pund råg, 6 pund korn, I 5 tunnor havre, 
I 5 lamm och I 5 gäss. Dessutom uppbar kyrkoherden i offer I 6 mark och i 
helgonskyld, en form av kyrkoskatt, 3~ pund och 3~ skäppor korn samt 
påskmat och smärre avgifter såsom Sponsalia (vigselpengar) 4~ skillingar, 
Funeralia (jordfästningspengar) 4 ~ skillingar och Introductio (kyrkogångs
pengar vid kyrktagning) 4~ skillingar. Kyrkotiondet från V Skrävlinge, som 
utgjorde prebende åt kantoratet vid Lunds domkyrka, uppbars av domkyrko-
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kantorn, men kyrkoherden torde ha erhållit någon ersättning från kantoratet 
för församlingsvården och dessutom ha uppburit avgifterna i samband med 
vigsel, jordfästning och kyrktagning till samma belopp som i Husie. 

Claus Mortensen var kyrkoherde i Husie och V Skrävlinge till sin död 1575· 
En volym (Nicolaus Selnecker, Commentarius in Genesin, Leipzig 1569 ) i det 
s k Dringenbergska libreriet, 24 som tillhört S :t Petri kyrka, nu deponerat i 
Malmö stadsbibliotek, innehåller på försättsbladet en notis om skånereforma
torns död - "Anno 1575 13 decemb. vitam morte commutavit plenus dierum 
d. Nicolaus Martini" - (år 1575 den 13 . december utbytte herr Claus Mor
tensen livet mot döden mätt av dagar ) . Försättsbladet har också en notis, som 
omtalar, att kaplanen i S :t Petri och kyrkoherden i Fosie, Lauritz Olsen, avli
dit den l l januari 1576, och under de båda prästernas dödsnotiser står min
nesversen: 

T empore in exiguo periere haec lumina bina 
Illorum vero spiritus, astra tenet. 
(På kort tid försvann dessa båda ljus, 
men deras ande når stjärnorna.) 

Claus Mortensen blev begraven i S :t Petri kyrka, och enligt den bevarade 
gravstenen avled han i sitt 76:e levnadsår. Hans födelseår bör således ha varit 

. 1499· Gravstenen framför altaret i S:t Petri kyrka har inskriften: NICO
LAVS . MARTIN! . ECCLESIASTES . MALMOGENSIS . DESTRVC
TOR . PAPISTICI . CVLTVS . ET . PLANTATOR . RENOVATI . 
EVANGELII . ANNO . DOMINI . M . D . XXVII . OBIIT . ETA
TIS . SVE . ANNO . LXXVI . ET . CVM . VXORE . ELISABETA 
. ET. FILIABVS. ELISABETA . IVDITHA. ET. CATHARINA. SE
PVL TVS . EST . QVIESCENS . IN . DOMINO . ANNO . SAL VTIS . 
NOSTRE . M . D . LXXV. (Claus Mortensen, präst i Malmö, förstörare av 
den p åviska kulten och såningsman för ett nytt evangelium i Herrens år 1527, 
dog i sin ålders 76:e år och är begraven med hustrun Elisabet och döttrarna 
Elisabet, Judith och Katarina, vilande i H erren, i vår frälsnings år 1575.) 
Runt stenen löper inskriften: QVOD SVMVS - HOC ERITIS - FVIMVS 
QV ANDOQVE - QVOD ESTIS - (vad vi äro, det skolen I bliva, vi ha 
fordom varit, vad I nu ären ) .25 

Claus Mortensen var gift fyra gånger - så hade han ju också lärt att präs
ternas celibat var ett djävulens påfund - l :o med Elisabeth Hansdatter, död 
troligen l 559, med vilken han hade de i gravstensinskriften omnämnda dött
rarna Elisabeth, Judith och Catharina, 2 :o med Bente Willumsdatter, död 

1564, 3:0 med en dotter till en Frans Lauritzen i Köpenhamn, död före 1559, 

Claus Mortensens gravsten i S :t Petri kyrka. - Foto Bo F Mårtensson . 
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Claus Mortensens moders, Birgitta Hansdatter, gravsten i S :t Petri kyrka med Claus 
Mortensens bomärke (N M = Nicolaus M artini) samt moderns dödsår 1556. - Foto 
Bo F M årtensson ( t v) och teckning Einar Bager ( t h ) . 

och 4:0 med Elisabeth Fransdatter, syster till föregående, död 1578, med vil
ken han hade dottern Elisabeth, död 1576.26 

Gravstenen har Claus Mortensen anskaffat och låtit lägga redan i livstiden, 
säkerligen före hans andra hustrus död 1564, och gravskriften har sannolikt 
författats av honom själv. Dödsår och levnadsålder har inhuggits först senare. 
Claus Mortensens gravsten tilldömdes 1610 Bonde Weijer, gift med Claus 
Mortensens efterlämnade fjärde hustru, men rätten bestämde, att stenen skulle 
förbli framför altaret i koret "Kirken till Zirat och beste" . Claus Mortensens 
gravsten kom 1619 i privat ägo, då Bonde Weijer sålde densamma till kyrko-
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herden i S :t Petri, Hans Raffn. Stenen gick i arv till sonen, komminister 
Christofer Raffn, och först efter dennes död förvärvade S:t Petri kyrka genom 
avtal med änkan l 677 gravstenen för 200 daler silvermynt "såsom ett perpe
tuerligt monument eftersom den förste lutherske präst här i staden därunder 
ligger begraven".27 De båda besluten att gravstenen skulle förbli i kyrkan vitt
nar om samtidens uppskattning av Claus Mortensen och hans reformations
verk liksom placeringen framför altaret i koret. 

Framför altaret i S:t Petri kyrka ligger också gravstenen över Claus Mor
tensens moder Birgitta Hansdatter, död 1556. Stenen har inskriften : M D LVI 
. OBIIT. MATER . EIVS . BIRGITTA IOHANNIS . FILIA . SPES . 
MEA. CHRISTVS ( 1556 dog hans moder Birgitta Hansdatter, Kristus mitt 
hopp). Denna gravsten över modern ersätter en tidigare gravsten, nu i tvär
skeppet. Samtidigt som Claus Mortensen ombesörjde sin egen gravsten, synes 
han ha anskaffat denna värdigare gravsten över modern.27 

En bouppteckning i Malmö stadsarkiv från l 580 efter en "mes ter Claus" 
har återgetts i tryck och felaktigt hänförts till Claus Mortensen.28 Bouppteck
ningen i fråga med ringa kvarlåtenskap, däribland "Bardscher instrumenter", 
gäller emellertid inte reformatorn utan bardskärmästaren Claus Strickling.29 

Claus Mortensen bodde hela sitt liv i Malmö med undantag för ungdoms
årens studietid och flykt, även under sin tid som kyrkoherde i Husie och 
V Skrävlinge, då han liksom sin efterträdare och flera av sina företrädare i 
ämbetet hade kungens tillstånd att bo i Malmö. Också som lantpräst om
nämnes han som "Her Claus T0ndebinder i Malm0" ( 1554) 19 och "Hr Claus 
Mortensen i Malm0" ( l 55 7) .21 Dåtida väg- och kommunikationsförhållanden 
torde ha berett en i Malmö bosatt präst avsevärda svårigheter att sköta kyrko
herdebefattningen i Husie och V Skrävlinge. 

I hörnet av Baltzars- och Kalendegatorna i Malmö ligger det sk Claus 
Mortensens hus, där en minnestavla med inskrift på väggen omtalar: "Här 
bodde åren 1539-1576 Claus Mortensen, Malmö stads reformator, Den 
lutherska reformationens förste förkunnare i Skåne." Minnestavlan uppsattes 
i början av l 900-talet på föranstaltande av stadsarkivarien A U Isberg. Ka
lendegatans södra del, där Claus Mortensens hus ligger, kallades förr Krage
vig, Kråkviken, efter ett vattendrag. Gården i hörnet av Baltzars- och Kalen
degatorna kallades också Kragevig. Denna gård donerades 1520 av kantor 
Adzer Persen vid Lunds domkyrka till Vår Frus kapell i S :t Petri kyrka som 
bostad åt prästen, som tjänstgjorde i kapellet. Gårdens anknytning till kyrkan 
fortsatte även efter reformationen, då kapellprästen upphört med sin verk
samhet. Hans Olufsen Spandemager, Claus Mortensens medhjälpare, inne
hade gården 1538, och ett brev från 1543 upptar Claus Mortensen, nu kyrko
herde i Husie och V Skrävlinge, som innehavare av gården - "En gord udi 
Kalentestreditt wid wolden oc kaldes Kragewig som Her Claues Mortenss 
haffuer breff paa".30 
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Om Claus Mortensen och hans reformationsverk ennrar i Malmö vidare 

ett minnesmärke utanför S :t Petri kyrka med formen av ett grekiskt kors på 

en hög granitpelare med inskriften: "Claus Mortensen, Reformator, Kyrko

herde i S:t Petri 1529- 1541 " och ett epitafium i Husie kyrka med texten: 
"Till minne av Claus Mortensen, Skånes reformator, Kyrkoherde i Husie 

1541 - 1575". Båda dessa minnesmärken tillkom 1967 inför 450-årsjubileet 

av Luthers reformation i Wittenberg 1517. Kyrkorna i Husie och V Skrävlinge 

har båda i vapenhuset en Series pastorum-tavla med Claus Mortensen som 

första namn. I S :t Johannes kyrka, belägen i närheten av Rådmansvången, 

där Claus Mortensen höll sin första evangeliska predikan våren 1527, avbildas 

Claus Mortensen i helfigur tillsammans med Martin Luther och Olaus Petri. 

Claus Mortensens gestalt och anletsdrag har emellertid här helt formats av 

fantasin hos konstnären Johan Gullstrand, som 1906- 1907 utförde målning

arna i S :t Johannes kyrka.31 Något porträtt av Claus Mortensen - såsom av 

hans supporter, den reformationsvänlige borgmästaren Jörgen Kock - existe

rar inte. 
I det s k Husebybiblioteket 32 är bevarad Claus Mortensens latinska bibel, 

tryckt i Paris 1523. På första sidan har Claus Mortensen här med egen hand 

skrivit: "Nicolaus Martini mal ( mogiensis ) est possessor meu ( s)" - Claus 

Mortensen i Malmö är min ägare. Sin bibel skänkte Claus Mortensen 1556 

till Tyge Asmundsen, komminister i Malmö S :t Petri och 1560 biskop i Lund. 

Tyge Asmundsens son, Asmund Tygesen, kyrkoherde i Lövestad i Färs, som 

fick ärva bibeln, har på ett blad redovisat de tidigare ägarna och om Claus 

Mortensen gjort en anteckning, som i modern språkdräkt lyder: "Salige Herr 

Claus Töndebinder, som var den förste evangeliske predikanten i Malmö, en 

härlig, fin och gudfruktig man, som med stort allvar och iver har drivit det 

heliga Evangelium mot papisternas drömmar och villfarelse". 

Malmöreformationen är fullt gripbar för forskningen och framstår för efter

världen i klart ljus, medan däremot reformationsverkets huvudperson är mera 

oåtkomlig. Claus Mortensens gestalt har suddiga konturer och glider undan i 

en skuggvärld. Ur dunklet skymtar en eldsjäl, som stundom kunde slå över i 

en hänsynslös fanatiker, en modig och kraftfull man, grovhuggen och kamp

lysten, inte rädd för vare sig handgripligheter i strid på barrikaderna eller 

långvarigt juridiskt processande, där han kunde uttrycka sig högst opolerat 

och visa ett beteende, som i dag framstår som nära nog skurkaktigt. Detta 

gäller främst hans agerande i äktenskaps- och arvsmål, där han efter vårt 

bedömande knappast gör skäl för Asmund Tygesens karakteristik "en härlig, 

fin och gudfruktig man". Men reformera kunde han trots allt. 

Anteckning om Claus Mortensens dödsdag i Dringenbergska libreriet Band 35, MSB. 
I översättning lyder notisen: År 1575 den 13 december dog h err Claus Mortensen mätt 
av ålder. - Foto Bo F Mårtensson. 
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Claus Mortensens minnessten utanför 
S:t Petri kyrka. - Foto Bo F Mår-

Claus Mortensen är en portalgestalt i skånsk kyrkohistoria. Det är ofrån
komligt. Hans kyrkliga gärning är banbrytande i Malmö, Skåne och Lunds 
stift. Vad Olaus Petri var för Sverige, det var Claus Mortensen för Skåne. 
Claus Mortensen utförde naturligtvis inte ensam reformationsverket i Malmö 
och Skåne. Han hade som vi sett flera medarbetare. Men det var Claus Mor
tensen, som likt Luther tog det djärva steget och i Malmö tände den reforma
tionens fackla, som snart flammade i hela Skåne, och i så måtto förtjänar han 
med rätta epitetet Skånes reformator. När Claus Mortensen avled den 13 de
cember 1575 - för jämnt 400 år sedan - hade han bakom sig ett stormigt 
liv, fyllt av oro, dramatik och strid och säkerligen också av besvikelser och 
bitterhet. Men han hade varit med om att skriva ett viktigt kapitel i Skånes 
kyrkohistoria. 
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Malmö och byggnadsvårdsåret 1g7 5 

Några kritiska synpunkter 

Av SvEN RosBoRN 

År 1975 har varit de internationella manifestationernas förlovade år. "Kvinno
året 1975" har sett dagens ljus och försvunnit, så också "Det europeiska bygg
nadsvårdsåret 1975". Vad har då detta sistnämnda arrangemang gett i utbyte? 
För Malmös del troligtvis intet. Kanske har en handfull husägare insett att 
man faktiskt kan rusta upp sina hus i stället för att riva dem. Kanske har 
man lite till mans börjat inse att det även finns andra, oskattbara faktorer än 
de rent ekonomiska, tex så hittills förbisedda saker som miljösynpunkter och 
värdet av kulturhistoriska byggnader. Men kommer inte uppvaknandet snart 
att övergå i en ödesdigert djup törnrosasömn? För de det verkligen gäller, 
de som bestämmer, verkar att trampa på i samma fotspår som tidigare. Malmö 
är en stor industristad, men den kan utan tvekan bli ännu större. Höga tomt
priser skall bekämpas med rno-procentigt utnyttjande, både ovan mark och 
under mark. Äldre låghusbebyggelse har under sådana förhållanden absolut 
inget existensberättigande. Gator skall till varje pris breddas, bilar och bussar 
måste fram. Vad gör det då om några kvarter här och några husrader där 
skattar åt förgängelsen. Man kan ju alltid bygga nytt. Hägrande mål för arki
tekter som med brist på anpassningsvilja vad det gäller traditionella stadsmil
jöer här lugnt kan fortsätta att skapa sin betong-arkitektur, ofta så fantasilös 
och tafatt, ofta så fruktansvärt ful och intetsägande. 

Det är möjligt att en del tycker att dessa ord är alltför orättfärdiga. Men 
tyvärr är de i allra högsta grad berättigade. Vad en förgången tid skapat 
verkar för en del nu vara totalt utan intresse. Vår egen tid är mån om att 
skapa nytt, men oftast sker detta på en fruktansvärd bekostnad av andra 
tiders tänkesätt och uttrycksformer. 

Ni som en gång i framtiden läser denna artikel skall veta att "Byggnads
vårdsåret 1975" såg ett flertal äldre miljöer gå förlorade i Malmö. Detta 
skedde i en stad som genom hårdexploatering redan förlorat större delen av 
sin levande kontinuitet med sin glansfulla historia. Den äldsta bebyggelsemil
jön som gick förlorad under året hade anor ända tillbaka till 1600-talet. 
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Thörnschiärs 1600-tals gård i kv Oscar vid Södergatan 

Fig 1 tål att studeras närmare. Kartan visar byggnader som bör tillmätas så 
högt värde att dessa får existensberättigande även i en för äldre byggnader 
alltmer mörknande framtid. Kartan har tillkommit genom Malmö kommuns 
försorg så sent som år 1972. Den Thörnschiärska gården är markerad som 
nr 18. Av tre gårdslängor, vilka samtliga bedömts som värdefulla, kommer nu 
endast en länga att bevaras. Gården är (var) vårt enda bevarade exempel på 
en kringbyggd borgaregård från l 6- och 1700-talen. Just denna typ av gårdar 
var ett karakteristiskt inslag i Malmöbebyggelsen från l 500-talet och fram till 
och med 1800-talet. 

Beslutsfattarnas inställning kan och skall starkt ifrågasättas. I stället för att 
rädda en genuin, ovärderlig Malmömiljö har man skapat en teaterkuliss. Detta 
är ofrånkomligt ett bevis på att man ej är i stånd till att värdera dagens 
byggnadsbestånd efter annat än kusligt strikta ekonomiska värderingar, 
miljövårdande värderingar verkar ej existera. Den enda hållbara motiveringen 
för rivning har varit att man måste bygga 5-6-våningshus för att det hela 
skall bli ekonomiskt lönande. Genom att endast bevara en historisk kuliss visar 
man också att man inte har klart för sig, att en äldre byggnad av det slag 
som det här är frågan om, är en produkt av den miljö den är uppförd i. Att 
bevara en gårdslänga från l 600-talet, riva resten av den delvis samtida gårds
bebyggelsen, radikalt minska gårdsbredden och knappt ro meter bredvid l 600-
talshuset föra upp ett 5-6 våningars kontorshus kan knappast sägas vara 
anpassning till befintlig bebyggelse. 

Vem bär då skulden till att denna situation uppstått? Gården har alltsedan 
begynnelsen varit i privat ägo. Solidar var länge ägare till den och under 
denna tid blev den utlämnad till ett alltmer ödesdigert förfall. Malmö kom
mun vägrade att befatta sig med denna byggnadsklenod. Motiveringen för 
detta var att man från kommunens sida tyckte sig nöjd med de restaureringar 
man gjort på andra håll i staden. Riksantikvarieämbetet i Stockholm koppla
des in efter det att den lokala antikvariska expertisen slagit larm. Svaret kan 
tyckas något märkligt; rivningsansökan blev godkänd. Därmed var också riks
antikvariens ombud i staden effektivt hindrad från vidare räddningsförsök. 
Men faktum kvarstår. En fatal felbedömning har gjorts. Många privatperso
ner har sett rivningsarbetena och lika många har protesterat, men tyvärr inför 
döva öron. 

Fallet ovan är endast ett exempel på de rivningar som drabbade Malmö 
"Byggnadsvårdsåret 1975"· Hur blir det i framtiden? Från kommunens sida 
har man nu lagt fram ett program som innebär att ett fåtal, mycket begrän
sade områden skall skyddas från rivningar. 1 Gamla "väster" är ett sådant tänkt 
bevaringsområde. Men med den allmänna utvecklingstrenden i bakgrunden 
kan man fråga sig hur detta område kommer att se ut om ett tiotal år. Det 
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Fig 2. Thörnschiärs gård. D en fyrlängade gården är nu borta, korsvirkeshusen på bilden 
jämnade med marken. 

h ar skrivits om "väster" i pressen, aktionsgrupper har kämpat för skönhets
värden och miljöer, men är detta tillräckligt ? Nedan skall den nu p ågående 
s k upprustningen av "väster" jämföras med det östra cityområdet som nu är 
i det närmaste färdigsanerat. Arbetar man p å kommunalt och privat h åll fort
farande efter samma planeringslinjer som raderade ut det gamla "öster", eller 
har man svängt i sina bedömningar? 

Trafiksituationen 
När man p å 1960-talet nyexploaterade det östra cityområdet uppfördes enor
ma betongpalats, vilket medförde att det medeltida gatunätet ej längre räckte 
till för den härigenom ökande trafikintensiteten. Samtidigt uppfördes en rad 
större parkeringshus, vilka givetvis bidrog till att locka mer trafik in i stads
delen. D etta blev definitivt dödsstöten för det medeltida gatunätet. De på 
flera håll smala medeltidsgatorna breddades så a tt trafiken lättare skulle 
kunna pumpas fram. Att detta skedde p å bekostnad av kulturhistoriskt värde
fulla gatumiljöer bekom vid denna tidpunkt icke de styrande på något sätt. 
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Fig 3. Rivningshotat 1700-talshus. Här föddes den berömde predikanten Henrik Schar
tau år 1 757. Adressen: Engelbrektsgatan 1. 

Man hade ju redan förstört bebyggelsen, varför då inte löpa linan ut. Pla
nerna var en gång för alla fastlåsta. Ett stort köpcentrum skulle till varje pris 
uppföras i en stadsdel, som på inga villkor var dimensionerad för ett sådant 
projekt. Alltså fick stadsdelen anpassas till planeringen, ej tvärtom. 

Det har nu gått en tid sedan det östra cityområdet demolerades. På "öster" 
var den planerade trafiksituationen en av huvudorsakerna till att den äldre 
bebyggelsen försvann. Hur har man då tänkt lösa denna känsliga fråga på 
"väster"? 

Att Malmö kommun fortfarande arbetar efter nästan samma principer som 
på 60-talet visar tydligt fallet med "Engelbrektsleden'', fig 11 nr I. Man skulle 
här direkt kopiera genomfartsleden Djäknegatan-Prostgatan på "öster", fig 
r r nr 2. Men nu äntligen startade protestaktionerna. Dessa blev av en sådan 
häftighet att kommunen fick tysta opinionen genom att skjuta ärendet på 
framtiden. När man nu åter gör ett försök sker det med mer diplomati. Man 
behåller i stort de gamla kraven, men döper om hela projektet till "bussgata". 
Men resultatet kommer att bli exakt detsamma. Gatan skall breddas, de äldre 
byggnaderna utmed gatan måste bort, fig 3. Nya betongbeläten kommer att 
växa upp och ytterligare en bit av city kommer att skäras av på mitten genom 
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Fig 4. 1 800-talshuset närmast p å bilden kommer a tt rivas för a tt ge pla ts för en "buss
terminal". Den gamla fasadlinjen som når fram till Lilla Torg kommer att brytas av 
ett asfalterat område. 

en steril asfaltöken. Att ändra terminologin är kanske ett listigt sätt att undgå 
väcka de slumrande aktionsgruppernas vrede. 

Den nya bussgatan måste givetvis ha ett hållpla tsområde och sådant fordrar 
icke så lite utrymme. Hållplatsen kommer att placeras mitt i den absolut 
miljökänsligaste punkten, i kvarteret Stjärnan, fig r r nr 3. M almö kommun, 
Planteringsföreningen och enskilda har lagt ned stora pengar p å att återställa 
Lilla Torg till sitt ä ldre utseende. Man visar upp torget som ett exempel på 
den miljövänliga inställning staden har. Kommer man att fortsätta denna 
parodi när Lilla Torg får ett mindre bussområde till närmaste granne? Pro
jektet har visserligen döpts till " bussterminal'', men mindre bussområde kom
mer kanske sanningen närmare, fig 4. 

När riksantikvariens ombud slår larm om de konsekvenser "bussgatan" 
kommer att få för "väster" förklaras han av en av stadens tjänstemän vara 
"ute för att skapa sensation". 2 Till detta är bara att säga att en tillsatt antikva
risk expert som ser sin stad falla sönder inte är en sensationsmakare, men 
kanske en realist som kämpar en alltför ensam kamp mot kommunens enkel
spåriga handlande. Kommunen säger att husen utmed Engelbrektsgatan är så 
dåliga att det inte gör något om de rives. Här förtiger man en del fakta. 
Frågar man i stället varför de aktuella husen är dåliga blir kanske svaret: 



därför att man medvetet underlåtit sig att underhålla dem för att när tiden 
är inne finna ett motiv för rivning. 

Vad det gäller framtida parkeringshus kommer samma mönster att upp
repas på "väster" som skett på "öster". Redan nu är det planerat att ett större 
parkeringshus skall byggas i kvarteret Liljan, fig r r nr 4. Och fler kommer 
väl att växa upp i området. Liksom fallet var på "öster" kommer uppförandet 
av parkeringshus att vara början p å en kedjereaktion. Gatorna måste breddas, 
medeltida gatumiljöer går förlorade, fler bilar får lättare tillträde till en stads
del som ej är dimensionerad för detta. R edan nu verkar det tex som den 
medeltida och miljömässigt mycket värdefulla gatusträckningen Isak Slaktare
gatan- H yregatan, fig r r nr 5, kommer att kapas genom breddning mellan 
Mäster Johansgatan och Engelbrektsgatan. Breddningen måste ske för att 
parkeringshuset fordrar det. Är inte detta att ta som en i högsta grad påkallad 
varningssignal om vad som komma skall ? 

De styrande vill få liv i "väster" genom att tvinga in en kommunikationsled 
och öka möjligheterna att lätt komma in i området. H andlingsmönstret är 
exakt detsamma som för "öster" . Om man inte dimensionerar de framtida 
aktiviteterna i området efter vad den nuvarande bebyggelsen orkar med kom
mer vi här att få en återspegling p å "öster"-mentaliteten. Om kommunen 
vidhåller sina ståndpunkter måste man endast konstatera att "bevaringsom
råde väster" i förväg är dömt att gå under. 

Totalsaneringarna 
K artan fig 5 visar nybebyggelsen öster om Stortorget. D e svarta partierna är 
inte resultatet av en vält tuschflaska utan markerar byggnader som uppförts 
efter år r 952. Kartan ger en skrämmande bild av en hänsynslös och enkelspå
rigt planerad sanering i en av stadens allra äldsta bebyggelser. För eftervärlden 
kommer "öster" att stå som ett praktfullt exempel på en ofattbar trångsynthet 
och oförmåga att anpassa en mindre nyproduktion till en befintlig, traditionell 
stadsmiljö. Resultatet har blivit att man varit tvungen att frilägga så stora 
ytor att 6-vånings bostadshus kunnat placeras in efter samma mönster som i 
de nybyggda ytterområdena. Denna "ytterområdesarkitektur" har inget som 
helst existensberättigande inne i en medeltida stadskärna. 

Hur är då läget i "bevaringsområde väster"? Kartan fig 6 visar visserligen 
inte så många svarta områden som "öster", men svärtan är ändock påtaglig; 
så påtaglig att en varningssignal åter måste ljuda. Till de svarta områdena 
skall dessutom läggas de skrafferade partierna, eftersom dessa områden inom 
en snar framtid kommer att nybebyggas. 

I kvarteren Neptun och Fisken har man redan rivit nästan hela den äldre 
bebyggelsen på båda sidor om den medeltida Fiskaregatan, fig r r nr 6. Gatan 
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Fig 5. De svarta partierna markerar rivningar och nybebyggelse från och med år 1952 
öster om Stortorget. 

var en av ett fåtal bevarade, smala gränder vilka ledde ned till den medeltida 
stranden, vilken låg där nu Norra Vallgatan går fram. Nu kommer man att 
föra upp höga kontorshus på ömse sidor om gatan! Dessutom mister gatan 
sin ålderdomliga karaktär genom att göras om till en bred "boulevard". Ut
med Fiskaregatan låg en mycket idyllisk småhusbebyggelse med anor tillbaka 
till 1600-talet. Denna bebyggelse ansågs emellertid icke vara värd att bevara. 
Den 80-åriga almen som stod inne på gården var däremot av sådan kultur
historisk betydelse att den värderats som närmast omistlig och får följaktligen 
inte fällas. En parodi på kulturminnesvård? 

Ett annat totalsaneringskvarter är kvarteret Tranan, fig 11 nr 7. Samma 
linjer som på "öster" följes här. All äldre bebyggelse raderas bort för att ge 
plats för ett större köpcentrum och en mängd bostäder. Detta är kanske ej 
helt riktigt, då man arbetar efter det "miljövänliga" förslaget att låta en äldre 
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Fig 6. Rivningar och nybebyggelse från och med år 1952 väster om Stortorget. 

byggnad av totalt r 6 stycken stå kvar. Ett citat hämtat från allmänhetens 
främsta informationskälla, pressen, är här på sin plats. En av de högsta pla
nerarna säger: "Vi har arbetat mycket på att ge Tranan en fin utformning. 
Arkitekterna jobbade verkligen på att anpassa bygget till gamla västers ska
la .. . Det har varit mycket arbetsamt att inlemma ett av de gamla husen i 
projektet." 3 

Hur stämmer dessa vackra ord med verkligheten? Fig 7 visar den åbero
pade strålande anpassningen till "västers" låghusbebyggelse. Detta är det än 
så länge synliga resultatet av arkitekternas mödosamma arbete. Dock står det 
redan nu klart att anpassningen till "västers" bebyggelse är ord utan förank
ring i verkligheten. Trananprojektet belyser i stället samma arbetssätt som var 
aktuellt för "öster" . Man raderar ut ett helt kvarter för att göra plats för . ett 
köp- och bostadscentrum. D etta göres för att ge stadsdelen liv. Resultatet blir 
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Fig 7. Arkitekternas åberopade anpassning till "västers" småhusbebyggelse. Kvarteret 
Tranans fasad mot Grynboda tan. 

en överdimensionering som den äldre bebyggelsen knappast är kapabel att 
klara. Stadsdelen kommer att löpa risk att anpassas till planeringen i stället för 
tvärtom. 

Rivningarna i kvarteren Tranan, Neptun och Fisken har pågått en längre 
tid. Har man från kommunens sida kanske under denna tidsrymd försökt att 
ändra sin inställning till totalsaneringar av hela kvarter? Tyvärr kan man 
genast avfärda denna förhoppning genom att presentera ett nytt kvarter vars 
bebyggelse nu skall raderas bort. Nr 8 på kartan fig I I visar kvarteret Rosen. 
Cirka 2/3 av kvarteret upptages i dag av en äldre fabriksanläggning, uppförd 
på I 890-talet. Denna fabriksbyggnad är nu dömd att gå under. 

Varför vill vi då bevara en gammal fabriks byggnad? undrar säkert många. 
För den kulturhistoriskt bevandrade är detta dock kanske icke så underligt. 
Det förhållande att Malmö i dag är en expansiv industristad kan man tacka 
den industriella utvecklingen under I 800-talets andra hälft för. En mängd 
fabriker byggdes upp i staden, fabriker som gärna utmärktes av en särpräglad 
tegelarkitektur. Vid de nutida saneringarna har man inte tagit hänsyn till 
denna arkitekturgrupp, med följd att vi nu inom 1800-talets innerstadsom-
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Fig 8. En typisk exponent för en snart sekelgammal fabriksarkitektur. Kvarteret Rosens 
fasad mot Landbygatan. 

råde endast har två fabriksbyggnader i behåll, båda två rivningshotade. Även 
om många anser att byggnaderna är otympliga har de alltså ett mycket stort 
kulturhistoriskt värde. Detta värde framhäves ytterligare genom det starkt be
gränsade antal som finnes kvar, fig 8. 

Varför vill man då riva ned all bebyggelse i ett kvarter, ett kvarter som 
inom parentes sagt gränsar till Lilla Torgsmiljön? Man anser att det är svårt 
att finna något användningsområde för bebyggelsen. Detta är emellertid ett 
skäl som alltid åberopas när det gäller äldre bebyggelse, varför man kanske 
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Fig g. Parti av Jacob Nilsgatan. En gatusträckning med en ständigt varierande arkitek
tur, både i dimension och i ålder. En typisk "väster"-milj ö! 



Fig 10 . Ett av m ånga förfall p å 
"väster" . Blivan de offer för kom
mande saneringar. Kvarteret Väs
terports fasad mot R epslagarega
tan. 
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inte skall ta det riktigt på allvar. Det andra skälet är det som i stället är det 
direkt utslagsgivande. För att bussarna på "bussgatan" ska kunna få ordentlig 
svängradie från "bussterminalen" måste man kapa av en del av kvarterets 
sydvästra hörn. För att trafiken från det tidigare omtalade parkeringshuset 
skall kunna flyta fram lättare på Hyregatan måste denna gata breddas och 
kvarteret Rosen göras mindre. Här har vi alltså redan en klar bild p å hur en 
ökad trafikintensitet kommer att förgöra den äldre bebyggelsen bit för bit. 

Nutidens arkitektur 
En äldre stadskärna bör vara en tummelplats för olika århundradens arkitek
turspeglingar. Givetvis måste man acceptera att det ständigt sker en viss ny
produktion, vilket ju resulterar i att en del äldre bebyggelse oupphörligen för
svinner. M en denna nyproduktion får inte ta överhanden, får inte bli domi
nerande. Gör den det mister människan kontakten mellan historia och nutid. 
Och var om inte just inne i den gamla stadskärnan skall denna kontakt exi
stera, fig g. 

Till långt in p å 1900-talet följde nybebyggelsen i city nästan samma linjer 
som den gjort alltsedan stadens grundande under det dunkla 1200-talet. Man 
byggde efter de gamla tomtgränserna. R esultatet blev en spänningsladdad 
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Fig 11. Orienteringskarta över " väster". Siffrorna hänför sig till hänvisningar i texten. 

gatuarkitektur med ständigt skiftande utseende och ålder. Detta arbetsmöns
ter existerar inte längre. Nu slår man ihop flera mindre tomter, sanerar och 
bygger stort. I stället för den omväxlande fasadbilden möts man ofta av långa, 
enformiga fasadlinjer typ "ytterområdesarkitektur". Man försvarar sig med 
att den ekonomiska situationen fordrar mammutbyggen även inne i city. Detta 
arbetssätt är direkt förkastligt. "Öster" är en renodlad produkt på denna 
trångsynthet. Borde inte kommunen i framtiden försöka skaffa sig sådana 
befogenheter att man kunde förhindra en nybebyggelse på mer än en tomt åt 
gången. Då kanske exploatören tänkte sig för lite innan han rev, kanske ett 



indirekt skydd för den äldre bebyggelsen skulle skapas. M en finnes denna vilja 
till bevarande hos kommunen? 

När man talar om att "väster" ska bevaras, kommer detta då att betyda en 
upprustning av de äldre fastigheterna eller betyder det en nyproduktion i an
passad höjdskala? Kan man efter den totala skövlingen på "öster" acceptera 
en alltför stor nyproduktion på "väster"? Är inte denna gränsen redan nådd 
genom Neptun-, Fisken-, Tranan- och Rosenprojekten? 

NOTER 

1 Kommunalt bostadsbyggnadsprogram 

1975-79. 
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Ortnamn I Malmö 
X. Tygelsjö socken 

AV INGEMAR INGERS 

Tygelsjö socken i Oxie härad fungerade som egen kommun till ingången av 
år 1952. Då storkommunreformen genomfördes vid denna tidpunkt, tillkom 
en ny kommun med namnet Bunkeflo, som utom Bunkeflo socken omfattade 
Tygelsjö och Västra Klagstorps socknar. Åtskilliga av de kommunbildningar, 

som tillkom 1952, blev med tiden för små för att bära sig, och med ingången 
av år 1971 blev Bunkeflo kommun inkorporerad med Malmö stad. Numera 
har Malmö stad eller kommun sin sydgräns emot Gessie och Hököpinge sock
nar i Vellinge kommun. - Inom Malmö kommun utgör Bunkeflo, Västra 
Klagstorp och Tygelsjö var sin kyrksocken eller församling. Sedan gammalt 
utgör Tygelsjö och V Klagstorp ett pastorat. Redan i Lunds stifts landebok 
( 1569 ) var så förhållandet ( "Klaxtrupp Sognn Annexa tiill Tyelsse" ) . Efter 
den stora pastoratsreglering, som genomförts 1962, är Tygelsjö och V Klags
torp en av de få gamla pastoratsbildningar i Lunds stift, som återstår. 

Denna gång är det ortnamnen i Tygelsjö socken som behandlas. För känne
dom om socknens historia och topografi hänvisas till skriftställaren Helge 
Anderssons redogörelse i årgång 1971 av denna årsskrift, s 46 och följande 
samt den tillhörande litteraturförteckningen. 

Tygelsjö socken har en areal av 12,97 kvadratkilometer eller 1 .297 hektar 
och enligt gammal räkning 2.578 tunnland. Den gränsar i norr till V Klags
torp, i öster till Glostorp, i söder till Hököpinge och Gessie och i väster till 

Öresund, som här benämnes Sjön. Folkmängden var 1749 endast 2 76 perso
ner, 1805: 348, 1840: 704, 1850: 771, 1870: 816 (fördelade på 151 hushåll ), 

1878: 810, 1890: 814, 1900: 984, 1915: i.325, 1931: i.371 och 1975 : i.740. 
Från 1800-talets början till dess mitt blev befolknings talet fördubblat, som 
var en följd av det välstånd, som enskiftet medförde med åtföljande hem
mansdelningar och tillkomsten av nya husplatser. De senaste årens folkökning 
beror på inflyttningar i samband med tilltagande villabebyggelse. 

Materialet till denna framställning är hämtat ur Dialekt- och ortnamns
arkivets i Lund samlingar och bibliotek. Beträffande ortnamnssamlingarnas 
uppläggning hänvisas till föregående bidrag i serien Ortnamn i Malmö i MF Å 
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l 95 7- 62. Därav framgår att ortnamnssamlingarna består dels av äldre be
lägg, excerperade ur tryckta eller otryckta källor, dels av uppteckningar över 
ortnamnens dialektformer, som är företagna i samband med inventeringar i 
fältet. Förf har gjort undersökningar över folkmål och ortnamnsskick i Tygel

sjö vid skilda tillfällen år 1924, 1935-37 och 1939-44. D ärtill är ortnamns
undersökningar utförda av fil kand Nils Nilsson l 936. Meddelare vid förf:s 
uppteckningar har i synnerhet varit tvätterskan Maria Hervedsson ( l 8 5 l -

l 945 ) och hennes yngre broder, auktionsförrättaren Alfred Hervedsson, f d 
lantbrukaren Jöns Nilsson, snickaren Jöns Olsson och husägaren Per Persson, 
a lla i Tygelsjö kyrkby. Därjämte har kompletterande upplysningar erhållits 
genom tullöverinspektoren Theodor Hartler. 

Om folkmålet gäller detsamma som meddelas under Bunkeflo socken i MF Å 
l 972 s l l 4. Målet är väl känt, dels genom en mängd belägg i kontraktspros
tens i T ygelsjö JE Rietz' Svenskt dialektlexikon ( 1861- 67 ) och dels genom 
uppteckningar under 1900-talet (se ovan). Språkprov på det med målet i 
Tygelsjö identiska målet i V Klagstorp finns i en ordspråkssamling, som av 
förf är publicerad i årsskriften Limhamniana l 964 s 42. 

Tygelsjö socken består av byarna Tygelsjö, som är en av de största byarna 
på Söderslätt, och Pile, som har varit en medeltida sätesgård. Av dessa byar 
är T ygelsjö den äldsta, som dels framgår av storleken, dels av namnets ur
sprungliga form och betydelse. Ett karakteristiskt drag för den gamla by
bebyggelsen i kustlandet söder om Malmö är att den består av bondbyar, där 
de gamla byplatserna är belägna 4 till 5 km uppe i land, under det att strän
derna är eller har varit ganska ödsliga. Den bebyggelse, som finnes närmare 
stranden, är en följd dels av enskiftets utflyttningar, dels nyare tätbebyggelse. 
(Jfr förf :s uppsats "Ortnamn i kustlandet mellan Malmö och Skanör" i Skå
nes Natur l 962 s l 3 I.) Byarna har en långsträckt form från öster till väster. 
Tygelsjö gamla byplats är belägen 5 km (7i mil) uppe i land, och därifrån 
är det ännu 2 km till gränsen emot Glostorp. Tygelsjö by blev enskiftad l 805, 
tidigare än andra byar i grannskapet. Före enskiftet var byns alla gårdar och 
hus belägna i två rader söder om kyrkan. Men efter enskiftet blev 6 gårdar 
och åtskilliga hus kvarliggande, varför karaktären av bysamhälle (byhem ) 
blev bibehållen. Antalet hemmansnummer är 41, men efter enskiftet har skett 
både hemmansklyvningar och sammanslagningar. l 927 hade Tygelsjö socken 
78 jordbruksfastigheter och l 88 andra fastigheter. 

Tygelsjö gamla kyrka var belägen på den äldre delen av kyrkogården, öster 
om den nya kyrkans plats. D är den gamla kyrkan har stått, är numera grav
platser. Den gamla kyrkan härstammade från medeltiden och var ursprung
ligen en romansk kyrka från 1100-talet. Vid tiden omkring 1500 blev kyrkan, 
efter det gamla korets rivning, förlängd i öster. I söder fanns ett vapenhus 
och i norr sakristia. År l 835 blev kyrkan om- och tillbyggd och fick breda 
korsarmar och nytt valv. Det är så de äldste ännu minnes den. Den nya kyrkan 
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byggdes 1903- 04 på en utvidgad del av kyrkogården. Den är hållen i den då 
obligatoriska nygotiska stilen, också kallad kvasigotik. 

I beskrivningen till Ekonomiska kartan l 9 l 3 är alla jordbruksfastigheter 
redovisade till areal och mantal. Även då befintliga hustomter är redovisade. 
Så som socknens struktur var beskaffad vid tiden då denna karta blev upp
rättad, var den väsentligen bibehållen vid tiden för förf :s besök och uppteck
ningar. Tygelsjö var då ett vackert sydskånskt slättlandskap med alla dess 
karakteristiska inslag. Under 1960- och 70-talen har landskapsbilden föränd
rats genom tilltagande tätbebyggelse, och samtidigt har en beklaglig nedlägg
ning av jordbruk på Skånes bästa och mest produktiva åkerjord ägt rum. 

I den följande framställningen upptages först by- och sockennamnet Tygel
sjö och därpå Pile; övriga bebyggelsenamn (gårdar och hus) och slutligen 
naturnamn, terrängnamn och marknamn. Av årtal, som ofta återkommer vid 
belägg för äldre namnformer betecknar 1569: Lunds stifts landebok (påbju
den detta år och utarbetad på 1570-talet ), 1651: Decimantjordeboken, 1661 , 
1712, 1754, 1784, 1825 och 1881: jordeböcker från svensk tid, 1684: Buhr
manns karta över Skåne (utgiven l 92 7 och 1 969 ), 1765: Gill bergs Beskrifning 
öfver Malmöhus län, l 8 l 2: Rekognosceringskartan över Skåne 181 2- 20, 
l 840: Gillbergs länsbeskrivning, omarbetad och utgiven av Nils Bruzelius. År

talen 1878, 1882, 1891, 1904, 1913, 1915 och 1932 betecknar i litteraturför
teckningen här nedan uppräknade kalendrar och ortsbeskrivningar. 1 865 be
tecknar Generalstabens kartblad från detta år. 

I. Bebyggelsenamn 
TYGELSJÖ (Tyelse, Tyelse by, Tyelse såwn ) . Det äldsta kända belägget är 
Tyelsze 1393 (i avskrift 1580). Av de rikliga beläggen från följande århund
raden skall anföras: Tyelse 1472, i Tyelse kirkceby 1500, Tyelse 1560, Tyelsse, 
Tyelsse Sognn 1569, Thyelsse Sogen 1590, Tyvelse 1628, Thyelse Sougen 1651, 
Tyelse 1657, Tyelse Sochn 1661, Tyellsze Sochn 1671, Tygelse 1684, Tyelsse 
Sokn I 7 I 2, Tyelsse Sochn l 754, Tygelsse l 764, Tygellsiö Sochn och By 1765, 
Tygelsiö Sochn 1784, Tyelse 1807 (se nedan), Tygelsjö 1812, Tygelsjö Sochn 

1825, Tygelsjö 1840, 1865, 1878, 1891, 1904 och fortfarande. De på 15- och 
l 600-talen tillfälligt förekommande skrivningarna Tydelse, Thyelse och Tyel
sze innehåller sk prydnadsbokstäver. Den sista gången den äldre och riktigare 
formen Tyelse förekommer i officiell framställning är på Hermelin & Häll
ströms Karta öfver Göta rike 1807. Men i genuint folkmål användes formen 
Tyelse ännu kring mitten av l 900-talet. Vad som bidragit till föreställningen 
att Tygelsjö skulle vara en mera korrekt form än Tyelse är skylten på järn
vägsstationen, som tillkom 1886. Skall någonting kallas "förvrängning", så är 
det formen Tygelsjö. Det är få ortnamn i Skåne som blivit så grovt vanställda 
som detta. Det är klåfingrighet och okunnighet som ligger bakom. Det är en 
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Tygelsjö gamla kyrka med södra korsarmen och östra gaveln. - Foto Lunds universitets 
historiska museum. 
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felaktig bedömning, om man kallar förändringen av Tyelse till Tygelsjö för 
"försvenskning", ty namnet blir inte mera svenskt därigenom. Försvenskning 
var det, då man på l 700-talet i skriftlig framställning "översatte" Agarp till 
Åkarp, Köbinge till Köpinge och Gedinge till Getinge enligt lagarna för mot
svarigheter mellan två nordiska språk, ehuru man i nutiden kan betvivla det 
nödvändiga också i en sådan åtgärd. Vad åter Tygelsjö beträffar, är en sådan 
namnform helt meningslös. På den gamla byplatsen finns icke och har icke 
funnits någon sjö. Och om -sjö vore riktigt, vad hade "tygel" (i ortens folk
mål tö.jel) med denna sjö att skaffa? Förvanskningen av detta ortnamn gäller 
både för- och efterleden. Vid jämförelse med andra liknande namn framgår 
det tydligt, att Tyelse till sitt ursprung är en sammansättning med -lösa, som 
är en gammal ortnamnsändelse som betecknar ängsmark. Den terräng, som 
här kommer i fråga, torde vara samma område som i nutiden kallas Präste
ängen med läge söder om kyrkan och prästgården. Denna ängsmark kan for
dom ha varit mera vidsträckt. Förleden i Tyelse av äldre* Tyelöse torde vara 
ett substantiv ty eller tye ( neutr. ), som är en avledning till tuva med betydel
sen samling av tuvor, tuvig gräsväxt. Detta ord förekommer osammansatt 
såsom marknamn på skilda håll i Skåne: Thyet i Svalöv (i lantmäteriakt 1804) 
och Lilla Tyet i Önnerup, Fjelie sn (kartebeskr. 1799); det senare motsvaras 
i muntlig tradition av Stora Tyed och Lilla Tyed. I namn sammansatta med 
-lösa kvarstår denna ändelse oreducerad, om den uppbär huvudtonen, såsom 
i Halö'se (Harlösa) och Rammlö'se (Ramlösa). Om förleden är betonad och 
ändelsen svagtonig, blir ändelsen reducerad till -else, -lse. Jämför det danska 
Slagelse av ursprungligt Slaglöse och i Skåne Vollsjö med uttalet V å'llse av 
äldre Vallöse. Namnet Tyelse har en parallell i ett ortnamn på Själland, som 
skrives Tyvelse (uttal: Tywels el. Tyelse) och som redan 1 287 är belagt som 
Thyflöse (L Weise i Danmarks Stednavne 16: 144). En parallell finns också 
i ett byanamn i Skåne, nuv. Tygelsjö i .Hardeberga sn, Torna hd (Tyelsse 
1445 men Tygelsjö efter 1765, uttal Tyelse). Därtill finns namnet ingående i 
två marknamn i Skåne, Tyels mads eng 1569 och Tygelsemaden 1813 i Hem
mesdynge och Tyelsse agir 1 569 i Svensköp. Dessa namn torde ha uppstått 
självständigt. 

I medvetandet om att Tyelse är en riktigare och mera ursprunglig form är 
i senare år ett villaområde i Tygelsjö namngivet till Tyelsevången. 
PILE ( Pile), fordom medeltida sätesgård, numera en mindre by. Suerkis pille 
1484, i Oxye H. i Tyyelsce S. i Swerckespyle (y = ij) 1484, Piilegaarden 1495, 
Piile 1569, paa Piile marck 1596, Piille 1596, Pillegaardene l 628, Pijla( ! ) 
1671, Pijhle byy 1671, Pihla 1712, Pille 1754, Pile-Gården 1765, Pihle 1784, 
Pihlegården 1805, Pilegården 1812, Pihle 1825, Pihle Gård 1840, Pihle 1881, 
1891, Pile 1904, 1913. - Namnet innehåller en i Skåne samt i södra och 
västra Sverige vanlig kollektivbildning på -e till trädslags namn, som angiver 
bestånd eller växtlighet av visst träslag (eller virke därav) och är ett gam-



malt bevis för förekomsten av pilträd på Söderslätt. Sådana bildningar är 
vanliga i sammansättningar (tex Askeröd, Ekeröd, Linderöd) men förekom
mer sällan osammansatta. Exempel därpå är Eke (!ge eller Ege) i Huaröd, 
Gärds hd och Böke ( Böge ) i Vittskövle, Gärds hd. Dit hör också det van
ställda namnet Aspö i Vemmenhögs hd (uttal: Asspe), som är belagt som 
Espe från 1388 till mitten av 1 700-talet; först 1 754 uppträder Espö, slutligen 
tecknat Aspö. I bestämd form finns samma namn i Å·spet (Assped) i Åhus. 
- På medeltiden var Pile en befäst sätesgård, som blev nedbränd av Malmö 
borgare under den sk Grevefejden 1533- 36. Se vidare Helge Andersson i 
MF A 1971 :61, med citat ur Nils G Bruzelius' rapport från 1864 angående 
lösa fynd och byggnadslämningar efter en befästad borg, som påträffats å 
hemmanet Pile n:r 2. Härmed kan jämföras notisen hos Gillberg (1765) s 17: 
"Ett stycke från Gården i wäster ser man Wallar och Grafwar, hwilka om
gifvit en Herregård, som härstädes stått." Vid denna tid var Pile 2 mantal 
utsocknefrälse under Torups gård. Pile undergick enskifte 1813 och omfattar 
numera 4 brukningsdelar, därav 3 på n:r 1 och 1 på n:r 2, som kallas Pile
gården. Till Pile hör några tunnland strandmark, och här var fordom en 
hamnplats, tillhörig den ursprungliga Pilegården. Den förekommer ofta i 
Malmöhus länsräkenskaper under tiden 1580-1645 med beteckningen Pille
haffn eller Piilehaffn. Den synes vid denna tid ha varit disponerad av Tygel
sjö byamän, som enligt en notis 1612 erlade 3Yz mark och 4 skilling till Mal
möhus. Jfr Porsehamn under Bunkeflo i MFA 1973 s 133. 

Sammansättningen Suerkis pille och Swerckespyle i de äldsta beläggen från 
1484 synes innehålla namnet på en dåvarande eller tidigare ägare, Sverker. 
Enligt Danmarks gamle personnavne I: 330 har detta namn förekommit i 
Skåne under medeltiden. 

Övriga bebyggelsenamn 

Här upptages namn på gårdar, hus-samlingar och enskilda hus, som alla är 
yngre än byanamnen. Om tendenser vid denna namngivning, jfr MF Å 1 960 
s 59 under Fosie, där det konstateras, att man har att räkna dels med gam
mal folklig namngivning, dels med moderiktningar, som utgått från "stånds
personer" och stadskultur. Nästan alla här redovisade gårdnamn har tillkom
mit efter enskiftet, och flertalet av dem tillhör slutet av 1800-talet och början 
av 1900-talet. 
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Tygelsjö boställe (Tygelsjö nr 17 ) . - Foto Bo F M årtensson. 

Tygelsjö: 

ANNEDAL (Annedaul), gård å nuv nr 5r. 
ANNERO (Anner6 ), gård å nr 5. Annero 1913, 1915. Efter Hans Trulssons 
hustru Anna Josefsson, f i Tygelsjö 1850. 
BANSTORP (Ba.nstårp), nr 30 & 3r. Banstorp 1904, 1913, 1915. Gårdens 
ägor passeras av järnvägen (banen ) mellan Tygelsjö och Hököpinge stationer. 
BETHESDA (Betä'sste), namn på gamla fattighuset vid norra sidan av by
gatan (gaden ) i Tygelsjö. Efter det bibliska namnet Bethesda. Sannolikt 
namngivet av någon präst (Kallenberg?). 
BOSTÄLLET (Bostä'lled), detsamma som Tygelsjö nr 17, f d militieboställe 
under Södra skånska infanterireg:t. Corporals Boställe 1765, Boställe 189r. 
DAMMSTORP (Dammstårp), gård å nr 3 & 39. Damstorp 1891, 1904, 1915, 
Dammstorp 1913, 1932. En damm ligger intill gården. 
DE VÄISTRA (Di vässtre), sammanfattande benämning på gårdarna i den 
västra delen av Tygelsjö, Pile inräknat. 
ELISESEDAL (Elisedal), nr ro & 12. Elisedal 1904, 1913, Elisedahl 1915. 
FURUDAL (Furedaul), nuv nr 56. Furudal 1904, 1913, Furudahl 1915. Ut-
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talsformen är riksspråkspåverkad, eftersom namnet är ungt. Den genuina for
men för fur och fure är här, liksom i Sydskåne i övrigt, firr och firre (jfr 
Låmme firre, en furuplantering i Lomma, Bara hd). 
GLÄDJEN (Glä.djen), hus med läge norr om Banstorp. Namnet är ett vand
ringsnamn, jfr Glädjen, f d studentkasern i Lund. 
HATTAGARDEN (Hattegåuren ), nr 5 & 7. Numera Sofiedal, se detta be
lägg. 
HÄLLAN (Hällen ), nr 16. Hällan 1913, 1915, 1932. Namngiven efter läget 
("lier po en hälle" ) . 
KARLSAGARDEN (Ka.lsegåuren ), nr 5 & 7, äldre namn på nuvarande 
Sjötorp (se nedan) . Efter ägarna, handlarna Carlsson & Söderberg i Malmö. 
KNUTSTORP, nr 13. Knutstorp 1904, 1913. Efter en f d ägare under tiden 
1880- 83, Anders Knutsson, f i Tygelsjö 1852. 
KROKEN (Krågen ), en samling hus å nr 16 & 29 med läge i närheten av 
V Klagstorps gräns. Återgår möjligtvis på ett gammalt marknamn Krogager 

(i Norre vång), belagt 1569. 
KULLAKRA (Kollå' kkre), nyare namn på egendomen nr ro & 12. Kullåkra 

1904, 1913, 1915, 1932. Här ligger tre ättehögar (kolle, kullar). Jfr Sven An
ders' högar och Östre högar i avd IL Namnets ändelse är riksspråkspåverkad, 
eftersom det är nyare namngivning: den genuina formen för åker är ager, pl 
agre. 

KVARNBACKEN (Kvarnbakken), nr 38, med läge vid vägen mot Glostorp. 
I närheten av gården stod en väderkvarn av äldre typ, s k stubbamölla, stobbe

mylle. Nyare namn; jfr Möllaregården. 

LILLEHEM (Lillehi'mm), hus i närheten av Tygelsjö station. Modenamn i 
början av l 900-talet. 
LOVISEBORG (Lovisebå'rrj), gård å nr r. Louiseborg 1915. 
LUGNET (Longned), hus i Tygelsjö by. Modenamn, som äldst är belagt i 
Malmö i början av 1800-talet, jfr MFA 1957 s 23. 
MINNESRO (Minnesr6) , hus vid landsvägen å nr 2 & 22. Namn från början 
av l 900-talet. 
MÖLLAREGARDEN (Mylleregåren), äldre namn på nr 38, efter en väder
kvarn i närheten. Jfr Kvarnbacken. 

NYGARD (Nygåur), nuvarande nr 49. 
NYHEM (Nyhimm), nuvarande nr 50. 
PILHAGEN (Pilhagen), nr 37. Pilhagen 1913. Gården namngiven i anslut
ning till en betesmark (Pilehaven), som fått namnet översatt till riksspråk. 
RYNGETORP (Rynjetå'rrp), del av nr 37. Av rynje (da. rönne), beteck
ning för gammalt förfallet hus. Gården var någon tid i förfallet skick. Jfr 
Rynge (Rynje), gård i Sjörups sn, Ljunits hd; namnet är behandlat av Hall
berg i Skånes ortnamn A. l l, Ljunits härad, s 48. Ett nyare namn är Väster
gård, se detta belägg. 
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Sjötorp. - Foto Bo F M årtensson. 

SIBIRIEN (Sibirien ), avsides belägen gård å nr l i närheten av gränsen mot 
Gessie. Namnet Sibirien förekommer redan under l 800-talet såsom benäm
ning på avsides belägen bebyggelse eller terräng eller om dyster arbetsplats. 
SJUNKEDAL (Sjonkedaul ), äldre namn på nuvarande Ängsö (nr 24 ) . Går
den hade ett sankt eller sidlänt läge. Jfr Å

0

ngsö. 

SJöTORP (Sjö' tårp ) , nr 5 & 7. Sjötorp 1891 , 1904, 1913, 1915, 1932. Efter 
läget i närheten av Öresund, som här kallas Sjön. Äldre namn: Karlsagården, 
se ovan. 

SLÄTTÄNG (Slättä' nj), nuvarande nr 49. Slättäng 1932. 
SOFIEDAL (Sofiedaul ), del av nr 5 & 7. Efter åboen Lars Perssons dotter 
Sofia, f i Tygelsjö l 875. 
SOMMARLUST (Såmmerlysst ), hus å nr 30 & 31 vid södra sidan av gatan 
(gaden ) genom T ygelsjö by. Skall enligt traditionen vara byggt i mitten av 
1800-talet för dåvarande vice pastor i Tygelsjö Efraim Bager, då han bodde 
här som nygift. 
STAVA (Stave, med a som i gade), del av nr 2 & 22. Stafva 1904, 1913, 
1915, Stava 1932. Kortform för Gustava; efter änkeprostinnan Gustava Bager, 
f Kallenberg ( 1827-1913 ) . 
STRANDÄNGARNA (Strannä.njene eller Stranne.njene) , beteckning på 
spridda hus på Strandängarna i Tygelsjö. Strandängarne 1826, 1880. 



Tygelsjö gamla prästgård. - Foto från tiden före 1920. 

SVENSTORP (Svä'nnstårp ), del av nr 2 & 22. S venstorp 1891, 1904, 1913, 
1915, 1932. M öjligtvis uppkallad efter en tidigare ägare, kyrkovärden Hans 

Svensson, t 1874. 
TYGELSJö PRÄSTGÅRD (Tyelse prässtegår eller Prässtegåren ), prästgård 
och löneboställe å T. nr 4r. Den gamla prästgården, som var kringbyggd, var 
belägen vid den södra sidan av kyrkan och kyrkogården. Efter en brand l 920 
blev ny kyrkoherdebostad förlagd på den gamla platsen, under det att nybygg
nader för arrendatorn blev uppförda norr om kyrkogården. Den gängse be
nämningen var alltid Prässtegåren, också på de tider då någon kyrkoherde 
varit kontraktsprost; uttrycket "prostgård" tillhör inte ordförrådet i Skåne. 
TYGELSJÖ STATION (Tyelse stasj6n ), sedan 1886 järnvägsstation å linjen 
M almö- Trelleborg (kallad Dänn vässtre banen); stationen nedlagd 1971 . 
VÄSTERGARD (Vässtergåur ), del av nr 37. Västergård 1932. Efter läget i 
den västra delen av Tygelsjö. Jfr Ryngetorp . 

ÄNGSHOLM (Ä. njshållm ), nr 4 & 23. Ängsholm 1881, 1904, 1913, 1915, 
1932. Ängsholm var också namnet på en station å järnvägen Tygelsjö-Klags
hamn, så länge den var trafikerad. 

ÄNGSö (Xnjsö), nr 24. Ängsö 1891 , 1913, 1932. Kan möjligtvis vara upp
kallelse efter Ängsö, herregård i Västmanland, men namnet kan också ha 
uppstått oberoende av detta. 
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Svenstorp. _ Foto Bo F M • 
artensson. 



Pile: 

PILEGARDEN (Pilegåren eller -gåuren), detsamma som Pile nr 2, som är 
den största av gårdarna i Pile. Jfr ovan under Pile. 
PILEMÖLLAN (Pilemyllen), f d väderkvarn å Pile nr r. Tillhörde 1878 Per 
Andersson. 
SJUNNES (Sjyvens), hemmansdel å nr r. Efter Sjunne Olsson, f i V Klags
torp 1817, ägare 1863-1898. Namnet Sjunne (forndanskt Siunde) beteck
nade ursprungligen den sjunde i en barnskara. Uttalsformen är i skilda delar 

" av Skåne Sjyven (i sydväst), Sjune eller Sjunne. 

SOLHEM (Solhimm eller Solhi'mm), hemmansdel å nr r. Modenamn i bör
jan av l 900-talet. 

Il. Naturnamn) terrängnamn och marknamn 

Efter genomförandet av enskiftet har denna kategori av ortnamn varit i för
svinnande, och mera på slättlandet än i de mera kuperade östra delarna av 
Oxie härad (jfr tidigare framställningar över ortnamnen i Husie, S. Sallerups, 
Oxie och Glos torps socknar i MF A). I terrängen mera framträdande höjder 
och sankmarker har lättare att bevaras vid sina namn än marknamn i ett så 
utpräglat slättland som socknarna from Hyllie och Bunkeflo och vidare sö
derut. Här kan erinras om att förteckningen över marknamn i Tygelsjö socken 
i Lunds stifts landebok ( l 569 och följande år) upptager 5 tätt tryckta sidor 
(420-424 ) i Ljunggren & Ejders utgåva av 1950-54, del I. Sedan enskiftet 
var genomfört, var inte behovet av marknamn så stort som tidigare, och även 
där de tills vidare fortlevde, i synnerhet på släktgårdar belägna på gamla 
byplatser, kom de ur bruk när en ny släkt övertog en gård. Här nedan redo
visas vad som på 1900-talet kunnat upptecknas av hithörande namn. 

BALLHÖG (Ballhö.j ), f d ättehög å nr 13 vid gränsen emot Klagstorp. Bal
höye I 569, Bollhög ( ! ) l 855, troligen skrivfel av lantmätaren Georg Gustafs
son eller tryckfel hos utgivaren, F Thylen. "Är så förstörd, att den endast 
kan betraktas som en grusgraf." (Gustafsson 1855 ) . Av balle = knöl, klump, 
(rundad ) upphöjning över omgivande terräng (även såsom benämning på 
kroppsdelar ). 
BOSTÄLLSVATTNINGEN (Bostä'llsvanninjen ), en byadamm i västra de
len av Tygelsjö by, vid Bostället (nr 17 ). Även benämnd Ola Lars' vattning 

(ole Lars vanninj ). 
BOSTÄLLSÄNGEN (Bostä' llsä.njen), en äng å Bostället (nr 17 ) med läge 
söder om gården. 
DEGNEGRUNDEN (Dä.njegrongen), f d klockarejord å nr 2 & 22 med läge 
nära V Klagstorps gräns. D egngrunden 1861 (Rietz 86 B), Degnegrunden 
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1881, d. s. k. Skolegrunden 1913 (var vid denna tid utarrenderad till 3 perso
ner och omfattade omkr 8 tunnland ) . Av degn, i ortens folkmål de.jn, dä.jn 

föråldrat ord för klockare; jfr tidskriften Ale nr 3 1974 s 38. 

GATAN (Gaden ), vägsträcka i riktning V- Ö genom Tygelsjö bysamhälle; 
den del av vägen Tygelsjö- Glostorp, som är belägen inom bysamhället. I 
Skåne är gadan (i Skytts hd och s delen av Oxie hd gaden ) vanligt namn på 
väg genom den tätast bebyggda delen av en by (sällan om landsväg, som 
genomgår en by). Jfr Strädet. 

GESSIEBÄCKEN (Jässiebättjen ), bäck som kommer från Gessie och delvis 
berör Tygelsjö socken (utgör gräns emot Gessie på en sträcka Som Pile). Där 
bäcken genomgår Gessie by, var den fordom tillhåll för en beryktad bäcka
häst, den s k Gessieblacken, och till Gessie bro var en av de mera kända bäcka
häst-sägnerna förlagd. Jfr Nicolovius, Folklifvet i Skytts härad, 3 uppl s IOI. 

HATTEN, ett område å nr 5 & 7, med läge Ö om Sjötorp. Jfr Hattagården. 

HöKöPINGE SKÄL (Hötjö'vinje själl), Tygelsjö sockens och bys södra 
gräns emot Hököpinge. Skäl ( da skel, i Sydvästskåne med uttalet själl) är 
genuin beteckning för rågång eller ägogräns. 

KASHöG (Kashö.j), ättehög å nr IO & 12 (numera 55:20) nära det hörn, 
där Tygelsjö, V Klagstorps och Glostorps socknar sammanstöter. Korshöye, 

Korshöys ag er 1569, Karshög 1855 (Gustafsson; var vid denna tid nästan all
deles utjämnad), Karshög 1864 (Bruzelius' inventering). I betraktande av 
uttalsformen bör namnet ursprungligen ha haft en form med a, och skriv
ningen Kors- i Lb 1569 kan vara felaktig. Kan innehålla ett gammalt binamn 
Kase. Former med -r- är sk omvänd skrivning. 

KILLEVATTNINGEN (Tjillevanninjen), f d damm i Tygelsjö by i närhe
ten av bygatan. Av killa (i Oxie och Skytts hder tjille), skånsk form för källa. 

KYRKOVÄGEN (Tjårrkeve.jen), vägsträcka som framgår vid den norra 

sidan av Tygelsjö kyrkogård. 

LA eller LAÄNGEN (La eller Laä.njen), en äng tillhörig kyrkan, belägen å 
T. nr 44 mellan Ängsö och Svenstorp och med en areal av 6 tnld. La ij Norr:e 

wong 1569, wid Lade 1569, Laängen 176!, 1908, En äng, kallad Laa 1881, 
191 3. Innehåller ordet lada, i folkmålet la. Detta ord användes dels i bety
delsen kostall (vanligt i Sydvästskåne), dels i sms lagoll om del av loglänga. 

LILLEGRUNDSRÄNNAN (Lillegrongsrännen), segelled i havet utanför Ty
gelsjö socken. 

OLA LARS' V ATTNING ( ole Lars vanninj), byadamm i V delen av Tygel
sjö by. Jfr Boställsvattningen. 

PILESTENEN (Pilestenen), ovan vattnet synlig sten i sjön utanför Pile 
strandmark. 

PRÄSTAVATTNINGEN (Prässtevanninjen), en damm vid S sidan av gamla 
prästgårdsplatsen. 
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Gatan (Gaden ) i Tygelsjö by. - Foto Bo F . M årtensson. 

PRÄST AÄNGEN ( Prässteä. n jen ) , en prästgården tillhörig äng, belägen S om 
gamla prästgården på ömse sidor om den bäck, som genomgå Tygelsjö by i 
riktning från öster till väster. 
PUTTEL UND ( Pottelong eller Pottelonn), en träd dunge å prästgårdens ägor, 
strax öster om Prästavattningen. En ölänningahäst, som tillhörde prosten J E 
Rietz och död på 1860-talet, ligger där begraven. 
RUNEDAMMEN, damm i Pile, enligt Gustafsson ( 1855) "i fordna tider 
gräfd och Runedammen kallad, finnes invid frälsesäteriet Piles fordna plats" 
( s l 2). Sannolikt sammansatt med rune, som är folkmålets ord för fiskrom. 
SKIDENAS (Sji'denas), fordom sank mark SO om Tygelsjö by. Namnet 
givet på spe, då marken var svårarbetad. 
SNURREN (Snorren), vägkors i närheten av Kullåkra (nr lO & 12) , där 
vägarna Tygelsjö-Glostorp och Lockarp_:_Hököpinge korsar varandra. 
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STRANDÄNGARNA (Strannä'njene eller Stranne.njene), ängsmark vid 
havsstranden (norr och söder om Sjötorp ), tillhörig Tygelsjö by. Lille Saltt 
eng, Store Saltt eng 1569, Strandängarne 1826, 1880 (jfr ovan). 
STRÄDET (Strädded), vägstycke vid västra sidan av kyrkogården i Tygelsjö 
by, mellan Kyrkovägen i norr och Gatan i söder. Danskt och skånskt sträde 
(i Sydvästskåne strädde) är beteckning för smal väg mellan huslängor eller 
mellan häckar eller stengärden (på landsbygden ) och motsvarar gränder i stä
derna. På gamla byplatser är ett sträde vanligtvis en biväg till gatan (gadan ). 
SVEN ANDERS HÖGAR (Svänn Anners hö.je), tre ättehögar å nr 10 & 12, 
numera Kullåkra. Efter Sven Andersson, Svänn Annersen, ägare av hemma
net nr 1 o & 12 i senare delen av 1800-talet och i början av 1900-talet. Detta 
sätt att beteckna ättehögar är vanligt, men namn av denna typ har ingen 
hög ålder. Jfr nedan Östre högar, som är ett äldre namn. 
TAGSHöG (Tags hö.j eller Tagshö'j, med öppet a som i gade), ättehög å 
nr 38, S om gården och nära gränsen till Hököpinge. - Taghöys ager, Tag
höys agre, Tagehöyenn 1569. Kan innehålla ett forndanskt mansnamn Taki 
(senare Tage), Danmarks gamle personnavne I: 1339. 
TYGELSJÖHOLMEN (Tyelsehållmen), holme i havet mittför Sjötorp ; det
samma som Dynan å Generalstabens karta och å sjökort. 
ÄNGARNA (Ä.njene eller E.njene, yngre Ä.ngene), detsamma som Strand
ängarna, se ovan. 
ÄNGAVÄGEN (Ä.njeve.jen eller E.njeve.jen) ; så benämnes två allmänna 
vägar från Tygelsjö by väster ut emot Strandängarna. Då man vill skilja på 
dem, benämnes de var för sig Nårre Ä.nje ve .jen och Syngre Ä.njeve.jen. Jfr i 
Skånes Natur 1962 s 136. 
öSTRE HÖGAR (Ysstre hö.je), detsamma som Sven Anders' högar å nr IO 

& 12, se ovan. Östre höye, Östre höys ager 1569, De tre "Östre högar" 1932. 

Ovan: Tygelsjö kyrka från söder. - Nedan: Tygelsjö prästgård från söder. T h Prästa
vattningen. - Foto Bo F Mårtensson. 
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Östre högar, eller Sven Anders högar. - Foto Bo F M årtensson. 
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Suell-Kockumarkiv 
Njförvärv till Stadsarkivet i Malmö 

Av TORBJÖRN FoGELBERG 

Under åren 1970- 1974 överlämnades i olika omgångar till stadsarkivet en 
rad arkiv tillkomna i samband med släkterna Suells och Kockums verksamhet. 
Från Kockum förvaltningsbolag kom stora delar av Kockums tobaksfabriks 
arkiv samt huvuddelarna av Frans Henrik Kockum (seniors ) och Frans Hen
rik Kockums juniors arkiv. Från Kockums mekaniska verkstad överlämnades 
där förvarade delar av tobaksfabrikens arkiv mm. De från familjen Kockum 
överlämnade arkivalierna är huvudsakligen tillkomna i samband med släkten 
Suells samt Frans Henrik Kockum seniors och juniors verksamhet. Med Koc
kumarkiven har även införlivats tidigare till stadsarkivet överlämnade enstaka 
volymer och lösa handlingar rörande släktmedlemmar. 

En del arkivalier från företag utanför Malmö har kommit med leveran
serna. Då dessa arkivalier rätteligen borde överlämnas till andra institutioner 
har stadsarkivet följt den principen att här endast behålla arkivbildarna med 
klar Malmöproveniens, medan följande överlämnas till nedannämnda arkiv
institutioner: 

Kockums järnverk i Kallinge, Skeinge säteri och Örmo bruk till landsarki
vet i Lund; 
Kockums mekaniska verkstad, tegelbruken i Bjärred och Lomma, Wirums 
kopparverk, Ramstads, Rumma och Tryserums gruvor i Tjust till Kockums 
centralarkiv i Malmö; 
Bergverks AB Freja, Håknäs sågverk, Gellivare m fl malmfält till landsarki
vet i Härnösand; 
Utvärdshuset Klingenberg i Kristiania till statsarkivet i Oslo. 
Slutligen har kirurgprofessorn Carl Heckers konceptanteckningar samt kom

pendium i instrument- och förbandslära överlämnats till Sydsvenska medicin
historiska sällskapet i Lund. 

Då medlemmarna i släkterna Suell och Kockum under flera generationer 
spelat en dominerande roll inte bara i Malmös utan även i landets ekonomiska 
historia, har det ansetts motiverat att här i korthet presentera de under ovan
stående rubrik sammanförda arkivbildarna. För ytterligare uppgifter om med-
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lemmar i Suellska och Kockumska släkterna hänvisas till i Malmö Fornmin
nesförenings Minnesskrif t l 909- 19 l 9 publicerade släktöversikter. 

Samlingsrubriken " Suellska arkivet l 749- 1871 " är en praktisk konstruk
tion. D et har visat sig omöjligt att på något annat sätt redovisa de många 
genom släktskapsförbindelser med varandra hopflätade arkivbildarna. För 
äldre tid föreligger, liksom här är fallet, ofta ingen åtskillnad i arkivbildningen 
rörande privata transaktioner och företag. 

Det Suellska arkivet, som omfattar en hyllmeter, ger trots stora luckor en 
värdefull bild särskilt av affärsverksamheten från l 770-talet fram till mitten 
av 1820-talet. H är finner man avtal och kontrakt, brev från Frans Suell till 
sonen I srael, tobaksfabrikens avlöningsbokföring 1806- 1825 (2 vol ) samt en 
serie kassaannotationer från åren 1790, q 95- 1819 och 1825. Omständighe
terna kring Lorens Kockums övertagande l 82 l av sin svärmors, Frans Suells 
änka Anna Catharina af Trolles, affärer kan studeras i en bevarad överens
kommelse. 

När det gäller släkten Kockum har det varit möjligt att urskilj a de olika 
arkivbildarna. Äldst bland dessa är Lars Kockum eller Kockom som han själv 
skrev sig. H an är representerad med ett häfte anteckningar om bröllop, dop, 

dödsfall och begravningar omspännande tiden l 744- 1782. 
Från hans son H enrik Kockum, som övertog faderns rörelse, finns en brev

kopiebok för tiden december 1801 till juli 1825 bevarad. H ans son Lorens 
Kockum, som huvudsakligen idkade spannmålshandel fram till omkring l 820, 
övertog som nämnts den Suellska affärsrörelsen. Lorens Kockums verksamhet, 
som kan följas i hans kassabok för åren 1821- 1825, fortsattes av h ans son i 
äktenskapet med Anna Sofia Suell, Frans H enrik Kockum (senior ). 

Denne hör liksom sin son och namne till de stora arkivbildarna. Båda var 
engagerade i flera industriella projekt utanför M almö, men handlingarna rö
rande dessa har så vitt möjligt avskiljts som egna arkivbildare. I korrespon
dens och räkenskaper möter m an emellertid många uppgifter om engage
m angen utanför hemstaden. 

D e i stadsarkivet förvarade delarna av Frans Henrik Kockum seniors arkiv 

uppgår till sammanlagt tre hyllmeter från tiden 1825- 1875. Bland de större 
serierna märks B I- III Kopieböcker (26 vol ) , E Inkomna brev ( 15 vol ) , 
G I a Huvudböcker ( 6 vol) samt G III K assaböcker ( l 2 vol). Vidare kan 
nämnas handlingar ang fastigheter, fabriker och gruvor. 

Frans H enrik Kockums yngre bror Georg Kockum var under sina senare år 
verksam som grosshandlare i Stockholm, där han drev handel med sp annmål 
och brännvin. H an är representerad genom inkomna brev mm 1855- 1857. 

Aktiebrev i F H Kockums Tobaks Fabriks Aktie-Bolag emitterat den 1 september 1866 
undertecknat av direktörerna F H Kockum, J U Quensel, T Flensburg, J Tranchell 
och disponenten L P Kockum. - MSA. 





Varumärke för F H Koc
kums Tobaksfabriks Aktie
bolag. 

På nyåret 1879 ingick F H Kockum seniors arvingar ett avtal om att i 
oskiftat bo under gemensam ansvarighet fortsätta affärerna. Firman F H Koc
kum, som var den största delägaren i Kockums Mekaniska Werkstads AB, 
upplöstes med utgången av år 1885 och avvecklingen var avslutad i april 1887. 
Från "Firma F. H. Kockum" har bevarats förteckning över aktier och obli
gationer 1882- 1886, huvudböcker 1879-1887 samt memorial 1882- 1884. 

Efter nämnda firmas upplösning fortsattes affärerna av Frans Henrik Koc
kum junior. De i stadsarkivet förvarade delarna av hans arkiv uppgår till 
sammanlagt åtta hyllmeter, som återspeglar hans vittförgrenade verksamhet 
alltifrån studieåren i Leoben och Freiburg 1855- 1860 över chefskapet för 
Wirums kopparverk i Tjust 1862- 1863 till inträdet i faderns affär vid F H 
Kockums tobaksfabrik och Kockums Jernverk mm. Hans viktigaste verksam
hetsfält var Kockums Jernverks AB, vilket bolag bildades omedelbart efter 
faderns död 1875 för övertagande av anläggningarna i Kallinge och Ronneby. 
Verksamheten vid Jernverket har avsatt djupa spår i arkivbildningen och kan 
följas i serierna B III Brevkopieböcker Jernverket 1890- 1905 (19 vol) samt 
E Il Inkomna skrivelser rörande Kockums J ernverks AB l 886-1 905 ( 42 vol). 
Hans engagemang i bergsbruk, gruvor och järnverk i Sverige och på konti
nenten kan även följas i serien E III Korrespondens ... 1896-1916 (6 vol ) . 
Bland övriga serier i hans arkiv märks B I Brevkopieböcker. Privat. l 869-
1909 ( I7 vol), B Il Brevkopieböcker. Bruken (Kallinge, Kockums mek. verk
stad i Malmö, Örmo bruk mm) 1872- 1890 (17 vol), E I Inkomna skrivel
ser 1859- 1907 (13 vol; from 1890 endast ett fåtal skrivelser per år), G I a 
Huvudböcker 1875-1878, 1884-1917 (6 vol) och G Ila Kassaböcker. Hu
vudserien 1887-1916 (ro vol). 

Efter F H Kockum juniors död 1910 förvaltades hans efterlämnade egen
dom av hans sterbhus fram till hösten 1917, då sterbhusdelägarna bildade 
Kockums Förvaltningsaktiebolag. Sterbhushandlingarna ingår i F H Kockum 

juniors arkiv. 
Från hans äldre bror, direktören Lorens Petter Kockum, finns en volym 

inkomna skrivelser, kontrakt, sterbhushandlingar mm från tiden 1874- 1903. 
Ytterligare en bror Gottfried Weddig Georg Kockum inträdde även han 

efter tekniska studier i faderns affär. Från honom har bevarats en anteck
ningsbok 1875, huvudsakligen rörande tobaksfabriken. 

Frans Henrik Kockum juniors hustru Louise, född von Platen, upprätthöll 
traditionerna i det Kockumska hemmet vid Västergatan i Malmö och lant
stället Bjersund vid Bjärred. Hennes räkenskaper för hushållet och barnen 
från åren 1877-1921 utgör åtta volymer. 

Den största arkivbildaren bland de i stadsarkivet förvarade Kockumarkiven 
är F H Kockums Tobaksfabrik vars handlingar omfattar tiden 1823-1936, 
uppgår till sammanlagt 275 volymer och upptar tolv hyllmeter. Tobaksfabri
ken drevs med växande framgång och med hjälp av vinsterna därifrån finan-
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Brevpapperskartusch för Kockums Mekaniska Werkstads Aktie-Bolag från 1860-talet. 

sierades i stor utsträckning övriga Kockumföretag. År 1 866 företogs en ombild
ning till aktiebolag "i ändamål att den av F. H. Kockum i Malmö sedan 
många år bedrivna tillverkningen av tobaksfabrikater skulle kunna bedrivas i 
det omfång och med den kapitalstyrka den ständigt ökade avsättningen av 
berörda fabrikater påkallade". I konkurrensen med tolv andra tobaksfabriker 
i Malmö lyckades företaget hävda sin ledande ställning inom branschen. Rö
relsen fortgick så fram till 191 2, då den uppgick i AB Förenade Svenska 
Tobaksfabriker som förvärvade fabriksfastigheterna samma år. 1914 beslöts 
att bolaget skulle träda i likvidation, vilken avslutades först i december 1936. 

De viktigaste serierna i tobaksfabrikens arkiv är: 
BI Brevkopieböcker 1825- 1907 (62 vol). 1850-talet saknas. 
E Inkomna skrivelser 1823-1901, 1908 (25 vol). 1897 saknas. 
G I a Huvudböcker 1825-1936 (28 vol ) . 1835- 1865, 1900- 1911 saknas. 
G I c Samlings journaler 1 866- l 893 ( l 6 vol ) . l 8 79, l 88 l - l 884 saknas. 
G Il a Reskontra. Huvudserien l 83 7- 1889 ( l 7 vol). Spridda år. 
G III b Försäljningsböcker 1825- 1895 (32 vol). Spridda år. 
G IV a Kassaböcker. Huvudserien l 866- 1936 ( 26 vol). Spridda år. 
G VI Avlöningsbokföring 1870-1894 (8 vol). 1872- 1875 och 1882-1885 

saknas. 
I serien ämnesordnade handlingar märks bl a köpebrev, åtkomsthandlingar 

m m ang fastigheter, anställningskontrakt och tobaksrecept. 
Suell-Kockumarkiven har använts som källmaterial för vissa delar av den 

under utgivning varande Malmö stads historia. 

95 



Anders Ulrik Isberg och hans 
Karta öfver Malmö· stad 1875 

Av KJELL A MoDEER 

I år har hundra år förflutit sedan dåvarande kamreren vid Statens järnvägar 
i Malmö Anders Ulrik Isberg ( l 826-l 900 ) - far till stadsarkivarien Anders 
Ulrik Martin Isberg (1867-1940) - färdigställde sin Karta öfver Malmö 
stad i forna och nuvarande dagar. Kartan, som nu i ett sekel utgjort ett stimu
lerande och viktigt hjälpmedel för den malmöhistoriskt intresserade, var resul
tatet av en ny metod för lokalhistorisk forskning, grundad på källforskning i de 
lokala arkiven, dvs rådhus- och landskansliarkiven i Malmö. 

I l 800-talets malmöhistoriografi är också Isberg S :r det mest betydelsefulla 
namnet. Under 1800-talets första hälft hade antalet historiska framställningar 
rörande Malmö varit få. N H SJÖBORGS Skånes historia och beskrifning (Lund 
l 8 l 2) var seklets första standardverk. Den första självständiga Malmö
monografin blev magistratsekreteraren JOHAN Orro FRIBERGS arbete Malmö 
stads Historia och Beskrifning (tryckt hos Cronquist, Malmö 1842).1 Ett 
tjugotal år senare införde bokhandlaren C SoNNENSTElN-WENDT i sin Malmö 
kalender för år 1861 en längre historik om Malmö. Samma art av osjälvstän
diga framställningar utgav E W BERLING genom Historisk Öfverblick (sign. E 
W B, Lund 1865) och Malmö, Minnesblad, historiskt, topografiskt och statis
tiskt minnesblad (Lund 1874). Berling utgav också ett par kartor över Malmö 
stad ( l 867 resp l 87 l), upprättade av lantmätaren Georg Gustafsson.2 

Det är mot denna historiografiskt magra och osjälvständiga produktion man 
skall bedöma A U Isberg S :r och hans malmöhistoriska forskning. Bättre än 
någon annan malmöforskare på l 800-talet kom han att grunda sina forsk
ningar på resultatet av nitiska och ambitiösa arkivstudier. Han var den förste 
av de angivna lokalhistorikerna som gick tillbaka till källorna i sina arbeten. 
Friberg har nämligen när han skrev sin malmöhistoria, som Leif Ljungberg 
anmärker, sannolikt ej haft tillgång till rådhusarkivet trots sin ställning som 
rådhuskanslist. a 

A U Isberg S :rs biografi har tecknats av sonen A U Isberg J :r i arbetet 
»Bidrag till Malmö stads historia, Il h», vilket arbete utkom samma år som 
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fadern dog.4 Av denna levnadsteckning framgår att Isberg var född i Malmö 
den 4 juli 1826 som den yngste av tre söner till skolläraren Jonas Isberg och 
Anna Catharina Jacobsdotter. Ar 1847 avlade han studentexamen i Lund, och 
hade därefter för avsikt att ägna sig åt kameralvetenskapliga studier i likhet 
med sin broder Carl Fredrik ( l 8 l 2-1870). Han utbildade sig emellertid i 
stället till folkskollärare och fick l 849 anställning som föreståndare för den s k 
Falkmanska skolan i Malmö, vilken drevs av bröderna Ludvig Berckhan och 
August Robert Falkman. Ar 1852 upplöstes skolan, och Isberg drev därefter 
fram till år 1859 en egen skola i staden. Det anges vara under sin tid som 
lärare som Isberg började odla intresset av Malmö historia. Genom brodern 
Carl Fredrik, då landskamrerare i Malmöhus län, erhöll han inspiration för 
detta sitt intresse och brodern gav honom också praktisk möjlighet att utöva 
detsamma genom att bereda honom tillgång till de äldre handlingarna i lands
kansli- och guvernementsarkiven, vilka då var placerade i Malmö i det s k 
kanslihuset i hörnet av Adelgatan-Kansligränd.5 Den förvärvade förtrogen
heten med arkivet medförde att Isberg sedermera ( 1878) fick uppgiften att 
iordningställa arkivet inför dess överflyttande till universitetsbiblioteket i 
Lund.6 

Fr o m år 1859 tjänstgjorde Isberg vid Statens järnvägar till en början som 
materialbokhållare men från 1862 som kamrer vid tredje trafikdistriktet, vilken 

tjänst han innehade till år 1892. 
Isberg kom att ägna sina sista levnadsår åt att publicera resultatet av sina 

mångåriga malmöforskningar. Ar 1895 utkom första delen av arbetet »Bidrag 
till Malmö stads historia», vilken del behandlade Malmö prästerskap (Del I). 
Fortsättningen av arbetet om stadens magistrat och byfogdar från äldsta tid 
till fredsslutet i Roskilde 1658 (Del Il a) utkom 1897. Denna framställning 
förelåg i en ovan angiven andra del om stadens magistrat och rådstuvurätt 
1658-1899 (Del Il b) färdig vid tidpunkten för Isbergs frånfälle 1900. 

Det första konkreta resultatet av Isbergs forskningar i Malmö landskanslis 
arkiv var emellertid en karta, Karta öfver Malmö fästningsverk 1720, vilken 
karta färdigställdes 1858. Den 15.r.1859 undertecknade han en anmälan om 
subskription på kartan, vilken anmälan infördes i Snäll posten den l 2 och 
19.2 samma år. Kartan trycktes av en för dåtiden välkänd reproduktions
anstalt, nämligen Emilius B<erentzens litografiska institut i Köpenhamn. De 
flesta i dag bevarade exemplaren av kartan är handkolorerade, men den tryck
tes endast i en färg. I en bevarad annotationsbok från detta år har Isberg 
noterat namnen på subskribenterna med landshövdingen S G von Troil som 

första namn. Upplagan av kartan, som är i storleken 55 X 75 cm, känner vi 
ej. Antalet subskribenter uppgick enligt notis boken till 25 7, vilket antal talar 
för att upplagan uppgått till minst 300 exemplar.7 

I mitten av april ( l 6.4) meddelade Isberg i Snäll posten att kartan skulle 
utkomma »medio maj» 1859, och i juni angavs att subskriptionen avslutades 
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.Karta 
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Malmö Stads- och Castells·. 
Fästniogsverk 1 

(1720) 
m~. Bt!•-.. fa. ( 

Pris· ·3 Rdr Rm~ 
Denna I•rla ~pptag~r utom eh ful_lillodig 

Plt1t1ri_tnint ar flstn_ine:nerken u,en: 
4) De s&rskilda: Btutionernu• och · Ut111101rlr.,.. 

a) No111n, b) Tide1t fOr' 'deraS aDllg(nin'g Octi 
torfs'1tninff, c) BUtyckniny, genom Yi<lfogad 
Tabell Ofyer Hanone·rna• och Al6narnn an..:. 
tål och 0kalilier ror hu.rje Ter\: 11.rsklldt; 

J) GriJ{ooN1e1 Jjup i fcit samt Titk11 dl dosam• ! 
m•, strc~e ror · styCk& blirri\"'grilda; 

3) l'rojecterode utanTert; 
!) Conturema af de' GaMla {lllffing~erlf,,. samJ 

tidetf dl desamma blilfi1 rasåra..de; 
!!i) Ca1tillel• byggnaders ock tor~a ji:iredri:inj 

m.m.; 
&) Dfilreat i Jlstnineen CorJt• i/.t'flarWt; .d-• .... 

nftiOlll ... och ""''""'' BolltblAjul, /loi'lln/ 
SonttrallV ·m. m. fuimos j 

7\ Skepptbr0tt; - . 
8) Det f'Or sta~en1 befis.hnd& com·mendera.de 

Jl~,..lulp nmt hnd arbl!lteila pro anno lo,. 

9) j,~t /:,;/::.:j· som genom fhlningST~tkiisas ia'"!' 
silrand.• .loinmit Staden lillgodo {d.·s • .k, .Nri 
Stallen); 

Sulneriplionslistor ·Jl.rmas Liti 'hkJaranao Bok ... 
Jldor. · 

Jdalmll ilm ·45 1anuar1 48~9-. 

A. U. ISfJerf!'. 

Subskriptionsanmälan till fäst
ningskartan införd i Snäll
Posten 13 februari 1859. 



i och med juni månads utgång och att provexemplar fanns i stadens boklådor 
(9.6, 11.6, 18.6). Kartan har således med all sannolikhet förelegat färdig 
och distribuerats under år 1859. 

På fästningskartan angav Isberg de tidigare fästningsanläggningarna i och 
runt Gamla staden i den sträckning staden hade 1720. På kartan angav Isberg 
också de delar av Gamla staden som tillkommit efter 1720. Genom fästnings
kartan hade Isberg således lagt grundstenen till den karta, som därefter syssel
satte honom under många år, och vilken förelåg färdig 1875, nämligen Karta 
öfver Malmö stad i forna och nuvarande dagar. 

Det var alltså en gammal ide som Isberg realiserade med sin malmökarta. 
Genom denna ville han visa »tomternas såväl gamla som nya och husens adress
nummer, liksom ock konturerna af numera ej befintliga äldre stadsdelar samt 
de gamla raserade fästningsverkem>. Ar 1869 hade han i arkiven samlat så 
mycket material att han ansåg sig kunna påbörja arbetet med kartan. Isberg 
J :r har tecknat faderns ambitioner med krav på fullständighet och noggrann
het; då »han ville, att ingenting skulle fattas, och älskade noggrannhet, tog han 
sig före att tidigt om sommarmorgnarne, då stadens invånare lågo försänkta 
i sömn, gå omkring i staden och försedd med vederbörliga instrument upp
mäta tomters och gators ytinnehåll, så att han på detta sätt skulle kunna få 
kartan i detalj exakt utförd».s 

Konceptkartan förelåg färdig i februari 1875. Den 27.2 detta år fanns en 
positiv förhandsanmälan införd i Sydsvenska Dagbladet: »Detta arbete, hvarpå 
den outtröttlige forskaren i vår stads arkiver använt mångåriga mödor, har 
nu hunnit till sin fulländning - ordet tagit i sin dubbla betydelse - och vi 
hafva just i dessa dagarne haft nöjet kasta en blick på det i konceptet full
bordade verket». Subskriptionsanmälan skulle, framhölls det, Isberg omgående 
göra tillgänglig för de intresserade. Den 3.3.1875 inledde Isberg en annons
serie i Sydsvenska Dagbladet i vilken han erbjöd subskription på kartan.9 
Isbergs välvillige gynnare på tidningen var sannolikt den dåvarande huvud
redaktören Carl Herslow. Härför talar att Herslow var ett av de första nam
nen på listan, och att han var en av de få som tecknade sig för två exemplar 
av kartan. 

Den färdigställda kartan var betydligt svårare att reproducera än den tidi
gare fästningskartan. De omfattande uppgifterna på kartan medförde att 
tryckning måste ske i sex färger vilket förhållande gjorde reproduktionen till 
ett ekonomiskt äventyr. Isberg hade inte några positiva erfarenheter från för
säljningen av den tidigare fästningskartan. Trots att kartan fick ampla lovord 
gav utgivningen ett direkt dåligt ekonomiskt resultat.10 

Ett sätt att garantera utgivningen var subskriptionssystemet. Isberg upp
satte som en förutsättning att 300 exemplar skulle tecknas för att utgivningen 
skulle garanteras. Vilken kostnadskalkyl som låg till grund för denna beräk
ning kan ej fastställas. Anbud på kostnaden infordrade Isberg denna gång 
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Anders Ulrik Isberg. - Foto 
Roikjer, MSA. 

från Generalstabens litografiska anstalt i Stockholm. Subskriptionspriset sat
tes till 7 kronor 50 öre. Subspriptionen, som ägde rum under mars- april 
månader 1875, gick emellertid trögt. Den 13+1875 anmälde Isberg i Syd
svenska Dagbladet att subskriptionstiden utgick med månadens utgång, och 
en vecka senare påminde han om att listorna nu endast fanns i stadens bok
lådor; »Listor kringbäras ej mera».11 

De bevarade listorna visar att Isberg icke nådde målet, 300 förhandsteck
nade exemplar.12 Listorna upptar endast 274 namn och Isberg var osäker på 
om han skulle våga sig på utgivningen. I mitten av juli 1875 kunde emellertid 
subskribenterna lugnas med att »sedan teckningen uppgått till nära 300 exem
plar, utgifvaren nyligen träffat nödigt aftal med generalstabens litografiska 
anstalt, der man nu håller på med kartans gravering, och hvarifrån densamma 
före årets slut kan väntas färdig» ( 19. 7). Under tiden hade Isberg överarbetat 
såväl kartan, färgernas antal hade ökats från sex till sju, som den därtill hö
rande beskrivningen. På Generalstabens litografiska anstalt var det litografen 
Thorvald Jensen som fick uppdraget att utföra arbetet. Kartan är daterad 
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I-·- --··- ·----- -·-·-----·------ ···--· .. ·---·- · 
Tiii .subskription annalles 

Kar tal 
öfver 

Malmö slad 
i forna och nuvarande dagar 

jemte ett hllrte, inneh:\llande l<artebe•k•IC· 
ulu11r och upply•nlns•• om de forna fästnings
verken, atadens gator och torg; kyrkor, olfentli
ga och ftere enskihla byggnader; forna kyrkor, klo
ater oc~ kapeller; det_. "gods" som fordom låg till 
S_:t P_etr1 kyrka, h?spltalet, kloster, kapeller, altare, 
v1car1er, lag och gillen m. m. Pris 7 kronor 50 öre. 

A. U . . Isberg. 
Conceptkartaa linnea till pheeade i Hedberg

ska bokhandeln. Snbskriptlonslistor kringblras. 
·--··----··-·······----------

Subskriptionsanmälan till Karta 
öfver Malmö stad införd i Syd
svenska D agbladet 7 mars 1875. 

den 3r.r2. r875. Detta datum torde vara tidpunkten då Isberg slutgiltigt av
lämnade sitt arbete för reproduktion. Kartan färdigställdes i formatet 88 X 58 
cm och förelåg först i slutet av augusti r 876 färdig för distribution till sub
skribenterna. Den 30.8 införde Isberg en annons i Sydsvenska Dagbladet i 
vilken han utbjöd kartan och de därtill fogade anteckningarna om staden för 
nio respektive en krona. 

Till kartan hörde dels »Förklaringar till Karta öfver M almö stad i forna 
och nuvarande dagar utgifven af A. U. Isberg 3r.r2.r875» dels »Anteckningar 
om Malmö stad» på ro8 sidor. Sistnämnda häfte innehöll en kortfattad histo
rik över stadens gator, torg och betydelsefulla hus. Möjligt är att utarbetandet 
av detta häfte fördröjt kartans utgivning. 

Förklaringarna till kartan återges som BrLAGA till denna artikel ( s r r 7 ff). 
R edan under subskriptionstiden angavs, att »tillgången på bokhandelsexem

plar torde bli temligen inskränkt, enär de dryga utgifningskostnaderna förbjuda 
tanken på någon större upplaga».13 Den utannonserade överupplagan kom 
emellertid att slutsäljas. I bouppteckningen efter Isberg nämnes ingenting om 
något resterande lager av kartan. 

Ar r 92 2 beslöt Isbergs son, stadsarkivarien A U Isberg J :r, att utge kartan 
i en ny upplaga. Liksom fadern tidigare gick han detta år ut med en subskrip
tionsanmälan. I denna angav han att faderns karta endast fanns att tillgå anti
kvariskt och att priset på densamma uppgick till mellan 1 oo och 200 kronor per 
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exemplar. Den nya upplagan beslöt Isberg J :r skulle utges i det tidigare for
matet och även i övrigt i helt oförändrat skick.14 Isberg J :r utarbetade en 
omfattande handbok till kartan på r.n6 sidor(!). Priset på kartan inklusive 

handbok fastställdes denna gång till 40 kronor. 
Marknaden för kartan visade sig vara tämligen konstant. Denna gång 

tecknade 376 personer sina namn på listorna. 15 Ej heller beträffande denna 
upplaga känner vi några kostnader eller upplagestorlek. Kartan trycktes l 922 

på Malmö lithografiska anstalt, Malmö. De totala kostnaderna för Handboken 
och kartan uppgick till 9.000 kronor. Denna stora kostnad medförde stora 
ekonomiska problem för Isberg J :r, som på grund av de rådande depressions
tiderna såg sig nödsakad att utbedja sina trogna malmöpublik om bidrag till 

täckande av de resterande kostnaderna. 
När Malmö Fornminnesförening nu vågar sig på företaget att utge Isbergs 

karta i en tredje upplaga sker det på samma grund som Isberg J:r angav 1922. 

Kartan fyller fortfarande de högt ställda kraven på noggrannhet och exakthet. 
Sedan flera decennier finns den endast att tillgå antikvariskt till priser som 
mot bakgrund av de små upplagorna stigit kraftigt för en ständigt ökande 
kader av topografiskt intresserade. l 922 års utgåva har utgjort förlaga till 
denna tredje upplaga av kartan. 

Fornminnesföreningen står i tacksamhetsskuld till A U Isberg J :rs dotter, 
fru Signe Kröller, Malmö, som givit sitt tillstånd till att kartan reproduceras. 

-)(-

Redan en flyktig blick på kartan ger vid handen att stora förändringar skett 
i Gamla stadens stadsplan sedan A U Isberg S:r färdigställde sin karta 1875. 
De omfattande ändringar som ägt rum i stadsplanen för Gamla staden fram 
till våra dagar motiverar en jämförelse mellan kvartersindelningen enligt 
kartan och dagens stadsplan. 

Några historiska data. År 1864 färdigställdes på magistratens uppdrag en 
tomtkarta med beskrivning över staden. Denna karta upprättades av dåva
rande stadsingenjören Georg Gustafsson.16 Genom detta arbete fastställdes 
också namnen på såväl gator som kvarter i Gamla staden. Till skillnad från 
många av gatunamnen i Gamla staden är kvartersnamnen »skrivbordspro
dukter».17 Enligt Isberg J :r kom kvarteren att namnges av en kommitte be
stående av förutom stadsingenjören Gustafsson, drätselkammarens dåvarande 
ordförande Aug Th Lundquist och f d bokhandlaren C J Sonnenstein-Wendt 
»och det är givet att denne senare vid namngivningen varit den inspirerande 
och väl i allmänhet bestämmande parten».18 Isberg J :r anger också i sin hand
bok till kartan ( 1923) de grunder som namnkommitten haft när de fastställde 
namnen på kvarteren. I nedanstående förteckning hänvisas i många fall till 
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Obs Den nyutkomna 
• kartan öfver 

RAMAR med GLAS 
passande till 

Kartan :AlalmU •tad upprodras på väf, fernissas och filr
ses mad polerade st.äuger för <& kr. pr ex. hos 

P. Vhr • ..i.kerluad, öCver 
bokbi.ndare, • l\Calmij stad 

Terese Trappa bus vid f':t Petr1 kyrka j hoa f'dr171laren •· xn ... a, Söder1atau 11:0 19, 

Den uppmärksamhet utgivandet av kartan rönte återspeglas även i de hantverkarannon
ser som infördes i Sydsvenska Dagbladet i september 1876. 

Isbergs uppgifter. Hänvisningarna sker utan att därigenom tages ställning till 
uppgifternas källvärde. 

De nya nummer- och namnbeteckningarna på kvarteren och den samtidigt 
genomförda fastighetsnumreringen började tillämpas i mantals- och skattskriv
ningslängder fr o m 1866. För överskådlighetens skull lade kommitten de 
dåvarande territorialförsamlingarna i Gamla staden till grund för kvarters
numreringen. Caroli församling omfattade kvarteren nrs l- 27 och S:t Petri 
församling kvarteren nrs 28-73. Gränsen mellan de båda församlingarna 
gick således i en nord-sydlig linje från Prostgatan i norr genom Mäster Nils
gatan- Djäknegatan till Studentgatan. · 

Stadsplanelagstiftningen har under det senaste seklet varit föremål för åt
skilliga förändringar. Redan i byggnadsstadgan för rikets städer 8.5.1874 
(SFS 1874: 25) fastslogs att stadsplan och ändring av stadsplan skulle prövas 
av stadsfullmäktige och efter underställning fastställas av K Mt. Underställ
ning fordrades emellertid ej om planändringen var av »ringa betydenhet». I 
sistnämnda fall skulle planändringen godkännas av konungens befallnings
havande (KB), dvs länsstyrelsen ( § ro). Samma förfarande fastslogs i senare 
lagstiftning: Lag 3r.8.1907 ang stadsplan och tomtindelning (SFS 1907: 67) 
§ 2 och lag 12.6.1917 om fastighetsbildning i stad (SFS 1917: 269) l kap l §. 
Fortfarande i stadsplanelagen 29.5.1931 (SFS 1931: 142) fanns en likartad 
regel. Om stadsplaneändringen icke innebar väsentlig avvikelse från den befint
liga, som det nu bestämdes, skulle ändringen godkännas av KB. I den nu gäl
lande byggnadslagen från 1947 (SFS 1947: 385) har underställningsinstitutets 
användning ändrat karaktär. Fortfarande skall stadsplan och stadsplanänd
ring antagas av stadsfullmäktige. Numera äger emellertid länsstyrelsen fast
ställa dessa. Länsstyrelsen har emellertid möjlighet att »om särskild anled
ning därtill förekommer» underställa ärendet K Mts prövning. Underställ
ning är dessutom obligatorisk om planen är av större omfattning, av allmän 
betydelse etc ( § 26). I nedanstående kvartersredovisning har stadsplaneänd
ringarna endast anmärkts i den mån de direkt påverkat kvartersindelningen. 
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Beträffande den historiska utvecklingen rörande stadsplanerna i Gamla staden 
hänvisas till OLLE SvEDBERGS artikel i MFA 1973 och »Gamla staden. Principer 
för framtida miljö och trafiksanering» utgiven 1974 av detaljplanebyrån vid 
Malmö stadsbyggnadskontor.19 

Genom den ovan angivna lagen om fastighetsbildning i stad 191 7 upprät
tades ett nytt fastighetsregister med delvis nya beteckningar. Lagstiftningen 
medförde bl a att i de fall där två eller flera kvarter haft samma namn varje 
kvarter skulle åsättas särskilt namn. Fastighetsregistret för Malmö förelåg 
färdigt 1929.20 Det hade upprättats av andre stadsingenjören T Ågren, som 
i Malmö tilldelats den i lagen föreskrivna uppgiften att vara registerförare. 
Han sammanställde också en förteckning, som utgavs av stadsingenjörskonto
ret 1929: »Förteckning över fastigh eter inom Malmö stad, vilka i samband 
m ed f astighetsregistreringen blivit åsatta förändrade f astighetsbeteckningar». 

Kvartersbeteckningarna enligt Isbergs karta anges i nedanstående förteck
ning med kapitäler i rubriken. De kvartersbeteckningar som därefter tillkom
mit markeras med kursiv rubrik. I förteckningen angivna litteraturreferenser 
finns upptagna i litteraturförteckningen. 

Förteckning över kvarteren i gamla staden 
Kv nr 1 H USAREN 
Nuvarande kvartersbeteckning: K v nr 1 a Husaren. (Fastighetsregistret 1929 ) 
Kvartersnamnet anknyter till Kronprinsens husarregementes kaserner, som be
lägna i kvarteret användes fram till 1. 1o.1897. - Isberg J :r, Handbok s 35 ff. 
Kvarteret delades genom utläggandet av Husargatan 1902, namngiven 1904. 
- Ljungberg, Gatunamns 58. 
Stadsplaneändringen, som godkändes av K Mt (K Br 23.5.1902), medförde att 
södra delen av kvarteret kom att bilda en självständig enhet, kv nr 1 b Dra
gonen. - Stadsfullm.protokoll 20.6.1 902 nr 142. 

Kv nr 1 b Dragonen 
Kvarteret, som bildades 1902, utgör del av tidigare kv nr 1 Husaren (K Br 

23.5.1902). - Stadsfullm.protokoll 20.6.1902 nr 142. Jfr kv nr 1 ovan. 

Kv nr 2 RIDHUSET 
Kvarteret består av en byggnad som uppfördes 1850 såsom ridhus för Kron
prinsens husarregemente. Byggnaden har senare fungerat som saluhall och an
vänds nu som vagnmuseum under M almö museum. - Malmö försvar s 53. 

Kv nr 3 LoRENTZ BAGER 

Efter handelsmannen Lorentz I sak Bager (1785-1857 ), som från 18rn ägde 
fastigheterna i kvarteret. - Einar Bager, Den bagerska släktgården, MF A 

1963 s 15 ff. 

Kv nr 4 S :T GERTRUD 
Enligt I sberg J :r på förslag av Sonnenstein-Wendt uppkallat efter S :t Gertruds 
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kapell, som förutsattes ha legat i kvarteret. - Isberg J :r, Handbok s 41 ff. Is
berg S:r, Anteckningars 20. Jfr Einar Bager, Malmö byggnadshistoria s 272. 

K v nr 5 FERSEN 

Uppkallat efter generalguvernören Fabian von Fersen ( 1626-1677 ). 

K v nr 6 MAGNUS SMEK 

Uppkallat efter den svenske konungen Magnus Eriksson Smek, som bl a ut
färdade stadens privilegier 1353. 
Kvarteret existerar ej längre som självständig enhet utan är sedan 1969 för
enat med kv nr 15 Erik Menved. - Stadsplaneändringen fastställd av läns

styrelsen 2r.7.r969. - Stadsfullm.protokoll r9.9 .r969 nr 357. 

Kv nr 7 CAROLUS 

Kvarteret, i likhet med den 1693 färdigställda Caroli kyrka, uppkallat efter 
konung Karl XI. 
Det nuvarande kvarteret inrymmer även större delen av förutvarande kv nr 
13 Jerusalem samt kv nr 14 Hjorten. - Senaste stadsplaneändring fastställd 
för kvarteret av länsstyrelsen 3+1969. - Stadsfullm.protokoll 22.5.1969 

nr 239. 

Kv nr 8 HUMLE 

Kvarteret troligen uppkallat efter Jep Humble, som ägde gårdarna glt 20 o 
2r vid Jep Humbles strede 1580. - Ljungberg, Gatunamnens 57. Jfr Isberg 
J :r, Handbok s 20 och 4 7 ff samt Isberg S :r, Anteckningar s 20 som anknyter 
namnet till humleodling. -

Kv nr 9 ÖSTERPORT 

Uppkallat efter den år 1806 nedbrutna östra stadsporten, som var belägen 
inom detta kvarter. - Isberg S :r, Anteckningar s 20. Jfr Bengt Salomonsson, 
Kring Malmöhus 1970 s 37 ff. 

Kv nr ro SÅGEN 

Nuvarande kvartersbeteckning: K v nr JO a Sågen. (Fastighetsreg. 1929) 
Efter den år 1857 av handelsmannen Per Frick i kvarteret anlagda ångsågen. 
Kvarteret delat genom stadsplaneändring - fastställd av K Mt 3r.r2. r903. 
Den östra delen av kvarteret bildar numera kv nr ro b Utanverket. - Stads
fullm.protokoll 5. 2. 1904 nr 20. 

Kv nr ro b Utanverket 
Uppkallat efter de försvarsanläggningar, som tidigare låg inom kvarteret. 
Före 1903 en del av kv nr ro Sågen, som delades genom utläggande av Öster
portsgatan. - Stadsfullm.protokoll 5.2. 1904 nr 20. Jfr kv nr ro a Sågen ovan. 

Kv · nr r r a RosTOCK 

Kvartersnamnet anknyter till stadens handelsförbindelser med de tyska Öster
sjöstäderna. 
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Fram till 1807 bestod kvarteret endast av en enhet. Genom utläggandet av 
Lilla Trädgårdsgatan delades detsamma i en nordlig och en sydlig del, kv nr 
1 1 a och 1 1 b Rostock. 

Kv nr 11 b RosTocK 
Nuvarande kvartersbeteckning: kv nr 11 b Stralsund. (Fastighetsreg. 1929 ) 

Jfr kv nr 11 a Rostock ovan. 

Kv nr 12 Jv!ÖLLEBACKEN 
Efter den upphöjning i mitten av kvarteret, öster om Norregatan, på vilken 
den s k Vallamöllan stått. - Isberg J:r, Handbok s 55 . Isberg S:r, Anteck
ningar s 2 1. Ingers, Ortnamn i Jvlalmö, Jv!F A 195 7 s 34. 

Kv nr 13 JERUSALEM 
Uppkallat efter den hyreskasern med fyra längor, uppförd 1806 och riven 
1889, som låg vid Jerusalemsgatan. - Isberg J:r, Handboks 57. Ingers, Ort
namn i Jv!almö, Jv!F A 195 7 s 20. Större delen av kvarteret ingår efter stads
planeändring, fastställd av länsstyrelsen 3+ 1969, i kv nr 7 Carolus. Av det 
ursprungliga kvarteret återstår numera endast den östra delen. - Stadsfullm. 

protokoll 20.9.1968 nr 301 och 22.5.1969 nr 239. 

Kv nr 14 HJORTEN 
Uppkallat efter en i kvarteret belägen gård, kallad »Förgyllda hjorten». -
Isberg J :r, Handbok s 60 f. Isberg S :r, Anteckningar s 2 1. 

Kvarteret numera sedan 1969 förenat med kv nr 7 Carolus. - Länsstyrelsens 
beslut 3+1969. Stadsfullm.protokoll 22.5.1969 nr 239. 

K v nr I 5 ERIK Jv!ENVED 
Efter den danske konungen Erik Jvlenved (1274-1319 ) . 
Genom stadsplaneändring 1 969 ingår i kvarteret även det tidigare kv nr 6 

Jvlagnus Smek. - Stadsfullm.protokoll 18+1969 nr 169. 

K v nr I 6 R uNDELEN 
Uppkallat efter den bastion eller »Rundel», som anlades på platsen på 1580-
talet. - Ljungberg, Gatunamnens 84. 
Kvarteret delat av gatan Rundelen genom stadsplaneändring, fastställd genom 

K Br 22.3.1935. Stadsfullm.protokoll 17.5.1935 nr 169. 
Västra delen av kvarteret utgör i dag kv nr 16 b Prästgårdarna. 

Kv nr 16 b Prästgårdarna 
Kvartersbeteckningen anknyter till de kyrkan tillhöriga fastigheter i kvarteret 
som användes som prästboställen. - Bager, Jvlalmö byggnadshistoria s 276. 
Kvarteret bildat genom delning av kv nr 16 Rundelen 1935. - Stadsfullm. 
protokoll 17.5. 1935 nr 169. Jfr kv nr 16 Rundelen ovan. 

Kv nr 17 ELLENBOGEN 
Nuvarande kvartersbeteckning: Kv nr 17 a Ellenbogen. (Fastighetsreg. 1929) 
Tyskarnas och hanseaternas benämning på Jv!almö under medeltiden . -
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Ljungberg, Ur djupa källarvalvens 24 ff. Ingers, Ortnamnen i Malmö, MFA 

1957s11. 
Kvarteret delades genom stadsplaneändring, fastställd genom K Br 21. 12. 1906. 
- Stadsfullm.protokoll 15.2.1907 nr 34. 
Delningen fullbordades genom att Baltzarsgatan 1908 förlängdes i östlig rikt
ning genom kvarteret till Timmermansgatan, vilken gatunamnbeteckning 
samtidigt utbyttes mot Baltzarsgatan. - Ljungberg, Gatunamnen s 40 f. 

Kv nr 17 b Concordia 
Uppkallat efter en av Frans Suell å tomterna nr 203-204 i kvarteret år 1797 
anlagd klädesfabrik. Ar 1889 anlades på platsen restaurang och möteslokal 
med denna benämning. - Ingers, Ortnamnen i Malmö, MFA 1957 s 14. 

Kv nr 18 HÖKEN 
Kvartersnamnet utan känd anknytning till området. - Jfr Isberg J :r, Hand

boks 65. 

Kv nr 19 a STORKEN 
Betr kvartersbeteckningen: jfr kv nr 18 ovan. 
Kvarteret nr 19 a och 19 b Storken uppstod efter fästningsverkens rasering 
genom fastställd planritning 9. 7. 1853. - Isberg J:r, Handbok s 67. 

Kv nr 19 b STORKEN 
Nuvarande kvartersbeteckning: Kv nr 19 b Vallen. (Fastighetsreg. 1929 ) 
Nuvarande benämning anknyter till att kvarteret utvunnits genom raserade 

fästningsvallar. 

Kv nr 20 KocKUM 
Kvarteret uppkallat efter fabrikören Frans Henrik Kockum (1802-1875 ), 
som ägde och uppgjorde styckningsförslag till kvarteren nrs 18-21 år 1853. 
- Isberg J :r, Handbok s 66 f. 

Kv nr 21 GASVERKET 
Uppkallat efter den år 1854 på kvarteret färdigställda gasverksanläggningen. 
- Isberg J :r, Handbok s 68. 

Kv nr 22 FLITEN 
Kvar.tersnamnet efter den år 1849 i kvarteret invigda »Östra skolan», numera 
Österportsskolan. 

Kv nr 23 STETTIN 

Kv nr 24 DANZIG 
Betr kvartersbeteckningarna: jfr kv nr 1 1 a Rostock ovan. 

Kv nr 25 BETHLEHEM 
Beteckningen efter det judiska befolkningsinslaget i kvarteret. Beteckningen 
infördes i början av 1850-talet i kyrkoböckerna beträffande tomterna nr 849 
-852. - Isberg J:r, Handboks 71 f. - Jfr kv nr 13 Jerusalem. 
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Kv nr 26 DuvAN 
Betr kvartersbeteckningen: Jfr kv nr 18 Höken ovan. 

Kv nr 27 ALTONA 
Uppkallat efter sommarträdgården »Altona» - ett förlustelseställe på hörnet 
av Stora Nygatan och Altonagatan som stängdes 1862. - Isberg S :r, Anteck
ningars 2r. Ingers, Ortnamn i Malmö, MFA 1957 s 12. 

Kv nr 28 KRONAN 
Efter sockerbruket »Kronan» verksamt i detta kvarter mellan åren r 842-
r 858. - Isberg J :r, Handbok s 7 5 f. 

Kv nr 29 HANS MrcKELSEN 
Borgmästare i Malmö (ca) 1507- 1523. - Isberg S:r, Bidrag Il a s 32 ff. 

Kv nr 30 SKVALPERUP 
I äldre topografisk och historisk litteratur angivet som det fiskeläge som var 
föregångare till Nedre Malmö. Beteckningen vederlagd av Hans Wåhlin, Stu
dier i Malmö stads äldsta historia, MFA 1934 s 124 f och Ingers, Ortnamn 

i Malmö, MFA 1957 s r r f. 

K v nr 3 r MERKURIUS 
Kvartersnamnet utan känd anknytning till området. - Jfr Isberg J :r, Hand

bok s 79. 

Kv nr 32 JÖRGEN KocK 
Nuvarande kvartersbeteckning: Kv nr 32 a Jörgen Kock. (Fastighetsreg. 1929) 
Uppkallat efter Jörgen Kock, borgmästare i Malmö 1523- 1536. - Isberg S:r, 

Bidrag Ila s 47 ff. 
Kvarteret delades 1890 efter stadsplaneändring (K Br 24.5.1889) genom att 
Mäster Johansgatan drogs genom kvarteret. Stadsfullm.protokoll 9.8. 1889 
nr 58. L jungberg, Gatunamnen s 7 4. 
Den västra delen av kvarteret bildade därefter kv nr 32 b Högvakten. 

Kv nr 32 b Högvakten 
Uppkallat efter den högvaktsbyggnad som fanns vid N Vallgatan fram till år 
1898. - Jfr kv nr 72 Högvakten nedan. 
Kvarteret uppstod 1890 (K Br 24.5.1889) genom delning av kv nr 32 Jörgen 
Kock ovan. 

Kv nr 33 SKEPPAREN 

Kv nr 34 FrsKEN 

Kv nr 35 NEPTUN 
Namnen på dessa kvarter anknyter till deras placering vid den tidigare strand
kanten. 

Kv nr 36 VÄsTERPORT 
1864 års namnkommitte åsatte kvarteret detta namn då den förutsatte att den 
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äldsta västra stadsporten legat »i närheten af detta qvarter, emellan Vester
gatan och slottet». - Isberg S :r, Anteckningar s 22. Härom av annan upp
fattning Isberg J :r, Handbok s 8 r f och C G. Lekholm, Det äldsta Malmöhus, 

Kring Malmöhus 1970 s 7 ff. 

Kv nr 37 BIET 
Den Tekniska elementarskolan hade sedan oktober 1853 sina lokaler i kvar
teret vid Repslagaregatan. Skolans symbol blev biet, som också gav kvarteret 
dess namn. - Isberg J :r, Handbok s 82 ff. 

Kv nr 38 GRÅBRÖDER 

Uppkallat efter Gråbrödraklostret som enligt Sonnenstein-Wendt skulle ha 
varit placerat i detta kvarter (jfr dennes skrift: Om reformationens införande 
i Malmö, r 860). - Härom av annan uppfattning Isberg J :r, Handbok s 85 ff. 
Jfr även den fortsatta diskussionen i denna fråga: Hans Wåhlin, Tiggarmun
karnas kloster och kapell i Malmö, MFA 1933 s 7 ff, Einar Bager, Tiggar
munkarnas kloster i Malmö, MFA 1934 s 7 ff. Bager, Malmö byggnads
historia s 272 f. 

Kv nr 39 LILJAN 

Kvartersnamnet utan känd anknytning till området. Enligt Isberg J:r var 
beteckningen bl a »en ridderlig honnör åt damvärlden» från namnkommittens 
sida. - Isberg J:r, Handboks 9 1 f. Jfr beteckningen på det söder om kvar
teret belägna kv nr 52 Rosen. 

Kv nr 40 FRANS SuELL 

Uppkallat efter Frans Suell dy (1744-1817), som ägde det Jörgen Kockska 
huset i kvarteret. Huset, beläget i kvarterets nordöstra del (hörnet Väster
gatan-Frans Suellsgatan), utgjorde även bostad för Suell. - Isberg S :r, 
Anteckningars 22. 

Kv nr 41 a GRIPEN 

Kvarterets beteckning blev I867 kv nr 41 a och 41 b Gripen då kvarteret 
delades genom att ö Hamngatan utlades och drogs till Stortorget genom 
kvarteret. - Magistratens beslut 16.3. 1867 nr r 28. Stadsfullm.protokoll 

15+1867 nr 64) 
Kvarteret uppkallat efter det heraldiska fabeldjur vars huvud dominerar 
Malmö stadsvapen. 

Kv nr 41 b GRIPEN 

Betr kvarterets beteckning: se kv nr 41 a Gripen ovan. 
Kvarteret, som uppstod 1867 genom delning av kv nr 41 Gripen, samman
lades genom fastighetsregistreringen l 929 med kv nr 42 R esidenset och existe
rar således ej längre som självständig kvartersenhet. 

Kv nr 42 RESIDENSET 

Ar 1864 inrymdes i kvarteret de byggnader, som hörde »till landshöfdingens 
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i Malmöhus' län residens och länets embetsverk», vilket gav kvarteret dess 
namn. - Isberg S :r, Anteckningar s 22. Isberg J :r, H andbok s 94 ff. Sand
blad, Malmö residens s 16 ff. 
Kvarteret omfattar from fastighetsregistreringen 1929 även kv nr 41 b Gripen. 

Kv nr 43 SVANEN 
Uppkallat efter det i kvarteret belägna sockerbruket Svanen, vilket år 1775 
erhöll detta namn. Fabriksanläggningen användes för rörelsens ändamål till 
1842 då sockerbruket upphörde. - Isberg S :r, Anteckningar s 23 och 100. 
Isberg J :r, H andbok s 97 ff. 

Kv nr 44 D1sKONTEN 
Uppkallat efter riksbankens avdelningskontor, som sedan 1831 hade sina loka
ler i kvarteret mot Östergatan. Riksbankens 1888 färdigställda byggnad an
vändes sedan 1961 som stadsarkiv. - Ljungberg, Rådhus-Riksbank-Stads
arkiv s 126 ff. I sberg S :r, Anteckningar s 23. Jfr Isberg J :r Handbok s 112 f. 

Kv nr 45 S:T PETER 
1864 års namnkommitte förutsatte att fastigheterna i detta kvarter tidigare 
tillhört S :t Petri kyrka. - Jfr härom annan uppfattning Isberg J :r, H andbok 
s 1 13 f. Bager, Malmö byggnadshistoria s 276. 

Kv nr 46 voN CoNow 
Uppkallat efter hovjunkaren Diedrich Christian von Conow ( 1706- 1792 ), 
som år 1753 inrättade stiftelsen »von Conowska ladugården» i kvarteret. -
Ljungberg, Från korsvirkeshus till affärscity, Sthlm 1968. 

Kv nr 47 S:T KNuT 
Rådhuskvarteret erhöll 1864 beteckningen S :t Knut, efter S :t Knuts Gille 
Malmö, som alltsedan rådhusets tillkomst 1546 haft sina lokaler där. 

Kv nr 48 CLAUS MoRTENSEN 
Uppkallat efter Skånes reformator Claus Mortensen, som avled i fastigheten 
»Kragevig», Kråkviken, i södra delen av Kalendegatan 1575. Sonnenstein
Wendt placerade fastigheten i sydöstra delen av kv nr 48. - Jfr härom annan 
uppfattning Isberg S:r, Anteckningars 23. Isberg J:r, H andboks 119. Ljung
berg, Gatunamnen s 8. 

Kv nr 49 OscAR 
Efter konung Oscar I som sommaren 1848 vistades i M almö och här bl a tog 
del i de storpolitiska förhandlingar som den 26.8.1848 resulterade i den s k 
Malmökonventionen, vilken innebar vapenvila i den tysk-danska konflikten. 

Kv nr 50 LILLA TORGET 
Torget började bebyggas 1811 och erhöll därför kvartersbeteckning 1864. 
Sedan den år r 903 uppförda saluhallen rivits ( rivningstillstånd 24+ 1968 ) har 
kvarteret åter blivit torg. 
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Kv nr 51 LEJONET 

Uppkallat efter Apoteket Lejonet som hade sina lokaler i kvarteret under 
tiden 1822-1908. - Hans Ersgård och Gunnar Åberg, Apoteket Lejonet i 
Malmö 1820-1920, Sv. Farmaceutisk Tidskrift 75 ( 197 l). 

Kv nr 52 RosEN 

I likhet med kv nr 39 Liljan har namnkommitten här presterat en kvarters
beteckning av mera osäker lokal anknytning. Enligt Isberg J :r skall beteck
ningen grundas på »den omständigheten, att i kvart. Rosen bodde en kvinnlig 
skönhet allmänt känd under namnet Rosen . . . » ( ! ) - Isberg J :r, Hand
bok s 91. 

Kv nr 53 STJERNAN 

Betr kvartersbeteckningen : jfr kv nr 39 ovan. - Isberg J :r, Handbok s 92. 

Kv nr 54 DRUVAN 

Enligt Isberg S :r och Isberg J :r har kvarteret uppkallats efter en ansenlig 
vindruveranka som under 1800-talets första hälft fanns på gavelpartiet åt 
Tegelgårdsgatan på tomten nr XXV (ny beteckning) i kvarteret. Gården 
ifråga revs 1850. - Isberg S:r, Anteckningars 23. Isberg J:r, Handboks 123· 

Kv nr 55 DIANA 

Betr kvartersbeteckningen: jfr kv nr 39 ovan. - Isberg J :r, Handbok s 92. 

Kv nr 56 MuLLVADEN 

Kvarteret erhöll, enligt Isberg J :r, denna beteckning »enär de många i kvar
teret öppet liggande obebyggda tomterna och trädgårdarna i början av l 800-
talet voro bekanta för sina mullvadshögar, en omständighet som kunde väl 
förklaras av närheten till den stora ängsmarksliknande Slottsparken, där mull
vadarna grasserade». - Isberg J :r, Handbok s l 23. 

Kv nr 57 JosEFINA 

Uppkallat efter Josefinas slöjdskola för fattiga flickor belägen vid Hjorttacke
gatan. Skolan, som påbörjade sin verksamhet 1826, uppkallades efter dåva
rande kronprinsen Oscars hustru Josefina (1807-1876). Fr o m år 1872 
kallades arbetsskolan »Drottning Josefinas slöjdskola». - Isberg J :r, Hand
bok s 123 ff. 

Kv nr 58 GENERALENS HAGE 

Nuvarande kvartersbeteckning: Kv nr 58 a Generalens hage. (Fastighetsreg. 

1929) 
Uppkallat efter den fruktträdgård som var belägen i södra delen av det om
råde som södra delen av detta kvarter och kv nr 7 l Äpplet bildade och vilken 
ägdes av borgmästaren Hans Mickelsen (»Hans Michelsens abildhage»). Sedan 
Mickelsen 1523 lämnat Danmark kom hans egendom att konfiskeras och egen
domen lades under Malmöhus. Under den danska tiden kom länsherrarna 
att nyttja trädgården, och efter 1658 tillkom samma förmån generalguvernö-
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rerna, sedermera guvernörerna och landshövdingarna med residens i Malmö. 
Beteckningen »Generalens Hage» förekommer första gången under generalen 
och guvernören Karl Gustav Hårds af Segerstad ( 1674- 1744) ämbetsperiod. 
- Isberg J :r, Handboks 1 25 ff. 
Genom utläggandet av Grynbodgatan delades kvarteret, vars södra del fick 
namnet nr 58 b Slottshagen. Ändringen av stadsplanen fastställdes av länssty

relsen 25.9. 1907. - Stadsfullm.protokoll 8. 1 1.1907 nr 277. 

Kv nr 58 b Slottshagen 

Kvarteret bildat 1907 genom länsstyrelsens beslut 25.9. 1907. - Stadsfullm. 
protokoll 8. 11.1907 nr 277 . 
Betr kvartersbeteckningen se kv nr 58 Generalens Hage. 

Kv nr 59 TRANAN 

Betr kvartersbeteckningen jfr kv nr 39 Liljan. - Isberg J :r, Handbok s 91 f. 

K v nr 60 BLOMMAN 

Betr kvartersbeteckningen jfr kv nr 39 Liljan. - Isberg J :r, Handbok s 92. 

Kv nr 61 GYLLENSTJÄRNA 

1864 års namnkommitte ansåg ätten Gyllenstierna värd att upptas i kvar
terslängden då »fi ere Gyllenstjernor varit länsmän å Malmöhus och i öfrigt 
haft inflytande på stadens öden». - Isberg S :r, Anteckningar s 24. Isberg 

J :r, Handbok s 142 ff. 

Kv nr fö S:T J ÖRGEN 

Uppkallat efter stadens anstalt för vård av spetälska, som bar detta namn. 
Sjukhuset nedlades i slutet av 1400-talet och revs i början av 1500-talet. Ka
pellet S :t Jörgen stod kvar ytterligare ett 50-tal år och revs vid mitten av 
1500-talet. - Bager, Malmö byggnadshistoria s 272. 

K v nr 63 SPINNERIET 

Ar 1856 påbörjade Manufaktur AB i Malmö en bomullsspinnerirörelse i kvar
teret. Kvarteret fick 1864 beteckningen Bomullsspinneriet, men namnet änd
rades kort därefter till den nuvarande beteckningen. - Isberg J :r, Handbok 
s 148. Einar Bager, Två gamla fabrikskvarters historia (Kring en gammal 

malmöindustri, Malmö 1945) s 90 ff. 

Kv nr 64 LYBECK 

Betr kvartersbeteckningen jfr kv nr 1 1 a Rostock ovan. 

Kv nr 65 STADT HAMBURG 

Nuvarande kvartersb eteckning: Kv nr 65 a Stadt Hamburg. (Fastighetsreg. 

1929) 
Uppkallat efter värdshus- och teaterbyggnaden med detta namn vilken började 
uppföras 1808. - Isberg J :r, Handbok s 155 ff. Ingers, Ortnamn i Malmö, 

MFA 1957s30. 
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Södra delen av kvarteret bildar genom K Br 23. 12.1881 en egen enhet, kv 
nr 65 b Gustav Adolf. Kvarteret delades då Stadt Hamburgsgatan utlades. -
Stadsfullm.protokoll 20.1.1882 nr 13. 

Kv nr 65 b Gustav Adolf 
Kvarteret uppkalla t efter konung Gustav IV Adolf. 
Kvarteret bildat genom stadsplaneändring 1 882 nr 1 3. Se ovan kv nr 65 Stad t 
Hamburg. 

Kv nr 66 TREKANTEN 

Kvarteret erhöll 1864 sitt namn efter dess dåvarande triangulära form. 1872 
invigdes på kvarteret den katolska församlingens kyrka i staden. Denna bygg
nad revs 1960 och kvarteret är nu obebyggt. 

Kv nr 67 CARL GusTAV 

Uppkallat efter konung Karl X Gustav. 

K v nr 68 MAGNUS STENBOCK 

Uppkallat efter guvernören M agnus Stenbock ( 1665- 1717 ). 

Kv nr 69 SöDERPORT 

Den södra stadsporten var fram till 1675 belägen vid kvarterets sydöstra hörn 
(Söderga tan ) och under åren 1675- 1806 vid dess sydvästra hörn (Engel
brektsgatan ). - Isberg J :r, H andbok s 171. 

Kv nr 70 VÄVERIET 

Det år 1855 bildade »Bomullswäfveribolaget i Malmö» började påföljande år 
driva verksamhet i fastigheten i hörnet av Engelbrekts- och Grynbodsgatorna. 
- Bager, Två gamla fabrikskvarters historia (Kring en gammal malmöin

dustri , Malmö I 945) s 1 24 ff. 

Kv nr 71 ÄPPLET 

Namnet anknyter till den äppleträdgård (abildhave ) som alltsedan 1400-
talets slut låg på platsen för detta kvarter samt södra delen av kv nr 58 Gene
ralens hage ( jfr detta ovan). 
Kvarteret bildades genom utläggandet av Agnesgatan 1852- 54. - Isberg J :r, 
Handbok s 176. Ljungberg, Gatunamnen s 37. 

Kv nr 72 HÖGVAKTEN 

Uppkallat efter den högvaktsbyggnad som användes för detta ändamål fram 
till år 1862. Efter a tt därefter ha använts som sjukhus åt Kronprinsens husar
regemente revs byggnaden 1898. - Isberg J :r, H andbok s 176 ff. 
Kvarteret existerar ej längre. Kvartersbeteckningen har dock återuppstått i 

kv nr 32 b Högvakten. 

Kv nr 73 TULLHUSET 

Ett äldre tullhus på denna pla ts revs 1879. - I sberg J :r, Handbok s 1 76 ff . 

Kvarteret existerar ej längre. 
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NOTER: 

1 Om honom: L eif Ljungberg, En klas
sisk malmöskildring och dess författare. 
Ur djupa kä lla rvalven, M almö 1950, 
s 109 ff. 
Om honom: Olle Svedberg : Bidrag till 
M almö stadsplanehistoria 1860- 1920 . 

MFA 1973 s 68 ff. 
3 Ljungberg, a a , s 114 f. 
4 Bidrag till M almö stads historia Il b, 

M almö 1900, s VII- XXXII . - Även 
L Tomner, Art . I sberg SBL 20 s 46 f. 

5 Alf Erlandsson, Skånska generalguver-
nementet 1658- 1693, Lund 196 7, s 193. 

6 Erlandsson, a a, s 234 f. I sberg J :r, a a , 
s XXVI. 
A U I sbergs samling, A I : 1, MSA. 

s I sberg J :r, a a, s XXIV f . 
9 SDS 3.3, 6. 3, 10.3, 13.3 , 19.3, 23.3 , 

25.3. I 875 . 

10 I sberg J :r, a a, s XIX. 
11 SDS 13.4, 24+18 75 . 
12 A U I sbergs samling, A I: 1, MSA. 
13 SDS 19. 7. 18 75. 
14 A U I sbergs samling, C I : 1, MSA. 
15 A U I sbergs samling, C I : 1, MSA. 
16 M agist ratens protokoll 1o.8. 1 864 § 295, 

MSA. - Jfr magistratens beslut 1. 11 
och 15. 11.1 862, §§ 671 resp 700. Jfr 
stadsfullmäktiges protokoll 12.9. 1864 nr 

128, MSA. 

17 Leif Ljungberg, Gatunamnen i M almö 

s 13. 

1s Isberg J:r, aa, s 33. 

19 M almö kommunfullmäktiges handlingar 

Bihang 1974 nr 210. 
20 M agistratens fast ighetsprotokoll 2 2. I. 

1929 nr 4, MSA. 

KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECK N ING: 

Stadsarkive t i M almö ( MSA) 
M agistra ten i M almö: Protokoll 

Fastighetsprotokoll 
Stadsfullmäktige i M almö: Protokoll 
A U I sbergs samling 
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Einar Bager, D en bagerska släktgå rden, MFÅ 1963. 

M almö byggnadshistoria till 1820, M almö stads historia, M almö 19 71. 
- , Tiggarmunkarnas kloster i M almö, MFA 1934. 
-, T vå gamla fabrikskvarters historia. Kring en gammal malmöindustri, Malmö 1945. 
E W Berling, Historisk Öfverblick (sign. E. W. B. ), Lund 1865. 
- , M almö. Minnesblad, historiskt, topografiskt och statistiskt minnesblad, Lund 1874. 
Alf Erlandsson, Skånska generalguvernementet 1658- 1 693 , Lund 1967. 
Hans Ersgård och Gunnar Äberg, Apoteket Lejonet i M almö 1820- 1920. Svensk Far

maceutisk Tidskrit t 19 7 1. 
Johan Otto Friberg, M almö stads Historia och Beskrifning, M almö 1842. 
Gamla staden. Principer för framtida miljö och trafiksanering. Utgav M almö stadsbygg

nadskontor, D eta ljplanebyrån . M almö kommunalfullmäktiges handlingar. Bihang 

1974 nr 210. 
I ngemar I ngers, Ortnamn i M almö, MFÅ 1957. 
Anders Ulrik I sberg J: r, H andbok med uppgifter och fö rklaringar till A U Isbergs histo-

riska karta över M almö stad, M almö 1923. 
Anders Ulrik I sberg S:r, Anteckningar om Malmö stad, M almö 18 76. 
- , Bidrag till M almö stads historia , I. Stadens presterskap, M almö 1895. 
-, Bidrag till M almö stads historia , Il a. Stadens M agistra t och Byfogdar från ä ldsta 

tider till fredsslutet i Roskilde 1658, M almö 1897. 
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- , Bidrag till Malmö stads historia, Il b. Stadens Magistrat och Rådstufvurätt etc. 
åren 1658- 1899 ( 1900) . Malmö 1900. (Utgav AU Isberg J :r.) 

C G Lekholm, Det äldsta Malmöhus. Kring Malmöhus 19 70. 
L eif Ljungberg, En klassisk malmöskildring och dess författare . Ur djupa kä llarvalven, 

Malmö 1950. 
- , 
-, 
-, 

Från korsvirkeshus till affärscity, Stockholm 1968. 
Gatunamnen i Malmö, Malmö 1960. 
Malmö - Ellenbogen - Arboga, Ur djupa källarvalven, Malmö 1950. 

- , Rådhus - Riksbank - Stadsarkiv. N ågra anteckningar rörande kvarteret Diskon
tens byggnadshistoria. MF Å 1961. 

M almö försvar genom tiderna. Utgav AB Allhems förlag. Malmö 1944: 
Bengt Salomonson, Om stadens vallar och gravar, Kring Malmöhus 1970. 
N G Sand blad, Malmö residens' byggnadshistoria. Lund 193 1. 
N H Sjöborg, Skånes historia och beskrifning, Lund 1812. 
C Sonnenstein-Wendt, Malmö kalender 1861. 
Olle S vedberg, Bidrag till Malmö stadsplanehistoria 1860- 1920. MFÅ 1973. 
Lennart Tomner, Art Isberg, Svenskt Biografiskt Lexikon (SBL ) Bd 20, Sthlm 1973 

- 75, s 46 ff. 
Hans Wåhlin , Studier i Malmö stads äldsta historia. MFÅ 1934. 
-, Tiggarmunkarnas kloster och kapell i Malmö, MFÅ 1933. 
T Ägren, Förteckning över fasti gh eter inom M almö stad , vilka i samband med fastig

hetsregistreringen blivit åsatta förändrad e fastighetsbeteckningar . Utgiven av stads

ingenjörskontoret. Malmö 1929. 
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BILAGA 

Förklaringar till 

Karta öfver Malmö stad 
I forna och nuvarande dagar, utgifven av A. U. lsBERG 31/12 1875 

Stora kartan 
a. Denna bokstaf, utsatt efter ett gammalt gårdenummer eller annorstädes å 

en tomt med eller utan nummer, utmärker egendom ( gaard, vaaning, huss, 
bod eller jord), som i forna dagar hört till något af altarna i S :t Petri 
kyrka, d. v. s. var denna kyrkas " altargods" . 

Är altarets namn bekant, så finnes detsamma, förkortadt, utsatt framför 

samma a. Sålunda utmärker 
S:t B. a. S:t Birgitte altare, 
S :t Dor.a. S:t Doritte eller Dorother.e, 
S:t El. a. S:t Elisabets, 
S:t H. a. 

S:t ]. a. 

S:t N. a. 

S:t Hans' eller Johannis, 
S:t Jacobs, 
S:t Nicolai, 

S:t 0. a. S:t Olofs och 
S:t Tr. a. S:t Trinitatis altare; 
V. fr. a. V or fru e altare norden i kircken, 
V. fr. a. comp. V or fru e altare compassionis och 
V. fr . R . a. V or fru e Rosarii altare. 

a. L. Står efter a ett L , så utmärkes derigenom den egendom ("gods"), som 
hört till altaren i Lunds domkyrka. 

De framför a. L. förekommande namnförkortningar betyda: 
Allh. Alla helgons, 
Hipp. Hippoliti, 
H. K. H ellig kors', 
H . L eg. H ellig L egome, 
S:t Kn. S:t Knuts, 
S:t M. S:t Martini, 
S:t St . S:t Stephani, 
S:t Tr. S:t Trinitatis eller H ellig Trefoldigh eds altaren. 1 ) 

1 ) a. Om betydelsen af denna och öfriga bokstäfver, som finnas utsatte å och vid 
S:t Petri kyrka, å Stortorget, inom Slottspa rken och vid forn a strandmuren, se S :t Petri 
kyrka o. s. v. 
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c. Denna bokstaf, placerad så som a, utmärker den egendom, som hört till 
kapellen härstädes, eller det s. k. capellgodset . 

Sålunda utmärker : 
S:t A. c. 
S:t G. c. 
S:t ]. c. 
M .c. 

S:t Anne, 
S:t Gertruds, 
S:t Jörgens eller Georgii, 
Möntemesters och 
Simonis & Juda kapells gods; 
gods till V or fru e capell vid stenckestenen, 

S. & ]. c. 

V. fr . c t 
V. fr . c 2 gods till det kapell med samma namn, som låg vesten optill H el

lig L egome Capell; 
Gal. m. gods till Calente m edo , d. v. s. till S :t Anna: altare i S :t Anne kapell 

vid S :t Petri ; 
cap. kapitels gods, 

L. cap . Lunds och 
R. cap . Roskilde kapitels; 

Hgh. gods till H elligesthus kloster härstädes; 
Hgh . K. gods till H elligesthus kloster i Köpenhamn och 
Hgh . L. gods till H elligesthus kloster i Lund; 

h. hospitals-gods, 
L. h. Lunds och 
M. H. Malmö hopitals; 

]. K . v. gods till Jens Kollings vikarie i S :t Petri ; 

k. kyrkors gods, 
B. k. Burlöf s, 
G. k . Gördslöfs och 
S:t P. k. S:t Petri kyrkas; 

kl. D. kl. Dahlby- och 
H . kl. H errevads i Skåne; 
Mar. kl. S . Maria-klostret i Sorö och 
S:t Cl. kl. R. S:t Claras i Roskilde på Seland ; 
S:t P. kl. L . S:t Peders klosters i Lund; 

L. D. det gods, som låg till Lunds domkyrkas byggnad och underhåll; 

l. lags och gillens gods, 
B. l. Bagarelagets, 
H. L eg. l. H ellig L egome lags, 
Sk. l. Skomakarelagets, 
Skr. l. Skräddarelagets, 
Sm. l. Smedelagets, 
S:t B . l. S :t Birgitte lags, 
S:t C. l. (äfven SI. I. ) S:t Carine eller kiödmangere- (slagtare- ) lagets, 
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S:t ]. l. S:t Jostis eller Sköttelagets och 
V. fr. l. Vor frue lags gods; 

M. M. v. gods till Mich el Mands vikarie i S:t Petri; 
St. i qvarteren 8: Humle, 47: S :t Knut och 59: Tranan de fastigheter, hvilka 

fordom varit stadens, samt i qv. 32: Jörgen Kock och 50: Lilla torg de, 
af hvilka endast jordskyld till staden erlägges. 

Äro namnen å förenämnda altaren, kapell m. m ., bokstafven a för till 
namnen ej kända altaren och bokstäfverna St. utförda i rödt, så utmär
kes derigenom, att af egendomen ännu utgår jordskyld.2 ) 

G. Rådh. och L. Rådh. (qv. 44: Diskonten) betyda: Gamla och Lilla rådhuset. 

Fastigheternas nummer. 
Fastigheternas nya, lagliga nummer utmärkas genom blå siffror, de gamla 

deremot genom dels röda, dels svarta. 
De röda äro åsatta de fastigheter, som fordom hört till altaren, kapell, kyrkor, 

kloster, lag och gillen m. m., de svarta deremot alla öfriga fastigheter. 
Har en fastighet (tomt) flera gamla nummer, och af dessa ett eller flera 

finnas understrukna, så äro dessa senare de i lagfartsprotokollerna numera före
kommande; de öfriga, af hvilka några stå inom parentes, de ursprungliga. 

a. tornet, nuvarande, 
a1. tornet, forna, 

S :t Petri kyrka. 

b. V or fru e capell vid stenckestenen, 
c. Vor fru e capell vesten optill H ellig L egome capell, 

d. Hellig L egome capell, 
e. S:t Anne capell, nu sakristia, 
f. sakristian, forna, 
g. Möntem esters kapell, forna, 
h. benhuset, forna, och 
i. takspiran. 

Stortorget. 
a. Corps de garde, 
b---b. En enkel alle, som skilde det egentliga torget från de omgifvande 

gatorna. 

2 ) Denna utgår af forna altar-, kapell- och vikarie-godset, samt lagens och gillenas 
gods till Malmö stad, af forna h elgeandsklostrens i Malmö och Lund samt Malmö och 
Lunds forna hospitalers till nuvarande hospitalet i Malmö; af Lunds kapitels, domkyrkas 
och dess forna alta rens, till dels akademien, dels domkyrkan derstädes. 
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Slottsparken. 
Ho s pital s byggn a d e rna å r 167y 

a. kyrkan, 

b & c. boningshus, 

d. stall, 

e. klockstapel och 

f. hästqva rn. 
Byggnader, borttagne vid slottsparkens anläggning : 

g. ett envåningshus, begagnadt först till badstuga, sedan till sjukhus m . m ., 

h. ett kruthus. 

Forna fästningsverken. 
P. H u f v u d p o r t , 

P. rn. 

P. 1b. 

P. 2. 

P.3. 

P.3a. 

P.4. 
P. 4a. 

p. 

Vesterport, äldsta, före slottets utvidgning 1530; 
d :o efter nämnda tid till år 1662 ; 

Strandporten, kallad Feryeporten 1500- 1658; 
Österport, 

d:o 

Söderport 

d :o 

äldsta ; 

1659- 1806 ; 
till år I 6 7 5 ; 

1675- 1806. 
Strandport ut a n torn ; 

Jacob Clausens port 1586, Niels 

1637 ; 

Bag ers 1600 och H enrich Könnickes 

p2. Feryelaagen; 

p3. Vandhus-laagen 1607- 13, Rackerporten 1593- 1658 ; 
p4. Peder sporremagers och Eric guldsmeds port 1592, Fadder Matsens 1611; 

p5. Gertruds lugh e eller laage 1434- 1658. 
t. Strandtorn ut a n g e nomg åe nd e port a r ; 

t I. Strandports-tornet; 

t 2. Söffren f eilers torn 1587- 96 och "torn et i V andhus-stredet" 1643 ; 
t 3. Peder sporremagers torn 1587, Anne Peder sporremagers 1593- 97, Fad-

der Matsens 1611 och Hans Aagesens 1644 ; 
t 4. Öster-torn. 

tp. Strandtorn m e d g e nomg åe nd e port a r ; 

tpI. tornet: H elligesthus-torn 1475, Snedkertornet 1542- 56 ; port e n : 

Blaa jydens 1587- 16! 1; 
tp2. tornet: Fiskertornet och Ulcketornet; p o rten: Fiskerporten 1435 

- 1664, Ulckeporten 1575- 1664; 
tp3. tornet: Blommetornet och " tornet vid graabröder"; p o rten : Sorte

bröderport 1559, Blommeporten 1586- 1610 och Graabröders-porten 

1597- 1613 ; 
tp4. tornet:Flönderborg 1517- 1643, Biritte Gurresis 1644 ; porten: Flön

derborg port I 589 ; 
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tp5. tornet utan särskildt namn; porten: Törreveirslaagen 1558-1625; 
tp6. tornet och porten "vid S :t Gertruds gaard" . 

''Malmö 1652" 
A. Malmöhus, 
B. Vester skans, äfven Vester verk, 
C. Söderports rundel (bastion ), 
D. Söderports ravelin, 
E. Clausis, äfven Her Clausis, S:t Clausis, Nicolai- och S:t Nicolai rundel, 
F. Österports rundel, 
G. Österports ravelin, 
H. S :t Gertruds skans, 
I & K. pallisader, 
L. sluss.3 ) 

A. Bastionen Baner, 
B. Bastionen Carolus, 
C. Bastionen Carl Gustaf, 
D. Bastionen Stenbock, 

"Malmö 1720" 

E. contregard, år l 795 kallad Carl Friedrich , 
F. Vestra ravelinen, år 1674 kallad Vattenlösan, 
G. Östra ravelinen, år 1665 kallad Murändan, 
H . bastionen Nyköping, 
I . bastionen Elfsborg, år 1659 kallad Badstuskansen, 
K . Strandports-ravelinen, 
L. bastionen Wenersborg, år 1659 kallad Waschendoerskans, 
M. bastionen U psala, 
N. bastionen Stockholm, 
0. contregarden Domus, 
P. Österports ravelin, 
Q. bastionen Calmar, 
R. bastionen Göteborg, 
S. bastionen Malmö, 
T. Söderports ravelin, 
U. liinetter, 
V. bastionen Jönköping, 
X. bastionen Norrköping, 
Y. liinetten Brödlösan och 
Z. contregarden Ståthållaren. 

3 ) Här låg före 1644 magistratens vattenqvarn. 

121 



Malmö-litteratur 

Bibliografiska noteringar för år 1974 

(med tillägg från föregående år) 

AV PER ANDERSSON 

A. Bok- och biblioteksväsen 

1 Från brevskola till läromedelsför
lag med växande A-boksutgivning. 
[Hermods förlagsrörelse .J - Svensk 

l~okhandel. 23 (1974 ) :51/52, s 1438-
1441. 
2 Lundgrem bokhandel i Caroli 

City. - Svensk bokhandel. 23 ( I 974 ) : 
1/2, s 8- 9. 

BIBLIOGRAFI 

3 Andersson, Per, Malmö-litteratur. 
Bibliografiska noteringar för år 1973 
(med tillägg från föregående år ) . -

MFA. 42 ( 1974 ), s 146- 169. 
4 Rapport 1973. Uppsatser och un
dersökningar som har anknytning till 
socialvården i Malmö avslutade eller 

påbörjade 1973. [Utg av] Malmö so
cialförvaltning. U tredningssektionen. 

M almö I 974. ( 3 ), 8, ( 9 ) bl. Duplic. 

BIBLIOTEK 

5 Green, Allan, Böckernas och kons
tens Torup. [Biblioteket på slottet.] -
Bohusläningen 29/6. 
G Jonasson, Hans Olof, Interner lä
ser. En studie över biblioteksverksam
het vid fångvårdsanstalter. [Seminarie-

uppsats.] [Lund] 1974. 39 bl. S 22- 2 i: 
Fångvårdsanstalten i Malmö. 
7 L indcr, Bengt-Olov, Låna böcker 
på jobbet! [Arbetsplatsutlåningen vid 
Malmö stadsbibliotek.J - Metallarbe

taren. 1974:9, s 12- 13, 30. 
8 Oscarsson, Karin, & Olsson, John
Erik, "Den kultur vi tror på". Samtal 
på Kockums. [Arbetsplatsutlåningen.] 

- Biblioteksbladet. 59 ( 1974) :9, s 133 
- 1 35. 

B. Allmänt 

9 A[ndersson], H[elge], För 60 år sen 
stängdes Baltiska utställningen. -

SkD 3/ 10. 
1 o Julmagasinet för Malmö-orten. 
197 4. R ed: Carl Ranke. [Ill: R agnar 
Näsman.J Malmö 1974. 191 s. 
11 Kultur i Skåne. Utredning om 
regional kulturpolitik i Skåne. Läges

rapport februari 1 9 7 4. [Malmö] 197 4. 
69 bl. Duplic. 
12 Modeer, Kjell A , Den vita som
marstaden. [Baltiska utställningen.] -

El bogen. 4 ( 1974) :3, [5 s i folder]. 
1 3 Pila [pseud för Bengt Rich ter], 
Baltisk tysk maskinhall blir kaffeved i 
veckan. [Byggnad som ingått i Baltiska 

11tställningen.J - SDS 23 /4. 
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MUSEER 

14 Ehrenstråle, L otte, R ysk konst på 
Malmö museum. [Huvudsakligen här
stammande från Baltiska utställning

en.] - Elbogen. 4 ( 1974) :3, [ 2 s i fol
der]. 
15 Sjöö, Manthe, Bakom museets 
"kulisser". - SkD 16/2. 

C. Religion 

23 Gunnarsson, Sven-Olof, Betel
kyrkan. Några glimtar ur en snart 
90-årig historia. [Betelförsamlingen/ 
M almö missionsförsamling.] - Sta
dionkyrkan. Programblad . . . sept/okt 

1974, s 3· 
24 H olmquist, Manfr[ed] , Oscar med 
Guds Nåde .. . [S:t Pauli församling 

FORENINGAR 90 år.) - S :t Pauli kyrkoblad. 1974: l , 

16 Matrikel över M almö Par Bri- s 4- 6. M ed forts: "Ur S :t Pauli krö-
coles ledamöter. Upprättad i augusti 

l 974. M almö 1974. l 28 s. 
I 7 Matrikel över Ordenssällskapet 
W :Sex. M almölogen. Upprättad i au

gusti 1974. M almö 1974. 93 s. 

TIDNINGAR 

I 8 Georgsson, L ars-Olof, Hjälpte 
Per-Albin packa tidningar, kämpade 
med Lidforss "kråkfötter". [Intervju 
med Axel M Lundell, f d typograf på 
Arbetet.] - Arb. 9/ 1 o. 
I 9 Petersens, Fab ian af, Han har 
gjort hat tric ( = 3 storsucceer ) i 
svensk press. H emmets Journals "nya 
grepp" : K ändisarna ut. [Intervju med 
Sven Sörmark.] - Veckans affärer. 

I 973 :3 I , S 22- 24. 
20 T idnings-samarbete som ytterst 
gagnar läsarna. [Skånska D agbladet 
och Arbetet.] [Ledare.] - Arb. 1/2. 

RADIO / TV 

21 Caius [pseud för K aj Nohrborg], 
Herbert [Mårtensson] gav Skåne ra
dion - från Danmark kom TV :n. 
[Intervju med Gunnar Ollen.] - SDS 

I 3/ 12. 
22 Ollen, Gunnar, En radiochefs 
önskelista till Bertil Zachrisson. -

SDS 2/ 7. 
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nikebok'', 1974 :2, s 4, 8. 
25 K arzo [pseud för K arin Ohlson], 
I 1 oo år har de vårdat malmöbor. [Eli
sabethsystrarna.J - SDS 21 / 1. Även i 

K a tolsk kyrkotidning. 49(1974 ) :3, s 7· 
26 Knutsson, Maja-Lena, De "grå" 
systrarna [Elisabethsystrarna] 1 oo-års
jubilerar. - Arb. 21 /1 o. 
27 L inuson, Ebba, Stadsmissionen 
måste tänka om! [Reportage.] - SDS 

3/4. 
28 S :ta Elisabeths grå systrar 1 oo år 
i M almö. - Katolsk observatör. 

7 ( 1974) :3, s 6- 7. 
29 Ståhl, Olle, Diakoni - kristet 
komplement. [Malmö diakonicent

rum.] - SDS 25 / 10. 
30 W allin, Curt, Birgittagillen i det 
medeltida Malmö. - K yrkohistorisk 

årsskrift. 73 ( 1973), s 98- 149. Bl as 
127--129 om prästagille t i Malmö 
samt s 139- 141 om S :ta Birgittas lag 
eller Repvindarlaget i Malmö. 

E. Undervisning 

3 I Andersson, Birgitta, H är arbetar 
alla för fortsatt levande konst i Skåne. 
[Målarskolan Forum och Grafikskolan 
Forum.] - Fönstret. 1974 :10, s 12 
- 13. 
32 A[ndersson], H[elge], En rad stor-



miga kyrkostämmor innan Husie skola 

byggdes för 50 år sedan. - SkD 23 /4. 
33 - Södra Sallerup fick första sko

lan 1779. - SkD 14/ 12. 
34 Aronsson, Karin, & Wigforss, 
E va, D en tvåspråkiga lekskolan i M al

mö 1973- 74· Lund 1974. (7), 52, 
( 19 ) bl. (Report from the Institute of 
education, U niversity of Lund.) 
35 Bergström, Britta, Planeringen av 
Oxieskolorna. - SDS 1 1 /6. 
36 Edgerton, Birgitta, Palm, Rolf, & 

Römbo, Berth, Presumtiva vuxenstu
derande. En uppföljning av foldern 
"H är har du din chans - vuxenstu
dera". [Utg av] Vuxenutbildningsrå
det i Malmö. M almö 1974. 46 bl. 
Duplic. 
37 Ehrenstråle, L otte, & Polfeldt, 
Ingegerd, Grafikskolan Forum JO år. 
- M almö museum. K atalog 312. M al

mö 1974, s 1-5. Duplic. 
38 Emanuelsson, K erstin, L iedholm, 
Gudrun, & R ingdahl, K erstin, Försök 
att stimulera till ökad litteraturläsning 
bland högstadieelever vid H elene
holmsskolan vårterminen 1974. [Utg 
av] Lärarhögskolan, M almö. Försöks
och demonstrationsskolan. M almö 
1974. 21, ( 11 ) bl. Duplic. 
39 Husie skola 50 år. Red-kommitte: 
Sune Sannum .. . Malmö 1974. 8 bl. 
Duplic. 

40 Malmö Borgarskola 1874- 1974. 
[Minnesskrift vid Malmö Borgarskolas 
1 oo-årsjubileum.] M almö 1974. 33 s. 

4 1 Studerandedemokrati - med pla
nering på olika utbildningsstadier. 
[Malmö och Stockholm.] Rapporten 
har utarbetats av Åke Bjerstedt 
(red.) . . . Sthlm 1974. 81 s. (Utbild
ningsforskning. Sö-rapport. 1 o.) 

42 Aberg, Hans, D ammfriskolan i 
Malmö. R esurserna sätts in där de 
bäst behövs. - PM. Pedagogiska 
meddelanden från Skolöverstyrelsen. 

I I ( 1974) :4, S 18- 22. 
43 - Positivt SIA-försök i Malmö. 
- Fackläraren. 22 ( 1974) :1 , s 14- 16. 

F. Språk 

44 [Ewe, Sigrid], Ortnamn i Malmö. 
Register [till Ingemar Ingers artikel
serie " Ortnamn i M almö'', 1- 9, in

förd i MFA 1957- 62, 1969- 70, 
1972]. [Utgav] Malmö stadsbibliotek. 
M almö 1974. 26 bl. Duplic. 
45 Falk, Thorbjörn, Din stadsdels 
namnhistoria . [Artikelserie.] SkD 13/7. 
Ortnamnet ett avslöjande av histo
riska händelser. [Intervju med H elge 
Andersson.] - 1717. Husie. - 2of7. 
Södra Sallerup. - 22 / 7. Oxie. - 24f7. 
Bunkeflo. - 27/7. Västra Klagstorp. 
- 3 1/ 7. Lockarp. - 3/8. Fosie. - 7 /8 . 
T ygelsjö. - rn/8. Hyllie, Limhamn. 
- 12 /8. Västra Skrävlinge. - 13/8. 
Kirseberg. 
46 Olsson, Ingrid, Tilltalsord - en 
punktundersökning i M almö. [Semi

narieuppsats.] Lund 1974. 25 bl. Dup
lic. 
47 Smith, H enrik, Hortulus synony
morum. (Kbh. 1520. ) Udg for Uni
versitets-J ubila:ets danske samfund af 

Inger Bom. Khvn 1974. (6 ), 135, ( 1) 
s. (D et 1 6. århundredes danske voka
bularier. 2.) - Faksimiluppl av M al
mö-humanisten H enrik Smiths latins
ka ordbok från 1520. 

H. Skönlitteratur 

48 Ek, Sven B, Döden i Lund. Sthlm 

r 9 7 4· 1 71 s. - Handlingen delvis för
lagd till Malmö. 
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49 Kaj [pseud för Kaj Braw], Klap
pa till varandra. 40 stycken Kaj. Borås 
1974· 145 s. 
50 Leijonhufvud, Ake, Hemresan. 
Roman. Sthlm 1974. 188 s. 
51 Strejk! En bok om strejker och 
strejkvisor från Bageriarbetarstrejken 
l 873 till Storstrejken 1909. Samlad, 
red och kommenterad av Visgruppen 
inom Arkivet för folkets historia: Ca

rin Andersson . .. Sthlm 1974. 173 s. 
- S l 13- 127 Kommunalarbetar
strejken i Malmö 1908. 
52 Werup, Jacques, Tiden i Malmö, 
på jorden. Dikter. Sthlm 1974. 64 s. 
53 Wilding, Sten [pseud för Bennie 
Liljenfors ], Soldaten i fält. [Göteborg] 

I 974· 239 S. 

I. Konst, musik, teater 

54 Bildkonstnärer i Malmö. U tg av 
Malmö socialförvaltning, Konstnärer
nas riksorganisation [och] Länsarbets
nämnden. Malmö 1974. 51 bl. Duplic. 
- Artiklar med anledning av utred
ningen i SDS 1/2 av Leo Reis, 14/6 av 
Karl-Anders Jönsson. 
55 H edren, Thomas, Lilla konstsa
longen i Malmö - litet galleri för stor 
publik. 80-poängsarbete i konstveten
skap ... Institutionen för konstveten

skap i Lund ... 1973. [Malmö] 1974. 

95 s. 
56 Joelsson, Lars, Utställningsersätt
ning räddar Malmö-konstnärer ? [Ut
redningen Bildkonstnärer i Malmö.] 
- Kommunal tidskrift. 7 ( 1974 ) :10, s 

450- 451. 
57 Larsson, William, Litet galleri ju
bilerar med stor utställning. [Galerie 
Holm.] - SkD 20/9. 
58 Robertson, Viola, "Min uppgift 
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är att visa vad som finns". Ett samtal 
med konsthallschefen Högestätt. -

SDS 8/9. 
59 - Vägen för och genom A eller 
Don Quijote i Lindängen. [Intervju 
med Jörgen Fogelquist om hans skulp
tur vid Lindängehus.] - SDS 13/ 1 o. 
60 - & W eimarck, Torsten, Konst i 

Skåne 1954- 1974. [Malmö] 1974. 
I 68 S. 

61 Sturm, Claes, Efter 70 år av de
batt: "Konstbunker" i Malmö. [Konst

hallen.] - DN 5/8. 
62 Stålnacke, Maria, Nya konsthal
len ett finrum för överklassen? - AB 

18/8. 

KYRKOR OCH KYRKLIG KONST 

63 A[ndersson], H[elge], Evangelist
figurer å ter i Husie kyrka. - SkD 

21 /5. 
64 - Husie kyrka nu restaurerad. -

SkD 5/6. 
65 - Nya fönstermotiv till Husie 
kyrka. - SkD 3/ 1. 
66 Bager, Einar, Detektivarbete 
kring en gravsten vid S:t Petri kyrka. 

- MFA. 42 ( 1974), s 178- 180. 
67 Fisker, K , Sigurd Lewerentz' ar
beten. - Kyrkan bygger vidare ... 

Sthlm 1974, s 35- 44. - Bl a s 36, 38, 
40 om Krematoriet i Malmö. 
68 Grandien, Bo, Drömmen om me
deltiden. Carl Georg Brunius som 
byggmästare och ideförmedlare. [Akad 

avh Uppsala.] [Sthlm] 1974. 613 s. 
(Nordiska museets handlingar. 82. ) -
Bl a s 419-422 om Husie kyrka och 
s 436- 442 om S :t Petri kyrka. - Rec 
av Th Munck af Rosenschöld i MFÅ 

42 ( 1974), s 170- 178. 
69 Jonsson, Eugen, En pietetslös res-



taurering? [Insändare om Husie kyr
kas restaurering.] - SDS 11 /9. -
Med genmäle av Helge Andersson 

18/9 och svar av Eugen Jonsson 30/9. 

70 Kyrka med församlingsbyggnad i 
Malmö. [Lindeborgs centrum, Kulla
dals församling. Presentation av för
slagen i arkitekttävling.] - Arkitekt
tidningen. 1974:11. Bilaga : tävlings

blad, 1974:4/5, s 1- 7. 

71 Lindskog, Bengt I, Ett säreget 
motiv på Krämarkapellets väggar. 
[S :t Petri kyrka.] - Malmö S :t Petri 
församlingsblad. 1974: 1 (nr 196 ), s 

1- 3. 

72 Roshorn, S ven, Husie kyrkas me
deltida torn. - MF Å. 42 ( 1974), s 136 

- 145. 
73 Schlyter, Herman, Dödsdansen i 
S :t Petri kyrkas Krämarkapell. - SkD 
1 4/3. 
74 - Krämarkapellet i Petri, dess 
namn och historia. - SkD 16/2. 

MUSIK 

75 Bengtsson, Carl, Malmö musei or
gel. [Tidigare i S:t Petri kyrka.] -

Kring Malmöhus. 4( 1973/74 ), s 173-
176. 
76 Carlsson, Sten L, Sveriges kyrk

orglar. Lund 1973. 370 s. - Malmö, 
s 185- 189. 

77 Knutsson, Maja-Lena, I Malmö 
bygger man fioler - med kärlek och 
tålamod! [Nils Nilssons musikinstru
mentverkstad.J - Arb.- SkD 6/10. 

78 Sjöholm, Lennart, Röda korsets 
musikkår i Malmö [Malmö FBU- RK 
musikkår] gör succe. - Vårt röda kors. 

1975:1,s9. 

79 Tidman, L ennart, De har spelat 

sig in i våra hjärtan. [Järnvägsmän
nens musikkår i Malmö.] -Arb. 20/ 7. 

TEATER OCH FILM 

80 Georgsson, Lars-Olof, Minns bio
grafernas barndom - körde första Al 
Jolsonfilmen. [Intervju med f biograf
maskinisten Gunnar Olsson.] - Arb. 

23 /3. 
81 Gustafson, Ragnar, Malmö Tea
ter - dess första två decennier (I 809 

- 29 ) . 2. - MFA. 42 ( 1974), s 45 

- 74. 
82 Kultur som allemansrätt. Ideer, 
synpunkter och förslag för det fort
satta publikarbetet, sammanställning 
av enkät bland Skådebanans medlem
mar och ombud. [U tg av Skådebanan 

i Malmö.] Malmö 1974. 27, (7) s. 
83 Sjögren, Henrik, Malmö stadstea

ter 30 år. - Arb. 22 /9. 
84 30 år med Malmö-Thalia. [Mal
mö stadsteater 30 år.] Teckningar: 
Ludvig Johnson. Urval: Ove Sandell. 

[Malmö] 1974. 70 s. 

J. Arkeologi 

85 Jönsson, Karna, Rapport om 
grophus i Fosie, Malmö. - Kring 

Malmöhus. 4 ( 1973/74), s 90- 103. -
Tilläggs 104- 116: Lepiksaar, Johan
nes, Trehögsparken, Fosie sn, Skåne. 
Osteologisk undersökning. 
86 M andahl, Aina, En puzzelbit i 
Oxies historia. [Utgrävning av grop

hus.] - Kring Malmöhus. 4 (I 973 / 
74 ), s 117- 131. Tilläggs 132- 146: 
Lepiksaar, Johannes, Grophus i Oxie 
by. Osteologisk undersökning. 
87 Salomonsson, Bengt, Rapport om 
ett boplatsfynd vid Kastanjegården, 
Malmö. - Kring Malmöhus. 4 ( 1973/ 



74), s 21-34. Tilläggs 35- 42: Bul
ten, Birgitta, Rapport över undersök
ning av keramikskärvor från Kastanje
gården och kv. Bronsyxan i Malmö. 
88 - Skogholm - en borganlägg

ning i Fosie. - MFÅ. 42 ( 1974) , s 180 
- 183. 
89 - Äkta eller falskt. [Fynd av äkta 
och diskutabla förhistoriska ristningar 
från Malmöområdet.] - Kring Mal

möhus. 4 ( 1973/74 ), s 9- 17. - Till
lägg s 1 8- 20: Laufeld, Sven, Geolo
gisk och paleontologisk bedömning av 
två artefakter. 
90 Widholm, Dag, En bronsålders
boplats vid Kvarnby. Undersökning 
1 969. Med "Bestämning av benmate
rial från Kvarnby" av Ove Persson. -

Kring Malmöhus. 4 ( 1973/74 ), s 43 
- 89. 

K. Histo.ria 

91 A[ndersson], H[elge] , Ett 60-års
minne. Tre kungar spred glans över 
Malmö. - SkD 16/12. 
92 - Kungamöte i Malmö för jämnt 
450 år sedan. [Malmö recess 1524.J -
SkD 24/8. 
93 Andersson, Ingvar, Skånes histo
ria. Senmedeltiden. Sthlm 1974. 476 s. 

37 pl. 
94 Bager, Einar, Kring silverskatten i 
kvarteret Druvan. - MF Å. 42 ( 1974), 
s 15- 30. 
95 Jaensson, Inger, Malmö belägring 
16n - Kring Malmöhus. 4( 1973/ 
74), s 157- 162. 
96 Modeer, Kjell A, Trekungamötet 
Gustaf V:s ide? Nej, Wallenbergs! -

Elbogen. 4(1974 ) :4, [4 si folder]. 
97 Polfeldt, lngegerd, Från kvarte
ret Druvan till myntkabinettet [på 
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Malmö museum]. Rapport om 1888 

års jordfynd. - MF Å. 42 ( 1974 ), s 3 I 
- 36. 

L. Biografi 

98 A[ndersson], H[elge], "Series pas
torum" till Husie kyrka. - SkD 25 /5. 
99 MIM-matrikel. Medlemmar de
cember 1973. [Utg av] MIM, Mark-
nadsföreningen 

1974. (30) s. 

Malmö. Malmö 

SARSKILDA PERSONER 

100 Persson, Tore, På [Henning Ol
sen J A n c k a r g r i j p s tid. En stu
die i livet i Malmö med omnejd efter 
Roskildefreden 1658 . .. - Limham

niana. 1974, s 23-24, 26- 30, 32- 39. 
1o1 Bag er, Elsebeth, Haquin B a 
g e r sådan han framträder i Dagligt 
Allehanda. Seminarieuppsats. [Lund] 
1974. 60 bl. Duplic. 
102 [Björklund, Richard. Artiklar 
med anledning av hans bortgång.] -

Arb. 9/ 7. (Arne Aspelin & Thure 
Thörn. ) - SDS 1f7. (Nils Lindha
gen.) 
103 Prahl, Egon, Morten Bussar t 
byggde Malmöhus och Svaneholm. -
Ystads Allehanda 18/5. 
104 - Morten Bussart och Mal
möhus. - Byahornet-Skåneland. 33 

( I 974 ) :2, S 22- 25. 
105 Bäckman, Anna-Lisa, "Man 
vill tillhöra de ledande". [Intervju 
med Hans C a v a 11 i - B j ö r k m a n, 
Skandinaviska Enskilda Banken.] -

DN 17/2. 
106 A[ndersson ], H[ elge ], Byskollära
re från Husie blev professor i musik. 
[Jöns Peter C ro n ha m n.J - SkD 

18/7. 



107 Janstad, Hans, Dog i fängelse 
för sina åsikter? [Janne Damm.] -

Arb. 22 /9. 
1 08 Dieden, släkten. - Svenska 

släktkalendern. 19(1974), s 133- 139. 
109 Allansson, Ove, Nils Fred
r i c son - sjöman och sjöskildrare 
- punkterar romantiken. - Arb. 

31 /7. 
l lO Klockare, Sigurd, Marxisten Per 
Albin [Hans so n.J - SIA. 1974:21, 
s 34- 35, 46. - Även pub! i Arb. 
18/ 10. 
l l l - Den unge Per Albin - marx

isten. Sthlm 1974. 309 s. 
112 Höjer, Signe, Fira skymning. 
R esor i rummet. Sthlm 1974. 138 s. 
113 Ju ngbeck, Allan, Före stress och 

statusjäkt. Malmö 1974· 181 s. 

1 14 - Ouvertyr. - Byahornet-Skå

neland. 32 ( 1973 ) :1,s r- 4. 

115 Bodman, Erik, Sådan var han 
- Malmös förste polisuppsyningsman 

[Jacob Kis t ner]. - KvP 25 /3. 

116 Larsson, William, Generallöjt
nantens societetsskandal : Gick till tea
tern men skrev filmhistoria. [Georg af 
K I er c k e r.] - SkD 16/2. 

l 1 7 Matsson, Ragnar, En bortglömd 
trettitalist. Gösta L ars so n. - Stu

diekamraten. 55 ( 1973 ) :6, s 1 10- 1 1 r. 

118 Persson, Christer, Gösta Lars
son. Arbetarförfattare i förskingring

en. - Arb. 24/7. 

l 19 Olsson, Ingrid, Denna fantas
tiska man med sina märkliga maski
ner. [Carl Gustaf Lek ho 1 m.] -

Arb. 19/5. 

120 Munck af Rosenschöld, Th, Leif 
L j u n g b e r g in memonam. 

MFA. 42 ( 1974), s 5- 8. 

121 Ruhmen, Sven-Oskar, När Frans 
[Ni I s son] tycker - då lyssnar Pal
me och Sträng. [Intervju.] - AB 2/ 1 r. 
1 22 Mattsson, Dan-Eric, Vid ett 
bord på Savoy. [Intervju med Claes 
Lindskog om Fritiof Ni Is son Pira

ten.] - Vår bank. 1974:4, s 14- 15. 
123 Winding, Hans, Bo-årige [Erik 
AJ 0 h I s son från Malmö expert 
på tips och affärer. - SDS 25 /6. 
124 Richter, Jan, Edvard Pers

s o n. Sthlm 1974. 272 s. 
125 Frankel, Göran, Jacques W e 
r u p och den saknad vi alla bygger 
våra liv på. - Helsingborgs Dagblad 

8/5. 
126 Lindgren, Sören, Med Jacques 
Werup i Malmö. - Ystads Allehanda 
11 /4. - Även pub! i Norrköpings Tid
ningar- Östergötlands Dagblad 3/7. 
127 Andersson, Helge, Malmö får 
centrum för folklig kultur. [Projekt 
i anslutning till Per-Erik W i 11 ös 
skulpturgrupp "Så minns jag Husie".] 

- SkD 29/ 10. 

M. Folkkunskap 

l 28 Carlsson, Ziew, Spökerier i Östra 
Skrävlinge [och på Katrinetorp]. -
Byahornet-Skåneland. 32 ( 1973 ) : 1, s 
20- 21. 
1 29 Gerleman, Catharina, Minder
årigas arvslott i Malmö under förra 
hälften av 1500-talet. Uppsats i folk
livsforskning .. . [vid Lunds universi

tet]. [Lund] I 974. 2 l bl. Duplic. 
l 30 Stenberg, Per, Kirseberg i Mal
mö. En etnologisk undersökning av 
en förstad. [Seminarieuppsats.] [Lund] 

1973· ( 92 ) bl. Duplic. 
13 r Svensson, Inga-Lill, Byggnader 
och boende på Sandgatan i Kirseberg 



r972. [Seminarieuppsats.] [Lund] r972. 
39, (3 ) s. Duplic. 

N. Topografi 

r 32 Almer, Tage, Sanerade miljöer. 
Sthlm r972. - S 7- ro: Miljöfrågan 
och ett besök i Malmö. 
r 33 Aurell, Bengt, "Kulturspelet". 
[Restaurering av kulturhus i Malmö.] 

- Stadsbyggnad. 4o ( r974 ) :4/5, s ro5 
- ro8. 
134 Himmelstrand, Folke, Malmö 
kongresstaden med anor från 1200-ta
let. - Kommunal tidskrift. 7( r974 ) : 

ro, S 434- 436. 
r35 Hitta rätt i Malmö. [Utg av] 
Malmö kommun. Malmö r 974. 28 s. 
(Vårt Malmö. Specialnummer.) -
Föreligger även i övers till 8 invand
rarspråk. 
r36 Holmqvist, Lasse, Skåne. Sthlm 

r974· 359 s. - Malmö, s r62- r96. 
r37 Larsson, Hanna, Glimtar från 
Rönneholmsvägen i Malmö år r 9 r 4. 
- Byahornet-Skåneland. 32 ( r 973 ) :3, 
s 23-24. 
r 38 Levande centrum. Arbetet-spe
cial om Gamla staden. - Arb. Spe
cialnummer 9/ ro. r 6 s. 
r39 Lundberg, Arne, Välkommen 
till Malmö! - Kommunal tidskrift. 

7 ( r974 ) :ro, s 432-433. 
r40 Magnusson, Christer, Malmö 
mellan i går och i morgon. Text och 
red: Jean Bolinder. Malmö r974· 
( 60 ) s. 
r4r Malmö och Sydsvenskan. [Intro
duktion för nyinflyttade utg av] Syd
svenska Dagbladet Snällposten. Mal

mö r973· r29, (2) s. 
r 42 Några sevärda och omistliga 
kulturbyggnader i Malmö. [Utg av] 

r29 

Malmö kommuninformation. Malmö 
r974· (ro) s. - Även med engelsk ti
tel och text. 

143 Punkt [pseud för Ragnar Gus
tafson], [Gamla Malmöbilder.] 
SDS, "måndags-serie'', 7/ r-r/7, 2/9 
- 30/ r 2. (Forts från föreg år.) 

r44 - Husesyn. [Artikelserie.] 
SDS. 8/7. S :t Petri kyrka. - r 1/7. 
Malmöhus. - r5 /7. Dringenbergska 
gården, Jörgen Kocks hus. - r8/7. 
Kompanihuset. - 22 /7. Tunneln. -
25 /7. Rosenvingehuset. - 29/7. Ba
gerska huset, Niels Kuntzes hus. -
r /8. Thottska huset, Diedenska huset. 
- 5/8. Flensburgska huset. - 8/8. 
Berghska huset, R esidenset. - r 2/8. 
Hedmanska gården. - r 5/8. Aspe
grenska huset, Ekströmska huset, 
Faxeska huset. - r 9/8. Lugnet i Möl
levången. - 22 /8. Rönneholm. -
26/8. Annellska huset. 

r 45 Rosborn, S ven, Malmös medel
tida topografi. - Kring M almöhus. 

4(r973/74), s r47-r56. 

r 46 Välkommen till Malmö. En bok 
till den nyblivne malmöbon. 5 uppl. 

Sthlm r974· r55 s. 

SÄRSKILDA BYGGNADER 

r47 Jörgen Kocks hus. Jörgen Kocks 
hus - här sammanträder och stude
rar 8000 kockumare om året. - Koc
kum information. r 7 ( r 974 ) :3, s 8- ro . 

r 48 M argaretapaviljongen. Anders
son, Helge, Margaretapaviljongen -
traditionsrikt sommarkafe i Malmö. 
- Byahornet-Skåneland. 33(r974) : 

5/6, s 34- 36. 

r49 - Larsson, William, Greta Gar
bo (?) och kungligheter har gästat 



Margaretapaviljongen i Malmö. -

SkD 24/8. 
150 Niels Kuntzes hus. Anderberg, 
Jan-Olof, "Världens vackraste källa
re" hittad i Niels Kuntzes hus. - SkD 

6/7. 
151 - Bräutigam-Ericson, Ingrid, 
Fem sekler väggmålningar i kulturhus 
på Östergatan. - SkD 10/5. 
152 - Rosborn, Sven, Niels Kuntzes 

hus. - Ale. 1974:2, s 42-43. 
I 53 Tullhuset, Gamla. Bengtsson, 
Rickard, Stora tullhuset i Malmö 1876 
-1973. - MFA. 42 (1974), s 105-
128. 

SÄRSKILDA ORTER OCH OMRADEN 

154 Lilla torg. Modeer, Kjell A, 
Lilla torg. [Presentation av de gårdar 
och hus som inramar torget.] - Elbo

gen. 4(1974) :1, [3 si folder]. 
155 Limhamn. Larsson, Gerhard, 
Förändringar i fiskeläget. - Limham

niana. 1974, s 40-51, 53- 55. 
156 Pildammarna. Janstad, Hans, 
Hit får bara en -person komma. [Ön i 
Pildammarna.]-Arb.-SkD 27/10. 
15 7 Rostorp. Larsson, Bertil, Ros
torp blev symbolen för den idealiska 
boendeformen. - SkD 1/12. 

KARTOR 

1 58 Karta över Malmö. Skala 1 : 

10000. Upprättad av Malmö stads
byggnadskontor, Stadsingenjörsavdel

ningen, l januari I 973. [Ny uppi.] 
Malmö 1973. 155 X 1 69 cm. [Med] 
Namnregister. 104 s. 
I 59 Malmö. Karta med: turistinfor
mation, sevärdheter, kommunikatio
ner, adressnummer, gaturegister, allm 
upplysningar. Skala 1 : 10000. Sthlm 

1974. 96X87, 96X48 cm. 

160 Modeer, Kjell A, Malmö stad i 
fågelperspektiv. Om Franz Sedivy och 
hans malmöbilder. - MFA. 42 ( 1974), 
s 37- 44. Med utvikbar karta över 

Malmö 1914 (39 X5 7 cm) . 
161 SDS karta över Malmö. Skala 
1 : 1 2000. Med gaturegister och buss
linjer. Ritad av Kjell Nilsson, Leif 
Hantorp. [Ny uppi.] Malmö 1974. 
56x68, 34x31 cm. 

0. Samhället 
1 62 Aktuell statistik. [U tg av] Mal
mö kommun. Drätselkontoret. Plane

ringsavdelningen. [1] (1974) -. Mal
mö. 
1 63 Några fakta om Malmö. Kartor 
och statistik. En redovisning samman
ställd av Drätselkontorets statistikav

delning i Malmö. Malmö 1974. 26 s. 
164 Samhället, invandrarna och för
svaret. En attitydundersökning i Mal
mö sommaren 1972. [Av] Harald 
Swedner ... Sthlm 1974. 123 bl. (Psy
kologiskt försvar. 61. ) Duplic. 
165 V em jobbar med vad i Malmö? 
[Utgav] Malmö kommuninformation. 

Malmö 1974. (36) s. 

FORVALTNING, STADSPLANERING 

166 Ahlström, Olle, Hur skall det bli 
i Gamla staden? [Förslag till disposi
tionsplan.] - Asfaltblänk och vatten

stänk. 1974:2, s 5-8. 
1 67 Andersson, Jane, Rationalise
ringsverksamheten i Malmö kommun. 
[Seminarieuppsats vid] Socialhögsko

lan, Lund. Lund 1973. 22, (4) bl. 
Duplic. 
1 68 Bara, Burlöv och Svedala - nya 
stadsdelar i Malmö? [Ledare.] - SDS 

15/2. 



169 Bauer, Catharina, Levande cent
rum, slutet city. [Malmö.] - SvD 19/7. 
170 Bygg inte glashus! [Stadshuspro
jektet.] - SDS 7f3. - Diskussionsin
lägg 12/3 av Rolf R Thies med gen
mäle av red. 
171 C[arlsson], Bj[örn], Malmöper
sonalen: stadshuset dålig arbetsmiljö 
redan på planeringsstadiet. - Kom
munaltjänstemannen. 38 (1974) :{, s 
16-17. 
172 Centrala Malmö. Uppfattnings
studie. U tg av M almö stadsbyggnads
kontor. [Försök att beskriva några drag 
i malmöbons uppfattning, upplevelse 
av stadens centrala delar. Den sociolo
giska delen av Stefan Dahlberg.] Mal

mö 1973. 30, ( 11 ) s. 
1 73 Dispositionsplan för Limhamn. 
U tg av Malmö stadsbyggnadskontor, 
Översiktsplanebyrån. Med Bilaga 1-

3. Malmö 1974. 53, 33, 30, 27 bl + 
kartbl (i ficka ) . 
1 74 Fredricson, I an, & Håkansson, 
Lennart, Kartläggning och analys av 
planerings- och beräkningsmetodiken 
för projektområdet Bellevuegården i 
Malmö enligt Kelp 1973- 77. [Semi
narieuppsats vid] Socialhögskolan, 
Lund. Lund 1973. 34, (3) bl. Duplic. 
175 Gamla staden. Principer för 
framtida miljö och trafiksanering. 
[Utg av] Malmö stadsbyggnadskon
tor. De tal jplanebyrån. [Malmö 197 4.] 
[ 1 26] s. 3 kartor. - Utgör huvudbilaga 
A- B till Malmö kommunalfullmäk
tiges handlingar. Bihang 210, 1974. 
176 Gennser, Margit, Våga eller inte 
våga? [Stadshusprojektet.] - SDS 
18/6. 

I 77 HTP [huvudtidplan] Oxie, XO 

--74. 1974-03-20, rev 1974-04-22. 
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[Utg av Fastighetskontoret, Malmö.] 
Malmö 1974. 29 bl. 4 bilagor i ficka. 
1 78 Hultin, Olof, Striden om glas
huset. [Stadshusprojektet.] - AT. Ar
kitekttidningen. 1974:17, s 14. 
1 79 Insulander, Eva, Politiker, stads
planerare, husbyggare och arkitekter : 
planera mänskligt - planera barn
vänligt. [Rosengård.] - Socialnytt. 

1974:5, s 26-33. 
180 Juhlin, Dag, Ronnby, Alf, & 

Urwitz, Viveca, Rosengård. Allmän 
beskrivning . .. [Utg av] Malmö so
cialförvaltning. Tredje socialbyrån. 
Malmö 1974. 23 bl. 1 karta. - Diskus
sionsinlägg av Alf Ronnby i AB 6 / 11 . 

181 Källsbo, Arne, & Lundgren, 
Gert-Inge, Landskap och bebyggelse. 
[Utgav] Sydvästra Skånes kommunal
förbund. Malmö 1974. 49 bl. 
182 Källstrand, K-A, Festligt, färg
rikt shoppingcenter - kronan på ver
ket i Caroli City. - Stadsbyggnad. 

40(1974) :4/5, s 139-146. 
183 Lundström, Tore, Så här förde
las pengarna 1974. - Vårt Malmö. 
1974:våren, s 2- 3. 
184 Malmö kommun. Budget 1975. 
[Utg av Drätselkontorets planerings
avdelning. Utarb av Bertil Fundahn.] 

[Malmö] 1974. 47 s. 
185 Nilsson, Bertil, Om en svart 
skandal. [Kommunal sotning i Mal
mö.] - SDS 1 7 /6. 
1 86 Nordstrand, Lars, "Öppen pla
nering". [Kulladal.] - Stadsbyggnad. 

40 (1974) :4/5, s 93- 96. 
187 Närmiljöundersökning. [Utförd 
av Bostadshygieniska avdelningen vid] 
Malmö hälsovårdsnämnd. 1. Nydala. 
Malmö [ 1 94 7]. 1 6 bl. Duplic. 
188 Ofin, Olle, & Ander, Hans, 



Nordöstra Malmö- Bulltofta - från 
översiktsskiss till dispositionsplan. -

Stadsbyggnad. 40(1974):4/5, s 78-
82. 
189 Ollen, Joakim, Förhala inte om
prövningen av stadshuset. - KvP 

I 7/6. 
190 R eepalu, Ilmar, Översiktlig pla
nering i centrala Malmö. - Stads

byggnad. 40(1974 ) :4/5, s 83-87. 
191 R egional service. [Utgav] Insti
tutionen för kulturgeografi och eko
nomisk geografi vid Lunds universitet 
[och] Sydvästra Skånes kommunalför
bund. Lund & Malmö. Etapp 1. 1973. 
66, 6 bl. - Etapp 2. 1974. 75 bl. 
192 Stadshusprojektet i Malmö. [Av] 
Rolf Thies. - Press och personal om 
stadshusprojektet. - Den nya arbets
platsen blir till. - Arkitektur. 74 

( 1974) :9, s 14- 18, 26. 
193 Svenning, Olle, Romantisera 
inte eländet och misären på gamla ös
ter i Malmö. [Östergård.] - AB 19/6. 

194 Szegö, Janos, Befolkningstäthet, 
markanvändning, planering. Total be
folkningstäthet som centralt element i 
en modell för beskrivning, analys, pla
nering av städers aktivitetsmönster. 
[Akad ~vh, Lund.] 1- 2. [Lund] 1974. 
(Meddelande från Lunds universitets 
geografiska institution. Avhandlingar. 

73· 1974.) - Bl a Malmö. 
195 Så här styrs Malmö kommun. 
Text: Curt Åke Olsson. Red: Jan Hen
derup. Utg av Malmö skolstyrelse. 

Malmö 1974. 61 s. 

196 Waldhör, I vo, & Brunnberg, 
Klas, Planering av gamla staden i Mal

mö. - Stadsbyggnad. 40( 1974) :4/5, s 
88-92. 

är avslutat men en mängd grannskaps
aktiviteter lever vidare. - Socialt fo

rum. 10 ( 1974) :8, s 464-469. 
198 Örestad - kampen om framti
den. Kompendium med studieplan. 
Utg av K ampanjen mot Örestad. [An
derslöv] 1974. 27 bl. 
199 Östergårdsprojektet. Slutrap
port. [Av] Gunnel Andersson ... [Utg 
av] Statens råd för byggnadsforskning, 
Socialstyrelsen, Malmö kommuns fas
tighetskontor, Malmö socialförvalt
ning, Sociologiska institutionen vid 

Lunds universitet. M almö 1974. 31 7 s. 
200 Östergårdsprojektet avslutat. -
Från byggforskningen. I 6 ( 1974) :6, s 

7- 9. 

RATISVASEN 

201 Andersson, H elge, Gravidyll er
inrar om blodig Malmötragedi. [Mor
det 183 7 på Hans Canon, föreståndare 
för fängelset på Malmöhus.] - SkD 

30/9. 
202 - Hans Canon. Fängelseföre
ståndare med tragiskt slut. - MF A. 
42(1974) , s 129-135. 
203 Bodman, Erik, Skräddare, sko
makare och drängar blev Malmös 
första poliser. - KvP 18/3. 
204 Frost, Gunilla, & Jönsson, Alva, 
Olaga hot - misstänkt farlig alkoho
list - bedömningsprinciper hos Mal
möpolisen. [Seminarieuppsats vid] So

cialhögskolan, Lund. - Lund 1974. 
66, ( 6) bl. Duplic. 
205 Janstad, Hans, Varsågod, 100 
års brottslighet - men endast för 
gruppbesök! [Polismuseet i Malmö.]

Arb.- SkD 17/3. 
206 Malmöpolisen 100 år. General-

197 Werner, Bo, Östergårdsprojektet program utg av Malmö polismäns 



gymnastik- och idrottsförening. [Mal

mö] 1974· 80 s. 
207 Malmöpolisen 1874- 1974. Rap
sodiska glimtar från Malmö-polisens 
l oo-åriga verksamhet. Sammanställda 
och red av Britt-Inger Nord. Malmö 

1974· 92 s. 5 pl. 
208 Santesson, Arne, & Jönsson, Gö
ran, Gränsbestämning mot allmänt 
vattenområde. [Utbyggnaden av Mal
mö hamn och Kockums varv.] -

Stadsbyggnad. 40 (1974) :4/5, s 97-
102. 

SOCIALA FRAGOR 

209 Arbetslöshet och socialhjälp i 
Malmö. Utveckling, samband och 
struktur. [Utg av] Malmö socialför

valtning. [Malmö 1974-J 35, (7) bl. 
Duplic. 
2 ro " . . . att ta hand om det dyrba
raste vi har" . [Intervju med Maj 
Lundgren om barnavårdscentraler i 

Malmö.] - Ronden. 14 (1974) :2, s 4 
- Il. 

211 Björck, Ingela, Tomma lägenhe
ter samlande hemvist för "höghus
folket". [Projekt "Sofia" i Rosengård.] 

- SDS 8/5. 
212 Bodin, Ann-Christine, & Lysan
der, Eva, Trettio kvinnliga textilarbe
tare i M almö. [Seminarieuppsats i et

nologi.] [Lund] 1973. ro5, ( I 7) s. Dup
lic. 

213 Bostadsbyggnadsprogram I 974 
- 78 för sydvästra Skåne. [Utg av] 
Sydvästra Skånes kommunalförbund. 

Malmö I 974. ( 4 ), 30, ( 4 ) bl. Duplic. 
214 Daghemmens utemiljöer. [Av] 
Gunnar Erwe ... Utg av Malmö so
cialförvaltning. [Malmö l 974.] 68 bl. 
Duplic. 

1 33 

215 Danman, Gunnar, Om nöd
hjälpsarbete, understödsrum och tum
vantar. [Arbetslöshetsbyrån.] - Syn

punkten. 11 (1974) :1, s ro- 13. -
Forts på artikel i föreg årg, h 3/4. 
2 1 6 Detta är MKB. En dialog mel
lan nu och då. [Samtal mellan Sture 
Nyström och Axel Svensson om Mal
mö kommunala bostadsaktiebolag.] -

Skånehem. 22(1974) :1, s 4- 5, -
Med ytterligare reportage från MKB, 

S 7, 9, l I. 

217 Furst, Suzanne, Johnsson, Be
rith, & Rosati, Inger, Den långa vän
tan på uppehållstillstånd och arbets
tillstånd - orsaker och konsekvenser. 
[Malmö.] [Seminarieuppsats vid So
cialhögskolan, Lund.] Lund 1974· 68 
bl. Duplic. 
2 l 8 Gasslander, Kurt, M ånsson, 
S ven-A xel, & Ronnby, Alf, Rosen
gårdsrapporten: En studie av barns 

uppväxtvillkor. Lund 1974· 196 s. 
Duplic. 

2 I 9 Gauffin, Bengt Göran, Tjänst 
eller förtjänst ? [Färdtjänsten i Mal
mö.] - SDS 27(3. - Diskussionsin
lägg 4/4 av Egon Göransson och Bo
Göran Ohlsson. 

220 Erlandsson, Bengt, & S vensson, 
Lars-0, En orientering om den frivil
liga nykterhetsvården. Med utgångs
punkt från Malmö kommun. [Semina
rieuppsats vid] Socialhögskolan, Lund. 

Lund 1974· 48, (5) bl. Duplic. 

221 Halmberg, S verker, En studie 
över invandrarna, deras bosättning 
och flyttningsmönster i Malmö. [Semi
narieuppsats vid] Socialhögskolan, 

Lund. Lund 1973· (6), 58, (22 ) bl. 
Duplic. 
222 Hultgren, Marianne, & Löv-



gren, Inga, Omhändertagande för ut
redning - tillämpning och uppfölj
ning vid barnavårdsnämnden i Mal
mö. [Seminarieuppsats vid] Socialhög

skolan, Lund. Lund 1974· 49, (6 ) bl. 
Duplic. 
223 Janstad, Hans, Färgstarka kvar
ter - där humlorna surrade. [Prostitu
tionen på Humlegatan.J - Arb.- SkD 

2 l /4. 
224 Johansson, Börje, Bostadsbyg
gandet i Malmö under l 960- och 
l 9 70-talen. Stadsbyggnad. 40 

( 1974) :4/5, s ro3- ro4. 
225 Karlsson, L ennart, Landets förs
ta Metall-förening jubilerar. [Malmö 
jernarbetares fackförening/Svenska 
metallindustriarbetarförbundet. Avd. 

4.J -Arb. 23 /1 r. 
226 Källström, Sten, Bostadsrenove
ring [i Malmö]. - Stadsbyggnad. 40 

(1974):4/5, s l09- 1ro. 
227 Linuson, Ebba, Efter ett år på 
Idet [fosterhemskollektiv J: Fler vet vi 
kan hjälpa unga. - SDS 3/7. 
228 Milde, Dag [pseud för Dagmar 
Sjödin-Lundquist], Rosengård är bätt
re än många andra bostadsområden. 
-- AB 28/ ro. 
229 Rapport över bostadsundersök
ning inom delar av Möllevången och 
Södra Förstaden i Malmö. [Utg av] 
Malmö hälsovårdsnämnd. Bostadshy

gieniska avdelningen. Malmö [ l 974]. 
( l 7) bl. Duplic. 

230 Olsson, Margareta, Ronnby, 
Alf, & Urwitz, Viveka, SOFIA [So
cialförvaltningens och Fritidsförvalt
ningens integrations- och aktivitets
program i Rosengård] vill aktivera. -
Synpunkten. 11(1974) :2, s 12- 13. 
231 Ronnby, Alf, Grannskapsarbete 

i Rosengård. [Projekt "Sofia".]-AT. 
ArK:itekttidningen. 1974:17, s ro- 1r. 
- Socialt forum. ro ( l 974) :8, s 4 70-

474. 
232 Sjöström, Kurt, & Sjölund, 
Christer, Socialjouren i Malmö har or
ganiserats om. - Socialnytt. 1974:2, s 

34- 37. 
233 Skoglund, Lotta, Segevångsgår
den, ett hem för "gubbar" i Malmö. 

- Pockettidningen R . 4 ( l 974 ) :5, s 24 
- 30. 
234 Sturm, Claes, "Operation Sofia" 
i Malmö: Tomma våningar blir träff

punkter. [Rosengård.] - DN 28/5. 
235 Svanström, L eif, & Urwitz, Vi
veca, Integrering med sjukvården kan 
dölja de sociala problemen. - Socio

nomen. l 7( l 974) :9, s lO- l 2. 
236 Swedner, Harald, Invandrarfrå
gan: Det finns inga enkla, radikala, 
lösningar. [Malmö.] Lund l 974. l 2 bl. 
Duplic. 
237 Svenning, Olle, Sluta förfölj a 
folk på Rosengård - låt dem bestäm
ma över sin egen miljö! - AB 23 / ro. 

238 Sysselsättningen l 970- 73. [U tg 
av] Sydvästra Skånes kommunalför

bund. M almö 1974· ro, ( 14) bl. Dup
lic. 

239 Thorsson, Håkan, Den ( o ) bot
liga narkomanin. [Reportageserie.] -

SDS 29 /7, l /8, 4/8, 5/8. 
240 Vi söker en ny människosyn. 
[Narkotikagruppen vid Malmö so
cialförvaltning.] - Synpunkten. l l 

( 1974 ) :3, s 6- 9. 
241 Aberg, Lars, Fritidsgårdarna -
till vad nytta? - SDS 22 /2. 

P. Teknik, industri, kommunikationer 

242 Afalmberg, Thomas, Nytt Kak-
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näs i Malmö. [Driftcentral i Jägersro
området för södra radio-fjärrnätsom

rådet.] - Verket och vi. 1974 :9, s 24 

-25. 

243 Sönnerberg, S ven, Malmös nya 
larmcentral. - Brandförsvar. 11 

( 1974) :5, s 15. 

BYGGNADSTEKNIK OCH 

KOMMUNAL TEKNIK 

244 Andersson, Bengt, & Hilmer, 
Anders, Försöksstation för spillvatten 
ger nödvändiga basfakta för fortsatt 
utveckling. [Sjölunda.] - Hygienisk 

revy. 62 ( 1973 ) :8, s 358-366. 

245 Bergdahl, Ulf, & Boije, L , Barn
stugor behöver bullerskydd. Malmö 
utreder störningar från trafiken. -

H ygien & miljö. 63(1974) :2, s 4- 7. 

246 BP A-bygge Europa-störst. [Kon
torshuset " Tre Skåne", Kockums 
svetshall samt Konsthallen.] - Bygge 

och bostad. 1974:8, s 8- 11. 

247 Brynolw, Kurt, Våra vattenkäl
lor. Vattenförsörjningen i Malmö i 
gamla tider. - Asfaltblänk och vat

tenstänk. 1974 :4, s 22-23. 

248 Camper, Hans, Malmö avfalls

verk. - Stadsbyggnad. 40(1974) :4/5, 
s 126-129. 

249 Carlestam, Gösta, H err M agnus
son m fl sover inte gott om na tten. 
[Koncessionsnämndens för miljöskydd 
beslut om åtgärder mot trafikbullret 

vid Nobelvägen.] - Plan. 28 ( 1974) :5. 
s 264-269. 

250 Ericsson, Gösta, Inre Ringvägen 
- rapport från "byggarna". - Asfalt
blänk och vattenstänk. 1974:3, s 14 
- 16. 

251 Karlsson, Kurt, Stadionområdet 
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i Malmö. - Stadsbyggnad. 40 ( 1974) : 

4/5, s 130- 133. 
252 L eander, Bo, Klagshamnsverket 
i Malmö. - Byggnadsvärlden. 65 

( 1974) :3, s 20, 22- 23, 52 . 
253 L iljedahl, Bo, Avsnitt med bara 
asfalt i överbyggnaden på Malmös 
största trafikled ... [Inre Ringvägen.] 

- Byggnadsindustrin. 44(1974) :28, s 

30- 31 . 
254 Luftföroreningsutsläpp i Mal
möhus län. [Utg av] Länsstyrelsen i 
Malmöhus län. [Malmö] 1973. 62 bl. 
Duplic. 
255 Lundquist, Holger M , Tre Skå
ne - imponerande tegelkomplex. -

Tegel. 64(1974) :3, s 12-15. 
256 Malmö sparbanks huvudkontor. 
- Byggnadsvärlden. 1973 :11 /12, s 242 

- 243, 262. 
257 M elchert, Johan, Våra vatten
källor. - Asfaltblänk och vattenstänk. 

1974:3, s 9- JO. 
258 Nyren, Carl, Lärarhögskolan i 
Malmö. [Tillbyggnaden.] - Bygg

nadsvärlden. 65(1974) :5/6, s 23-24. 

259 Persson, Bo L ennart, & Rylan
der, Håkan, R ecirkulation av lakvat
ten vid avfallsupplag. [Malmö avfalls
upplag i Lomma.] - Stadsbyggnad. 

40(1974 ) :JO, s 240-244. 
260 Pildammstornet. [Vattentornet i 
Pildammsparken.] - Asfaltblänk och 

vattenstänk. 1974:2, s 11. 
261 R egionalt avlopp. Etapp Il. 
Förslag till utbyggnadsprogram. [Ut
arb inom Sydvästra Skånes kommu

nalförbund.] M almö 1973. 79, (39 ) bl. 
262 R ehn, Claes, Trafikbullerprob
lem i Malmö. - Stadsbyggnad. 40 

( 1974):4/5, s 111- 117. 
263 Sjöö, Manthe, Böndernas hus i 



Malmö ["Tre Skåne"] - en rustik och 
massiv tegelbyggnad. - Byggnads

konst. 66 ( 1974): 11 , s 32, 35- 36. 
264 - Nya landstatshuset i Malmö. 

- Byggnadskonst. 66 ( 1974) :5, s 42, 

45- 46, 49· 
265 - SE-Banken har ny- och om
byggt helt kvarter i Malmö. - Bygg

nadskonst. 66(1974 ) :12, s 31-33. 
266 - Sopförbränningsstation på 
Sjölunda skall ge Malmö fjärrvärme. 

- Byggnadskonst. 66 ( 1974) :3, s 34, 

37-38. 
267 Swedenborg, B, Nya vattentorn 
i Malmö. [Hyllie och Oxie.] - Stads

byggnad. 40(1974) :4/5, s 134-138. 
268 Thorselius, Göran, Malmö sat
sar på gång- och cykelvägar. -Asfalt

blänk och vattenstänk. 1974 :3, s 7-9. 
269 Tre Skåne. [Gemensamt kon
torshus för Skanek, Skånemejerier och 
Skånska Lantmännen.] Malmö 1974. 
Il s. 

270 Atervinning av hushållsavfall [i 
Malmö]. [Uppsats vid Miljövårdspro
grammet, Lund, av] Gunnel Erlands

son ... Lund 1973. 23 s. 

Oresundsförbindelserna : 

271 Andersson, Allan, Stoppa Öre
sundsbron. - Arbetaren. 53 ( 1974) : 

I 9, S 3· 
272 Andren, Gunnar, Undersökning 
visar: Öresund fungerar som mur. -

SDS 2 1/4. Med diskussionsinlägg 24/ 4 
av Åke Sundström och replik av Gun
nar Andren. 
273 Attelid, Tore, Snart hundra år 
sedan man först funderade på fast för
bindelse över Öresund. - Kommunal

arbetaren. 64 ( 1974) :15, s 28- 29. 
274 Bergström, Lennart Axel, Öre-

sundsbron: vårdkostnaderna och livs

miljön. - LuFS. 8( 1974) :2, s 4-7. 
275 Bilgrav-Nielsen, Jens, Ompröva 
Öresundsprojekten! - Liberal debatt. 

26(1974) :5, s 8-12. 
276 Broberg, Peter, Ett transport
korridorsystem. - AT. Arkitekttid
ningen. 1973:20, s 3-5. 
277 Gabrielson, Karl-Ivar, Danska 
regeringen vill avvakta om Öresunds
bron. [Intervju med Poul H artling.] -

Svensk politik. 1974:3, s 4, 6. 
278 H erlöfsson, Arne, Westman, 
Ann-Marie, & M elander, Barbro, 
Stoppa Öresundsbron. - Miljö och 

framtid. 2(1973) :10, s 8- 9, 14. 
279 Hjalte, Krister, Är Öresunds
bron lönande? - LuFS. 8(1974 ) :1, 

s4-5. 
280 Jarlås, Jan Erik, Varför inte 
tunnel Limhamn-Saltholm? - SkD 

19/ 10. 
281 Luthander, Torsten, Argument 
i brofrågan. [Med anledning av boken 
"Öresundsbron - den hotfulla bron" .] 
- SDS 28 /5. - M ed diskussionsin
lägg 10/6 av Barbro Melander och 
replik av Torsten Luthander. 

282 - Öresundsförbindelserna mås
te ses på lång sikt. - SDS 12 / 1. -
Med diskussionsinlägg 2 1/ 1 av Bo 
Larsson och 23 /1 av Torsten Luthan
der och Eskil Block. 

283 D e miljömässiga konsekvenserna 
av en fast förbindelse mellan Malmö 
& Köpenhamn. [Uppsats vid Miljö
vårdsprogrammet, Lund, av] Sten
Håkan Almström ... Lund 1974. 2 I s. 
284 Sagt i riksdagen. Öresundsbro
debatten 13 december 1973. - LuFS. 
8 ( 1974 ) :2, S I 1- 14. 
285 Schmitz, Arne, Nytt beslut om 



KM-bron kräver nya undersökning
ar ... - SDS II / l 1. 
286 Strandberg, Samuel, Tennsolda
ter vid Öresund. - DN 4/2. 
287 - Öresundsbron blir en dyr af

fär. - GP 13/3. 
288 Tobe, Erik, Öresund - sjöfart 
- överfart - underfart. - Liberal 

debatt. 26(1974 ) :1 , s 4-7. 
289 Utred konsekvenserna innan be
slutet tas! - A T. Arkitekttidningen. 

1973 :20, s 6-7. 
290 W alden, Thomas, Bromotstån
det utslag av gröna vågen-romantik. 

- AB 23 /4. 
291 W eggerup, Karl-Erik, Nej till 
svensk isolationism! - SDS l 2/5. 
292 Weib0l, Carl E G, Sig nej til 
Saltholm -- det vi! l0nne sig. - Poli
tiken. 16/4. 

293 Wretholm, Eugen, Bron över 
Öresund - ett vettlöst projekt. -

Veckojournalen. 1974:39, s 12- 13. 
294 Öresundsbron - den hotfulla 
bron. Sammanställd av Aktion Skåne
Miljö. R ed: Barbro Melander & Inge

gerd Wachtmeister. Sthlm 1974· 159 s. 
295 Öresundspendlingen maj l 973. 
[U tg av] Länsstyrelsen i Malmöhus 
län, R egionalekonomiska enheten. 
Malmö 1973. (8), 86 bl. (Länsstyrel
sens regionala trafikplanering. Bil. 2.) 
Duplic. 

296 [Om Öresundsförbindelserna 
dessutom ledare bl a i :] Arb. 20/4, 
30/5, 19/10, 14/1 1. - DN 6/1. - HD 
4/10, 15/ 10, 19/ 10. - KvP 8/5, 6/11. 
- SDS 20/4, I 7/8, 19/ 10, 4/ 11 , 9/ 11 , 
I 1/1 I. - SkD 21 /4, 28/5, 5/1 I. 

KOMMUNIKATIONER 

297 Ahlström, Olle, Prioriterade cy-
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kelgator [i Malmö]. - Stadsbyggnad. 

40 (1974) :4/5, s I18- 120. 

298 A[ndersson], H[elge], Förnäma 
"Grevebanan" [Malmö--Y stads järn
väg] har överlevt 1 oo år. - SkD 2 6 / 4. 
299 - Svunnen spårvägsidyll ute på 
öster i Malmö. [Linje 6.]- SkD 17/5. 
300 - Tio år sedan 3 :a_n [spårvägs
lin je] försvann. - SkD 15/ II. 

301 Halmgren, Yngve, Bygdens rike
dom höll på att stoppa "Grevebanan". 
- Ystads Allehanda 12/10. 
302 - Grevebanans hundraårsjubi
leum. - Järnvägsteknik. 42 ( 1974) :6, 
s 140- 141. 
303 Sturm, Claes, Putäll på er, gre
var, banan fyller hundra. [Malmö
Y stads järnväg.] - DN 14/10. 
304 Malmö-Ystads järnväg 1874-
1974. Jubileumsskrift sammanställd av 
Göran Thomasson och Frank Sten
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Aktuellt 1975 

Nja fynd från Malmö medeltid 

Stadsarkivets äldsta urkund rörande 
det medeltida Malmö är daterad 20 
dec 1353· Den som vill försöka få en 
detaljerad bild av hur staden Malmö 
såg ut under medeltiden vänder sig 
dock förgäves till det skriftliga mate
rialet. Först under 15-1600-talen 
når man Malmöborgarnas vardagliga 
miljö på ett tillfredsställande sätt. För 
att riktigt kunna förstå de ca 300 år i 
stadens historia som till största delen 
är försvunna för oss måste man tydli
gen söka andra vägar än historikerns. 
Medeltidsarkeologin är i detta sam
manhang den enda vetenskap som kan 
tillföra Malmöforskningen nytt arbets
material. 

Fram till och med år 1974 bestod 
Malmöarkeologin i innerstaden mest 
av övervakningsarbete då de stora 
schaktmaskinerna var i gång. Endast 
smärre provgrävningar utfördes. Det
ta arbete visade sig emellertid alltför 
otillfredsställande i vetenskapligt sam
manhang. Nya riktlinjer har därför 
utarbetats. Från och med år l 976 
kommer således all nybebyggelse inom 
det gamla stadsområdet att föregås av 
stora arkeologiska undersökningar. 
Detta systematiska arbete påbörjades 
redan år 1975· På två olika platser 
utfördes omfattande utgrävningar i 
samband med planerad nybebyggelse. 
Nedan ska mycket kort redogöras för 
en liten del av utgrävningsresultaten. 
Det är emellertid vår förhoppning att 

det medeltidsarkeologiska material 
som nu gömmer sig i museets magasin 
inom en snar framtid kommer att be
arbetas och publiceras. 

Den första stora utgrävningen sked
de i kv Neptun strax bredvid Hovrät
tens lokaler på väster. Åter en gång 
kunde det konstateras att A U Isberg 
s :r efterlämnade papper är av stort 
värde. Enligt Isberg skulle det näm
ligen i den västra delen av kvarteret 
ha utförts omfattande befästningsar
beten under 1690-talet. Det visade sig 
också mycket riktigt att de medeltida 
jordlagren på denna plats var bort
schaktade. Fynden som gjordes date
rades till det tidiga l 700-talet. 

I kvarterets östra del ut mot den 
medeltida Fiskaregatan påträffades 
medeltida bebyggelselämningar. Efter 
det att de kraftiga grundstenarna till 
det nyligen rivna Fiskargatshuset av
lägsnats, kunde diverse husgrunder 
från 1500-talet och framåt friläggas. 
Till denna tid hörde även en privet
konstruktion i trä. Toaletten var myc
ket välbevarad och närmare tre meter 
djup. När man under 1600-talet fyll
de igen denna bekvämlighetsinrätt
ning använde man sig bl a av ett, i 
vårt tycke, värdefullt fyllnadsmaterial. 
I botten låg inte mindre än 3 stycken 
trefotsgrytor i rödgods, 2 stycken svart
godspottor, s k "Jydepottor", 2 styc
ken silkärl i keramik och 3 stycken ke
ramikfat. Dessutom tillvaratogs frag ... 
ment av tobakspipor med krokodilde
kor, fragment av passglas och s k rem-



Från utgrävningen i kv Neptun. Friläggning av det nedbrunna trähusets sydvästra hörn. 
- Foto MM. 

mare, r stycken benkam, r stycken 
bennål och 2 stycken "kanonkulor". 

Under r400-talet hade det på ut
grävningsområdet legat en smedja. 
Tjocka sot- och slagglager vittnade 
om ett intensivt hantverk. Av själva 
smedjan återstod en tegelkonstruktion 
av närmare en meters höjd. Avfallet 
från smedjan hade man bl a använt 
till att höja markytan på Fiskarega
tan. Under smedjenivån kunde så ut
grävningens mest sensationella fynd 
friläggas. 

På platsen har under troligen det 
sena r2- eller det tidiga r300-talet le
gat ett trähus med källare. Genom en 
våldsam brand har detta hus gått sitt 
öde till mötes. Under branden rasade 
delar av byggnaden ned i källaren och 
fyllde upp denna. Vid tömningen av 
källarutrymmet kunde ett överväldi
gande fyndmaterial tagas till vara. 

r47 

Mängder med järnföremål fördes in 
till konservering, bl a saxar, nitar, 
dörrbeslag, ankar järn, knivar, ett 1 jus
ter, en yxa och ett svärd. Vidare kan 
nämnas ro5 barkflöten, 2 stycken hela 
keramikkrukor, fragment av keramik
kärl i olika former, mynt etc. Byggna
dens nederdelar hade bevarats och 
träkonstruktionen kunde dokumente
ras tillsammans med de regelbundet 
lagda syllstenarna. På den norra ga
veln har det funnits en inbyggd sval
gång. Tillträde till källaren har skett 
dels genom en dörröppning på den 
västra långsidan, dels genom en på 
den södra gaveln upp mot Väster
gatan. 

Den andra stora utgrävningen un
der år r975 skedde i kv Oscar vid Sö
dergatan. Efter att först ha dokumen
terat Malmö innerstads enda kvarva
rande stallbyggnad, revs denna. (Se 



förf artikel i denna årsskrift.) Efter 
rivningen påbörjades utgrävningen 
där stallet en gång stått. Härvid kun
de gårdsbebyggelsen följas flera hund
ra år tillbaka i tiden. Ett tiotal klart 
avgränsade bebyggelsenivåer blotta
des. Den enkla gårdsbebyggelsen visa
de sig ofta i mycket enkla eldstäder 
och härdar. Till de intressantaste kon
struktionerna hörde den bevarade ne
derdelen av en kupolugn, uppförd i 
tegel av medeltida storlek. 

Gårdsbebyggelsen kunde endast föl
jas ned till omkring 1500-talet. En av 
de lägre liggande anläggningarna var 
en gödselgrop, vilken innehöll ett fler
tal skor och skofragment. D et är fres
tande att koppla samman dessa skor 
med en under 1500-talet känd ägare 
som hade skotillverkning som profes
sion. 

Att döma av utgrävningsresultaten 
börjar således tomtens bebyggelsehi
storia först under en tämligen sen tid
punkt. S :t Jörgens hospital, spetälske
sjukhuset, låg där nu Buttericks ligger. 
År 1487 heter det att den som fått 
spetälska "nödgas ut att fara till S :t 
Jörgen". Förutom denna lilla notis 
har vi nu även arkeologiska belägg för 
att detta område verkligen var stadens 
utkan,t så sent som på början av 1500-
talet. M edeltidens Malmö skulle i dag 
i storlek inte ens gjort skäl för nam-

net köping. Sven Rosbarn 

Enskilda arkiv i Riksarkivet 

Under det senaste decenniet har från 
Riksarkivets ( RA) sida ett särskilt 
intresse visats de enskilda arkiven, 
dvs. andra arkiv än statliga och kom-

munala myndigheters. I hyllmeter 
räknat har de enskilda arkiven i RA 
ökat från ca 2.500 år 1968 till ca 
5.000 år 1975. Förutsättningen för 
denna ökning är naturligen de ökade 
accessionsmöjligheter, som de nya lo
kalerna på Marieberg utgör. Invente
rings- och insamlingsverksamheten 
vid R A:s tredje sektion har emellertid 
också alltmer intensifierats. F n dis
ponerar RA över ca 1 .ooo enskilda 
arkiv, dvs. person- och släktarkiv, 
bruks- och gårdsarkiv, förenings
samt företagsarkiv. Accessionerna un
der de senaste åren härrör huvudsak
ligen från de centrala föreningsarki
ven, tex nykterhetsrörelsen, vissa po
litiska partier samt ett antal idrotts
organisationer. 

D et har tidigare varit svårt att få 
en överblick över vilka enskilda arkiv 
RA förvarar. Förteckningar har fun
nits tillgängliga i RA, men den per
sonhistoriskt intresserade har därut
över ej haft någon möjlighet att få 
någon aktuell översikt över dessa ar
kiv och deras huvudsakliga innehåll. 
N1Ls F HOLM och INGEMAR CARLSSON, 
RA:s tredje sektions förre resp. nuva
rande chef, har dock nu avhjälpt 
denna brist och utgivit en nyttig för
teckning, Enskilda arkiv i Riksarkivet 
(Skrifter utg av Svenska Riksarkivet. 

3. Sthlm 1975, 121 s), som ger en 
kortfattad presentation av dessa arkiv. 
Förteckningen är således ett välkom
met hjälpmedel bl a för den person
och lokalhistoriskt intresserade. För
teckningen kan förvärvas i Riksarki
vet men finnes också tillgänglig 
Stadsarkivets i Malmö bibliotek. 

Kjell A Modeer 
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MALMÖ FORNMINNESFöRENINGS MATRIKEL 

April 1975 

H edersledamöter: 

Hain, Richard, direktör 

Bager, Einar, fil doktor, konstnär 

Årligen betalande medlemmar, vilka inträtt under tiden 
april 1974- april 1975: 

Aasen, Dagny, fru 
Andersson, Arne, pol mag 
Andersson, M argit, fru 
Andersson, Per-Erik, herr 
Bjurler, Irina, fr 
Blomqvist, Kurt, ingenjör 
Bolid, Rickard, ingenjör 
Cederberg, Elsa, fröken 
D ahlgren, Claes, konsulent 
D ahlström, Arne, herr 
Ekberg, Greta, fru 
Ekelund, Nanna, fr 
Ekholm, Harriet, fr 
Ellerström, Ulla, fru 
Engstrand, Bertil, direktör 
Eriksson, Torkel, forskarassistent 
Erlandsson, Göran, planeringsbiträde 
Florin, Alva, fr 
Flygare, Olle, fastighetsmäklare 
Gunnarson, Gunnar, civilingenjör 
Hildeman, Cecilia, fröken 
Holmberg, H ans, lektor 
Holmgren, Gudrun, fr 
Ihl, G A, linj emästare 
Ingvarsson, Sten , adjunkt 
Jerden, Alva, fru 
J ersheim, Inga, fr 
Johansson, Ewy, fr 
Juhlin, Else, fru 
J önsson, Knut, representant 
Jönsson, Sixten, revisor 
Kockum, Gösta, lagerchef 
L andby, Kjell, kamrer 
Larsson, Alma, fru 
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Lenander, M aja-Lisa, red 
Lindahl, Åke, kamrer 
Lindow, Torsten, kammarskrivare 
Lindström, Christer, red 
Lundberg, Arne, kom fullm ordf 
L öfström, Maj-Britt, fr 
M almö Borgarskola, Biblioteket 
Menander, Willy, herr 
Mirow, Gösta, h err 
Moderata Samlingspartiet 
Nelin, Judith, fru 
Nilsson, Irene, fröken 
Nilsson, Mats, herr 
Nilsson, Pehr, herr 
Nilsson, Stig Lennart, herr 
Nordström, Gunnar, representant 
Ohlsson, Alf, montör 
Ohlsson, Sighold, möbelsnickare 
Parker, Siv, fröken 
Pering, Birger, lektor 
Pildammsskolan, Biblioteket 
Persson, Bertil, herr 
Persson, Ester L, fru 
Persson, Inez, fr 
Polfelt, Ingegerd, intendent 
R asmusson, Inga, fr 
Rasmusson, Siv, fröken 
R einholtz, Elsa, fru 
Riesbeck, Arne, faktor 
Rosen, Leif, herr 
Rosendahl, K erstin, fr 
R yde, K arin, fr 
Salö, Staffan, ingenjör 
Sandberg, L ena, fr 



Sereng, Ingemar, herr 
Serin, Folke, docent 
Sixtensson, Gunnar, direktör 
Sjöström, Bo, arkitekt SAR 
Sjöström, Hans, byggnadsingenjör 
Sonander, Patrik, herr 
Sydsvenska Dagbladet, Biblioteket 

Styrelse: 

Thyren, Berna, fr 
Wallin, Arne, herr 
Wehtje, Britta, fru 
Wihlborg, Elly, fru 
Wijkander, Klara, fru 
Wollter, Bertil, direktör 
Ytterbom, Kim, sekreterare 

Ordförande: Thomas Munck af Rosenschöld, f d borgmästare 

V ordförande och kassaförvaltare: John Hain, direktör 

Sekreterare: Kjell A Modeer, docent 

L edamöter: Sture Kelfve, arkitekt SAR; Helge Andersso_n, skriftställare 

Suppleanter: Bengt Salomonsson, förste intendent; Stina Brattberg, fru 

Årsskriften : 

R edaktionskommitte: Ordf, sekr, och fil dr Einar Bager 

R edaktör: Kjell A Modeer 
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Bomärket 
Martin Luther skakade Vatikanens grund
valar med sina reformerta teser. Henrik 
VIII av England hade ännu inte hunnit 
göra sig känd som hustruplågare; han 
gifte sig nu för andra gången. Gustav 
Vasa demonstrerade själwunnen makt 
mot revolterande dalkarlar ... 
Det var i 1530-talets början och i Malmö 
pågick det inbördeskrig som skulle gå 
till historien som "grevefejden". Malmö
hus slott raserades delvis. Och Rosen
vingeska Huset byggdes. 

Beställare var Mogens Jensen Skrlffvers 
änka Anna. Mogens Jensen var den förs
te innehavaren av det R~nvingeska 
vapnet, borgmästare i Helsingör och 
Kristian Il :s skrivare, därav sitt t illnamn. 

Om byggmästaren vet vi bara, att hans 
ståtliga verk fortlever. Och inte heller 
känner vi hans flitiga t immermän. Men 
vad vi känner är deras bomärken, som 
än idag pryder sparrar och bjälklag i 
Rosenvingeska Huset. 

e::~~ 

iJ 
B·märket 

I mer än 440 år har Rosenvingeska Huset 
fört Malmös medeltida borgar- och köp
mannatraditioner vidare. Idag residerar 
ett av Malmös äldsta handelshus i den 
fastighet, som i 1692 års husinventering 
fick numren 407 och 408. 

G & L Beijer AB är ett 105 år gammalt 
malmöföretag, som förvaltar arvet efter 
Anna Mogens Jensens. Ett företag som 
har karaktären av handelshus och som 
dynamiskt och progressivt jobbar vidare 
mot nästa sekelskifte. Med eget bomärke I 

Norra Vallgatan 70 Box 325 201 23 Malmö 1 
Tel 040/735 60 

BEl:JERS 
G.&L.BEIJER AB MALMÖ 
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Ert antika ur! 

ASU's centralverkstad i Malmö är landets största urmakeri
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