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Museiminnen 
fr ån fyra decennier 

Mycket har hänt på det museala området 
under de senaste decennierna. Såväl organisa-
tion som utställningsteknik har radikalt för-
ändrats, föremålen exponeras t . ex. inte längre 
på trist säckväv utan på färgglada ytor. 

En museiman, som levt med i den intensiva 
utvecklingen under fyra decennier, är f d 1 :e 
intendenten vid Malmö museum, Carl Gustaf 
Lekholm. Han började sin museimannabana 
1937 på Kulturen i Lund, där den legendaris-
ke pionjären Georg Karlin ännu var verksam. 
Efter tjänst vid museerna i H elsingborg och 
Höganäs kom Lekholm 1955 till Malmö mu-
seum, där han verkade till sin pensionering 
1974. Lekholms museigärning är mångfasette-
rad och omfattar fiskeri, arkeologi, stads-och 
mili tärhistoria samt teknik. När tekniska mu-
seet öppnades 1960 blev han dess chef. Han 
har också verkat som riksantikvarieämbetets 
ombud, utfört olika kulturinventeringar och 
lett flyttning av gamla hus. 

Under rubriken "En museiman ser till baka" 
berättar Carl Gustaf Lekholm vid årsmötet om 
sin omväxlande verksamhet under fyra decen-

Vårutfärd till sydvästra Skåne 

lördagen den 27 maj! 

Närmare meddelande i ELBOGEN nr 2 

som utkommer i början av maj. 

nier. Det blir många intressanta jämförelser 
och episoder som här kommer att presenteras. 

0 

Arsmöte 

F ornminnesföreningens medlemmar kallas 
härmed till årsmöte måndagen den 17 april 
1978 kl. 19.00 j Tekniska museet, Malmöhus-
vägen, buss nr 31, hållplats vid museet. 

Årsmötesförhandlingarna upptar bl. a. val 
av ordförande, sedan föreningens mångårige 
ordförande f d borgmästare Th Munck af Ro-
senschöld på egen begäran avgår. Efter års-
mötesförhandlingarna håller Carl Gustaf Lek-
holm sitt ovan nämnda föredrag. Mötet av-
slutas med en lätt supe i Tekniska museet, 
bestående av krustad, rostbiff, potatissallad, 
rödvin och kaffe, pris inkl. servis kr. 50 :-. 

Anmälan till supen senast den 14 april å 
bifogade svarskort. 
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Hippodromen 
Akademier finns det för de fl esta sköna kons-
ter : litt eratur, bildande konst, musik, spexar-
konst, skräddarkonst, kokkorist m. m. M en en 
akademi, som var mig helt obekant till dess jag 
av en högkulturell givare fick i present dess 
"cirkulära småskrift nr 7", är Akademien för 
cirkuskonstens bevarande i Sverige. Skriften he-
ter rätt och slätt Hippodromen. Det är ett ele-
gant häfte på 44 sidor i 4:o, tryckt på fint papper 
och rikt illu strerat med intressanta bilder : re-
produktioner av byggnadsritningar och fotogra-
fi er av den förträffli ge gamle malmöfotografen 
C. V. Roikjer m. fl. Författare är redaktör Björn 
Vinberg och hans söner Johan och Olle Vinberg 
samt J ens Lindhe. De skriver inledningsvis: " Om 
Hippodromen under Oscar Winge har skrivits 
minst tre böcker och ett osäkert antal artiklar. 
Om denna omsusade epok i M almös nöjeshisto-
ria vet vi nästan allt. M en om Hippodromen före 
Winge, när Hippodromen var cirkus, vet vi intet. 
Därför startade vi denna undersökning." 

Genom akademiens skrift kan man väsentligen 
utfyll a denna lucka i sitt vetande. Hippodromen 
byggdes åren 1898- 99 efter ritningar av arki-
tekten Theodor Whålin och stod klar den 1 nov. 
1899. Under 23 säsonger fungerade etablisse-
manget som cirkus. 1922 tog Winge över, och 
cirkusen byggdes om till teater. Sommaren 1950 
- 28 säsonger senare - förvandlades teatern till 
pingstkyrka under arkitekt Sture K elfves med-
verkan, och så är den än i dag. 

Initi ativtagare till det för sin tid och även 
efter våra dagars mått imponerande företaget 
var den danskfödde byggmästaren och hästkarlen 
C. L . Mull er, vars namn lever genom "Mull ers 
memorial", och grosshandlaren D aniel Hjort, 
vilk a med sig li erade några andra kända malmö-
bor och 1898 bildade AB Hippodromen. Starten 
bar vittne om goda resurser, initi ativförmåga och 
handlingskraft . 

Byggnadskomplexet inrymde lokaler för 
mångahanda ändamål. Det dominerades av den 
stora arenan med plats för 1.300 åskådare och 
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ett därtill anslutet stall för ett trettiotal djur. 
M anegen kunde omvandlas till en vattenmanege 
och gav sålunda möjlighet till cirkuskonster ut-
över det vanliga. Den långa byggnaden vid K a-
lendegatan inrymde på nedre botten en elegant 
restaurang med taket uppburet av tio korintiska 
kolonner samt några butiker . Andra våningen 
upptogs av festlokaler, däribland en ståtli g fest-
sal, vilk en även sträckte sig genom tredje vå-
ningen och hade en golvyta lik a stor som lands-
tingssalens. Salen är numera uppdelad både ho-
ri sontellt och vertikalt i ett fl ertal utrymmen. 

Under årens lopp har den stora anläggningen 
genomgått åtskilli ga ombyggnader och föränd-
ringar, men exteriören är i stort sett bevarad. 
Den hästskoformade porten från K alendegatan 
genom kvarteret fl ankerades ursprungligen av 
två högt sittande skulpturer, ett lejonhuvud och 
ett hästhuvud. Båda borttogs i samband med 
Elimförsamlingens övertagande av Hippodro-
men, men de lik som ett par andra skulpturer 
räddades från att huggas sönder genom arkitekt 
K elfv es ingripande. I detta sammanhang måste 
jag berätta, att då jag en gång i början av 1920-
talet i Köpenhamn råkade den framstående bild-

Velocipedartister på Hi ppodromen. 



Den magnifika, numera förstörda, festsalen. 

huggaren Anders Bundgaard - Gefionspring-
vattnets mästare - berättade han för mig helt 
spontant, att han hade " l avet L öven paa Hippo-
dromen i Malmö." Jag var då allt för litet orien-
terad om Hippodromens skulpturala utsmyck-
ning för att finna anledning fråga, om han också 
hade gjort hästhuvudet. 

Den stora arenan är all tjämt bevarad, men 
har fått en striktare innerarkitektur så som an-
står en kyrka. "Cirkelformen skapar en oslagbar 
känsla av samhörighet och trivsel", förklarade 
pingstpredikanterna, då Björn Vinberg och hans 
medhjälpare gjorde en grundlig husesyn i etablis-
semanget. Som minnen från cirkustiden upp-
täckte de en del dolda ornament på vinden och 
- en halmbal i källaren! Förutom redogörelse 
för Hippodromens tillkomst, byggnadshistoria 
och festliga invigning (9 rätter mat, 4 sorters 
vin!) innehåller häftet en hel del cirkushistoria 
- främst sådan som är knuten till Hippodro-

men. Cirkus Orlando var den trägnaste gästen, 
men även andra namn passerar i revy - för oss 
äldre glada barndomsminnen. 

Men redan tidigt gjorde andra konstarter sitt 
inträde på arenan. Början gjordes med den le-
gendariska Dagmar Hansen i en variete; lokalen 
var då omgjord till vinterträdgård med serve-
ring. Vidare redovisas under cirkusepoken dra-
ma, komedi, revy, opera, operett, spex, konser-
ter, film, idrottsevenemang m. m. - allt för-
tecknat av de flitiga författarna efter tålmodig 
genomgång av gamla tidningslägg. Man blir 
imponerad över vi lken roll gamla Hipp har spe-
lat i stadens nöjes-och även kulturliv. Och man 
måste vara tacksam för den värdefulla historik, 
som så oväntat har nått oss från Stockholm. 

Häftet kan rekvireras hos redaktör Björn Vin-
berg, Igelkottsvägen 36, 161 45 Bromma 

Th. Munck af Rosenschöld. 
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Gågator i Gamla stan 

F ornminnesföreningens styrelse har i ett 
yttrande, som i mitten av januari till-
ställts kommunfullmäktiges samtliga le-
damöter, kraftigt reagerat å det förslag 
till gågator i Gamla stan som utarbetats 
inom stadsbyggnadskontoret. Fornmin-
nesföreningens och andra instansers kritik 
till trots antogs förslaget på fullmäktiges 
januarisammanträde. Yttrandet, som pu-
blicerades i dagspressen, bidrog till en 
vidlyftig diskussion i frågan i fullmäktige. 
Det medverkade också till att fullmäktige 
till beslut knöt ett villkor: Den främman-
de karaktären av gatubeläggningen skall 
nyanseras genom en dämpning av färg-
sättningen i förhållande till förslaget. 

Styrelsens yttrande följer nedan. 

Mot förslaget att införa gågator i angiven ut-
sträckning har styrelsen intet att erinra. Försla-
gets genomförande i den delen bör kunna främ-
ja trevnad och trivsel i stadens centrum. 

Förslaget begränsas emell ertid inte till vad som 
erfordras ur praktisk synpunkt för att genomföra 
trafikregleringen och göra gatorna lämpliga som 
gågator; ambitionen tycks vara att ge stadens 
centrum ett nytt ansikte, att skapa "en miljö som 
inte bara angår malmöbon utan lik a mycket be-
sökaren från annat håll" . För att uppnå detta, 
sägs det, fordras stora ansträngningar att ge ga-
torna nytt utseende och att fylla dem med nytt 
innehåll - även andra aktiviteter än köpenskap. 
Betydelsen av fl exibilit et betonas: "så få fasta 
element som möjligt ska finnas i gatan både för 
att medge de redan förutsedda skiftande funk-
tionerna hos gatan och för att inte hindra fram-
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tida, i dag kanske okända, spontana eller plane-
rade aktiviteter." 

Den estetiskt betonade argumenteringen i pro-
memorian rör sig i hög grad kring "upplevelsen" 
av gaturummet: "för att göra denna upplevelse 
möjlig måste förhållandet mellan dess viktigaste 
beståndsdelar - väggar och golv - vara helt 
klart bestämt". I korsningen mellan Södergatan 
-Baltzarsgatan avser man att förstärka upple-
velsen genom en särskild "upplevelsepunkt", ett 
konstverk med vattenspel och sittplatser. Rums-
aspekten på gatan föranleder förslagsställarna -
måhända i känslan av att rummet kräver gavel-
väggar - att i Södergatans ändpunkter mot de 
båda torgen mitt i gatan placera murinhägnade 
trädplanteringar, omgivna av murade bänkar, 
där man kan vila sig med ryggen mot träden. 

Emell ertid betonas i förslaget, att det är fråga 
om gata och inte om torg. För att understryka 
längdriktningen och ge ytan en tillräckligt stark 
egen verkan föreslås en mönstrad gatubeläggning 
i konstbetong. Mönstret utgöres av romber, 2X6 
m. långa i två grå nyanser. Ytan föreslås slipad 
till hög grad av jämnhet, som t. ex. kan ge speg-
lingar när den blöts. 

För Stortorget föreslås bl. a. borttagandet av 
gatubeläggningen på torgets östra sida och en 
utvidgning av torgets cirkelformade mönsterbe-
läggning till östsidans husfasader samt anordnan-
de av hållplats för fl era busslinj er framför resi-
denset. 

Den sammanlagda kostnaden för genomföran-
de av förslaget i dess helhet beräknas till 3,5 
M kr. 

Styrelsen kan inte gå närmare in på trafikreg-
leringens detaljer. Att den ej kan genomföras 
utan att man accepterar vissa olägenheter synes 
emellertid uppenbart. I fråga om förslaget i öv-
rigt vill styrelsen anföra följande: 

Under de senaste decennierna har betydelsen 
av att de gamla städernas kärnområden bevarar 
sin historiskt givna miljö vunnit allt starkare er-
kännande. I Malmö har mycket gjorts i sådant 
syfte. Staden såväl som enskilda personer och 
företag har offrat många miljoner på konserve-
ring och restaurering av äldre byggnader, både 



såvitt rör byggnadernas yttre och inre gestalt-
ning. Insikten om att bevarandet inte bara bör 
avse enstaka byggnader utan även hela miljöer 
har också vuxit sig stark och även präglat nyare 
lagstiftning. Under sådana förhåll anden kan det 
inte väcka annat än häpnad, att kommunens an-
svariga planeringsorgan så full ständigt åsidosatt 
hänsynen till stadskrnans historiska miljö, som 
skett i förslaget. Det betonas däri , att de blivan-
de gångstråken till sin karaktär alltjämt är gator. 
Trots detta och trots den rekommenderade fl exi-
biliteten föreslås, att dessa månghundraåriga ga-
tor skall omvandlas till ett slags kvasitorg med 
planteringar och en påträngande, för gator i vår 
stad främmande beläggning, som dessutom med 
hänsyn till sin ytbehandling är helt orimlig i vårt 
isbildande klimat. Man frågar sig vad det är för 
mening med att belamra gatumynningarna med 
murar, bänkar och träd. Duger inte residensets 
fasad som gatufond. Särskilt trädgrupperna i 
gatumynningarna är ytterst olämpligt placerade 
ur miljöhistorisk synpunkt. 

De gator det här rör sig om kan uppvisa en 
utomordentli g omväxling av fasader från olika 
tider, alltifr ån Flensburgska huset till T empos 
massiva bunker. Blir det gågator och mindre 
trängsel, kan man beskåda dessa fasader - vare 
sig med nöje ell er förargelse - utan att riskera 
liv och lem i trafik en. Det blir otvivelaktigt ett 
berik ande av gatuupplevelsen, för att använda 
förslagets språk. Men det rika mönstret av fasa-
der kan inte rimli gtvis vinna på att kompletteras 
av en oroli g stormönstrig gatubeläggning - det 
kräver en lugn yta, som ger intryck av en verklig 
gata. Den omständigheten att gatutrafik en i hu-
vudsak begränsas till gående, utgör intet skäl för 
den föreslagna gatubeläggningen. Styrelsen vill i 
ställ et föreslå en enhetli g omönstrad gatube-
läggning i gatornas hela bredd, eventuellt med 
en enkel markering av trottoarlinj erna. 

Mot ett konstverk i " upplevelsepunkten" är 
kanske i och för sig intet att erinra. Konstverket 
bör då vara av rimli ga dimensioner och väl an-
sluta sig till den känsli ga miljön. 

Styrelsen vill samtidigt framhålla en annan 
aspekt på förslaget. Mi ster Södergatan sin karak-

tär av gata och gångstråk och ersättes av en me-
ra permanent samlingsplats av torgkaraktär, kan 
det uppstå vissa sociala problem. Detta är en 
miljöfr åga av annat slag, som i detta samman-
hang ej kan förbigås. 

Stortorget blev för inte så många år sedan 
helt omlagt utifrån den förutsättningen, att kör-
trafik en skulle gå fram förbi rådhuset. Enligt 
förslaget skall den allmänna trafik en förbjudas 
på denna del av torget. Hämtning och avläm-
ning av personer vid rådhusets huvudingång 
måste dock självfall et räknas som behörig trafik 
och till åtas (med tillfart genom Kompanigatan). 
Under sådana förhåll anden ter det sig tämligen 
meningslöst att slopa markeringen av gata fram-
för rådhuset och angränsande hus. Därtill kom-
mer, att förslaget att föra torgets cirkulära sten-
läggning fram till husfasaderna mot en mittaxel, 
belägen vid ingången till Preislerska butiken, 
kommer att medföra, att mot rådhuset - berö-
vat sin trottoar - löper fem stensträngar med 
varierande infallsvinklar. Dessa förstenade vågor 
från sydväst mot rådhusets praktfasad torde upp-
levas bäst från byggnadens yttertrappa. Upple-
velsen är föranleda till den refl exionen, att pla-
neringen av milj ön framför stadens mest repre-
sentativa byggnad präglas av brist på stilhi storisk 
insikt och estetiskt omdöme. 

Förslagen i "Gågator i Gamla stan" kan enligt 
styrelsens mening till stora delar inte karakterise-
ras annorlunda än som en meningslös förstöring 
av stadsmilj ön. D et nya ansikte, som stadens city 
avses skola erhåll a, skulle kanske kunna passa bra 
i ett annat sammanhang, t. ex. om det gällde att 
li va upp modern och uniform kvartersbebyggel-
se, men i gamla stan hör det inte hemma. 

På grund av det anförda får Fornminnesför-
eningens styrelse på det bestämdaste avstyrka, att 
det ifrågavarande förslaget i dess nuvarande 
skick lägges till grund för kommunens beslut. 

Det är med beklagande, som Fornminnesför-
eningens styrelse sett sig tvingad att ganska hårt 
kriti sera ett ambitöst förslag att öka trivseln i 
staden. Förslaget blir emell ertid enligt styrelsens 
mening godtagbart först sedan de väsentliga 
stadsmilj öaspekterna beaktats. 
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Ett blodigt 300-årsminne 

på Malmö stortorg 

Bland de danska adelsmän, som efter Roskil-
defreden 1658 stannat kvar på sina gods i Skåne 
och avlagt trohetseden till svenske kungen, var 
Jörgen Krabbe på Krageholm. Sedan danskarna 
1676 landstigit i Skåne, blev Karl XI starkt 
misstänksam mot adeln där, som han ansåg opå-
litlig. Karl XI beslöt därför att hela adeln i 
Skåne skulle flytta upp till det gamla Sverige och 
stanna där, tills kriget var slut. När Jörgen 
Krabbe på hösten 1677 infann sig i Malmö för 
att hos generalguvernören Jöran Sperling söka 
få den kungliga ordern upphävd, arresterades 
han, anklagad för att samarbeta med danskarna. 
En process mot Krabbe inleddes inför en särskilt 
tillsatt kommissionsdomstol, bestående av nio 
·svenska ämbetsmän med generalguvernören som 
president. Krabbe anklagades bl. a. för att ha 
besökt Christian V i det danska fälttåget vid 
Landskrona. Detta erkände Krabbe men förkla-
rade, att besöket gällt underhandlingar om krigs-
skatt, som den danske kungen vid sin återkomst 
lagt på hans gods. Vidare anklagades Krabbe för 
:att hans underlydande på Krageholm samarbetat 
med danskarna, och för att han tillåtit sitt folk 
:att gå i dansk krigstjänst. Dessutom beskylldes 
Krabbe för att ha klagat över de betungande 
svenska skatterna och för att inte med tillräck-
lig iver ha skött sina leveranser till den svenska 
hären. Krabbe dömdes den 6 november 1677 till 
döden. H ans hustru Jytte Thott och inflytelse-
rika vänner bad om nåd, men Karl XI var obe-
veklig och stadfäste dödsdomen. Den 16 januari 
1678 fördes Jörgen Krabbe från Malmöhus slott, 
där han suttit fängslad, till Stortorget, där sol-
dater bildade spetsgård. Utanför soldatringen 
var Malmö borgare talrikt församlade, däribland 
bröderna från Knutsgillet, där Krabbe 1673 
upptagits och då tillsammans med sina svågrar, 
bröderna Holger och Tage Thott, till gillet 
skänkt en praktfull pokal i förgyllt silver, som 
ännu tillhör Malmö Knutsgilles klenoder. Sedan 
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Jörgen Krabbes levnadsöde i Stig Blombergs gestalt. 
Detalj av brunnskaret på Stortorget. 

Krabbe till avsked tagit alla Knutsbröderna i 
hand och önskat välsignelse över Karl XI :s rege-
ring samt uttalat orden "Adieu, du onde, fule og 
falske verden, farvel og bedre dig", föll skotten, 
och Krabbe segnade död ner på torget. Krabbes 
levnadsöde är en illustration till ordet: "Ingen 
kan tjäna två herrar." Han var ett av de många 
oskyldiga offren för 1600-talets dansk-svenska 
krig, som slutade med nationalitetsbyte för skå-
nmgarna. 

En knäböjande man med långt sorgesläp och 
tre soldater i ställningen för fot gevär, som pry-
der Stig Blombergs brunnskar på Malmö Stor-
torg, erinrar om det blodiga drama, som utspe-
lades på torget en januaridag för jämnt 300 år 

sedan. H elge Andersson 

Årsskriften 19 7 7 

Den sedan länge planerade årsskriften med bil-
der från sekelskiftets Malmö ur Malmö Forn-
minnesförenings fotosamling på museet skall nu 
bli en realitet. Efter ett långvarigt förberedelse-
arbete har en arbetsgrupp inom styrelsen bestå-
ende av museichef Bengt Salomonsson, inten-
dent Sven Rosborn, skriftställare Helge Anders-
son och sekreteraren (sammankallande) nu valt 
ut ett 100-tal bilder runt temat "Arbetsmiljöer i 
Malmö kring sekelskiftet". Skriften beräknas bli 
färdigställd under våren. Närmare information 
härom i ELBOGEN nr 2. 



Om södra Oxie härad 

Genom ett fl ertal uppsatser i Malmö Forn-
minnesförenings årsskrifter och Bengt Salomons-
sons inledande kapitel M almö-traktens förhisto-
ria i Malmö stads historia, första delen, är norra 
delen av Oxie härad med socknarna Bunkefl o, 
Fosie, Glostorp, Husie, L ockarp, O xie, Södra 
Sall erup och Västra Skrävlinge, vilk a numera 
ingår i Malmö kommun, väl till godosedd vad be-
träff ar förhistoria och arkeologi. En motsvaran-
de översikt av södra delen av Oxie härad har 
hittill s saknats. D enna brist har emell er tid nu 
avhjälpts, sedan Oxie härads hembygdsförenings 
ordf., den lik a fliti ge som kunnige lokalhistori-
kern Ernst Frostin i december i fjor publicerat 
en fylli g arkeologisk beskrivning av den återstå-
ende delen av Oxie härad " Forntid här hemma, 
Från L imhamns krokodil ti ll H ököpinge viking., 
Bilder ur södra Oxie härads förhistoria, Oxie 
härads hembygdsförenings årsbok V- VI. 

Framställningen omspänner geografi skt ett 
relativt lit et område med bl. a. socknarna Arri e, 
Eskilstorp, Gessie, Mell an-Grevie, Svedala och 
Östra Grevie - det är inte mycket som är kvar 
av Oxie härad sedan Malmö kommun tagit sitt 
- men tidsmässigt en ofattbar rymd från en 70 
miljoner år gammal krokodilskall e, funnen i 
Limhamns kalksten och nu en dyrgrip på Pale-
ontologiska institutionen i Lund och till den sto-
ra sil verskatt med över 400 mynt från vikinga-
t iden, som två drängar en vårdag 1820 grävde 
fram i en åker i H ököpinge. De fasta fornläm-
ningarna, dösar och ättehögar, lik som boplatser, 
gravar och lösa fornfynd, yxor, skrapor och pil-
spetsar, är omsorgsfullt beskrivna och förteck-
nade sockenvis och ger till sammans en all sidigt 
belyst bild av södra Oxie härads arkeologi och 
förhistoria. Ett stort antal teckningar av förf :s 
egen penna jämte ett rikt fo tomaterial, tidstav-
lor, noter, källhänvisningar och litt eraturförteck-
ning kompletterar Oxieboken, som är ett värde-
fullt nytill skott till skånsk hembygdslitt eratur. 
Oxieboken bör vara en fyndgruva för all a lokal-
historiskt intresserade malmöbor och kan rekvi -

reras från Asps bokhandel i Vellin ge. Den blir en 
utmärkt guide för vårens och sommarens utflyk-
ter i Malmö södra env1ronger. 

H elge Andersson 

Tekniska Museet efterlyser 

foton av flygplan, 
flygplansdelar och dylikt 

T ekniska Museet förbereder i samarbete med 
Svensk Flyghistorisk Förening en utställning om 
fl yg och är intresserade av allt som har med fl yg 
att göra. Museet och Svensk Flyghistorisk För-
ening efterlyser; Flygplan ell er delar därav, mo-
torer, instrument, tillb ehör, basutrustning, speci-
alverktyg, marktelematerial, trafikl edningsutrust-
ning, modell er, beskrivningar av fl ygplan, moto-
rer m. m., förar- och andra instruktioner, katalo-
ger, broschyrer, tidningsurklipp, persedlar, ut-
märkelsetecken, fotografi er m. m. 

Beträffande fotona är vi tacksamma om vi får 
låna Edra kopior och fotografera av dem. Finnes 
negativ så vill vi helst låna dessa. 

H ar ni något ell er tror att Ni har något så är 
undertecknade tacksamma att få höra av Er. 

Ulf Hamilt on, Per-Inge L indqvist tel. 040/ 
733 30 och Göran Winge tel. 040/ 15 05 21. 

7 



ELBOGEN 
Medlemsblad för M almö Fornminnesförening 
Ansvarig utgivare: 
Thomas Munck af Rosenschöld 
R edaktörer: Kj ell Å Modeer 

H elge Andersson 
Sven Rosborn 

Adress: S :t Petrigången 7 A, 211 22 M almö 
Tryck: Tryckeri AB Tifa/AB Lundgrens Söner 
Malmö 1978 ISSN 0345-2786 

.. 
MALMOITEN 
Vår malmöit hämtar vi den här gången från 
stadens 1800-tals bourgeoisie. Han föddes 1788 
i Trell eborg och fl yttade vid vuxna år till Mal-
mö, där han inledningsvis fi ck anställning hos 
sin äldre bror Jonas i den så småningom så 
skandalomsusade bankrörelsen Malmö diskont. 

Men han blev snart sin egen och grundade en 
firma, som drev allmän handelsrörelse - hu-
vudsakli gen baserad på byggnadsmaterial. R ö-
relsen blev framgångsrik och expansiv. 1849 
inköpte han till sammans med sin måg, den kän-
de malmöborgaren Ludvig Berckhan Falkman, 
egendomen och tegelbruket Stensjö i H all and. 
U nder deras gemensamma egid fördubblades 
tegelbruksproduktionen, vilk en transporterades i 
vår malmöits egna båtar från Stensjö hamn till 
skånska och även danska hamnar. 

Den lill a Petersgränden, en återvändsgränd 
mell an Södra Promenaden och Stora Nygatan 
har sitt namn efter vår malmöit. I samband 
med att fästningsvall arna revs i detta område 
införskaffade han tomtområdet nr 849-850 i 
Gamla stan, och då han lät stycka området 184 7 
uppstod gränden ifråga. 

Vår malmöits rörelse, som övertogs av sonen 
Anders Theodor ( 1824- 1890), hade sin slutli ga 
adress i fastigheten hörnet av Drottninggatan-
s. Förstadsgatan (nuvarande SE-bankshuset) 
och existerade fram till 192 7. 

Vår malmöit gifte sig luciadagen 1812 med 
M aria Catharina M andorff i S :t Petri kyrka. 
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Med henne fi ck han tio barn, av vilk a fl era 
döttrar genom gift ermål kom att knyta vår 
malmöits släkt till andra namnkunniga malmö-
familj er såsom Falkman och Flensburg. Själv 
dog han mätt av ålder och framgång i Malmö 
S:t Petri 1879. Vem var han ? 

Svar: ·;i !l jli; lS J;in;id 
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Vårutfärd 
till sydvästra Skåne 

Fornminnesföreningens traditionell a vårutfärd 
äger i år rum lördagen den 27 maj. I år låter vi 
bussarna föra oss på urgamla vägar över det 
vackra sydvästskånska landskapet. 

Samling sker i år på parkeringsplatsen utanför 
Malmöhus, buss nr 31, hållpl ats vid museet kl. 
8.50. (På grund av gågatereformen har vi tving-
ats bryta traditionen med samling framför råd-
huset. ) Färden går till K atrinetorp, vilk et före-
visas av Bengt Salomonsson. Över Skumparps 
medeltida by når vi så industriminnenas Kl ags-
hamn. Om vädret står oss bi blir det möjlighet 
att sträcka på benen vid Pile, den hemlighets-
full a ringvall en vid sundet. Över det tidigmedel-
tida H ököpinge förfl yttar vi oss till M ånstorps 
nyrestaurerade borg. " M ånstorps gavlar" upp-
fördes åren 1540-47 av den danske riddaren 
Eske Bill e. Färden går vidare över "Bolmers 
högar" - om vädret till å ter en av Skånes vack-
rare kulturhistoriska miljöer - till Vellinge. På 
Vellin ge anrika gästgivaregård intages lunch. 

Eftermiddagen ägnas Falsterbo och Skanör. I 
Falsterbo kyrka håll es en minikonsert på 1700-
talsorgeln och museet förevisas av riksantikvari-

Anmälan till vårutfärden sker med 
hjälp av bifogat svarskort senast ons-
dagen 24 maj. 

Anmälan är bindande. 

ens ombud Lars Dufberg. Även Skanörs rådhus 
beses. Beräknad återkomst till M almö ca 18.00 

Kostnaden för utfärden inkl. konsertavgift , 
entreavgift och lunch (stort smörgåsbord, öl 
ell er vatten, kaff e och servis) är 85 kronor. M ed-
tag jämna pengar. 

Thomas Mun ek af Rosenschöld 
- fornminnesf öreningens ordf. i 2 5 år 

Malmö Fornminnesförening har under sin snart 
70-åriga historia endast haft tre ordförande. D<: 
två första decennierna styrdes föreningen med 
järnhand av dess initi ativtagare, friherre Nil s 
Diurklou. D ärefter, mell an åren 1931- 1953, var 
poli smästaren Yngve Schaar föreningens över-
huvud och från sagda år och till årsmötesför-
handlingarna den 17 april 1978, under 25 år --
den längsta mandatperioden av de tre - har 
Thomas Munck af Rosenschöld som en bonus 
pater famili as lett våra öden. 
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För stadgan, sammanhållningen och kontinui-
teten i vår förening har det varit en väsentlig 
förmån att ordföranden under en hel generation 
kunnat leda verksamheten. Också detta objek-
tiva faktum har vi anledning att känna tacksam-
het inför. Men det är naturligen i första hand 
Thomas Muncks insatser för föreningen som jag 
här med några tacksamhetens ord vill teckna. 

Att stadens borgmästare tillika magistratens 
ordförande år 1953 blev ordförande i Malmö 
fornminnesförening har i hög grad bidragit till 
att befästa det grundmurade anseende och den 
garanterade respekt som föreningen åtnjuter inte 
bara inom stadens murar. 

Vår ordförande har naturligen haft represen-
tativa funktioner. Dessa har Thomas Munck ge-
nom sin personlighet, historiska beläsenhet och 
vida kulturella intressen skött på ett sådant sätt 
att föreningen i det avseendet inte kunnat hitta 
någon ersättare till honom. Thomas Munck till-
hör en generation som nivellerade umgängesfor-
mer och nutida kulturbegrepp effektivt har hind-
rat en återväxt av. 

Under det kvartsekel som Thomas Munck va-
rit föreningens ordförande har en exempellös sa-
neringsvåg drabbat byggnadsbeståndet i det 
-centrala Malmö. Det har varit av vikt för för-
eningen att dess aktioner i stadsbyggnadsfrågor 
har letts av en person med goda juridiska kun-
skaper och ett gott omdöme. Föreningen har i 
ett antal aktioner, som ofta initierats av dess 
·ordförande, kunnat framhålla tunga argument 
i välformulerade yttranden, vilka stadens makt-
havare tyvärr inte all tid tillfullo insett vik-
ten av. 

Fornminnesföreningen har som sin primära 
uppgift att sprida kunskap om Malmö och dess 
omnejds historia. Denna uppgift har Thomas 
Munck på flera sätt personifierat. Han har 
exempelvis lett föreningens utfärder under 
många år. Dessa exkursioner, som bland de av 
utfärder bornerade malmöfamiljerna anses till-
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höra de mest givande och intressanta av dem 
som stadens föreningar arrangerar, har han 
många gånger personligen utformat. Han har 
med sina goda kontakter bland vår provins' 
slottsherrar och kyrkoherdar kunnat öppna dör-
rar för våra medlemmar, som för de flesta varit 
stängda. Han har lagt upp tidsschemata för våra 
resor, och han har under dessa gjort berikande 
föredragningar och intressanta personliga kom-
mentarer vid våra färdmål. 

Han har också genom ett antal uppsatser, ar-
tiklar och notiser i Malmö fornminnesförenings 
årsskrift och under de senaste åren i vårt med-
lemsblad Elbogen "spritt kunskap" om vår stads 
historia på ett kunnigt, stimulerande och intres-
seväckande sätt. 

Genom att Thomas Munck som vår ordföran-
de på detta sätt kombinerat ett aktivt ordföran-
deskap med en vital kulturgärning har han i hög 
grad bidragit till att vår förening är så levande 
som den är. När Thomas Munck tillträdde som 
ordförande hade föreningen 550 medlemmar. 
I dag räknar vi det dubbla. 

Copyright: Scandia Photopress, Foto: T. Carlsson. 



När Thomas Munck nu med ålderns rätt läg-
ger ned ordförandeklubban så gör han det som 
den siste i den trojka som, så länge jag minns, 
varit inbegreppet av M almö fornminnesförening 
nämligen Thomas Munck, Einar Bager och Leif 
Ljungberg. Nu är den epoken i så måtto slut, 
som att ingen av dem längre aktivt leder för-
eningens öden. Inför detta märkesdatum i för-
eningens historia vill j ag, som föreningens ny-
valde ordförande, uttrycka min tacksamhet till 
Thomas Munck. 

Rapport 
fr ån kvarteret Huml e 
Vid den nyss slutförda arkeologiska undersök-
ningen i kvarteret Humle, beläget mell an Humle-
och Norregatorna i östra delen av "Gamla sta-
den", har framkommit ett mycket givande fynd-
material. Undersökningen, som varit omfattan-
de, påbörj ades i april månad 1977 och slutfördes 
i januari månad. Längs med den del av kvarte-
ret som vetter mot Humlegatan har återfunnits 
bebyggelselämningar, vilk a spänner från 1300-
talet fram till vårt århundrade. 

De medeltida bebyggelselämningarna, till sam-
mans med fyndmaterialet från denna period, ty-
der på att vi i denna del av staden haft en "kåk" -
bebyggelse bebodd av människor, som sysslat 
med bland annat ben- och textilhantverk. Att 
också dessa människor haft sina "statusprylar" 
framgår dels av en mycket elegant glaserad äldre 
rödgodskanna, som återfanns krossad i en av-
fall sgrop, samt av en cirka 10 cm. hög madonna-
statyett i kritsten, lagerbunden till 1300-talsbe-
byggelsen. D enna statyett kan ha ingått i ett hus-
altare. I övrigt utgöres fyndmaterialet av enkla 
bruksföremål. 

Jag gör det först personli gen, för de många 
angenäma minnen som jag för med mig i fram-
tiden från vårt goda samarbete under mer än 
tio år. 

Jag gör det också å styrelsens och å förening-
ens vägnar för all a Thomas Muncks insatser för 
vår förening. Vår önskan är att han under ännu 
många år - med Einar Bager som ett gott före-
döme - aktivt skall kunna verka för de syften 
som vår förening satt som sina. 

K jell A Modeer 

Som ovan nämnts har vi i samband med den 
medeltida bebyggelsen kunnat konstatera textil-
hantverk. I ett nerbrunnet hus återfanns resterna 
av en så kall ad stående vävstol. Vid arkeologiska 
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undersökningar har man tidigare enbart åter-
funnit varptyngderna till dylika, men vid den 
här undersökningen har vi även funnit förkolna-
de delar av vävramen. (Se fig.) D en stående 
vävstolen är känd sedan yngre stenåldern, men 
ersattes under äldre medeltid, 1000-1100-tal, i 
huvudsak av den horisontella vävstolen. I vissa 
randområden, exempelvis västra Norge, har den 
stående vävstolen dock funnits kvar ända tills 
våra dagar. Att man i denna del av Malmö 
under 13-1400-talen använde en så ålderdom-
lig vävteknik, som den stående vävstolen re-
presenterar, är en viktig iakttagelse. Tillsam-
mans med den enkla bebyggelsen ger det en 
fingervisning om den ekonomiska och sociala 
verklighet som människorna i det medeltida 
Malmös ytterområden fick anpassa sig till. 

Thomas Romberg 

Litterärt ＴＵＰＭ￥ｲｾｭｩｮｮ･＠

På våren 1527 höll Claus Mortensen den första 
evangeliska predikan på danskt språk i ett över-
givet kapell i den s. k. Rådmansvången. För de 
evangeliska gudstjänsterna i Malmö utgav Claus 
Mortensen 1528 en psalmbok och en gudstjänst-
ordning " Thet cristelighe messze embedhe paa 
dansche", den s. k. M almömässan, den äldsta 
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lutherska mässordningen i Norden, utarbetad i 
nära anslutning till Niirnbergmässan 1525 och 
Luthers "Deudsche Messe" 1526. Claus Morten-
sens psalmbok har med all sannolikhet sin före-
bild i Rostockreformatorn Joachim Sliiters 
psalmbok, tryckt 1525. Också Malmömässan 
tycks ha en Rostockförlaga, och den visar släkt-
skap med Joachim Sliiters bönbok och guds-
tjänstordning, som lämnade trycket i Rostock 
1526. Som tryckare använde Claus Mortensen 
den till Malmö från Östergötland inflyttade 
svenske prästen Olof Ulriksson, som övergått till 
reformationen. När Olof Ulriksson flyttade till 
Malmö hade han med sig Linköpingsbiskopen 
Hans Brasks tryckeri , som nu kom att tjäna 
reformationen i Malmö. Claus Mortensen refor-
merade liturgin radikalt. Liksom Joachim Sliiter 
använde han uteslutande folkets eget språk. 

Claus Mortensen lät sålunda ersätta den katolska 
mässans K yrie, Credo och Graduale med för-
samlingssång, d. v. s. psalmer, översatta från 
tyskan. En av de första psalmerna på danska "De 
thi Guds Budord" synes sakna tysk förl aga och 
är kanske skriven av Claus Mortensen själv . Ge-
nom de båda Malmö-trycken, psalmbok och 
gudstjänstordning, som utkom för jämnt 450 år 
sedan, fick reformationen en ryggrad, och kunde 
den evangeliska läran förankras i folk ets bredare 
lager. 

H elge Andersson. 
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Köpenhamnsutflykt 
och Malmöpromenad 

Fornminnesföreningens höstprogram upptar 
tvenne aktiviteter. En sensommarsöndag 1828 
hade det första ångfartyget premiär i Sundet. 
Det var den danska h julångaren Caledonia, som 
då gjorde den första lustturen mellan Köpen-
hamn och M almö tur och retur. Om Caledonias 
premiärtur berättas utförligt på annat ställe i 
detta nr av Elbogen. Jämnt 150 år senare eller 
närmare bestämt lördagen den 14 oktober gör 
föreningen en höstutflykt till Köpenhamn. 

Vi reser med De stora båtarna från Skepps-
bron kl. 10.45. Samling vid biljettkassan kl. 
10.25. Ombord serveras kaffe, nybakat danskt 
wienerbröd och kransekage. Efter ankomsten till 
Köpenhamn promenad till TQ'Jjhuset, uppfört i 
typisk renässans 1598- 1604 av Christian IV 
med internationellt kända militärhistoriska sam-
lingar av vapen, uniformer och fanor, delvis 
med anknytning till 1600-talets skånska krig. 

Om tiden och vädret tillåter, beser vi också 
de gamla segelskeppen i Nyhavn och besöker 
en tillfällig utställning av modeller av äldre 
örlogsskepp i Hotel Admiral i ett av de gamla 
hamnmagasinen. 

Å terfärden sker med De stora båtarna från 

Havnegade kl. 15.15. Ombord serveras en mål-
tid, bestående av sillsmörgås, T-bone steak med 
råstekt potatis, bordelaisesås och pragersallad, öl 
eller vatten och kaffe. Åter till Malmö kl. 16.55. 

Pris för resan M almö- Köpenhamn- Malmö, 
kaffe, måltid (inkl. måltidsdryck, kaffe och ser-
veringsavgifter) sv. kr. 80:-. Medtag om möj-
ligt jämna pengar. 

Anmälan, som är bindande, sker med hjälp 
av svarskortet senast den 11 oktober. 

Stadsvandring den 28 oktober 
På lokalplanet upptar höstprogrammet lördagen 

den 28 oktober en stadsvandring i M almö med 
samling vid Hovrätten kl. 13.00. Buss nr 31 och 
34 (hållplats Hovrätten). Lämplig parkerings-
plats för bilburna är parkeringsplatsen utanför 
M almöhus. I hovrättsbyggnaden får vi en pre-
sentation av domstolen, dess historia, arbetsfor-
mer och lokaler. 

Från Hovrätten vandrar vi vidare genom 
gamla Väster förbi bl.a. det rivningshotade 
Schartauhuset, beser några hus, som pietetsfullt 
restaurerats med bidrag från Malmö Förskö-
nings- och Planteringsförening, och får informa-
tion om aktuella grävningar i kv. Tranan. Efter 
avslutad vandring finns möjlighet till kaffeser-
vering för dem som så önskar i restaurang Vega 
på museet. Ingen förhandsanmälan. 

Till stadsvandringen inbjudes även Förskö-
nings- och Planteringsföreningens medlemmar. 
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Till Malmö hamn med "eld under ångkitteln" 

Söndagen den 24 augusti 1828 - för jämnt 150 
år sedan - gled det första ångfartyget med rök-
bolmande skorsten och dunkande skovelhjul in 
i Malmö hamn. Det var hjulångaren Caledonia, 

Danmarks första ångfartyg, som gjorde en lust-
tur från Köpenhamn till Malmö. 

Om det historiska ögonblicket skrev Allehanda 
tisdagsnumret: "Förliden Söndag hitkom 

Danska ångfartyget Caledonia för att härifrån 
göra en lustresa längs kusten uppåt Sundet och 
om aftonen återgå härifrån med passagerare till 
Köpenhamn. Fartyget hitkom kl. 10 f.m. med 
82 passagerare, som gingo i land och till större 
delen afreste till Lund för att bese hwad märk-
bart i den gamla staden finnes. Lustresan före-
togs kl. 3 e.m. men fann ej särdeles många del-
tagare i anseende till det för en sådan fart 
mindre gynsamma wädret, hwarföre ock touren 
inskränktes till en kort resa rakt utåt i sjön. Om-
kring kl. 8 på aftonen, då de till Lund afreste 
pasagerarne återkommit, återwände fartyget, och 
man kunde länge äfwen sedan det mörknat se 
dess kosa som utmärktes af wid åtskilliga tillfäl-
len kastade raketter. Denna ångfartygsfärd är 
den första, som skett ifrån Malmö, och skulle 
säkerligen lockat en stor mängd af stadens inne-
wånare att deltaga i detta för de fleste alldeles 
nya nöje, om icke wäderleken denna gången 
warit så afskräckande." Restaurationen ombord 
var enligt Allehanda god, men man klagade 
över att "Swenska bankosedlarne gälla högst 
obetydligt, så att smakar det något, så kostar 
det också något". 

Caledonias första besök i Malmö fick rättsliga 
följder. Enligt Allehanda fick fartygschefen böta 
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för det att han med kanonskott tillkännagivit 
fartygets förestående avgång. Däremot undgick 
han böter för det att fartyget hade eld ombord, 
vilket enligt hamnordningen var förbjudet vid 
fem riksdalers vite. Caledonias besök i Malmö 
hamn medförde senare den ändringen i hamn-
ordningen, att fartyg med "eld under ångkitteln" 
tilläts ligga på svaj i den yttre hamnen, där 
passagerarna landsattes och togs ombord i rodd-
båtar. Angfartygen förblev förbjudna i den inre 
hamnen, där eldfaran bland de många segelfar-
tygen ansågs för stor. 

Böterna för signalskotten avskräckte inte kap-
tenen, och Caledonia återkom till Malmö om 
en vecka söndagen den 31 augusti. Det var nära 
120 passagerare, som enligt Allehanda landsteg 
i Malmö och genast begav sig ut på lustfärder 
åt olika håll. En del reste till Lund, medan en 
del for ut till Hyby gods öster om Malmö, där 
friherre Wrangel von Brehmer med "en eti-
kettslös liberalitet upplåtit ställets alla omgif-
ningar till ett fritt begagnande, och derjemte 
genom anordnandet af carousseller, dansplaner 
och gungor m.m. lemnat tillfälle till landtliga 
nöjen i flere former, hwaraf stadsboerne också 
ganska lifligt begagnat sig, ett angenämt och 
wexlande tidsfördrif på de annars wanligtwis 
tråkiga söndagarne". Medan köpenhamnarna 
var på utflykt i Skåne, gjorde Caledonia på ef-
termiddagen en lusttur i Öresund med 120 
malmöbor. Svarta moln steg emell ertid upp vid 
horisonten, och turen avkortades. Med höststor-
marna upphörde Caledonias lustturer i Öresund 
för året, men de återupptogs följande sommar. 

Caledonia, som blev banbrytare för senare ti-



Hjulångaren Caledonia efter teckning av Carl Baagoe i Illustreret Tidende. 

ders reguljära trafik i Öresund, var byggd 1815 
på ett varv i Glasgow. En ångmaskin med 28 
hästar drev två skovelhjul, som gav fartyget en 
fart på 7-8 knop. Överfarten Malmö- Köpen-
hamn tog normalt ca 2 1 /2 timmar. Vikten var 
70 läster, dvs. ca 170 bruttoton. Fartyget hade 
två elegant möblerade och dekorerade salonger, 
en större och en mindre, och dessutom åtta 
mindre sovhytter. Skovelhjulen, en hög, smal 
skorsten och en mast med gaffel för stagsegel 
gav en markant profil åt Caledonia, som redan 
våren 1819 anlände till Köpenhamn från Eng-

land, där det inköpts av auditören Steen Ander-
sen Bille i Köpenhamn. Caledonia sattes först 
in i paketfart på leden Köpenhamn- Kiel via 
Möen, Falster och Lolland men användes senare 
mest för lustturer i Öresund, bl.a. till Helsingör 
och Malmö. Ur Caledonias skorsten stod en 
kvast av rök och gnistor, och köpenhamnarna 
kallade fartyget "den forbannede Röghaette". 
Dåligt väder erbjöd ingen lusttur precis, och 
för sjösjuka skapades uttrycket "Caledonia 
Syge". Caledonia blev upphuggen 1841. 

H elge Andersson 
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Svartbrödernas hemvist i Malmö 

I Elbogen nr 3 1976 redogjorde undertecknad i 
en kortare artikel om vunna grävningsresultat 
vid en avloppsgrävning i Gråbrödersgatan. Sam-
tidigt gjordes ett upprop till Elbogens läsare, 
varvid fotografier från 1930-talets utgrävningar 
av det forna dominikanerkapellet i till gatan 
angränsande kvarter efterlystes. Malmö museum 
var då i färd med att bearbeta det befintliga, 
äldre utgrävningsmaterialet från området. Re-
sultatet av uppropet var knappast lysande. Forn-
minnesföreningens allt i allo, Kjell-Åk e Karlsson 
på stadsarkivet bidrog dock med L eif Ljung-
bergs privata fotosamling som fanns på arkivet. 
Här kunde utplockas några verkliga rariteter, 
bl.a. ett foto av en grävande Einar Bager och 
en vilande Leif Ljungberg taget i april 1934. 
Fortfarande saknades dock nästan hela det foto-
grafiska dokumentationsmaterialet från utgräv-
ningen. Av en händelse råkade emellertid un-
dertecknad för några månader sedan titta i en 
gammal pappkartong vilken placerats på undan-
skymd plats i ett av museets många arkiv. Man 
behöver verkligen inte alltid gå över ån efter 
vatten. Här låg nämligen i en sali g röra de 
eftersökta fotografierna. 

Så sent som år 1971 omtalades det i tryck att 
det vid utgrävningarna på den forna kapell-
tomten på 1930-talet visserligen frilagts grund-
murar, men att dessa inte visade hur kapellom-
rådet en gång sett ut. Sju år senare har vi nu 
kommit fram till ett sådant resultat att en re-
konstruktionsmodell över kapellet långsamt och 
tålmodigt håller på att växa fram hos modell-
byggerskan på museet. Hur är då detta möjligt? 
En bidragande orsak är att man år 1971 inte 
kopplade ihop det då tillgängliga utgrävnings-
materialet. I området finns nämligen inte mindre 

åren 1931, 1934, 1938 och 1953. Till detta skall 
numera också läggas två stycken utgrävningar i 
Gråbrödersgatan åren 1976 och 1977. 

Dominikanerkapellet i Malmö uppfördes nå-
gon gång mellan åren 1296 och 1333. Kapellet 
löd direkt under det stora dominikanerklostret i 
Lund och hade lik som detta Marie Magdalena 
som skyddshelgon. Ut mot dåtidens malmöitiska 
huvudgata - Västergatan - låg själva kapell-
byggnaden. Direkt öster om denna anslöt ett 
fyrkantigt torn, vilket troligtvis använts för bo-
stadsändamål och som samlingslokal. I anslut-
ning till den norra tomsidan låg dessutom en 
mindre byggnad ut mot Gråbrödersgatan i vil-
ken förmodligen köket varit inrättat. 

Till kapellområdet hörde också en kyrkogård. 
Denna låg mellan byggnaderna mot Västergatan 
och nuvarande Norra Vallgatan. Mot den me-
deltida stranden, dvs. våra dagars Norra Vall-
gata, begränsades kyrkogården av en hög 
tegelmur försedd med sex yttre strävpelare. 
Strävpelarna var nödvändiga då muren inte 
endast skärmade av kyrkogården, utan också 

än fyra olika utgrävningsresultat vilka erhållits Tre skelett frilagda vid utgrävningen år 1934. 
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Utgrävningsplatsen år 1934. I bakgrunden Norra Vallgatan. 

tjänstgjorde som terrasseringsmur. Kyrkogårdens 
markyta låg nämligen betydligt högre än stran-
dens. 

Dominikanerna tillhörde liksom franciska-
nerna de s.k. tiggarordnarna. Man brukar också 
efter färgen på ordensdräkterna benämna dem 
svartbröder respektive gråbröder. Till skillnad 
från franciskanerna erhöll aldrig dominikanerna 
ett riktigt kloster i Malmö. När ordnen i arki-
valierna för första gången omtalas i staden år 
1296, kan man våga läsa mellan raderna att brö-

derna endast vistades här tillfälligt - antagligen 
i samband med de stora årliga marknadssä-

songerna. Att man ett trettiotal år senare upp-
fört ett kapell får nog i första hand ses som en 
praktiskt betingad åtgärd. Nu kunde de allmose-
jagande bröderna hålla övernattning och mat-
servering i egen regi, samtidigt som man från 
"den !ange Adelgade" kunde locka marknads-
folket till sig. Säkerligen har man också fått 
goda intäkter och donationer genom de möjlig-
heter till gravplats man erbjöd allmänheten. Vid 
utgrävningen år 1938 påträffades t.ex. under 
kapellets korgolv en barngrav. En så framträ-
dande begravningsplats tyder på att barnets 
föräldrar varit i hög grad välbärgade. 
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Cecilia Johansson under arbete med kapellmodellen. 

Modellbyggerska Cecilia Johansson arbetar nu 
med att förfärdiga en modell av inte bara ka-
pellet med kyrkogård utan även av hela området 
vid nuvarande korsningarna Västergatan-Grå-
brödersgatan-Norra Vallgatan som detta såg 
ut under början av 1400-talet. Modellen utföres 
i skala 1 :75 och som alltid kännetecknas alstren 
från museets modellverkstad av precision och 
konstnärlig kvalitet. Modellen kommer i färdigt 
:skick att erbjuda något nytt rent utställnings-
tekniskt. På en och samma modell ska man 
nämligen kunna se både hur området ser ut i 
dag och hur det såg ut för nästan sexhundra 
år sedan. 

Under medeltiden fanns det i Malmö ett 
flertal religiösa stiftelser och institutioner. Av 
-dessa kvarstår i dag endast S :t Petri kyrka ovan 
mark. Förutom denna mäktiga kyrka och ovan 
nämnda dominikanerkapellet fanns invid S :t 
Gertrudsgatan S :t Gertruds kapell, vid Buttericks 
S :t Jörgens kapell, på Stortorget Helgeandsklost-
ret, i kv. Fisken vid Lilla Bruksgatan det äldre 

6 

franciskanerklostret, i Kungsparken det yngre 
franciskanerklostret samt på slottsholmen Simo-
nis et Jude kapell och Helige Kors kapell. I dag 
saknas helt informationsplattor som visar de 
olika platsernas historiska anknytning. I Lund 
har man satt upp bronsplattor med reliefdekor 
av t.ex. dominikanerklostret. Borde det inte vara 
möjligt att även i vår stad smycka husfasader 
med dylika konstnärligt utförda minnesplattor, 
en kanske både nyttig och välbehövlig vägled-
ning för allmänheten? Hur många av gästerna 
i Jönssons kaffebar är det t.ex. som i dag vet 
att de avnjuter sitt kaffe på platsen för domini-
kanernas forna kapellkyrkogård. 

Sven Roshorn 

Nytt från styrelsen 

Vid ett sammanträde den 25 maj konstuerade 
sig den vid årsmötet i april nyvalda styrelsen i 
Malmö fornminnesförening. 

Under ordförandeskap av professor Kjell A 
Modeer utsågs direktör John Hain till vice ord-
förande och kassaförvaltare och skriftställaren 
Helge Andersson till sekreterare. 

Styrelsen har i övrigt följande sammansätt-
ning: 

Tf museichefen Bengt Salomonsson, intenden-
ten Sven Rosborn, fru Elsebeth Bager, arkitekten 
SAR Bengt Berggren och specialläraren Britt 
Norstadius. 

Vid sammträdet diskuterades föreningens 
verksamhet i ett längre perspektiv. Styrelsen be-
slöt att fira föreningens 75-årsjubileum vid en 
högtidlighet i Landstingssalen på rådhuset i 
februari 1979. 



1500-talsräkenskaper nu i tryck 

I Malmö stadsarkiv förvaras en boupptecknings-
serie, som börjar 1546, samma år som rådhuset 
stod färdigt. D essa bouppteckningar, som har 
få motsvarigheter i Norden, räknas till stadsar-
kivets dyrgripar. När Selskabet For U dgivelse 
Af Kilder Til Dansk Historie 1971 höll årsmöte, 
fästes uppmärksamheten på dessa Malmö äldsta 
bouppteckningar, som ansågs väl ägnade att 
publiceras i sällskapets skriftserie, och efter för-
beredande undersökningar uppdrog sällskapet 
vid årsmötet 1973 åt konstnären, fil. dr Einar 
Bager, att i en serie Malmö Skifter utge boupp-
teckningarna från tiden 1546-59. Dessutom 
beslöts att tre räkenskapsböcker, som fogats till 
bouppteckningarna, skulle utges i en särskild 
volym inom denna serie. Efter en omfattande 
arbetsinsats färdigställde Einar Bager förra året 
lagom till sin 90-årsdag Malmö Skifter 1 Bofor-
tegnelser 1546-1559. 

I sommar har Einar Bager fullbordat boupp-
teckningsserien, då andra delen Malmö Skifter 
2 Köbmandsregnskaber 1537-1559 lämnat tryc-
ket i Köpenhamn. De nu publicerade räkenska-
perna ur Malmö stadsarkiv har tillhört Morten 
Brygger, Bent Brygger och Keluf Jens Nielsen, 
änka efter skomakaren Jens Nielsen, och utgör 
komplement till bouppteckningarna i den före-
gående volymen. Dessa räkenskaper utgör ett 
värdefullt bidrag till stadens ekonomiska histo-
ria. Med sina många notiser ger de också en 
god inblick i 1500-talsborgarnas dagliga konsum-
tion av t.ex. sill , torsk, Liineburgsalt, öl från 
Danzig, Rostock och Wismar och dyrbara tyger, 
"ermenterst", kläde från Armentieres i Frank-
rike, och "gyttingst" blått ell er grönt kläde från 
det tyska Göttingen. 

De tre räkenskapsböckerna har av Einar Ba-
ger försetts med textkritiska noter, sakregister 
och ordförklaringar, person- och ortsregister. 

Dessutom lämnas förklaringar till 1500-talets 
mynt, mått och vikt. Vid utgivandet har Einar 
Bager haft två arkivarier som rådgivare, arki-
varie Thelma J exlev i Köpenhamn och stads-
arkivarie Lennart Tomner i Malmö. Men det är 
Einar Bager, som dragit det tyngsta lasset. Ett 
otroligt tålamodsprövande och tidskrävande ar-
bete ligger bakom tolkningen och renskrivningen 
av dessa 1500-talshandskrifter. Einar Bager har 
med denna utgåva utfört en ny forskarbragd av 
imponerande mått. Malmöforskningen är honom 
stort tack skyldig. Liksom tidigare har Malmö 
kommun lämnat bidrag till tryckkostnaderna. 

Helge Andersson 

Elbogen nr 4 - julskrift 

Vid styrelsesammanträde den 5 september fast-
ställdes innehållet i det häfte av Elbogen, som 
i år för första gången ersätter årsskriften. 

Detta nummer av Elbogen kommer, förutom 
de tidigare årsskrifter traditionella bidragen 
(verksamhets berättelse och malmöbibliografi) 
att innehålla följande uppsatser. Jur. dr Ernst 
Nathorst-Böös redogör i en uppsats för " Skånes 
enskilda bank"s öden. Intendent Sven Rosborn 
tar i sin uppsats upp krämarekapellet i S :t Petri 
kyrka till behandling och fil. dr Ingemar Ingers 
avslutar sin uppskattade serie om Ortnamnen i 
Malmö. Kjell A Modeer bidrar med en artikel 
om processen i anledning av Amaltheaattentatet 
- en rättegång som utspelades i år för 70 år 
sedan. En "Aktuellt " -spalt avslutar skriften. 

De medlemmar, som betalt för bunden bok, 
kommer att erhålla samtliga fyra nummer av 
Elbogen inbundna i en samlingsvolym. 

Nr 4 utkommer före jul. Dessförinnan kommer 
som en förhoppningsvis positiv - om än förse-
nad - överraskning 1977 års årsskrift. 
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.. 
MALMOITEN 

Vår malmöit tillhör en gammal, välkänd mal-
mösläkt och föddes 1808 i Malmö, där han 
åren 1819-1825 gick i Latinskolan. Efter stu-
dentexamen i Lund 1825 och juridiska studier 
där blev han lantmätare i Malmöhus län. I en 
självbiografi skriver han: "Min håg för landt-
mäteriet och min stora fattigdom vållade, att 
jag efter 2 förberedande examina i Lund, öfver-
gaf universitetet 1827 och blef landtmätare." 
Han avancerade snart till förste lantmätare i 
länet och var livligt engagerad i slutförandet 
av enskiftet i provinsen. Under åren 1843-1849 
beklädde han samtidigt posten som rådman i 
Malmö. Vår malmöit utnämndes 1849 till gene-
raldirektör för lantmäteristyrelsen i Stockholm, 
en post som han innehade under trettiotvå år. 
Han har beskrivits som en imponerande arbets-
människa, dynamisk och nydanare inom olika 
statliga förvaltningsområden. Han avled i Stock-
holm 1891. Vid sin död efterlämnade han ett 
vidlyftigt manuskript med anteckningar om 
Malmö stad och dess historia. Härav har ett 
par avsnitt, bl.a. om S:t Petri kyrka, Malmö 
högre allmänna läroverk och Malmö hamn, 
publicerats i fornminnesföreningens årsskrifter. 
Manuskriptet finnes renskrivet i Malmö stads-
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arkiv och uppgår till ca 750 manussidor. Forn-
minnesföreningens styrelse planerar att i en nära 
framtid av trycket utge dessa minnen från 1800-
talets mitt. En gata i Malmö har uppkallats efter 
honom. Vem var han? 

Svar: UBUDJTE.'l UBtpp;:ig _g!APn'1 
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" Vi kräva frihet å t Amalthea-männen !" - " Solidaritet och handling för bröd och frih et!" - D emonstrations-
tåget på bilden, troligen tagen under 1910-talets första år, har på sin väg Bergsgatan söderut nått fram i höjd 
med Monbijougatan. Bilden för tanken till M almö vid tiden för storstrejk en och tjänar oc.kså som illustration 
till den artikel om de rättshistoriska aspekterna på brottmålet mot Amalthea-männen, vilken återfinnes i detta 
nummer av Elbogen. - Foto Malmö museum. 
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Malmö fornminnesförenings verksamhet 1977 

Ärsmöte 

Ordinarie årsmöte hölls den 28 april i Skov-

gaardssalen på Malmö museum. Efter årsmötes-
förhandlingarna höll intendenten Sven Rosborn 
vid stadshistoriska avdelningen på museet ett 
med ljusbilder illustrerat föredrag med titeln 

"På jakt efter medeltiden", i vilket han presen-
terade en del av de nya rön som gjorts under 
de två senaste årens utgrävningar i staden. 

Ca 150 medlemmar övervar årsmötet. Efter 
årsmötesförhandlingarna och föredraget samla-
des ett r ro-tal medlemmar till en gemensam 

enkel supe i restaurang Vega på museet. 

Styrelsen 

Styrelsen har under året sammanträtt två 

gånger, den 25 april och den r 9 december. 
Styrelsens sammansättning har under året va-

rit följ ande: 

F.d. borgmästaren THOMAS MuNCK AF RosEN-

SCHÖLD, ordförande, direktören JoHN HAIN, 
vice ordförande och kassaförvaltare, t. f. profes-
sorn KJELL Å. MoDEER, sekreterare, arkitekt SAR 
STURE KELFVE och skriftställaren HELGE AN-
DERSSON med förste intendenten BENGT SALO-
MONSSON och intendenten SvEN RosBORN som 
suppleanter. 

Strövtåg i tid och rum. Festskrift till 
Einar Bager 

Den r 8 april r 977 fyllde föreningens heders-
ledamot, konstnären och fil. doktorn Einar 
Bager 90 år. Inom fornminnesföreningens sty-

relse väcktes under hösten r 976 förslaget att 

hylla Einar Bager med en festskrift. Fornmin-
nesföreningens sekreterare åtog sig att som re-
daktör ombesörja festskriftens utgivande. 

Skriften, som fick titeln "Strövtåg i tid och 
rum. Malmöhistoriska skisser'', utkom i decem-

ber r 977 och utgjorde resultatet av ett frukt-
bringande samarbete mellan Malmö Förskö-
nings- och Planteringsförening och Malmö forn-
minnesförening. Skriften innehåller ett antal ar-
tiklar av Einar Bagers hand. Då artiklarna tidi-
gare huvudsakligen varit publicerade i dags-
press har de varit svårtill gängli ga för dagens lä-

sare. Boken, som fick en påkostad typografi om-
fattar 180 sidor och är rikt illustrerad med 
teckningar av författaren. Skriften utgör en fort-
sättning på det arbete, som under titeln "Med 
penna och ritstift. Malmöhistoriska skisser" ut-

kom till Einar Bagers 60-årsdag r 94 7. 

Skriften överlämnades vid en enkel ceremoni 

den 9 december av ordföranden i Malmö För-
skönings- och Planteringsförening direktör Jör-
gen Faxe och ordföranden i Malmö fornminnes-
förening, f.d. borgmästaren Thomas Munck af 
Rosenschöld. 

Enligt beslut i de båda föreningarnas res-
pektive styrelser har ett exemplar av boken 
konstnadsfritt tillställts envar medlem i de båda 
föreningarna. 

Styrelserna har också beslutat att de medel 
som inflyter vid försäljning av denna skrift skall 
tillföras en fond, Einar Bagers 90-årsfond, vars 
medel enligt Einar Bagers vilja kommer att an-
vändas för tryckning och illustrering av forsk-
ningsresultat rörande Malmö och dess omnejds 
historia. 
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Utfärder 

Vårutfärden ägde traditionsenligt rum på Kristi 
Himmelsfärdsdag, torsdagen den 19 maj. Ca 130 
medlemmar medföljde på resan, som företogs i 
abonnerade bussar. Förmiddagen ägnades inte-
riörbesök på Barsebäcks slott, vilket förevisades 
av slottsherren, greve Ian Hamilt on. Färden 
gick därefter över Hofterup till Röstånga gäst-
givaregård, där lunchen intogs. Eftermiddagen 
ägnades Stehags kyrka och Skarhults slott, som 
besågs exteriört. Återfärden skedde över Gårds-
tånga och Lund till Malmö. Ordföranden och 
Bengt Salomonsson var reseledare. 

Höstutfärden ställdes till Köpenhamn lör-
dagen den 22 oktober. 

På denna resa medföljde ett 70-tal förenings-
medlemmar. Efter båtresa med "De stora bå-
tarna" promenerade deltagarna efter ankomsten 
till Köpenhamn till Nationalmuseum, där den 
nyrestaurerade museiavdelningen "Oldtiden" fö-
revisades av sakkunnig guide. Därefter samla-
des medlemmarna ti ll lunch på "Den Goldene 
Fortune" på Gammelstrand. Eftermiddagen äg-
nades en matineföreställning på det K ongeli ge 
Teater, Holbergspjäsen "Jean de France eller 
Hans Frandsen". Ordföranden gav som rese-
ledare en redogörelse för pjäsen och dess bak-
grund i anslutning till lunchen. Efter föreställ-
ningen skedde återresa med fl ygbåt till Malmö, 
dit resesällskapet ankom strax före klockan l 9. 

Dahlgrenska stiftelsen 

Fornminnesföreningen har sökt väcka opm1on 
genom en av ordföranden författad i medlems-
bladet Elbogen publicerad artikel om bibehål-
lande av Dahlgrenska stiftelsens byggnader med 
understrykande av desammas arkitektoniska kva-
liteter. 

Leif Ljungbergs stiftelse 

Under verksamhetsåret har bidrag utdelats till 
Malmö fornminnesförening med l o.ooo kronor. 
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Kapitalbehållningen uppgick enligt balans-

räkningen per den 31 december 1977 till 279.414 
kronor. 

Arsskrift 

Malmö fornminnesförenings årsskrift har be-
klagligtvis kraftigt försenats i sin utgivning. 

Förseningen beror på ett omfattande förbe. 
redelsearbete, som nu är avslutat. Årsskriften 
skall utgöra ett kommenterat bildverk med ma-
terial ur fornminnesföreningens fotoarkiv på 
Malmö museum. Bildmaterialet har valts kring 
temat "Arbetsmiljö i Malmö kring sekelskiftet". 
Skriften utarbetas av ett redaktionskoll egium be-
stående av sekreteraren, sammankall ande, Bengt 
Salomonsson. Helge Andersson och Sven Ros-
born. 

M edlemsbladet Elbogen 

Fornminnesföreningens medlemsblad Elbogen 
utkom under det sjunde utgivningsåret med 
fyra nummer, vilka utsänts till medlemmarna 
den l 3 april, 5 maj, 5 oktober och 23 december. 

Även detta år har ordföranden varit ansvarig 
utgivare samt sekreteraren och skrift ställ aren 
Helge Andersson redaktör. 

M edlemsantal 

Under året har föreningens medlemsantal ut-
gjorts av en hedersledamot, sex ständiga samt 
l .088 betalande medlemmar, därav l 35 familje-
medlemmar, vilk et utgör en ökning sedan före-
gående år med 32 personer. Under året har 63 
nytillträdande medlemmar registrerats och 55 
fullbetalande medlemmar avförts ur medlems-
matrikeln. 

Balanskonto 

Föreningens balanskonto per den 31 december 

1977 utgjorde : 



Utgivandet av festskriften " Strövtåg i tid och rum. Kulturhistoriska skisser" var ett gemensamt projekt för Mal-
mö Förskönings- och Planteringsförening och Malmö fornminnesförening, och det utgjorde de båda förening-
arnas hyllning till Einar Bageri anledning av dennes go-årsdag. Boken överlämnades till jubilaren av ordförande-
na i de båda föreningarna den g december 1977. Bilden, som togs vid detta tillfäll e, visar fr. v. direktör Jörgen 
Faxe, professor Kj ell Å Modeer, fil. dr. Einar Bager och f. d. borgmästaren Thomas Munck af Rosenschöld. -
Ur Jörgen Faxes bildsamling. 
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Tillgångar Skulder 

Aktier 50.355 Berghska fonden 2.285 
2 st premieobligationer 200 Leif Ljungbergs fond 3.924 
Banktillgodohavanden 40.692 Anna-Lisa och Sven-Eric 
Postgiro 2.334 Lundgrens fond l l .505 
Diverse fordringar 10.000 Emil och Iris Schelins fond 5.820 

Elisabeth Berntons fond 4.372 
Einar Bagers 90-årsfond 4.860 
Diverse skulder 43.145 
Kap i tal behållning 27.670 

Kronor 103.581 Kronor 103.581 
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Ortnamn 1 Malmö 
XI. Västra Klagstorps socken 

AV INGEMAR INGERS 

Västra Klagstorps socken i Oxie härad var egen 
kommun till årsskiftet 1951-52. Då vid denna 
tid storkommunreformen genomfördes, tillkom 
en ny kommun med namnet Bunkeflo, som om-
fattade de tre gamla socknarna Bunkeflo, Tygel-
sjö och Västra Kl agstorp. Inom mindre än 20 år 
befanns åtskilliga av kommunbildningarna från 
1952 inte tillräckligt bärkraftiga, och med in-
gången av 1971 blev Bunkeflo kommun inkor-
pererad med Malmö stad. Inom Malmö nuva-
rande kommun utgör Bunkeflo, Klagstorp och 
Tygelsjö var sin kyrksocken eller församling. 
Tygelsjö och Klagstorp utgör sedan gammalt ett 
pastorat. Så var förhållandet redan då Lunds 
stifts Landebok blev upprättad (enligt ett kung-
ligt påbud 1569) . Där uppgives "Klaxtrupp 
Sognn Annexa tiill Tyelse". Men eftersom i V 
Klagstorp finns ett annexhemman (nr 2 1) på 
över rno tunnlands areal, och dylika annexhem-
man fordom varit prästgårdar i socknar som 
numera är annex, kan man antaga att Klags-
torp under medeltiden varit ett eget pastorat. 
Av de pastoratsbildningar, som anföres i Lande-
boken, är Tygelsjö och Klagstorp en av de få 
som ännu består, sedan den sista pastoratsre-
formen genomfördes 1962. För kännedom om 
V Klagstorps sockens historia och topografi hän-
visas till Helge Anderssons framställning i 
denna årsskrift 197 1 s 61 och till Ernst Frostin, 
Bilder från Bunkeflo, Tygelsjö och Västra 

Klagstorp, Malmö 1973. 

Västra Klagstorps socken har en areal av 9,97 

kvadratkilometer eller enligt gammal räkning 
l ,9 l 6 tunnland. Den gränsar i norr till Bunke-
flo och Glostorp (Fjärdingslövs by), i öster till 
Glostorp, i söder till Tygelsjö och i väster tilt 
Öresund, som här benämnes Sjön. Socknen be-· 
står av en enda by. I Skåne finns 60 socknar, 
som består av bara en stor by. De flesta av 
dessa är belägna i sydvästra Skåne. I Torna 
härad finns IO, i Oxie IO, Skytts 6 och i Vem-
menhögs härad 7. Folkmängden i Västra Kl ags-

torp var 1749 blott 297 personer, 1805: 342, 
1840: 513, 1860: 641, 1870: 659 (fördelade på 
124 hushåll), 1880: 608, 1890: 598, 1900: 735, 
1903: 781, 1915: I I 13, 1921: I 053, 1931: I 279, 
1954: 955 och 1976: 658. Från början av 1800-
talet och fram till 1860 blev folkmängden näs-
tan fördubblad. Det bemdde på enskiftets verk-
ningar med ett stigande välstånd, hemmansdel-
ningar och tillkomsten av nya husplatser. 
Folkökningen från slutet av 1800-talet och fram 
till 1915 står i samband med Klagstorps Kalk-
brotts-AB:s anläggningar i Kl agshamn, där ett 
nytt industrisamhälle uppstod med början 1895. 
Folkminskningen i senare tid beror på nedlägg-
ning av industrier i Klagshamn. 

Liksom andra gamla byar i kustlandet har 
V Klagstorp en långsträckt form med en längd 

av nära 7 kilometer och en bredd av knappt 
2 km. Den gamla byplatsen är belägen omkring 

5 km eller en halv mil uppe i land. Fordom 

fanns ingen bebyggelse närmare kusten, och den 
ｾｯｭ＠ numera finns beror på utflyttningar i en-
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Västra Klagstorps gamla kyrka. Blyertsteckning av 
lantmätaren Georg Gustafsson 1855. Detalj. 

skiftestiden och avsöndringar av hustomter men 

i synnerhet den tätbebyggelse i Klagshamn, som 

tillkom i åren omkring 1900. 

Enligt Lunds stifts landebok hade Klagstorps 

socken och by i senare delen av 1500-talet 25 

tiondegivare eller hemmansbrukare. Antalet 

numrerade hemman har i svensk tid varit 30. 

Men antalet gårdar förminskades småningom 

genom sammanläggningar av hemman, så att i 

början av 1800-talet 1 7 gårdar fanns i Klags-

torps by. I senare tid har en delvis ny numre-

ring av hemmanen blivit genomförd, så att 

egendomar, som förut varit betecknade med två 

till tre nummer, tex 5, 6 & 12, fått ett enda 

nummer. Ovannämnda sammansatta numrering 

hade uppstått dels före enskiftet, dels därefter 

genom att en hemmansdel blivit utvidgad ge-

nom förvärv av jord, som hade andra nummer. 

Enskiftet genomfördes åren 1804 och 1805. Av 

de 1 7 gårdarna, som låg samlade omkring kyr-

kan, blev de flesta utflyttade i skilda väder-

streck, och flera av dessa undergick sedermera 

delningar. Endast 6 gårdar samt en del gatehus 

10 

blev kvarliggande, men dock så många, att be-

skaffenheten av ett bysamhälle (byhem) blev 

bibehållen. I andra upplagan av Gillbergs 

Beskrifning öfver Malmöhus län, utgiven av 

Nils Bruzelius 1840, uppgives att Klagstorps 

socken och by hade 13 gatehus och 6 mindre 

kyrkolägenheter, dvs hus tillhöriga kyrkan. Till 

jämförelse kan nämnas, att socknen 1932 hade 

80 jordbruksfastigheter och 1 73 andra fastighe-

ter (enligt Svenska Orter I ). 
V Klagstorps gamla kyrka var belägen på 

samma plats som den nuvarande. Den var en 

kyrka av romansk anläggning med skepp eller 

långhus, kor och absid och i väster ett brett 

torn, som var yngre än själva kyrkan men av 

ålderdomlig typ. I söder var kyrkan på 1820-

talet tillb yggd med en korsarm. Denna kyrka 

revs 1884 med undantag av tornet, som blev 

stående. Det blev sammanbyggt med den nya 

kyrka, som uppfördes 1885. 

Stoffet till denna framställning över ortnam-

nen i V Klagstorps socken och by är hämtat ur 

Dialekt- och ortnamnsarkivets i Lund samlingar 

och bibliotek. Vad beträffar ortnamnssamlingar-

nas tillkomst och uppläggning hänvisas till före-

gående bidrag i serien Ortnamn i Malmö allt-

sedan 1957 och senast nr X, Tygelsjö socken 

1975. Förf har gjort uppteckningar över folkmål 
och ortnamnsskick i V Klagstorp vid skilda till-

fällen år 1923, 1929 och 1936- 37 samt 1950. 
Därtill är ortnamnsuppteckningar verkställda av 

fil kand Nils Nilsson 1936. Meddelare vid förf :s 
uppteckningar har varit f d lantbrukaren Nils 

Larsson (f 1843), fru Johanna Tern, Skumparp 
i Bunkeflo (f 1854), hushållerskan Karna Pers-

son ( f 1 860), pensionären Anette Sjögren 

(f 1862), lantbrukaren Josef Josefsson, Tygelsjö 

(f 1875), lantbrukaren Olof Olsson (f 1879) 
och hans hustru Hanna, f Andersson. De är 

samtliga numera bortgångna. 

Det gamla folkmålet i V Klagstorp överens-

stämmer helt med målet i de angränsande sock-



narna Bunkeflo i norr och Tygelsjö i söder. En 
obetydlig skillnad finns emot målet i Glostorp, 
som angränsar i öster. Då målet ännu talades 
mera genuint och innan nivelleringen gjort sig 
mera gällande, var målet i stort sett detsamma 
i kustlandet från Limhamn till Trelleborg, om-
kring 1 1 /2 mil in i landet ( förf :s egen erfaren-
het) . Jämför tidigare framställningar i serien 
Ortnamn i Malmö, där för folkmålet väsentliga 
kännetecken anföres. Språkprov på målet i 
V Kl agstorp finns i en samling ordspråk och 
talesätt, upptecknade av Olof Olsson och publi-
cerade dels i årsskriften Limhamniana 1 964 
s 42, dels ock i av Ernst Frostin utgivna Bilder 
från Bunkeflo, V Klagstorp, Tygelsjö ( 1973). 

I den översikt, som nu följer, upptages först 
by- och sockennamnet Klagstorp, därefter övriga 
bebyggelsenamn (gårdar och hus med egna 
namn) och slutligen naturnamn, terrängnamn 
och marknamn. För alla namn angives dess 
genuina uttal i ortens folkmål, och äldre skriv-
ningar, där de är kända. 

I. Bebyggelsenamn 

KLAGSTORP, senare VÄSTRA KLAGSTORP (Kld .js-

tårp med öppet a som i f ad och gade). Av be-

läggen för detta namn, som efter år 1500 blir 

allt tätare, skall ett urval anföras: Clauxthorp 

mitten av 1300-talet, Klakstorp 1401-1450, 
Claustorp 1420, i Claxtorps kirka:by 1500, 
Klagstorp 1504, Klaxtorp 1522, Klagstrupp 

1569, Klagstorp 1596, Vester Klaxtrup 1611, 
Vester Klagstrup 16'26, 1637 och 1645, Klags-

torp ( 1 g) och Klagstrup (1 g) 1651, Klagstorps 

byy 1671, Klagstorp sochn 1671, Kleistorp 1684 
(Buhrmanns karta), Klagstorp 1712, 1754, 
Klagstorps Sochn och By 1765, Klagstorp 1812, 
1825, Klagstorps socken och by 1840, Klagstorps 

socken 1878, l 882, Vestra Klagstorps socken 

1891, Västra Klagstorps socken 1904, 1915 och 
1932. 

Förleden i namnet Klagstorp är ett forn-
danskt mansnamn Klakk och efterleden är torp 

i betydelsen nybygge som följd av utflyttning 
från annan ort. Ortnamnsändelsen torp börjar 
bli vanlig i tiden för övergången mellan heden-
dom och kristendom. N amnet Klakk användes 
icke mera i kristen tid . Därav kan man sluta, 
att Klagstorp är en bosättning och bybildning, 
som är åtskilliga hundra år äldre än första gång 
namnet på 1300-talet är belagt i skrift. Utifrån 
ett par skrivningar med formen Claustorp har 
en tidigare forskare (Axel Falkman 1877) be-
dömt namnet såsom sammansatt med Claus. 

Men detta motsäges dels av att namnet Claus 
(uttalat såsom Klavs) inte kommer i bruk i 
Skåne förrän i senmedeltiden och först bäres av 
inflyttade tyskar, dels av ett flertal äldre skriv-
ningar, som senare blivit kända, dels ock av 
namnets dialektform, som inte kunde bli 
Kla.jstårp om det vore sammansatt med Claus. 
Utvecklingen till Kla.jstårp överensstämmer 
med den regelbundna utvecklingen i folkmålet 
av förbindelserna a + k + s ( x) och a + g + s, 
såsom i ajs, sajs, strajs och hår dajs, som tillhör 
Oxie härad och Skytts härad väster om Trelle-
borg. I östra delen av Skytts härad och i Vem-
menhögs härad råder formerna äjs, säjs, sträjs 

och hår däjs, där -j- kan bortfalla i Vemmrn-
hög, så att äjs och säjs växlar med äs och säs. 

I Vemmenhögs härad finns ett by- och socken-
namn av samma ursprung, Klagstorp, nuvarande 
Östra Klagstorp. Dess uttalsform är Klä.jstårp 

eller Klä.stårp. 

I äldre tid fanns intet behov att göra åtskill-

nad på Klagstorp i Oxie härad och Klagstorp 
i Vemmenhögs härad, som låg på några mils 
avstånd från varandra. På 1600-talet förekom-
mer tillfälligtvis en tendens att skilja på dem, 
se ovan skrivningarna Vester Klagstrup etc i 
Malmöhus läns räkenskaper 1611, 1626, 1637 
och 1645. Annars skrives socknens namn ännu 
på 1880-talet blott Klagstorp. Genom ett kung-
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ligt brev av 17/4 1885 förordnades, att från och 
med l 886 socknen skulle benämnas Västra 
Klagstorps socken. Samtidigt infördes beteck-
ningarna Östra Klagstorp, Västra Broby och 
Östra Broby, Norra Sandby och Södra Sandby 
etc. Denna åtgärd genomfördes för att man 
hädanefter skulle undgå förväxlingar mellan 
orter med likalydande namn. l 886 blev Malmö 
- Vellinge -- Trelleborgs järnväg framdragen 
genom V Klagstorp, men tills vidare fanns här 
ingen station. Då järnvägsstation med tillhö-
rande poststation blev anlagd l 906, blev dess 
namn följaktligen Västra Klagstorp. Men jor-
deboksnamnet för Klagstorps by var fortfarande 
Klagstorp, och i dagligt tal användes mest det 
osammansatta namnet. - Ett nybildat namn i 
anslutning till Klagstorp är Klagshamn från 
tiden omkring 1900, se nedan. 

Övriga bebyggelsenamn 

Här upptages namn på gårdar, hus-samlingar 
och enskilda hus, som alla är yngre än bynam-
net. Angående omständigheterna vid denna 
namngivning, jfr MFA 1960 s 59 under Fosie, 
där det meddelas, att vi dels har gammal folklig 
namngivning, dels modenamn, som har utgått 
från "ståndspersoners" namnskick och stadskul-
turen. I Västra Klagstorp kan nämnas som 
exempel på namn av äldre typ sådana som 
Gave, Klockaregården, Källgården (Killegår-
den), Ryle och Rå; prov på nyare namngivning, 
som följer sin tids moderiktningar, är exempelvis 
Erlandsro, Josefshem, Nyhem, Solnäs och Vin-
grensro. Några av dessa namn synes ha tillkom-
mit för att underlätta adressering och brevbä-
ring. Då hemmansnummer angives, följes gam-
mal numrering, stundom tillika med uppgift om 
det nu gällande numret. 

DALLUNDA ( Dalonnde, delvis skriftuttal), gård 

å nr 2 & 4. Dallunda 1915. 

ERLANDSRO ( Arlansr6), tidigare namn på nr 
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18 & 25. Erlandsro 1904. Efter en f d ägare Nils 

Erlandsson. En senare ägare, riksdagsmannen 
Nils Månsson, tog namnet med sig, då han l 9 l 8 
flyttade till Vintrie i Bunkeflo. Då blev egen-
domen Vintrie nr 6 & l 7 namngiven till Er-
landsro (se MFA 1972 s 125). Efter Nils Måns-
sons bortflyttning fick Erlandsro i Klagstorp 
namnet Pilhagen (Pilhagen) efter ett gammalt 
marknamn, som l 786 skrives Pihlhagen. 

FÄDERSMINNE (Fädersmi'nne), gård å nr l & 28. 
Fädersminne 1909. Namngiven i början av 
1900-talet av ägaren Olof Olsson, som brukade 
en släktgård och var en framstående samlare av 
fornfynd och släktminnen. 
GAMLEGÅRD ( Gammlegåur) med läge ö om 
Klagshamn och s om vägen emot Klagstorps by. 
GA VE ( Gave med öppet a-1 jud), hus å nr 30 i 
socknens nordvästra del, nära gränsen emot 
Bunkeflo socken. Namnet återgår på ett gam-
malt marknamn, som i Landeboken 1569 skrives 
Gabeskiifted. Det kan vara en bildning till ver-
bet gapa, i ortens folkmål gave. Det danska gave 

(gåva) kan inte komma i fråga, då detta ord 
här har formen gåwe el gåve. Huset nämnes 
också skämtsamt Gavesborg ( Gavesbå' rrj). En 
nutida skrivning Garvesborg med r tillsatt är 
fullkomligt meningslös. Jämför också Gaveängen 
här nedan. 
GRÄNSKULLA ( Gränskolle), namn på hemmanet 
nr 3, givet efter en ättehög (kulle) som är be-
lägen vid gränsen norr om gården och annars 
heter Hålhög. Se nedan. 

JOSEFSHEM (] i:Jsef shi' mm), hemmansdel å nr 3 
i närheten av föregående. Josefshem 1913. Efter 
en f d ägare Jöns Josefsson. 

KLAGSHAMN (Klagshamn, med a som i gade), 
industrisamhälle och hamnplats, anlagt av 
Klagstorps Kalkbrotts-AB, som stiftades l 895 
för att bearbeta kalkfyndigheterna i närheten av 
kusten. Namnet är bildat av förleden i Klags-
torp + hamn, möjligtvis med Limhamn som fö-
rebild. Klagshamn l 904. En mindre del av sam-



F. d. stationshuset i V. Klagstorp från nordost. Byggnaden som uppfördes 1906, ligger vid den år 1970 nedlag-
da järnvägen Malmö-Trelleborg Ö/Falsterbo, vilken löpte väster om huset. 

hället är belägen å Tygelsjö nr 16 & 29 i 
Tygelsjö socken. 

KLAGSTÖRPS STATION (Kla.jstårp stasj6n)' Väst-
ra Klagstorps järnvägsstation, anlagd l 906 och 
nedlagd 1963, numera bostadshus i enskild ägo. 
KLOCKAREGÅRDEN (Klåkkeregåuren). Bestod av 
gatehuset nr 3 l i Klagstorps by och en hem-
mandel av nr 1 & 28. Den var intet ordinarie 
klockareboställe men tillhörde kantorn i Tygel-
s jö och Klagstorp Per Hansson ( 1806-1 888), 
som bosatte sig i Klagstorp l84r. Hans son och 
efterträdare Martin Hansson övertog egendo-
men men flyttade 1894 till Tygelsjö. 

KÄLLGÅRDEN (Tjillegåren), nr 18 & 25, med 

läge i Klagstorps by nv om kyrkan. K eldogar-
then 1420. (Detta år sålde Nils Jeppsson i Hås-
löv en gård i Klagstorp, kallad Keldogarthen, till 
riddaren Nils Svensson i Ellinge); Källgården 
1976, tel-katalogens Malmödel, s 420. Uppkal-
lad efter byadammen i Klagstorp, benämnd 
Killan (T jillen); samma namn har också dam-

men i Hyllie by, se MFA 1959 s 73. Källgården 
är den av gårdarna i Klagstorps by, som har det 
äldsta särskilda namnet. 

LlLLEHEM (Lillehi' mm), hus i Klagshamn. Lille-
hem var en tid i början av 1900-talet mode-
namn. 

LINDHEM (Lindhi'mm), hemmandel å nr l & 
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Den gamla smedjan i V. Klagstorp. - Foto Nordiska 

Museet 1902. 

28. Lindhem 1913. Efterträdslaget lind. Uttals-
formen är påverkad av skriften; den genuina 
formen för lind är annars linj. Jämför Lindho-
len i Svedala med uttalet Linjhå'llmen, som är 
ett mycket äldre namn. 

MATSAHUSET (Massehused), hus vid Klagshamn. 
Efter en föregående ägare, som hette Mats 
(Mass). Hans söner kallades Massepågene. 

NYA KELLSTORP (Nye Tjällstårp)' hemmansdel 
å nr l & 28. Nya Kellstorp 1904 (Kalender 
öfver Skåne och Blekinge s 62, som har en bild 
av gården, som då var ganska ny). Egendomen 
synes till arealen motsvara den förutvarande 
Klockaregården. 

NYHEM (Nyhi'mm), gård vid Klagshamn å nr 

l 6. Nyhem var modenamn i början av l 900-
talet. 
PlLHAGEN, se ovan under Erlandsro. 

PINKANÄTT (Pinjtjenä'tt), f d hus med småbruk 
å nr 27, nära gränsen emot Fjärdingslöv i Glos-
torp. Jfr da pinke =hamra, slå med små slag. 
RYGLE ( Ryle el Rylle), två gårdar väster om 
Klagstorps by, i närheten av nuv Solnäs. Jfr 
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Rygle agre ( 2 ggr) och Rögle agre ( 2 ggr) 
1569 med läge i "Syndre wongh". Namnet är 
alltså ursprungligen ett marknamn, innehållande 
ordet rygla el rögla med betydelsen kulle, för-
höjning i terrängen. Det finns i några skånska 
ortnamn i formen Rögla i J onstorp och i 
Skårby, Rögle i H ardeberga och i Välinge. Jfr 
också Ryglebron ( Rylebroen) i nästa avdelning. 
RÅ (Rå el Råu), h ussamling å nr 3 vid gränsen 
emot Glostorp. Jfr Raa agerenn (i Östre wongh) 
1569. Ordet rå har betydelsen rågång el gräns, 
här använt om gränsen mellan V Klagstorp och 
Glostorps socknar. Det vanliga ordet i folkmålet 
är dock skäl (själ!). Jfr också nedan Rå el 
Råvägen, som utgör byagräns och sockengräns. 
soLNÄs, nyare gårdnamn å nr ro. Solnäs 1913. 
Modenamn liksom andra sammansättningar 
med sol-, såsom Solhem. 

STAMGÅRD (Stammgår), nr 2 & 4. Stamgård 

1913. Torde innehålla ordet stam (da stavn) 
betydelsen stamhemman, fädernegård. 

STRAND HEM ( Strannhi' mm), gård med nuva-
rande nr 16:57. Efter läget nära stranden. 

STRANDÄNGARNA (Strannä'.njene el Strann' e.-

njene, beteckning för spridd bebyggelse på 
Strandängarna, tillkommen under 1800-talet. 
Strandängarne husf längden 1870. 

VINGRENSRO (Vingrensr6), gård å nr 27. Win-

grensro 1909, 1913. Efter en f d ägare Ola Win-
gren, f i V Klagstorp 1826, ägare från 1870, 
och dennes son Per Wingren. 

VÄSTERGÅRD (Vä'sstergåur), gård å nr 5 & 29 
med läge norr om vägen till Klagshamn. Nr 29 

W ester gård husf längden 1870. Hade en tid 
samme ägare som en del av nr 27 med läge i 
östra delen av Klagstorp. 

ÅKESDAL (Agesd' al), avsöndring från nr ro. 

Akesdal 1913. 

ÅKESHEM ( Ageshi' mm), stamhemmanet till nr 

l r. Akeshem 1913. Efter en f d ägare Jakob 
Åkesson (J akkop Agesen). 



Vingrensro, nr 49:1. En av de vid enskiftet utflyttade gårdarna. Foto Nordiska Museet 1902. 

Il. Naturnamn, terrängnamn och marknamn 

Sedan enskiftet genomfördes, har namn av 
detta slag mer och mer försvunnit, och i syn-
nerhet i Oxie härads slättland. I den mera 
backiga östra delen av häradet med dess om-
växling av höjder och sankmarker har de lät-
tare kunnat bibehålla sig. Hur mycket som har 
försvunnit framgår vid en jämförelse med Lunds 
stifts landebok, som är upprättad på 1570-talet. 

Den är en jordebok över ecklesiastika eller 
kyrkliga hemman i det dåvarande Lunds stift, 
nämligen prästgårdar, annexhemman, kJ.ockare-
gårdar, mensalhemman och andra hemman i 

kyrkans ägo. I den tryckta utgåvan av Lande-

boken, utgiven av K G Ljunggren och Bertil 

Ejder 1950- 1965, är Oxie härad med V Klags-

torps socken upptaget i del I. Där finns 7 tätt 

tryckta sidor (424-431) med marknamn från 
Klagstorp, varvid dock samma namn flera 

gånger återkommer. Flera av dessa var fortfa-

rande bibehållna vid tiden för enskiftet och 

återfinnes (med svensk stavning) i lantmäteri-
akter från denna tid. Om namn som motsvarar 

de i Landeboken upptagna har kunnat återfin-

nas i 1900-talets muntliga tradition, så är det 
mest namn på i terrängen framträdande höjder 
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Borrebackar. Foto Malmö museum. 

(även ättehögar) samt vattendrag och sankmar-
ker. I den samling här föreligger finns endast 
ett 10-tal namn, som har sina motsvarigheter i 
Landeboken. De är betecknade med årtalet 
1569. Det är inte omöjligt att flera än dessa har 
funnits i 1900-talets tradition, men omständig-
heterna har inte medgivit att upptecknarna 
kunnat besöka alla gårdar i en sockrn för att 
efterfråga de marknamn som eventuellt kunde 
finnas på egendomen. 
"BADESTENEN, sten i sjön norr om Klagshamn. 

BORREBACKAR ( Bårrebakke el Bå'rrebakke), en 
höjdsträckning belägen dels å nr 4, dels å nr 29 
(nytt nr 40 och 42). En borre ag er, Borre age-
-renn, Borre agre, Boragre 1569, Borrebacken 

1855 (Gustafssons 51, som bedömer det som en 
geologisk bildning). Av bor= brant el sluttning, 
som också ingår i ortnamnen Borgeby, Borlunda, 
Borrie och Borrby. Om namnet skall uppfattas 
som en singular- eller pluralform är osäkert, då 
.ordet backe i ortens folkmål heter bakke såväl 
:i sing som pl. Men då två förhöjningar finns i 
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denna höjdsträckning, är det troligast att Bå'rre-
bakke är pluralis. Samma namn finns också i 
Fosie och Glostorp, se MFA 1960 s 78, 1969 

s 122 och 1970 s 94. 

DEGNEKILLAN (De.jnetjill en el Dene tjille el 
Dä.njetjill en, Degnne killen 1569; en sk vatt-
ning å nr 21, benämnd Denekälla 189r (Hall-
mer), en vattningsdamm halvvägs mellan Klags-
torps by och Klagshamn. Av da degn=klockare, 
ett ord som tidigt har blivit bortlagt i Skåne 
och ersatt av klockare. En av de äldsta i sock-
nen, f d lantbrukaren Nils Larsson, Klagstorp 
nr 27, mindes detta ord: "Där e en tjille nårre 
ve Bå'rrebakke, di kaller hann fårr De.jnetjillen; 
de.jnen de e desamme såmm klåkkeren, de e 

danske" (upptecknat 1937). 

ENEHÖGSBACKEN (Enehöjsbakken)' en höjd å 
nuv nr 42 :25 i närheten av gränsen till Skump-
arp i Bunkeflo. Jfr Enhögsåkrarne 1786. Nam-
net synes tyda på att här fordom funnits en 
växtlighet av ene, som dock är något märkligt 
så nära kusten. Här skall erinras om att i Kabb-



Hålhög i V. Klagstorp. - Foto Malmö museum. 

arps by, Tottarps socken i Bara härad fanns 
enligt Landeboken såsom marknamn Eneryggen, 
men detta namn har varit okänt i senare tid. 
GAVE eller GAVE.:i.NGEN, (Gave, Gavee.njen), 
ängsmark å nr 30 i nordvästra delen av socknen, 
i närheten av Naffentorp i Bunkeflo. Jfr Gabe 

skiift ed 1569. Se ovan under Gave bland bebyg-
gelsenamnen. 

GLIMHÖG (Gli'mmhö.j), namn på en höjd (ätte-
hög?). Läget kan icke närmare angivas. 
GRÅKÄRR (Grå'tjär el Gråutjär ), åkerjord och 
f d kärr å nr 1 & 28 med läge s o om Fäders-
m1nne. 

HÅLHÖG (H6lhö.j), ättehög å nr 3 (nuv Gräns-
kulla) vid gränsen emot Fjärdingslöv i Glostorp. 
- Jfr Hullehöijs agir och Hullhöij agrene 1569, 
Hålhög 1855 (Gustafsson); "en annan ättehög, 
kallad Hålhög, å egorne till N :o 3 Kl agstorp är 
nu mestadels utjemnad." 
JORDKÄLLAREN (Jortjä'll eren), en grustäkt å 

nr 9· 
JUNGFRUKÄRR (]ongfrutjär l, f d kärr å nr 27 
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med läge öster om kyrkan. En flicka skall ha 
sänkt sig där (drunknat). 
KILLAN ( T jill en), vattningsdamm el byadamm 
i Klagstorps by med läge väster om kyrkan. Jfr 
ovan under K ällgården. 

KLO CKARESTUMPEN (Klåkkerestompen)' åker å 
nr 2 med läge mittför Borrebackar. Även (en! 
Nils Nilssons uppteckningar) Klockaresumpen 
(Klåkkeresompen) i dess egenskapes av sumpig 
mark. I vad förhållande detta namn står till 
Klockaregården i Klagstorps by är obekant. 
LILL.EGRUND (Li'llegrong), grund i sjö utan-
för Klagshamn. 

MÖLLEKÄRR (Mylletjär), f d kärr i närheten av 
gränsen mot Fjärdingslöv Glostorp. Jfr 
Il! Möllesticker i Östre wongh 1569. 
PULEPÖL ( Pulepöl), f d vattendamm, sedermera 
äng med läge strax öster om järnvägen och norr 
om stationen. Pugepöll (i Möllewongenn) 1569. 
Övergången från Pugepöl(l) till Pulepöl kan ha 
tillgått således: I målen i sydvästra Skåne faller 
g bort efter u, såsom i bu, brua el brue. Efter 



bortfall av g har formen *Puepöl uppstått. Ge-
nom inverkan av -l i ändelsen har -l inkommit 
i förleden. Man kan härmed jämföra Pulesjö' 

i Hyby, som 1569 skrives Pugesö. Förleden i 
Pulepöl, fordom Pugepöl är gammaldanskt puge, 
svenska dia! puke i bet ond ande, övernaturligt 
väsen, spöke. Sedan den ursprungliga betydelsen 
blivit bortglömd, har namnet lättare kunnat 
"urspåra" till Pulepöl. En sentida omdaning av 
namnet är det av Nils Nilsson antecknade 
Pudelepöl. - Här var tillhåll för en spökgestalt, 
den s k Pulepölsvären. "De va en kånstier väre, 
såmm lu å spö.jede." Folktron föreställde sig 
mystiska gestalter i gestalt av en vär el väre 

(vädur, bagge) som huserade på olika orter. I 
sydvästra Skåne fanns bl a Finjebjersvären i 
Bara, Stålhöjsvären i Särslöv, Hohöjavären i 
Ö Skrävlinge, Jiddebjersvären i V Ingelstad, 
Ornemossevären i Eskilstorp och Klintevären i 
Stora Slågarp. 
PÄLSABACKEN ( Pällsebakken), en grusbacke å nr 
9, synlig å Gen st karta med höjdmarkering. 
REVELN (Rövelen), f d holme i sjön utanför 
Klagshamn, belägen norr om Klagshamns udde. 
ROMELEHÖG (Rommelehö'j el Rommelihö'j), 

ättehög å nr 24 intill gränsen emot Tygelsjö. 
Romenehöijs ager i Östre wongh 1569, Romene-

hög el Romarehögen 1855 (Gustafsson s 51), 
Romelshög 1891 (Hallmer). Enligt prof K G 
Ljunggren är namnet sammansatt med Ro-
mund, som är ett forntida mansnamn och även 
var namn på en sagohjälte. Formen Romene-
höij i Landeboken tyder på att förleden är 
Romund. Ljunggren sammanställer också Ro-
meleklint med Romund. (Romeleklint och lik-
nande namn, Sydsvenska ortnamnssällskapets 
årsskrift 1946 s 59). Vid Romelehög var tillhåll 
för en spökgestalt, den s k Romeleharen. 
RYGLEBRON (Rylebr6en el Ryllebr6), bro över 
en bäck å nr 2 & 4. Jfr Rygle agre och Rögle 
agre 1569. Se vidare Rygle här ovan under be-
byggelsenamnen. 
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RÅ (Rå el. Råu) el RÅVÄGEN (Råu've.jen), väg 
i riktning s-n, som utgör gräns mellan V Klags-
torp och Glostorp. Rå= gränsmärke, gränslinje. 

Jfr Raa ageren 1569 och Rå-väg, Rietz 547 A. 
Jfr ovan under bebyggelsenamnen. 
SIDKÄRR (Si' tjär ), f d kärr söder om vägen till 
Glostorp, i närheten av Lindhem. Jfr Seijkerd 

ager 1569. Av sid (si), sidlängd, lågt belägen. 
SJÄLHUNDASTENEN (Själlh6ngestenen)' sten i 
sjön söder om hamnen i Klagshamn. Av själl-

h6ng, sälhund. 
SMEDSKULLE (Smi'sskolle), markområde i sock-
nens nordöstra del, nära gränsen emot Fjär· 
dingslöv i Glostorp. Smids kulle ag er (i Östre 
wongh) 1569. Sammansatt med smed, i ortens 
folkmål smidd. 
STENDÖSVÄGEN (Stendy'ssvä.jen), väg å nr 16 
nära gränsen emot Naffentorp i Bunkeflo. Jfr 
Stendössengen i Strandengene 1569 och Sten-
dyssen 1864 (Bruzelius' inventering). Efter en 
fornlämning. 
STEN ÄNGEN el STEN ÄNGARNA (Stenä' njen, Sten-

ä' n jene), ängsmark och åkermark strax norr 
om Klagshamns nuv samhälle. Steen engenn 

1569. 
STJÖVLEN ( S köwlen el S kövlen), f d vattensam-
ling i Klagstorps by; var belägen intill landsvä-
gen emot Malmö. Ordet har i sin genuina form 
stjövl, som har betydelsen byadamm el vatt-
ningsdamm och finnes, ehuru inte så vanligt, på 
skilda orter i Skåne; t ex i formen S jöwlen 
Ö Torn i Lunds landsförsamling, Stjövlen i 
Södra Håslöv och Sti:Jrestjövl i ｒ￤ｮｾ＠ och i 
Kämpinge. Det genuina utta.let i Oxie och 
Skytts härader är med hörbart s+t+ j. Dära'r är 
Sköwlen (Skövlen) en yngre utveckling, som 
emellertid intet samband har med sköwl =sko-
vel, mer än ljudlikheten. På den danska sidan 
finns ordet på Lolland i formen sjöwl och i bet 
byadamm. I det övriga Danmark är gadekcer 
den vanliga beteckningen liksom i åtskilliga byar 
i Oxie och Skytts härader, som har gadetjär. 



Skördearbete i V. Klagstorp vid 1900-talets början. - Foto Nordiska museet. 

STRANDVÄGEN (Strannve.jen el Strannvä.jen), 

numera landsväg som framgår parallellt med 
stranden på ett avstånd av 6- 700 meter. Denna 
väg fanns inte före enskiftet men har därefter 
successivt tillkommit och utgör numera en sam-
manhängande vägförbindelse från Limhamn till 
Gessie. 
STRANDÄNGARNA (Stranne.njerne el Strannä.-

njene), ängsmark utmed havsstranden, numera 
mestadels odlade och delvis bebyggda i samband 
med tillväxten av Klagshamn. Strandengene 

1569. 
SVINABRO (Svinebro), f d stenlagd gata i Klags-
torps by, ett stycke sydväst om kyrkan. 
VALLA VÄGEN ( Valleve.jen), vägsträcka i Klags-
torps by söder om kyrkan. Upptecknaren Nils 
Nilsson meddelar att den har pilevallar på si-
dorna. Men det är också möjli gt att namnet 
återgår på ett äldre marknamn, jfr V alle agre 

(i Söndre wongh) 1569. .... 
VATTNINGEN (Vanninjen), f d vattningsdamm 

norr om Klagshamn, i närheten av Strandvägen. 
ÖVERSTA ÄNGARNA (Öerste ä.njene), f d ängs-
mark med läge norr och söder om vägen nord-
ost om nuv Klagshamn. Så benämnda i förhål-
lande till Strandängarna. 

Försvunna namn 

OLSTORP. På rekognosceringskartan över Skåne 
181 2- 20 (en föregångare till Generalstabens 
karta), som är tillkommen då enskiftet redan 
var genomfört i V Klagstorp, är några km väster 
om Klagstorps by utsatt ett gårdstecken och 
namnet Ohlstorp. Antagligen har gården fått 
namnet efter en ägare i enskiftestiden, som hette 
Ola. Namnet är sedermera icke anträffat. 
HJULHAMN. Detta var namnet på en gammal 
hamnplats vid stranden av V Klagstorps socken. 
Namnet förekommer i Malmöhus läns räken-
skaper en tid på 1600-talet i följande former: 
Hiulhaffn 1610, Hiulhauffn 1613, Hiufflhaffn 

1614 och 1615, Hiulhauffn 1616 och Hiullhauffn 
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1 626. Det är att märka att dessa skrivningar, i 
synnerhet Hiufflhaffn, innehåller överflödiga 
sk prydnadsbokstäver. På l 5- och l 600-talen 
har funnits några sedermera försvunna hamn-
platser med egna namn, belägna vid stranden 
söder om Limhamn. Dessa var Hellestedboo 
eller Hellestedt Leije tillhörande Hyllie socken, 
Porssehauffn i Bunkeflo, ovannämnda Hjul-
hamn i Klagstorp och Pille hauffn på Piile 
strandmark i Tygelsjö. Av dessa är det endast 
Pile hamn som kan identifieras till läget. Jfr 
MFA 1959 s 75, 1972 s 133 och 1975 s 79. 
Ovannämnda Hjulhamn är tidigare genom fel-
läsning angiven som Hvid hauffn. En notis i 
Malmöhus länsräkenskaper 1611-12 lyder: 
"Annammit aff Klagstrup Mrend for Hiulhauffn 
Penge 2 1/ 2 mk. 3 sk." Byamännen i Klagstorp 
har alltså betalt en avgift för att begagna Hjul-
hamn. - Namnet Hjulhamn torde ha ett sam-
band med Hjulhamnsgatan i Malmö, men detta 
är förbisett av Leif Ljungberg i Gatunamnen i 
Malmö (1960) s 56, där Hjulhamnsgatan be-
handlas. (Hiulhaffnen 1563, 1570, Hiulhaffn-

stredit 15 79, H julhamns gatan l 864 och senare.) 
Troligtvis hade han inte uppmärksammat exi-
stensen av Hjulhamn utför V Klagstorp. 

Anm. Vid återgivandet av folkmålets uttal är teck-
net o = slutet o-ljud i tex jord (jor) och i bom. 
En punkt efter en vokal angiver att den uttalas såsom 
lång. Vokalljudet i sådana ord som ve.j (väg) och 
e.nj (äng) är ett ljud mitt emellan ä och e. Detta 
uttal växlar med vä.j och ä.nj. 

Då vid belägg för äldre ortnamnsformer årtal anfö-
res, är de ofta hämtade ur någon av ovannämnda 
skrifter. Således betecknar 1855 Gustafssons socken-
beskrivning, 1569 Landeboken, 1765 och 1840 1. och 
2. uppi av Gillbergs länsbeskrivning, 1878 Skånes 
Kalender, 1883 Svensk Landtbruks-adressbok, 1891 
Hallmers häradskalender, 1904 Landens kalender, 
19 13 Beskrivningen till ekonomiska kartan och 1932 
Agris häradskalender. 
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Krämarnas kapell 1 S:t Petri kyrka 
Av SvEN RosnoRN 

" Anno milleno quadringentopue uzgeno 
ecclesie turris quam cito fracta fuit." 

Denna latinska anteckning är den enda som i 
dag i arkivalierna vittnar om en i det medeltida 
Malmö timmad katastrof av ofantliga mått. "År 
1420, hur hastigt nedstörtade icke kyrkans torn" 
lyder det lakoniskt utformade dokumentet i över-
sättning. Notisen är nedpräntad av en okänd 
skrivare i "R egistrum ville Malmöyghe'', den i 
stadsarkivet förvarade medeltida minnesboken. I 
samma minnesbok läser man också att redan 
året 1442 var det dags för nästa stora kyrkliga 
byggnadskrasch: 

"Den 6 oktober 1442 instörtade S :t Petri kyrk-
torn i Malmö, vi lket var mycket illa uppfört i 
följd av murarnas försumlighet och okunnighet, 
såsom varje människa som betraktar det tydligen 
kan inse" heter det.1 

S :t Petris äldsta västtorn var uppfört över det 
nuvarande mittskeppets västligaste valvtrave. 
Nere i kyrkan kan man fortfarande se de väldiga 
pelare som bl.a. bar upp den östra tornmuren. 
Uppe på loftet ovanför dessa pelare finnes dess-
utom än i dag bevarade rester efter tornets mu-
rar. Enligt gängste uppfattning drog tornet i 
raset år 1420 med sig mittskeppets västra valv-
trave samt de på ömse sidor liggande valvtra-
veerna till sidoskeppen. På dessa platser åter-
finnes nämligen i dag s.k. stjärnvalv, vilka ju 
representerar en betydligt mer avancerad bygg-
nadsteknik än slagning av kryssvalv.2 I sin stora 
avhandling om valvslagning i skånska kyrkor 

utgår också Monica Rydbeck från att stjärnval-
ven i S:t Petri byggts efter tornraset år 1420. 
Utifrån detta fastslås att S:t Petris stjärnvalv är 
de äldst daterade i sitt slag i Norden. Denna 
teori har blivit fast rotad i vetenskapliga sam-
manhang, bl.a. vidmakthålles den i kulturhisto-
riskt lexikon för nordisk medeltid så sent som 
år 1962. Författaren kommer dock nedan att 
visa att teorin är felaktig.3 

Figur 1 återger en rekonstruktion av S :t Petri 
kyrka från söder, sådan kyrkan bör ha sett ut 
innan 1420-års tornras. På samma figur finnes 
också angivet läget för det nuvarande västtor-
net. På rekonstruktionen skjuter det äldsta tor-
net ut något framför de båda sidoskeppens väst-
gavlar. Rekonstruktionen är här baserad på det 
faktum att den nuvarande västra fönsteröpp-
ningen i mittskeppet är förskjuten åt väster i 
förhållande till den nuvarande valvtraveens 
mittpunkt. Fönsteröppningen befinner sig bevis-
ligen i en mur som tillhört det äldsta tornet. Då 
nu övriga medeltida fönsteröppningar i kyrkan 
är symmetriskt placerade i förhållande till pelar-
systemet, utgår författaren från att så även gällt 
denna fönsteröppning. Detta innebär i sin tur 
att tornets västmur måste ha legat någon meter 
framför sidoskeppens gavelmurar. 

Kyrkans tre västliga valvtraveer har givetvis 
varit direkt hotade vid tornraset år 1420, men 
därmed är inte sagt att samtliga skadats så svårt 
att man varit tvungen att återuppbygga nya 
valv . Här torde frågan om på vilket håll tornet 
rasade spela en väsentlig roll. Helt klart är att 
valvet under själva tornet måste ha gått förlorat 
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Fig. 1. Rekonstruktion av S:t Petri kyrka före torn-
raset år 1420. Det nuvarande västtornet började i 
huvudsak uppföras år 1442. Diagonal linje visar trolig 
glid linje vid raset år 1420 Rek. förf. 

vid raset. Om det t.ex. funnits klockor i det 
äldsta tornet måste dessa ha störtat i det när-
maste rakt ned. Rasade emellertid tornet åt väs-
ter eller vek det sig kanske åt sydväst eller nord-
väst? En studie av bevarade murar ger vid han-
den att det sista alternativet bör vara det riktiga. 
I så fall finnes en möjlighet att valvtraveen i 
det södra sidoskeppet undgått förödelsen. 

På skissen fig. 2 visas de ännu kvarvarande 

resterna efter det äldsta tornet ovan mittskep-

pets stjärnvalv, samt hur dess äldre murar an-
sluter till den nuvarande tornmuren. I väster 

begränsas utrymmet ovan stjärnvalvet av muren 
till det torn som uppfördes efter raset år 1420 

( fig . 2 A ) . I förband med detta torn ligger den 
norra s.k. kleristoriemuren ( fig . 2 B) . I öster an-
sluter denna mur i sin tur till det nordöstra hör-
net av det äldsta västtornet. Rester efter den 
äldsta, östra tornmuren ( fig . 2 C ) finnes fortfa-
rande kvar till en höjd av upp till ett par meter 
ovanför stjärnvalvet. I denna murs norra del 
finnes en alltjämt intakt dörröppning från tiden 
före tornraset. 

2 2 

Den östra tornmuren ligger i förband med 
den södra kleristoriemuren, dvs. denna utgör en 
rest av det äldsta tornets sydmur ( fig. 2 D ) . 
Visserligen finnes en kraftig spricka i hörnet mel-
lan mur C och mur D, men denna har upp-

kommit genom sättning och ej p.g.a. olika bygg-
nadsetapper. Avskjuvade bitar av samma tegel-
sten finnes nämligen på ömse sidor om sprickan. 

Sprickan utgör ett än i dag synligt bevis på den 
grundmurssättning, vilken kom att innebära 
slutet för S:t Petris äldsta torn. 

Mur D är intakt fram till ca r,5 meter från 
den nuvarande tornmuren. Här återfinnes en 
vertikal förtagning som uppkommit när det nya 
tornet förbands med resterna efter det gamla. 
Den regelrätta förtagningen visar att man tagit 
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Fig. 2. Skiss över murar ovanför mittskeppsvalvet. 
1 :mur uppförd 1420-42 2:mur uppförd före 1420 
3 :tornmur uppförd före 1420. 



bort skadade delar av tornmuren innan man fo-

gat samman gammal mur med ny mur. Den 
riktiga brottytan som uppkommit vid raset bör 
således ha legat längre västerut än vad den nu-
varande förtagningen visar. Av det äldsta tornet 
har det efter raset sålunda endast återstått delar 
av de östra och södra murarna. Det äldsta tornet 
bör därför ha störtat åt nordväst. Det norra 
sidoskeppets västra valvtrave har härvid med 
all sannolikhet gått förlorad, medan det södra 
sidoskeppet kanske t.o.m. helt undgått skador. 

Ytterligare faktorer finnes som tyder på att 
det södra sidoskeppet vid raset undgått förödelse. 
Det södra sidoskeppets västra gavelröste skiljer 
sig t.ex. markant från motsvarande gavelröste i 
det norra sidoskeppet. En rundblindering finnes 
t.ex. i söder men troligtvis ej i norr. Även de 
vertikala blinderingarna har olika utseende. Man 
hade kanske väntat sig samma utförande om 
båda röstena uppförts samtidigt efter raset. 

Studeras de tre västliga valvtraveerna från 

kyrkgolvet noteras också skillnader som bör 
kunna indikera olika byggnadsperioder. I söder 
är stjärnvalvet utfört med smäckra profilerade 
ribbtegel i hög klass. Den övre delen av rib-
borna har fyrkantigt tvärsnitt, medan den nedre 

Fig. 3. Det vid Krämarekapellets tillkomst inbyggda 
gavelröstet till det norra sidoskeppet. Notera hur pro-
filteglen försvinner in under taket. Röstet uppfört 
mellan åren 1420- 42. 

delen har en utpräglad höggotisk, trebladig pro-
fil. I mittraven och i den norra traven är stjärn-
valvens ribbor däremot betydligt grövre. Det 
vore tämligen oförklarligt om man använt två 
olika typer av ribbprofiler vid ett samtidigt upp-
murande av nya stjärnvalv i alla traveerna. För-

fattaren håller i stället för troligt att det nuva-
rande södra stjärnvalvet är identiskt med det 
ursprungliga valvet, vilket således tillkommit re-
dan under 1300-talet. Denna hypotes skulle i 
grund förändra den nu gällande dateringen av 
stjärnvalv. Som tur är kan vi i S:t Petri kyrka 
verkligen bevisa att ett tidigareläggande av 

denna valvtyp till 1300-talets början är med 
verkligheten överensstämmande. Det finnes näm-
ligen förutom de tre ovan nämnda valven ytter-
ligare ett stjärnvalv i S :t Petri som totalt glömts 

bort av äldre forskare. 
I nuvarande sakristian bredvid norra vapen-

huset finnes ett stjärnvalv som i utförande skiljer 
sig avsevärt från de tre tidigare nämnda. Här 
återfinnes nämligen den fyrkantiga ribbprofilen 

på ett mycket begränsat område i valvets mitt-
punkt, fig. 4. Merparten av ribblängden utgöres 
av en smäcker trebladig ribbprofil. Kryssvalvet 
i det angränsande vapenhuset uppvisar vad det 
gäller ribbprofilerna exakt samma uppbyggnad. 
Sökes motsvarande valvuppbyggnad i kyrkan för 

övrigt, påträffas denna i tvärskeppet, dvs. i den 
byggnadsetapp som följt direkt efter korets fär-
digställande. Valvet i den nuvarande sakristian 
utgör således ett klart belägg för att stjärnvalv 

existerat redan i början av 1300-talet.4 

Kyrkan före tornraset år 1 420 bör således 
kunna rekonstrueras med tre stjärnvalv i väster 
samt med ett stjärnvalv i utrymmet bredvid det 
norra vapenhuset. Författaren vill framkasta 

teorin att dessa valv indikerar platserna för kyr-
kans äldsta kapell eller platsen för dess speciellt 
betydesefulla altare. I S :t Petris norra sidoskepp 
bör det t.ex. ursprungligen ha funnits ett Wor 
Frue kapell. Normalt har nämligen de flesta 
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Fig. 4. Stjärnvalvet i nuvarande sakristian. 

medeltida kyrkor innehaft ett M ariaaltare i 
norr. En hypotetisk placering av ett Wor Frue 
kapell under stjärnvalvet i S:t Petris norra sido-
skepp skulle kanske kunna förklara varför det 
nuvarande Krämarekapellet under medeltiden 
var inrättat som dubbelk apell. Här fanns ju både 
ett Wor Frue kapell och ett Helig lekamenska-
pell. Vid uppbrytandet av en öppning mellan 
det nybyggda Krämarekapellet och den övriga 
kyrkan under 1400-talets senare del stod kanske 
ett eventuellt Mariaaltare i vägen. En infl ytt-
ning av detta altare i det nybyggda kapell et blev 
en logisk följd. Hypotesen kompliceras dock av 
att det under medeltiden bevisligen funnits ett 
fl ertal Wor Frue kapell och altare i S :t Petri 
kyrka. Mer om dessa längre fram i artikeln. 

Dopfunten utgjorde en av de viktigaste in-
ventarierna i kyrkorna. Genom dopet inträdde 

Petri är det troligt att dopfunten ursprungligen 
haft sin plats under det eventuella stjärnvalvet 
i tornet. I varje fall finnes den placerad i detta 
område när den omnämnes i arkivalierna för 
första gången.5 

Krämarekapellets datering 

Krämarekapellet li gger norr om det nuvarande 
västtornet. Tornet började uppföras år 1442 ef-
ter det att det andra tornraset var ett faktum. 
I det nuvarande tornet ingår emellertid rester 
efter "mellantidstornet". Ungefär halva den 
norra tornmuren, mot vilk en Krämarekapell et 
sluter upp, utgöres av det torn som uppfördes 
mellan åren 1420- 42. På loftet ovan Krämare-
kapellets valv syns tydligt skilj elinjen mellan de 
två byggnadsetapperna. Man har bl.a. lagt in 
kraftiga granitbindare för att hålla samman de 
båda murarna, fig . 6. Då krämarekapellet inte 
li gger i förband med murarna till det yngsta 
tornet måste kapellet således vara yngre än år 
1442. Första gången det omnämnes i arkiva-
lierna är år I 4 73.6 

människorna i den kristna gemenskapen. I S :t Fig. 5. Krämarekapell et från nordväst. 
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Fig. 6. Norra tornmuren fr ån Krämarekapellets loft . 
Överst syns en av de stora granitbindare som inlades 
i brottytan mell an det äldre och det yngre tornet efter 
raset år 1442. Den diagonala spricka som skiljer de två 
byggetapperna åt syns tydligt under stenen. 

Det norra sidoskeppets västra gavelröste li g-

ger numera till största delen inbyggt i Krämare-

kapellet. När röstet återuppfördes efter det första 

tornraset år 1420 låg det emell ertid fritt. Vid 

undersökning av röstets blinderingar hösten 1978 
kunde konstateras att det i dessa fanns tydliga 

spår efter färg, fig . 7. På blinderingarnas put-

sade bakmurar finnes en enkel geometrisk mål-

ning i rött och blått. Tyvärr är det ytterst få 

fragment kvar av denna den äldsta kända "färg-

klicken" i Malmö. Vad som också är intressant 

är att målningarna hunnit bliva överkalkade 

innan blinderingarna doldes av Krämarekapel-

let. Detta kan eventuellt tala för en relativt sen 

datering av kapellet. Troligtvis bör vi sätta ka-

pellets byggnadstid till den senare delen av pe-

rioden 1442- 1473. 

Fig. 7. Norra sidoskeppets gavelröste sett från Krä-
marekapellets loft, jfr med fig. 3. Blinderingarnas 
bakmurar är putsade och på denna puts finnes mål· 
ningsfragmen t. 

Muranalys 

Vid kapellets uppförande använde man sig av 
två redan existerande väggar, tomväggen i söder 
och norra sidoskeppets gavel i öster. Byggnads· 
arbetarna hade således endast att föra upp den 
norra och den västra muren, de båda kryssval· 
ven samt den kraftiga mittpelaren upp mot 
själva tornmuren i söder. Arbetet var således ej 
speciellt omfattande. Det är därför märkligt att 
konstatera att det vid arbetets gång vid flera 
tillfällen skett ändringar av byggplanerna. En 
analys av murarna visar en del av förändring· 
arna. 

Det torde vara självkl art att det redan från 
början varit meningen att slå valv i kapellet. 
Redan vid väggarnas uppförande har man såle· 
des haft detta i åtanke. Fig. 14 visar emellertid 
tydligt att de utsparade fönsteröppningarna ej 
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Fig. 8. Uppmätning av Krämarekapellets norra strävpelares övre delar. Nischen i den östra pelaren upphuggen 
:sekundärt under själva murningsarbetet. Uppmätt av Lars Sandberg och förf . 

1igger under respektive valvmitt. Fönsteröpp-
ningarna har blivit förskjutna något åt väster i 
förhållande till valven. Förskjutningen kan ha 
uppkommit genom att man vid väggarnas upp-
förande haft planer på att föra upp en sköld-
båge mot norra sidoskeppets gavel. På denna 
båge kunde sedan valvkapporna vila. Så skedde 
t.ex. mot tornmuren i söder. Vid valvslagningen 

bilade man emellertid i stället in valvkapporna 
i den norra sidoskeppsgaveln. Härigenom kom 
kryssvalven att förskjutas åt öster och man kom 
i otakt med fönsteröppningarna. 

Vid uppförandet av kapellets väggar har man 
börjat i öster. Detta framgår vid studier av ka-
pellets yttre strävpelare. Strävpelarna ligger i 
förband med murarna och är således samtidiga 
med dessa. Varje strävpelare har i sin övre del 
en grund nisch, i vi lken en skulp1'erad kritstens-
platta var tänkt att sitta, fig. 8. Vid uppförandet 
av den östra strävpelaren har man emellertid ej 
haft planer på att göra dylika utsmycknings-

arrangemang. Nischen i denna pelare är näm-
ligen upphuggen först efter det att pelaren i 
stort var klar. Vid insättandet av kritstensplat-
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tan har man ej heller gjort sig omaket att hugga 
ut tillräckligt med tegel ur pelaren, utan i stäl-
let har kritstensplattan fått huggas till i efter-
hand. Ideen att smycka pelarna verkar således 

ha uppkommit under arbetets gång. Detta fram-
går också tydligt på övriga strävpelare, då dessa 
har nischer som tillkommit i samband med mur-
ningsarbetena och ej utbilats i efterhand. 

I kapellets västra gavelvägg planerades redan 

från början ett antal nischer försedda med krit-
stensskulpturer. Nischen i vilken jungfru Maria 
skulle stå, gjordes härvid dubbelt så hög som de 
övriga. Men återigen gjordes ett fel eller också 
förändrades planerna. Avsikten var nämligen att 
den höga nischen skulle börja redan ca 60 cm 
under den nuvarandes nedre gräns. Detta fram-

går genom de två stötfogar som uppstod då man 
blev tvungen att mura igen den redan halvfär-
diga nischen, fig. r 2 . 

Ytterligare en murdetalj kan indikera villrå-
dighet vid uppförandet av Krämarekapellet. I 
den norra kapellmuren under den östra fönster-
öppningen finnes två stötfogar, vilka är synliga 
från kapellets insida. Under byggnadsarbetets 



första tid hade man för avsikt att på denna 
plats lägga in en dörröppning. Planerna om-
ändrades emellertid och i stället för en dörr blev 
det ett stort fönster. Dörröppningens nedre del 
igenmurades, fig . 14. 

Sammanfattningsvis kan således konstateras 
att trots att det rört sig om ett relativt litet me-
deltida byggnadsprojekt, har planerna på flera 
punkter ändrats under tiden för byggnadens 
uppförande. Kanske vågar man gissa att det 
funnits flera som haft synpunkter på byggna-
dens utseende. Kapellets uppförande bekostades 

100 so 100 200 JOO 400mm 

Fig. g. Mattheusskulpturen. 

100 so 100 200 300 . 

Fig. 1 o. J ohannesskulpturen. 

av vantsnidarelaget eller som det längre fram 
omväxlande kallades, kledebo- och krämarela-
get. Vantsnidarnas lag var det förnämsta i 
Malmö och ur laget rekryterades bl.a. flera per-
soner till tjänst i magistraten.7 Personliga intri-
ger bland dåtidens malmöherrar har kanske satt 
sina spår i Krämarekapellet? 

Krämarekapellets exteriöra utsmyckning 

Ovan har omtalats nischerna i de fyra yttre 
strävpelarna. I tre av dessa finnes än i dag 
skulpterade kritstensplattor, fig. 8. Relieferna 
återger de fyra evangelistsymbolerna. Markus. 
lejon har en gång suttit i nischen strax bredvid 
tornet, men av okänd anledning förkommit. 

På norra murens östra strävpelare återfinnes 
den bevingade människan, symbolen för Mat-
theus, fig. 9. Symbolen har sitt upphov i Mat-
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Fig. 12. Uppmätning av nischerna i Krämarekapell ets västra gavel. Uppmätt av Lars Sandberg och förf. 

100 so 100 200 

Fig. I 1. Lukasskulpturen. 
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theus evangelium som börjar med Kristi mänsk-
liga stamträd. På den mittersta strävpelaren 
finnes symbolen för Johannes, dvs. örnen, fig. 10. 

Evangelisten flyger liksom fågeln mot höjden 
med sitt evangeliums inledningsord. Hörnpela-
ren bär en skulptur föreställande Lukas symbol, 
nämligen oxen, fig . 11. Lukas evangelium inl e-
des med Zakarias offer, vilket karakteriseras av 
oxen, Gamla testamentets offerdjur.B Samtliga 
figurer bär inskriptionsband. Fortfarande kan 
man på dessa här och var svagt urskilja bok-
stäver. 

På kapellets västgavel, strax under gavelrös-
tets blinderingar, återfinnes en svit av helgon-
skulpturer, fig. 12. Samtliga är utförda i krit sten. 
Ett flertal figurer är svårt skadade, främst ge-
nom vittring. Skillnadrn i bevaringsgrad förkla-
ras delvis av att man använt sig av två olika 
kritstenssorter, dels en hårdare sten, dels en 
mjukare. Skulpturerna är uthuggna ur ca 15 cm 
tjocka kritstensplattor. 

Hösten 1978 bekostade Malmö S :t Petri foto-

grammetrisk uppmätning av Krämarekapellets 
skulpturer. För att dessutom täcka kostnaderna 

för stereofotografiernas överförande till nivåkur-
veritningar bidrog Malmö Förskönings- och 
Planteringsförening med ett större belopp. De 
ritningar som återgives i denna artikel är resul-



tatet av arbetet. Höjdavståndet mell an kurvlin-
jerna är 5 mm. Genom denna typ av dokumen-
tation, har man erhållit en objektiv och mycket 
noggrann återgivning av skulpturernas till stånd 

i dag, fig. I 3· 
Helgonfigurerna är från norr räknat följande: 

S :t Laurentius 

Helgonet utan huvudbonad. Knälång, veckad 
mantel, därunder en veckad livkl ädnad som 

100 so 100 200 300 400mm 

S:t L aurentius 

Fig. 13. Fotogrammetrisk uppmätning. Från en hiss-
korg fotograferas skulpturerna med en stereokamera. 
Vi a tekniskt avancerad apparatur kan så tredimensio-
nell a bilder erhållas, fr ån vilka man kan göra nivå-
kurveritningar. Arbetet skedde under ledning av ark. 
Gunnar R edelius, Riksantikvarieämbetet. 

verkar täcka fötterna. Håller i vänstra handen 
en uppslagen bok och stödjer sig med höger 
hand på ett halster, martyrsymbolen. Vi ssa an-
siktsdetaljer, bl.a. näsa, haka och kinder alltjämt 
skönjbara. 

Diakonen Laurentius stektes enligt legenden 
på ett halster. Helgonet brukar avbildas iklädd 
diakondräkt med boken och halstret som attri-
but. Då domkyrkan i Lund var vigd åt S:t 
Laurentius har helgonet spelat stor roll i ärke-
stiftets kyrkor. 

Jungfru Maria med Jesusbarnet 

Skulpturen dubbelt så stor som övriga helgon-
bilder i sviten. Huvudet försett med ett svårt 
skadat dok. Klädedräkten på övre delen av 
högra armen väl bibehållen. För övrigt är skulp-
turen mycket svårt skadad genom vittring. Högra 
armens underdel har skjutit ut något och stött 
Jesusbarnets huvud. Av Jesusbarnet återstår i 
dag endast en avlång utväxt som lutar åt söder. 

Skulpturens storlek avviker helt från de övriga 
helgonframställningarna. Detta kan förkl aras av 
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Jungfru Maria med Jesusbarnet 

.att det i Krämarekapellet funnits ett "Wor 
Frue" altare, ett av de viktigaste medeltida al-
tarna i S :t Petri kyrka. 

30 

I 
100 so 100 200 300 400ml'l) 

S :ta Anna själv tredje 

S:ta Anna själv tredje 

Välbevarad skulptur. Doket ligger långt fram i 
pannan och sträcker sig ned utmed högra axeln. 
Vissa ansiktsdetaljer, bl.a. näsa, kinder och hö-
ger öga alltjämt skönjbara. Jungfru Maria och 
Jesusbarnet vilar i vänster hand. Maria håller 
Jesus vänstra hand i sin vänstra. 

Anna själv tredje-motivet verkar ha blivit 
mycket omtyckt i Norden under 1400-talet. Ett 
flertal altare till jungfru Marias moder uppför-
des i våra kyrkor. S:ta Annas rykte som beskyd-



darinna mot pesten lär knappast ha minskat 

helgonets popularitet. 

S:t Paulus 

Välbevarad skulptur. Huvudet, som saknar hu-
vudbonad, försett med kortklippt frisyr och 

skägg. Vissa ansiktsdetaljer, bl.a . pannan, näsan 
och ögonbrynen alltjämt skönjbara. Stödjer sig 
i vänster hand på ett kraftigt tvåhandssvärd 
medan höger hand håller en uppslagen bok. 

Paulus främsta attribut utgöres av svärdet, 
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S:t Paulus 

symbolen för helgonets martyrdöd. Som romersk. 
medborgare kunde han ej korsfästas utan av-. 
rättades med svärd. Av de åtta skulpturerna i 
sviten är Paulusfiguren en av de två centralt 

placerade. Placeringen torde vara lättförståelig 
då kyrkan är helgad åt både Paulus och Petrus, 
"Ecclesia beatorum Petri et Pauli apostolorum".9' 

S:t Petrus 

Skulpturen svårt skadad, främst i sin övre del. 
Skulpturen försedd med en rund pelare i vänster· 
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S :t Petrus 



sida. Pelarens bas är klart urskiljbar. I vänster 
hand håller helgonet ett svårt skadat attribut 
som mycket väl kan vara rester efter en stor 
nyckel, passande till himmelrikets port. I äldre 
litteratur har skulpturen betecknats som "pelar-
bärande helgon" eller "obestämbar bild".10 Att 
det dock rör sig om Petrus torde vara självklart, 
dels genom den centrala placeringen, jfr ovan, 
dels genom de fragment av nyckeln som alltjämt 
finnes kvar. Men hur förklara pelaren? Even-

j OO 50 100 200 300 400m rn 

S: t Kri$tvffer 
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tuellt skulle man i pelaren kunna se en symbol 
av paradisets port. Det vore emellertid då rim-
ligt att finna en pelare även till höger om hel-
gonet. Ett alternativ skulle tuppmotivet vara. På 
pelaren kan ha stått en tupp, ett djur ｾｯｭ＠ är 
intimt förknippat med Petrus.11 

S:t Kristoffer 

Relativt välbevarad skulptur. Håller i vänstra 
handen en stav med grenar och bär på sina axlar 
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S :ta Catharina 



Jesusbarnet. Överkroppen insvept i en mantel 
och benen är nedstuckna i flodens vågor. Av 
Jesus är alltjämt ansiktet med glorian synligt. 

Kristoffer bar enligt legenden Jesus över flo-
den men barnets tyngd omöjliggjorde nästan 
överfärden. Tyngden uppkom genom att Kristus 
själv trycktes av bördan från alla världens 
synder. 

S:ta Catharina 

Välbevarad skulptur med krona, långt hår och 
gloria. I vänster armveck stödjer hon ett hjul 
och i höger hand -ett svärd. S:ta Catharina var 
dotter till kung Costus av Cypern, vilket för-
klarar helgonets krona. Helgonets attribut, svär-
det och hjulet, avspeglar på vilket sätt hon led 
martyrdöden. Efter att ha torterats på hjulet 
blev hon genom sin höga börd "skonad" med 
halshuggning. 

Ärkeängeln Mikael 

Relativt välbevarad skulptur med långt hår och 
gloria. Vissa anletsdrag alltjämt skönjbara. Hel-
gonet håller i sin vänstra hand sitt attribut, vå-
gen med vågskålarna. Ärkeängeln Mikael käm-
pade med sina änglar en segerrik strid mot dra-
ken och helgonet symboliserar det ondas be-
tvingare. 

Sommaren 1977 genomgick kritstensfigurerna 
en grundlig konservering.12 Härvid kunde bl.a. 
konstateras att figurerna delvis täcktes av ett 
flertal kalkskikt. Det understa skiktet, vilket en-
dast fanns på partier som bevarat sin original-
yta, bör utgöra rester efter skulpturernas äldsta 
bemålning. Endast en enhetlig gråaktig färg 
kunde konstateras. Då denna färg påträffades på 
i stort sett alla de partier som bevarat orörd yta 
vågar man sluta sig till att skulpturerna ur-
sprungli gen endast varit gråfärgade. 

Över den gråa färgen låg ett rent kalklager 
på vilket en rödgul avfärgning var gjord. Lik-

3 

som den gråa färgen, täckte även den rödgula 
färgen bevarade originalytor. Genom rödfärg-
ningen har man bevisligen sökt "kamoflera" 
skulpturerna. Skulpturerna måste nämligen ge-
nom denna färgsättning ha blivit i det närmaste 
ett med den röda tegelmuren. Kanske skall 
denna färgpåslagning ses mot bakgrund till re-
formationens vindar i 1500-talets Malmö. 

Krämarekapellets interiöra utsmyckning 

Vid den av professor Brunius företagna "restau-
reringen" av S :t Petri kyrka under mitten av 
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Ärkeängeln Mikael 
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1800-talet var Krämarekapellet avskiljt från den 
övriga kyrkan. Krämarekapellet hade nämligen 
omändrats till spruthus, dvs. det var här man 
lagrade stadens brandsläckningsutrustning. En 
upptagen port i den västra gavelmuren förmed-
lade vid denna tidpunkt förbindelse med ytter-
världen. Vid den s.k. Wåhlinska restaureringen 
åren 1904-06 nedrev man emellertid den se-
kundära väggen in mot kyrkan samtidigt som 
porten igenmurades. Krämarekapellets golv bröts 
upp och under kapellet inrättades en stor käl-
lare i vilk en kyrkans värmecentral fick sin plats. 
Samtidigt frilades kapellets främsta kulturskatt, 

nämligen målningarna på väggar och i takvalv. 

Dessa målningar har betecknats som de främsta 

bevarade senmedeltida målningarna i Norden. 

Idag kan man troligtvis spåra upp till tre 
olika tillkomstperioder för Krämarekapellets 

målningar. Den äldsta perioden representeras 
bl.a. av de båda figurer som finnes på ömse si-

dor om själva stödmurarna in mot kapellet. På 
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[ Fig. 14. Krämare-
kapellets norra vägg. 
N: nisch D: igen-
murad dörröppning. 

och på den andra sidan en man med smått gro-
teskt utseende. Speciellt mannen vid bordet visar 
att målaren här ej på långa vägar när behärskat 
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den ena sidan ses en man sittande vid ett bord Fig. 15. Krämarekapellets västra vägg. N: nisch. 
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den perspektivåtergivning som t .ex. utgjort sig-
num för mästaren till den stora S:t Göranmål-
ningen på kapellets sydvägg. Framtagna rester 
efter målningar under just S :t Göran bilden visar 
också att denna stridsscen bör tillhöra ett yngre 
skede i kapellets historia. Till detta yngre skede 
bör också läggas motivet med "Kristus i vin-
pressen" samt eventuellt S:t Laurentius på syd-
pelaren. Den yngsta målningsfasen återfinnes vid 
den västra fönsteröppningen och kan dateras till 
restaureringen åren 1904-06. Huruvida de öv-
riga av kapellets målningar tillhör den äldsta 
perioden eller mellanperioden är svårt att be-
döma. Författaren vill emellertid föra fram hy-

Fig. 1 6. Kristus och Franciscus. 

potesen att dessa målningar mycket väl skulle 
kunna tillhöra kapellets ursprungliga dekoration. 
Dräktskicket hos exempelvis Maria Magdalena 
skulle t.ex. väl kunna svara mot det sena 1400-
talet. 

Fig. 14 och 15 visar schematiskt hur vägg-
ytorna disponerats vid målningarnas planering. 
Den norra och den västra muren är försedda med 
röda band, vilka inramar de olika motiven. Ett 
horisontellt band i något skiftande höjd särskiljer 
väggmålningarnas två huvudmotivgrupper. Un-
der bandet återfinnes helgonframställningar, 
över bandet det s.k. dödsdansmotivet. Det sist-
nämnda motivet utgör en skrämmande fram-

Fig. 17. Anna med Jesusbarnet och Maria. 
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ställning över mänsklig förgängelse. Danse ma-
cabremotivet uppkom i början av 1400-talet. 
Bengt I. Lindskog och Göran Nylander har ny-
li gen i en utförlig artikel redogjort för detta 

motiv.13 

På den norra kapellmurens östra del avbildas 
smärtomannen. Kristus står här bakbunden vid 
en pelare, bröstkorgen är framåtpressad och han 
blickar över axeln mot Franciscus. Av detta 
helgon återstår i dag endast den upplyfta höger-
handen och delar av ansiktet, fig. 16. Handen 

bär stigmata, dvs. här finnes ett sår, represente-
rande det ställ e på kroppen som Kristus 

Fig. 18. Catharina med hjul och svärd. 
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skadades vid uppspikningen på korset. Just stig-
matiseringen utgör ett av Franciscusmotivens 
kännetecken. 

På andra sidan om fönsteröppningen visas 
Anna själv tredje-motivet, fig. 17. S:ta Anna 

bär Jesusbarnet medan jungfru Maria står vid 
sidan om och håller Jesus i handen. Bredvid 
detta motiv återfinnes S:ta Catharina med hju-

let och det stora slagsvärdet, fig. 18. Norra väg-
gen avslutas åt väster med en framställning av 
Maria Magdalena, den stora botgörerskan, fig. 
I g. Maria bär en dräkt &om bör svara mot dräkt-
modet vid tiden för målningens tillkomst. Med 

Fig. 1 g. Maria Magdalena med smörjelsekärl. 



Fig. 20. Jungfru Maria med Jesusbamet. 

båda händerna håller hon det stora smörjelse-
kärlet. Maria Magdalena var ju en av de kvin-

nor som på påskmorgonen kom till Jesus grav 
för att smörja den döda kroppen. 

På den västra gavelväggen finner vi strax till 
höger om fönsteröppningen en framställning av 

jungfru Maria med Jesusbarnet, fig. 20. M ål-
ningen är mycket svårt skadad, men delar av 
Marias klädedräkt är alltjämt synliga, så också 
Jesusbarnets nakna högerarm. Helgonbilden har 
med sin enhetliga, röda bakgrund varit den 
mest dominerande av helgonframställningarna. 
De övriga bilderna är nämligen samtliga om-
givna av blad- och rankmotiv. 

Fig. 2 1 . Laurentius med halstret. 

På den södra väggen, dvs. på t-ornmuren, mö-
ter vi en större målning, "Kristus i vinpressen'', 
fig. 22. M ereth Lindgren har i en nyligen gjord 
framställning funnit direkta parall ell er till detta 
motiv i Frankrike.14 De franska motiven är be-

ledsagade av text som kl art anger vad figurerna 
representerar. Motivets innebörd kan enli gt 
Lindgren tolkas sålunda : Redan under det gamla 
förbundets tid förbereddes Messias ankomst av 
patriarker och profeter (de grävande männen 
längst till vänster) . Kristus är det sanna vin-
trädet, och såsom druvan pressas i vinpressen, 

så pressas han frivilligt under lidandet för män-
niskornas skull (Jesus tryckes av korset ned i 
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Fig. 22. Kristus i vinpressen. 

vinpressen) . Men lidandets frukt är den seger 
över synd och död, som förmedlas till männi-
skorna av evangelisterna och Kyrkans fäder i 
alla tider. (De fyra kyrkfäderna påven Grego-
rius, biskoparna Ambrosius och Augustinus samt 
kardinal Hieronymus tappar blodet på tunnor 
under vinpressen. De båda furstarna som hjälper 
till att flytta tunnorna är ursprungligen en dubb-
lerad bild av kung Salomo. Tunnorna är egent-
ligen på väg ned i vinkällaren, vilken represen-
terar Kyrkan) . Av segern blir de troende delak-
tiga i nattvardens sakrament. (Munken i mål-
ningens övre högra hörn distribuerar nattvarden 
till de troende.) 
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Det andra stora motivet på den södra väggen 
framställer S :t Görans kamp med draken, fig . 
23. Som Einar. Bager konstaterat har målaren 
här haft en direkt förlaga i Albrecht Diirers 
framställning av samma motiv.15 Målningen 
måste således ha tillkommit först efter tiden om-
kring år r 505. På pelaren mellan de båda stora 
målningarna återfinnes så S :t Laurentius, fig. 2 r. 

På den östra kapellväggen kan eventuellt yt-
terligare en helgonframställning identifieras. 
Mycket högt placerat finnes här ett barnhuvud. 
Huvudet sitter strax intill öppningen in mot 
kyrkan. Det torde vara möjligt att kunna iden-
tifiera målningsfragmentet som en del i en 



Kristofferframställning. Huvudets något märk-
liga placering svarar nämligen väl med Jesus-
barnet på Kristoffers axlar. 

Bildframställningarna i kapellets valv skall 
inte närmare tagas upp i denna artikel. Följande 
fotografier visar emellertid de viktigaste, reli-
giösa motiven. Jämför med fig. 24. 

Som omtalats ovan döljer sig under S:t Gö-
ranmotivet troligtvis fragment efter en äldre 
målning. S :t Göranframställningen, S :t Lauren-
tius och Kristus i vinpressen bör ha tillkommit 
samtidigt. I stället för en smal röd bård, mar-
keras bildfälten här av en enhetlig, blågrå bård. 
Rankmotivet lyser på södra väggen nästan helt 
med sin frånvaro. Uppe på sköldbågarna mot 
tornmuren finnes visserligen rankmotivet, men 
här framgår det samtidigt att dessa rankor är 
mycket dåligt gjorda kopior. Konturteckningen 
saknas t.ex. helt, fig. 30. Tilläggas skall också 
att till skillnad från övriga helgonframställningar 
omges ej S:t Kristoffer av rankor. 

En renovering av kapellet redan under ka-
tolsk tid kan också spåras genom de många 
konsekrationskors, dvs. invigningskors, som fin-
nes på väggarna. 

Konsekrationskorsen mmner om de symbo-
liska handlingar som utfördes då kyrka eller 
kapell togs i bruk. Biskopen skulle vid invig-
ningen stryka invigd olja på korsen. En liten 
stege fanns till hands för att underlätta arbetet. 
Denna ritual beskrives mycket tidigt i den 
romersk-katolska kyrkan. I en beskrivning från 
r 200-talet ges t.ex. invigningskorsen trefaldigt 
symbolvärde. De skulle hålla onda makter borta, 
de skulle visa att kyrkan eller kapellet tillhörde 
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Fig. 23. S :t Göran och Draken. I övre högra hörnet Fig. 24. Planuppmätning av kapellet med de viktigare 
väntar jungfrun och lammet. valvmotiven inlagda. Uppmätt av förf. 
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Fig. 25. Kristus som domare. Kristus sitter på regnbågen och ur munnen utgår svärd och lilja - lag och evan-
gelium. Till höger Johannes Döparen. Under Johannes helvetets eld. 

Kristus och de skulle påminna om Kristi li-
dande. Oftast tändes ljus framför konsekrations-
korsen, gärna i samband med årsdagen för 
invigningen.16 Om det skedde en genomgripande 
ombyggnad av kyrka eller kapell måste ny in-
vigning företagas. De övermålade korsen på två 
ställen tyder på att återinvigning företagits i 
Krämarekapellet. Dessutom ska omnämnas att 
konsekrationskorsen i Krämarekapellet inte synes 
ha utplacerats av en slump utan i stället med-
vetet ha placerats under varje helgonfigur. 

Genom S :t Göranmotivet torde sydmurens 
målningar kunna dateras till åren 1505-1527, 
dvs. fram till året för reformationsarbetets be-
gynnande i Malmö. Enligt författarens hypotes 
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kan emellertid övriga målningar eventuellt till-
höra ett äldre skede. I tidigare litteratur har 
man starkt hävdat att målningarna i kapellet 
varit tillkomna i början av 1500-talet i syfte att 
motverka reformationens ideer. Inget i motiv-
valet bör emellertid kunna stödja en sådan teori. 
Kri stus i vinpressen fanns redan färdigbildat som 
motiv i utlandet under 1400-talets senare hälft.17 

Likaså har i kapellets valv motivet med Petrus 
och Paulus och Veronicas svetteduk direkta fö -
rebilder i kopparstick från 1460-talet och föga 
med striden mellan påven och Luther att göra. 

En intressant detalj är att kunna konstatera 
att samtliga helgon som finnes återgivna som 
skulpturer på kapellets utsida även finnes åter-



Fig. 26. Veronicas svetteduk. Petrus med nyckeln och Paulus med svärdet håller duken med Kristus ansikts-
avtryck mellan sig. Över duken det påvliga vapet - de korslagda nycklarna och tiaran. 

givna som målningar på kapellets insida. T.o.m. 

ärkeängeln Mikael kan spåras i målningarna, 

eller rättare sagt hans symbol som bekämpare 

av de onda makterna. Mikaels kamp med dra-

ken överensstämmer väl med det arbete som S:t 

Göran är fullt sysselsatt med på kapellets syd-
mur. 

Även inne i kapellet finnes bevarade orginal-

skulpturer. Som valvanfang i det sydvästra och 
det nordvästra hörnet har man placerat smått 

ironiskt utformade kritstensansikten. Mitt på 

den norra väggen uppbäres kryssvalven av en 

märklig skulptur, fig. 3 l . På en och samma 

framställning har återgivits tre människohuvu-

den. Som Jan H . Lexow visat fanns motivet med 

en trehövdad människa redan under förhistorisk 

tid. Motivet återfinnes också i den kristna kons-

ten, men symboliserar i dess äldsta skepnad sym-

boler för djävulsk makt. Under den senare me-

deltiden blev emellertid trehuvudfigurerna rep-

resentanter för treenigheten. Bevarade treenig-

hetssymboler är däremot ytterst sällsynta. En 

kamp mot motivet uppstod nämligen inom kyr-

kan redan under medeltiden, men först år 1628 

förbjöd påven Urban VIII uttryckligen dylika 

bilder inom den kyrkliga konsten. 

Krämarekapellets skulptur utgör i dag en av 

endast tre bevarade medeltida trehuvudfram-

ställningarna i Norden. I Bergen finnes ett 

marmorhuvud från troligtvis medeltid och i Strö 
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Fig. 27. Guds lamm. Lammet med kors och kalk. 
Över detta Heligandsduvan. Runt skölden de fyra 
·evangelistsymbolerna - den bevingade människan, 
lejonet, oxen och örnen. 
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Fig. 28. Kristi li dande. T vå änglar vecklar ut ett 
pergamentsblad. H är återfinnes Kri stus genomstungna 
händer, fötter och hjärta samt törnekronan. 



Fig. 29. Jesusframställning. Jesusbarnet sitter inne i en blomsterkrans. I handen håller han papegojan och ett 
fikon, symboler för jungfru Marias obefläckade avelse samt syndafallet. 

kyrka i Västergötland finnes en huvudmålning 
från 1400-talet. Krämarekapellets skulpturs när-
maste, alltjämt bevarade, stilistiska förebild är 
emellertid icke nordisk utan en valvskonsol 
Notre Dame de Chalons-sur-Marne.18 

Krämarekapellets altare 

Ur arkivaliska källor från 1500-talet kan hämtas 
upplysningar som visar var i S:t Petri vissa me-
deltida altare och kapell varit belägna. I nuva-
raT).de Krämarekapellet låg t.ex. Helig lekamens 
kapell samt Wor Frue kapell.19 Som tidigare 
påpekats kan detta Wor Frue kapell ursprung-
ligen ha legat under ett eventuellt stjärnvalv i 
den västra delen av det norra sidoskeppet. Efter 
upptagandet av passage in till Krämarekapellet 

har emellertid altaret blivit flyttat in i det-

samma. Den stora madonnaskulpturen i kapel-

lets västgavel bör direkt kunna knytas till detta 

Mariaaltare. 

Enligt arkivalierna har det i S:t Petri kyrka 

emellertid funnits ytterligare ett Wor Frue ka-

pell. Under 1500-talet omtalas nämligen för-

utom Wor Frue kapell i nuvarande Krämare-
kapellet även "Wor Frue capell hoes stenckekaret 

widt thet nörre wabenhuus". Med stenckekaret 

menas här det kar med vigvatten, i vilket man 
doppade händerna innan inträdet i kyrkan. 

Förutom dessa två kapell till Wor Frues ära har 

det i kyrkan funnits två altare uppkallade efter 

samma helgon. Dels är det "Wor Frue altare 

sönden fra Andree altare", dels "Wor Frue com-
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passionis altare". Det sistnämnda altaret kalla-

des också "peblingealtaret", antagligen för att 
det låg i kyrkans sydöstra del, nära den dörr 
som peblin garna, skoleleverna, använde sig av.20 

De båda kapell, Wor Frue kapell och Helig 
Lekamens kapell, som under medeltiden var in-
rymda i det nuvarande Krämarekapellet måste 
ha haft fasta altare. V ar har då dessa varit pla-
cerade? Endast två källor är användbara när 
det gäller att lägesbestämma dessa altare, dels 
en 1500-tals notis, dels väggmålningarnas pla-
cering. I arkivalierna omtalas att Wor Frue 

kapell låg "westen optill Hellig L egome Ca-
pell". 21 Tidigare forskare har med utgångspunkt 

från denna källa förl agt Wor Frue kapell under 
det västra kryssvalvet medan Lekamenskapellet 
hamnat under det östra kryssvalvet. Denna lä-
gesbestämning rimmar emellertid hopplöst då-
ligt med de dominerande väggmålningarna. 
Kri stus i vinpressen är en symbolisk framställ-
ning som otvetydigt hör samman med Helig 
lekamens kapell. Denna målning finnes emel-
lertid på den södra muren under det västra 
kryssvalvet. Under samma kryssvalv finnes också 
i det nordvästra hörnet målningen av jungfru 

Maria med Jesusbarnet. Som ovan visats är 
M ariabilden den för ögat mest dominerande av 
väggarnas all a helgonframställningar genom att 
den försetts med en enhetlig röd bakgrund. Med 
utgångspunkt från målningarna skulle man allt så 
våga påstå att båda kapellen varit belägna under 
det västra kryssvalvet. Arrangemanget med Kris-
tus i vinpressen tyder också på att man varit 
tvungen att taga hänsyn till något på golvet 
avskärmande föremål, exempelvis ett altare med 
altarskåp. M ålningens nedre bård ligger nämli-

gen inte mindre än 3,55 meter upp, räknat från 
golvnivån. S:t Göranbildens nedre bård ligger 
t.ex. endast 1,80 meter över det nuvarande gol-
vet. Placeras H elig lekamens altare mot sydmu-
ren under Kri stus i vinpressen och Wor Frue 
altare mot den västra gavelväggen nära Maria-

44 

bilden överensstämmer denna placering dess-

utom med uppgiften från 1500-talet. Wor Frue 
altare ligger då "westen optill Hellig L egome". 

Bildstorm en år I 529 

M almö kom under 1520-ta let att utgöra en av 
det nordiska reformationsverkets viktigaste stöd-
jepunkter. Från att med början i ett enkelt ka-
pell utanför staden ha hållit predikan i H eli g 
Kors kapell och Simon och J uda kyrka (den 
forna franciskankyrkan ), fi ck reformatorn Claus 

Mortensen är 1529 rätten till S:t Petri. Före-
gångaren, den katolske kyrkoherden H enrik 

H ansen hade i ett öppet brev den 29 september 
1529 frånträtt sitt ämbete, vilket juridiskt be-
kräftades på rådhuset den 1 1 oktober samma 
år.22 

Fig. 30. Valvmålningarna under framtagning åren 
1904- 06. P å sköldbågen syns tydligt skilln ader i 
rankornamentikens utförande. D enna detalj avslöj ar 
två olik a målningsperioder . Foto M almö museum. 



Som ett direkt resultat av Claus Mortensens 
övertagande omnämnes i äldre litteratur ofta en 
verkställd bildstorm i S:t Petri kyrka den 29 
november 1529. Händelseförloppet har ofta ut-
målats mycket dramatiskt, så skriver t.ex. Isberg: 
"Vid den s.k. bildstormen S:t Andreas afton 

1529, då de lutherskt sinnade borgarne i staden 
för prästernas och munkarnas fördrivande stor-
made Petrikyrkan, sönderslogo de i blint raseri de 
därstädes uppställda helgonbilderna, kullvräkte 
såväl huvudaltaret som övriga i kyrkan och dess 
kapell varande altaren samt förstörde utan åt-
skillnad kyrkans andra prydnader och inventa-
rier" .23 Författaren till denna artikel har emel-
lertid sedan länge förundrat sig över detta ut-
målade händelseförlopp. Dels svarar det mycket 
illa med själva tidpunkten, Claus Mortensen 
måste ju ha haft rätten till kyrkan i över en 
månad innan bildstormen, dels svarar detta 
pöbelsupplopp dåligt med uppgiften att en del 
av kyrkans inventarier följande år såldes på 
auktion. Man sålde härvid "taffler" för 500 
mark, en icke föraktlig summa vid denna tid. 
En guldsmed köpte silver, som legat i W or 
Frues skrin och som suttit på mässkläder och 
dukar, förvarade i två skåp i Helig Legome ka-
pell och S :ta Anna kapell.24 

Vilka är då de källor som omnämner en bild-
storm i S:t Petri? Endast tre stycken kan upp-
spåras. I den tryckta skriften "En liden Dispu-
tats" från år 1530 försvarar borgmästaren i 
Malmö Jep Nielsen reformationen. Här omtalas 
bl.a. att "sextio altare och flera" blivit ned-
brutna i Malmö. Summan åsyftar antagligen 
samtliga katolska altare i staden, således ej en-
bart altare i S :t Petri kyrka. Från katolskt håll 
finnes en propagandakrönika som redogör för 
hur Claus Mortensen och Hans Spandemager då 
de återkom från sin landsflykt åstadkom en full-
ständig revolution i sin fädernesstad, i det de 

kan dateras till senast året 1534. Krönikören 
kan således själv eventuellt ha varit ögonvittne 
till upploppet. Det exakta syftet med krönikan 
vet man däremot ej, men då den är avfattad 
av en part i målet har en av anledningarna 
säkert varit att svartmåla reformationen. Hade 
å andra sidan det beskrivna händelseförloppet 
varit alltför verklighetsfrämmande, borde kan-
ske någon i skrift ha bemött krönikören. Så är 
dock ej fallet. Det omnämnes i denna krönika 
inget om tidpunkten för förödelsen. I stället har 
man kopplat samman krönikans uppgifter med 

kullvräkt altarne, fördrivit prästerna och i grund F" v I k I f d r· d 1g. 31. av onso ut orma som 1gur me tre 
förstört kapellen vid S:t Petri kyrka.25 Krönikan huvuden. 
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ett bevarat dokument av den 31 maj 1531. 
Dokumentet är ett av två präster avfattat intyg 
på en skadegörelse i S:t Petri kyrka den 29 no-

vember 1529: 
"Vii .. gi0r witterligt .. at then thiidtt sanctj 

Andree affthen nw halff andhett aar forledhen 
siidhen, tha her Klaus B0cker och hans parthi j 
brnddhe wor frwe capell op oc altherett met 
andre althere ther wthij sanctj Pedhers kyrcke 
i j Malill0, tha stod ther en bogestoll meth enn 
kiistae eller skrin, szom loghe sex b0gher be-
lenckedae. Samme skrin eller kiistae wor althiid 
leest met enn godt oc fast laas thill then thiidt. 
Tha bleff samme kiiste eller skrijn opslaghen 
oc brudhen oc bort taghet hues ther wor wthij, 
oc tha strax <laglige dags kerde oc endnw kierer 
hedherligh mannd her Hans Andherssz, capellan 
ij samme capell, ath hand ombar oc mijste thij 
lypske march penninge wthij s0slinghae, szom 
hannwm selff h0fde tiill for enn n0dz pen-
ningh, oc tiuge march wox, sz.om h0rde her 
Atzer tiill, cantori wthij Lund, wore oc bort 
tagne aff samme skrijn, szom her Hans haffde 
selffuer althiid noghelijn tiill, oc soghe wii thz 
well siidhen meer enn eeth halfft aar ther eff-
ther, at samme skrijn eller kiistee wor saa op-
brndhz oc stod ther huer mand tiilsyne hooss 
pilleren, szom capellen haffde werett."26 

Granskar man detta dokument i detalj finner 
man att merparten av beskrivningen endast rör 
en begränsad del av kyrkan, närmare bestämt 
ett av kyrkans två Wor Frue kapell. Kapelanen 
i detta kapell hette Hans Andersson och i ka-
pellet förvarades bl.a. vax tillhörigt Adzer Pe-
dersen i Lund. I 1522-års förteckning av Malmö-
gårdar är Adzer Cantor sammankopplad med 
Wor Frue kapell vid stenckekaret.27 Intyget bör 
således gälla en skadegörelse av Wor Frue ka-
pell i den nuvarande sakristian. I intyget om-
nämnes också i förbigående att man den 29 
november bröt upp Wor Frue kapell och dess 
altare "met andre althere ther wthij sanctj 
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Pedhers kyrcke". Äldre forskare har genom att 
sammanställa dessa tre källor erhållit ett präk-
tigt tumult i S :t Petri kyrka en afton i slutet 
av november månad 1529. Källmaterialet är 
emellertid mycket begränsat och i viss mån 
osäkert. En bildstorm har säkerligen ägt rum i 
någon form i kyrkan, men det finnes egentligen 
inget som omnämner att denna skulle ha om-
fattat hela kyrkan samtidigt. 

Författaren skulle med utgångspunkt från 
kända historiska källor våga framföra en ny 
teori över vad som egentligen hände i kyrkan 
år 1529, en teori som är något mindre drama-
tisk än den i dag gällande. Efter den katolske 
kyrkoherdens avträdelse har reformatorerna 
övertagit kyrkan någon gång under oktober 
månad. Man städade redan från början undan 
alla helgonfigurer och de föremål som ej sva-
rade till den nya läran. Dessa har däremot ej i 
högre grad slagits sönder utan snarare ställts 
undan för försäljning. Då flera av kyrkans ka-
pell emellertid tillhörde privata stiftelser har 
Claus Mortensens maktställning ej innefattat 
dessa. Wor Frue kapellet vid stenckekaret inne-
hades t.ex. vid denna tid av kantor Adzer Pe-
dersen i Lund, en av reformationens motstån-
dare.28 Det är t.o.m. tänkbart att den katolska 
ordningen fortfarande kan ha gällt i dessa kapell 
även efter den nye kyrkoherdens installation. I 
flera av kapellstiftelsernas lag satt säkert högt 
uppsatta personer, av vilka alla kanske inte säl-
lade sig till reformatorernas skara. :först efter 
en etableringstid har Claus Mortensen vågat ta 
steget fullt ut och den 29 november hetsade han 
församlingen till aktion. Kanske gällde aktionen 
denna afton endast de kapell och altare som låg 
under privata stiftelser och lag. I varje fall vet 
vi med säkerhet att man förgrep sig på bl.a. 
ärkefienden Adzer Pedersens tillhörigheter. An-
tagligen är det också denna afton som merparten 
av det medeltida lösöret i Krämarekapellet för 
alltid går förlorat. 



Någon utförlig, medeltida inventarieförteck-
ning över Krämarekapellet finnes tyvärr ej. 
Vissa små notiser från r 500-talet ger dock en 
viss information om vad som en gång funnits. 
Ovan har t.ex. relaterats en uppgift från år 1530 
vari omtalas mässkläder och dukar som förva-
rats i ett skåp i Helig Legome kapell. Det skåp 
som omtalas är kanske identiskt med en av de 
två nischer som finnes i Krämarekapellets mu-
rar, se fig. 24. Dessa nischer har nämligen med 
all sannolikhet båda varit inrättade som vägg-
skåp. 

Ytterligare uppgifter från 1500-talet ger oss 
en bild av dåtidens Krämarekapell. År 1537 
togs t.ex. träpanelen vid väggarna ned. För att 
komma åt denna var man tvungen att lyfta de 
befintliga stolarna. Då dessa stolar medtagits 

arbetsbeskrivningen har de säkert ej varit av 
det lättaste slaget. Ar 1544 tillverkades till S :t 
Petris präster tre stycken nycklar in till Helig 
lekamens kapell. Detta måste tyda på att ka-
pellet under medeltiden varit avskiljt från kyr-
kan medelst exempelvis ett trägallerverk.29 

Slutligen skall nämnas den fyrkantiga, mycket 
grunda nischen mitt på norra kapellväggen di-
rekt under den trehövdade figuren. Runt ni-
schen finnes en röd bård, medan det inne i 
själva nischen totalt saknas äldre målningsfrag-
ment. I nischen bör det därför ha suttit en sten-
platta, antagligen med en inskription om vem 
eller vilka som stått bakom kapellets uppförande. 
Det är verkligen ett ödets ironi att just denna, 
för vår kunskap om det medeltida kapellet så 
värdefulla tavla för alltid är borta. 

Fig. 32. Öppet brev på pergament av Henrik Hansen 
varigenom han den 29/9 1529 överlåter till borgmäs-
tare och råd sin kyrka och sitt ämbete, på det att de 
kunna åt sig utvälja till sockenherre och predikant 
vem de helst önska. Malmö stadsarkiv. 
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1 L. Ljungberg: S:t Petri kyrkas torn. Malmö forn-
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3 Författaren vill rikta ett varmt tack till alla de som 
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7 E. Bager: Undersökning rörande kapellbeteckningar 
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11 Motivet med Petrus och tuppen är känt från andra 
platser. The Art Bulletin 1939. 

12 Arbetet utfördes av Albert Eriksson med hjälp av 
Åsa och Lars Sandberg. Författaren hade under 
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Malmö Enskilda Bank 
Av ERNST NATHORST-Böös 

För de flesta måste Malmö Enskilda Bank 
framstå som ganska obekant. Den fick oktroj 
l l november 1864, rörelsen började l juli 1865 
och pågick till slutet av l 868 då den uppgick i 
Skånes Enskilda Bank. 

Mellan den tidpunkt då banken startade och 
då den övergick i Skånebanken föreligger myc-
ket knapphändiga notiser.1 

I Kungl. Bibliotekets småtryckssamling finnes 
emellertid "Förslag till bolagsregler för en till-
lämnad enskild bank i Malmö", Malmö l 864. 
Av detta kan vissa fakta inhämtas. 

Banken skulle ha en grundfond av minst 
1.500.000 riksdaler riksmynt (i reglerna även 
omräknade till riksdaler "Silver" d.v.s. Specie). 
Lotterna skulle lyda å l .ooo riksdaler rmt. 

Banken skulle vidare vara sedelutgivande med 
sedlar om 5, 10, 50, 100 samt 500 ( ! ) riksdaler. 
rmt. Det sistnämnda beloppet var en ovanlighet 
dock utnyttjades detta av sju banker bland dem 

Skånes Enskilda Bank. I Malmöbankens fall 

stannade detta beslut på papperet. 

I övrigt sammanfaller reglerna med lagstift-

ningens föreskrifter och de har den avfattning 

som allmänt var vedertaget vid denna tid. 

I fortsättningen har vi två källor till kunska-
per om banken, annonser och notiser i dags-
pressen. Den första är daterad den 16 mars 
l 865 i Snällposten nr 5 r : 

"Styrelsen för Malmö Enskilda Bank får här-
igenom tillkännagifwa: 

t86<t. Smenslt .M 1<1. 

Jö rf o t t ni n g 5=8 om Ci ng. 

l!ongl. !Dlaj:l6 9!åbiga !lunsörtlfr, 

Htinabr Wroj för !R1ihd tiuflilh 181ar; 

mli CA R L, mrb ｀ｽｵｾ＠ 'J?4br, 6111rtigrt, !llotgrt, 
｀ｽ｢ｴｾ＠ od) ｾｲｮ｢ｲＶ＠ .ltonung, ''" ｾＢＢＢ ＧＧ Ｇ＠ otl, f<I<• ＧＢＢｾ＠ ... 
tiU ftöm tdrn I ｰ｣ｩｾ ｮ＠ ｾ ｣ｩ ｛ ｭ ｩｩ＠ hfC1tt.i ｴｲ ｲ Ａｾ ｮ ｲ ｲ Ｌ＠ ｾｭｩ ｬｦｯ＠ ｾ ｦｴｴＧｲ ｲｲｮｦｯｭｭｩｬ＠ oa iff. 
b1111bc af tll '6otil ll fö r i rbri fu.oo1nbt 1f h.infrirrlfr, I f&t-ont o:tftttnt>t ｾｯｩ＠ q I ... 
ｫｲ｜ｬｯＡｮＧ･ｾ＠ ｯｮｾｉｕｴ＠ 0111 ofiroj fii r ' " cnlfili> ｾｮＡ＠ i !Dl:<l.!rni mcb dit att &lo 
slfl:ICI ftll t.anrfrblll t, få ｾｃｬｦｬｬＮｬｦ＠ i!i! i inrb a.nldmi ns tar11f funnit 9obt a.tt f6t ra 
fUon lnr4tt1{ng, ｵ ｮ ｾｮ＠ '6'11.i1nnin11 11! D1fln• Clafrilb• e.ar, lltcb IDilftt tlt 
knfa.m11111 ino111 rit h fr.ln ｾｮｮＱｩ＠ hB rommn lin p.lub ｾ＠ ｴｾＱｴ＠ ft• r6" 
nfft, I llAbtr ff1t1!lia oftroj fh en li'o af tio Ar, rUn.tbt fri\n k1:ftd .... 
11011bt; ｾＱＱｯｲｪ｣ｭｴ｣＠ l!li, •1 f4!1 imart i ｦ｣ｵｭＱＱＱＱｮｾｮｳ＠ ｾｲｭ｣ｨ＠ ulfirhbt ｾﾷ＠ ""f 
ttlnMtt u.t.lf•r, l 11abu ｦＱＱｾｾａ｡ｴ＠ h I1ol119trrsfor, ｾＱＱＱｴｦｨ［＠ 11nbrt kil fAfuk 
kfU•k 1ftrojtikn &h• fh nAmnbcl 11iftilb.i i;nf l}tno HU tftmAtltlft. 

K. M: ts kungörelse angående oktroj för Malmö En-
skilda Bank den 1 1. 1 1. 1864. 

1) att de 60 procent af lottegarnes tecknings-
belopp, som enligt beslut vid bolagsstämman 
den 10 sistlidna Februari skola inbetalas under 
instundande Maj, komma att af Styrelsen upp-
bäras Måndagen den l 5 i nämnde månad efter 
klockan g förmiddagen i bankens lokal uti 
huset N :r l l wid Kalendegatan här i staden;" 
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Men i motsats till både Skånebanken och 
sparbankerna i Södra Skåne förekommer här-
efter nästan ingen annonsering. 

Ett halvår senare meddelade banken under 
rubrik kungörelser daterad 28 augusti 1865 och 
publicerad i Snällposten nr. ro4, att kontoret 
håller öppet mellan Y2 lo och l, samt redogör 
i övrigt för de funktioner banken fyller i för-
hållande till allmänheten. 

Ett liknande besked avseende gällande ränta, 
inflöt i oktober samma år Snällposten nr. l 24. 

I nr. 13 för 1866 lämnas en totalbild av ban-
kens ekonomiska ställning per den 3 l december 
1865. Tillgångarna redovisas där i reda medel 
och inventarier till l .065.296. Härutöver upptas 
som tillgångar. l .658484 svarade mot givna lån, 
betraktade som säkra. 

Utelöpande sedlar var 794.325 och lottägarna 
hade sammanlagt inbetalt r.53r.158. Sedelutgiv-
ningsrätten var understigen med 400.069. l 6 -
ett i sanning märkligt belopp, då de lägsta sed-
larna var på 5 kronor. 

Några annonser om erbjudna tjänster förbigås 
här. I januari l 867 annonserades bokslutet per 
den 3 l december l 866 i Snällposten nr l 3. 

"Tillgångar: 

Grundfondsh ypoteser 
Inventarier 
Diskonterade Inrikes Wexlar 
Utgifne Lån 
Kassa-Kreditiver utestående 
Saldo af räkningar med banker 

D :o af andra räkningar 
På lagsökning beroende lån 
På konkursutredning d :o 
Kassa i Rikets Ständers Banks mynt 

D :o i andra Bankers sedlar 

l .086.004 :92 

3.538:03 
r.003.624:69 

553.855:-
374.592 :85 
36.608:45 
7 r.088:01 
ro.205:-
3.000:-

287.71 l :44 
68.703:32 

Rmt Rdr 3498.93 l :7 I 
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Kaptenen och lektorn i fysik Claes Erik Bohman, ban-
kens initiativtagare och ledare. 

Skulder: 

Grundfondens räkning 
Depositions räkning 
Upp- och U tskrifnings räkning 
Utelöpande egna banksedlar 
Saldo af räkningar med Banker 

D :o af andra räkningar 
Reservfonden 
Utdelade winsters räkning 

r.805.000:-
469.981 :29 
12r.726:01 
936.060:-

1.923:74 
28.28645 
9.125:14 

126.829:08 

Rmt Rdr 3498.931 :71 

Obegagnad sedelutgifningsrätt 533.626:36" 



Femriksdalers-sedel från Malmö Enskilda Bank. 

I Snäll posten nr 40 för 1 867 lämnades ett referat 
av bankens årsstämma i mars samma år. Två 
tredjedelar av lottägarna var representerade. 
Ordförande var handlanden C. I. Kock. 

Där heter det bland annat: 

"Efter afgörandet af några andra, mindre 
wigtiga ärenden, och sedan decharge utan in-
vändning blifwit styrelsen bewiljad, skreds till 
dagens brännande fråga, den om Malmö En-
skilda Banks anslutning till Skånes Enskilda 
Bank. Härom uppstod en icke långwarig, men 
liflig diskussion, som öppnades af professor B. 
E. Sellerstedt, hwilken förordade fusionen. Emot 
densamma talade hand!. I. B. Bager och Fabr. 
Hedman, hwaremot ordförande biträdde hr 
Sellerstedts åsigt. Under denna diskussion upp-

lystes bland annat, att bankens sedelcirkulation 
för närwarande war 140.000 rdr mindre än wid 
samma tid under fjolåret - ett bewis på huru 
affärswerksamheten är tryckt hufwudsakligen i 
följd af den swaga skörden. Nu begärdes pro-
position, och ordförande hemställde huruwida 
stämman beslutade, att banken wid detta års 
slut skulle upphöra med sin werksamhet, dock 
så att lottägare för ett belopp af en million rdr 
inginge såsom delegare i Skånes Enskilda Bank. 
Härpå hördes blandade ja och nej, votering 
begärdes och utföll med 974 ja mot 269 nej; 
och då härigenom ernåtts mer än den nödiga 
pluraliteten (3/4 av de afgifna rösterna), war 
således, så widt det beror på Malmöbanken, 
sammansmältningen beslutad. I dag förekom-
mer samma fråga i Ystad wid Skånes Enskilda 
Banks bolagsstämma. 



Emellertid war striden icke härmed fullkom-
ligen utkämpad. Det ifrågasattes nemligen huru-
wida bolagsreglernas 52 :dra § härvid borde an-
ses tillämplig och det nu fattade beslutet således 
företagas till definitivt afgörande wid ny extra 
bolagsstämma, eller om i ordagrann öfwerens-
stämmelse med 22 :dra § frågan redan nu kunde 
anses tillfullo afgjord. Den förra meningen för-
fattades af herrar Hager och kapten E. E. Bo-
man, den sednare af herr Sellerstedt. Denna 
segrade och wid ny votering och det med ännu 
större r ö s t ö f w e r w i g t ä n n y s s. 

Nu förekom wal af ny styrelse. Sedan apote-
karen B. E. Lagerholm undanbedt sig ett sådant 
fortfarande förtroende, återwaldes de öfriga 
nuwarande styrelseledamöterna, herrar, Kock, 
Boman, Sellerstedt, P. M. Elsner, I. H. Dieden 
j :r och E. M. Hallbäck, hwarjemte inwaldes 
hand!. E. Kruse." 

Det slutliga beslutet på Malmösidan togs 
uppenbarligen 26 september 1868, ty det om-
nämnes i sin tur hos Skånebanken den 29 

oktober då man godkänner det av Malmö-
banken framlagda förslaget till uppgörelse, ty-
värr ej infört i protokollet. Emellertid anger 
Platbarzdis att en den 29 juni daterad anmälan 
om bankens upphörande ingick till Finansde-
partementet.2 

Den 1 7 december for Skånebankens styrelse-
ordförande Arvid Posse till Malmö från Ystad, 
som ju fortfarande var bankens säte för att 
pröva Malmöbankens säkerheter för lämnade 
lån och den 23 december antecknades att kap-
tenen Boman anställs i banken mot sin gamla 
lön 5.000 rdr rmt samt att kamreraren Lindh 
också anställdes mot en lön varom uppgörelse 
sedan skulle träffas. 

En lycklig slump har tillsett att Jonas Bagges 
korrespondens med Banken finnes bevarad i 
Bankmuseet, Kungl Myntkabinettet. Den börjar 
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den 4 januari 1864 då Boman förfrågar sig hos 
sedeltryckaren Jonas Bagge i Stockholm om 
vilkoren. Bagge ställer en mängd motfrågor 
och tillägger sedan han hänvisat till utseen-
det av t ex Mälarprovinsens sedlar att "för 
min del anser jag att dertill icke bör begag-
nas gamla stämplar, af hvilka man kan igen-
finna den ena här, den andra där". Den 5 
februari sänder Jonas Bagge ned sonen Per till 
Malmö med ett förslag till ritning på en 5 rdr 
rmt sedel. Brevväxlingen har då givit vid han-
den att man önskar sedlarna "prydliga utan att 
mycken kostnad eller tid likväl nedlägges på 
gravuren." 

Den 1 1 februari rapporterar Per från Malmö 
att han sammanträffat med Bohman "jag hade 
föreställt mig honom som en vanlig gammal 
avskedad kapten, men det är ingalunda händel-
sen". Upplagan hade fastställts till 300.000 om 
5 rdr rmt och 200.000 om 1 o rdr rmt. Per ber 
slutligen att Jonas Bagge skall tillställa Boman 
förslag till kontrakt. 

Den 7 mars begärde Boman att få förslag till 
ritningar på 50 rdr rmt sedlar samt meddelade 
att man beslutat (i samråd med Per Bagge) att 
ha ett vattenmärke med bankens hela namn på 
tre rader om detta nu läte sig göra. 

De begärda ritningarna godkändes och man 
bestämde sig att trycka 15.000 blanketter om 
50 rdr rmt, resten av de beställda blanketterna 
också de 15.000 skulle ej tryckas i avvaktan på 
om man behövde 50 eller rno rdr rmt. 

Bagge höll tiden - hans svårighet att leve-
rera enligt avtal är välbekant men han fick be-
kymmer ty i brådskan hade man begagnat Litt 
A för 30.000 st i stället för 20.000 st. Han före-
slog att man antingen skulle makulera dem på 
hans bekostnad eller öka seriernas längd. Banken 
beslöt att öka serierna. På en fråga om man 
kan trycka kontrasignaturen på sedlarna sva-
rade Bagge att "ingen författning förbjuder 
contrasignanten att låta trycka sin namnteck-
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ning med facsimil och halfva flera ss Morsing 
i Ystad, Fagerberg i Jönköping och Meurling i 
Westerås betjenat sig heraf. I en af bankerna 
vet jag att Kamrerns namnteckning är förenad 
med en liten inkomst, som han häldre vill bibe-
hålla än att slippa besväret med skrifningen". 

Den som här stod på förslag var tjänsteman-
nen kamreraren N Åkerman. Man beslöt också 
att låta trycka dennes namnteckning i facsimile 
på 5 :orna. Samt att låta serien uppgå till 100.000 

en av de längsta i Sverige. 50 iorna var färdig-
graverade i slutet av juli och man beslöt då 
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att ta Åkermans facsimilnamnteckning också 
på tior. Det dröjde emellertid till in i oktober 
innan de levererades och banken begärde något 
irritera t sedelleveranser - bankens sedeldistri-
bution gick uppenbarligen då bra. 

Åkerman lämnade emellertid banken vid års-
skiftet 1865/66 för att tillträda en tjänst i R iks-
banken och hans namnteckning måste avlägs-
nas. Något annat namn önskade man ej. 

Den 8 januari 1868 blir tonen allvarlig. 
Banken säger helt enkelt upp avtalet med Bagge 
då denne ej levererat i tid. Bagge svarade att 
han hade 84.000 5 :or nästan färdiga och 
banken förklarade då att de skulle ta emot dem. 
Bagge fick skicka tillbaka allt material som han 
hade. Emellertid hade Bagge fått papper som 
räckt till 324.000 i stället för 300.000 och också 
tryckt upp denna överupplaga. 

Bagge översände därefter redovisning. 

Banken ville emellertid ej betala för överupp-
lagan och så småningom fick Bagge veta anled-
ningen - banken skulle upphöra och för sed-
larna hade man ingen användning. 

Han avlät då ett ganska bittert brev, där han 
framhöll att vad en part ansåg om en tvist 
knappast var detsamma som en överenskom-
melse - ett av de mycket sällsynta fall av 
irritation om vilken den Baggeska korresponden-

sen med privatbankerna bär vittnesbörd. 

När överlåtelsen sker antecknas i revisionsbe-
rättelsen tryckt i Ystad 1869 och dagtecknad 1 3 
mars 1869, att grundfond (aktiekapitalet) ökat 

med I miljon riksdaler genom överföring av 

lotter i Malmö Enskilda Bank. Sedelstocken, 

4439461 :- rdr rmt anges omfatta även Mal-

möbankens utelöpande sedlar 385.980 rdr rmt. 

Vi vet hur inläsningen fortskred av Malmö-
bankens sedlar vilket kan inhämtas från Skåne-

bankens rapporter till Finansdepartementet. Re-

dovisningen pågick i 4 1'2 år då man nått ner till 

7167.50. D et märkliga bråktalet för sedlar på 
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Tabell över inläsningarna. 
(Beloppet avser u telöpande sedlar) 

31.3.69 I 73·355 
30.3 I 35.865 
7.6 71.615 

3o.9 32.862.50 
7. I I 29.342.50 
7.12 27.517.50 

2 I. I 2 24.532.50 
3 I. I. 70 22.347.50 

31.3 19.897.50 

304 18.727.50 

31.5 18.027.50 
30.6 17.002.50 

31.8 16.077.50 
30.1 I 14.497.25 
31.1.71 14.267.50 

31.3 12.747.50 

31.5 I 1.652.50 
30.6 I 1.552.50 

3!.7 I 1.507.50 
31.8 I 1.247.50 

30.9 I I .022 

31.10 10.532.50 
30.1 I 10467.50 
3 I. I 2 10.197.50 
31.1.72 10.027.50 
29.2 9.762.50 

31.3 9.762.50 

304 9.087.50 

31.5 8.457.50 
30.6 8.157.50 

3!.7 8.022.50 

31.8 7.742.50 
31.10 7421.50 
30.1 I 7.352.50 

3 I. I.73 7.177.50 
28.2 7.167.50 

minst jämt 5 rdr uppstod genom att man nå-
gon gång sommaren 1869 löste in en halv 
femma med 2 :50! givetvis helt logiskt. 



Samtliga sedlar i Kungl. Myntkabinettet, Stockholm. 

Från en protokollsanteckning i Skånska ban-
ken får vi en annan viktig notis. 

Den l januari 1875 fanns inneliggande eller 
cirkulerande 573.100 rdr rrnt i sedlar. Av dessa 
förbrändes 31 december 1875 568.907:50 varför 
återstod då utelöpande 

410 0? 
179 

7 

5 kr. sedlar 
IO kr. sedlar 
50 kr. sedlar 

till ett sammanlagt värde av 4. l 92: 50 kr ( rdr 
rmt). 

Det är ej ägnat att förundra att dessa sedlar 
i dag är snart sagt omöjliga att påträffa. Efter-
som de i fortsättningen inräknades i Skåneban-
kens sedelstock är det ej görligt att undersöka 
hur många av dessa sista c:a 600 sedlar som 
ytterligare inlöstes och brändes. 

Slutligen ett par ord om dem som sysslade 
med banken. Initiativtagare och ledare var ju 
Claes Erik Boman, lektor i fysik, kapten och 
under någon tid ordförande i Stadsfullmäktige 
i Malmö, född 1819 och som angivits sedermera 
knuten till Skånebanken. 

N. Åkerman var anställd som kamrer då ban-
ken grundades, men lämnade den för att övergå 
till Riksbankens avdelningskontor i Malmö. Han 
efterträddes av Gustaf Lindh född 1837, som 
efter l 869 kom till Skånebanken. 

Peter Krok och Fredrik Nilsson var också 
tjänstemän i banken ehuru de ej kunnat spåras 
därefter. 

NOTER 
1 Uppgifter finnes dock om banken se tex Carl M . 

Rosenberg: Handbok i bankväsendet. Stockholm 
1878, s 138. Samt A . Platbarzdis: Sveriges sedlar 
III: Lund 1965, s 55. 

2 Platbarzdis a.a. s 56. 
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Amal thea-a tten ta tet 1908 
Några rättshistoriska aspekter på ett brottmål 
Av KJELL A MooEER 

En morgon i juli 1908 vaknade vi av en våldsam 
smäll. Från mitt rum hörde jag mamma och pappa 
tala med varandra i sängkammaren. Det dröjde inte 
länge förrän det ringde på telefonen. Strax därpå 
hörde jag pappas upprörda röst, varpå han snabbt 
gav sig iväg. Jag gick in och frågade mamma och 
hon sa att det var en sprängolycka på Kockums 
varv och att pappa hade kallats dit. Han var näm-
ligen varvsläkare. 

Det tog timmar innan han kom hem, då vi fick 
veta vad som hänt. Några arbetare hade sprängt en 
lastångare, Amalthea, med engelska strejkbrytare, 
en man hade dödats och många förts till sjukhuset 
med allvarliga skador. 

Jag vet inte vems parti pappa den gången tog, 
men under storstrejken var hans sympatier på de 
strejkandes sida, trots att han själv blev utsatt för 
stenkastning när han cyklade genom Slottsparken 
och även blev hotad på annat sätt. Inte en utan 
många gånger hörde jag honom säga: "den gången 
den svenska flaggan vajar vid sidan om den röda, 
går jag med i leden." Det vittnar om hans tveklu-
venhet, den ena halvan var djupt förankrad i bor-
gerliga tänkesätt, han var patriot och försvarsvän, 
hans andra j ag tog arbetarnas parti mot deras hårda 
vi llk or och orättvisorna i samhället. 

Denna impressionistiska bild av en viktig po-

litisk händelse i Malmö och i vårt lands historia 

ger ALICE LYTTKENS i sina memoarer.1 En vak-

nande social och politisk medvetenhet hos fa-

dern, barnläkaren Johan Cronquist, är Lyttkens' 

bestående minne av Amalthea-attentatet, men 

samtidigt ger hon en symptomatisk bild av de 
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djupa sociala och politiska klyftor som rådde i 
det dåtida samhället. Händelsen engagerade 
också många i alla samhällsklasser, och den står 
som ett belysande exempel på den brytningstid i 
socialt, ekonomiskt och politiskt avseende som 
vi upplevde under 1900-talets första decennier. 

De tre gärningsmän, som stod som huvud-
anklagade för attentatet, Anton Nilson, Algot 
Rosberg och Alfred Stern, har i arbeten av me-
moarkaraktär skildrat händelserna 1908- 09 och 
fängelsetiden fram till 191 7. 2 

Men också andra författare har i sina minnes-
teckningar gett plats för sina hågkomster rö-
rande Amaltheamännen och rättegången mot 
dessa. Ett exempel härpå är TURE NERMAN, som 
1908 avslutade sina studier i Uppsala, och som 
anknöt denna sista termin till minnena rörande 
Amal theamännen :3 

I september kom också dödsdomarna över två av 
de i Amaltheabombaffären i Malmö inblandade ung-
socialisterna. Det upprörde hela landet och särskilt 
oss unga radikaler. Nu blev jag genom min matlags-
kamrat Hugo Lindberg bekant med författaren Hen-
ning von Melsted, båda den tiden ungsocialister. Vi 
tre gick en kväll och promenerade i Slottsbacken 
under debatt om reaktionen i landet. 

Rättegången mot Amaltheamännen utspelades 
under en tid av politisk oro i landet, och den 
kom att uppmärksamma väsentliga brister i vår 
straffprocess. Det finns därför anledning att göra 
några rättshistoriska reflexioner kring detta 
brottmål. 



2 

Modern rättshistorisk forskning arbetar inter-

disciplinärt. Det betyder, att vi försöker att finna 
förklaringar till rättshistoriska företeelser och ut-
vecklingslinjer med hjälp av andra historiska 
discipliner och andra hjälpvetenskaper. Rätts-
historikern arbetar som forskare primärt för ju-
rister. Det innebär, att han skall förklara och ut-
reda för dagens jurister varför vår gällande rätts-
ordning eller delar av den, ser ut som den gör, 
så att vi gemensamt kan utforma morgondagens. 

Företrädarna för ämnet rättshistoria har insett 
betydelsen av att utnyttja andra discipliner i 
denna rättsliga verksamhet. Anledningen härtill 
är enkel. Den rättsliga utvecklingen är en kon-
sekvens å ena sidan av den ekonomiska, sociala 
och politiska utvecklingen, å andra sidan av den 
ideologiska, religiösa och vetenskapsteoretiska. I 
undervisningen i ämnet vill vi visa på denna 
forskningsinriktning genom att påvisa samspelet 
mellan olika samhällskrafter och den rättsliga 
utvecklingen. Man kan belysa detta fenomen 
genom att undersöka ett rättsligt instituts ut-
veckling, t. ex. äktenskapsskillnad, adoption eller 
fideikommiss. 

Men man kan också ta en konkret händelse 
till utgångspunkt för en rättshistorisk analys. 
Ett sådant exempel skall tas upp i denna upp-
sats, nämligen de rättsliga aspekterna på Amal-
thea-attentatet i Malmö hamn i juli l 908. Det 
var en politisk händelse med rättsliga konsekven-
ser. Attentatet har ända fram i våra dagar an-
vänts som ett slagträ i den politiska agitatoriska 
debatten. I denna uppsats skall vi dock belysa 
attentatet ur en annan, hittills inte uppmärk-
sammad aspekt, för att visa hur den brottsliga 
gärningens rättsliga efterspel kom in i en vid 
tillfället engagerad rättspolitisk debatt. Rätte-
gången kom därför att fokusera den skarpa 
motsättningen mellan vårt lands dynamiska po-
litiska utveckling och bristen på, ibland avsak-
naden av rättsliga reformer. 

Jag skall exemplifiera detta mitt påstående 
med att ta upp några under 1900-talets början 
aktuella straff- och processrättsliga frågor, näm-
ligen r. muntlig process i överrätt, 2. den till-
talades ställning i processen, 3. de rättspsykiat· 
riska undersökningarna i brottmål och 4. döds· 
straffets avskaffande. 

Innan jag går in på dessa frågor skall jag ge 
en bakgrund till gärningen samt en deskreptiv 
genomgång av brottmålets handläggning vid de 
rättsliga instanserna. Då fakta kring själva atten-
tatet är allmänt kända har jag endast summa· 
riskt återgivit dessa. 

3 
För att förstå Amalthea-attentatet som både lo-
kal och nationell politisk företeelse måste vi 
uppmärksamma den ekonomiska och industriella 
revolution som under några decennier hade för-
vandlat Malmö från en idyllisk residensstad till 
en modern, expansiv storstad. År l 870 hade 

Malmö 25.593 innevånare. Fyrtio år senare, 

1910, hade folkmängden ökat till 83.373 per-
soner, d. v. s. invånarantalet hade mer än tre· 

dubblats. Det var just l 908 som Malmö Indu-

striförening väckte tanken på att markera sta· 

dens ställning som storstad med en internationell 

industri- och handelsutställning. Den skulle äga 

rum l 9 l 4, d. v. s. det år då staden beräknades 
erhålla ett invånarantal som översteg l 00.000. 

Det var således Baltiska utställningen, som kon-

kret fick markera att staden upptagits bland 

storstädernas krets. 

Det som hände under de nämnda årtiondena 

var att industrialismen slog rot i Malmö. Både 

i stadens centrala delar och i förstäderna växte 
fabriker och verkstäder upp som svampar ur 

jorden. Ca 60 % av stadens befolkning försörjde 

sig direkt eller indirekt på fabriksarbete. Bl. a. 

omstruktureringen av agrarsamhället hade med-
fört arbetslöshet på landsbygden och hade fött 
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-ett industriellt proletariat i städerna. En av dem 
.som upptäckte att Malmö höll på att genomgå 
·en sådan strukturell förändring var socialisten 

Axel Danielsson. Han lämnade Stockholm och 
slog sig ned i Malmö där han r 887 skapade tid-

ningen Arbetet, i vilken han uppmanade de 
växande arbetarekadrarna till kamp mot stadens 

kapitalstarka industriägare. 

Denna polarisering mellan befolkningsgrup-
perna i staden underströks av den segregation, 

:som skapades vid utbyggnaden av det moderna 
Malmö. Det skapades nya stadsdelar i stadens 

-södra och östra delar, Södra och Östra Första-
den, Möllevången och Kirseberg, och vid pla-
neringen av dessa tog man sikte på en s. k. zone-
ring av befolkningen. Den som talade för en så-
dan indelning var stadsingen jören Anders Nils-
son, som starkt påverkad av kontinentala stads-

planeprinciper introducerade dessa ideer vid en 
.stadsplanerevision kring sekelskiftet ( r 899-

1903). Han ville skapa arbetare boställen och 
"arbetareqvarter". Segregationen i det växande 

Malmö underströks således av ett klassbetingat 
bostads byggande. 4 

Det borgerliga Malmö bodde innanför kana-
lerna, arbetarna utanför. Det är inte många år 
sedan en numera avliden äldre malmöit (Gert-

rud Fornander) berättade för mig, att hennes 
familj, bosatt innanför murarna, brukade be-
nämna det diftongbemängda idiom som något 
slarvigt kallas för malmöitiska för "kanaldia-
lekt", för att understryka att det var ett språk 
som man talade utanför det etablerade Malmös 

råmärken, d. v. s. utanför det socialt accepterade 
Malmö. 

4 
Den praktiska politiken i Malmö, anknuten till 
stadens industri och handel, hade sin ideolo-

giska förankring i Lund. Alltsedan I 880-talet 

hade universitetsmiljön i Lund varit ett forum 

för de radikala, socialistiska ideerna. Den syd-
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svenska arbetarrörelsen hade sin ideelle ledare 

i docenten sedermera professorn i botanik Bengt 
Lidforss. Han bildade tillsammans med några 
radikala kamrater diskussionsklubben De unga 

gubbarna 1887.5 Till detta kotteri knöts också 
tidigt Axel Danielsson, och de aktiva i förening-
en blev skribenter i Arbetet. En annan förening, 
där malmöstudenten sedermera professorn i na-
tionalekonomi Emil Sommarin var en av grun-
darna tog det betecknande namnet "Studenter 

och arbetare". Den grundades r 896 och kom i 

sitt program att arbeta för ett överbryggande 
av de rådande klassfördomarna.6 Gemensamt för 
dessa kring sekelskiftet florerande studentföre-
ningar var att de tog upp och behandlade aktu-

ella politiska frågor. 

I dessa debatter engagerade sig också många 

av de akademiska lärarna. Den juridiska fakul-

teten hade vid sekelskiftet framför allt två pro-

fessorer med aktiv politiskt intresse, nämligen 

professorn i straffrätt Johan C. W. Thyren, och 

professorn i nationalekonomi och finansrätt 

Knut Wicksell. Medan Thyren närmast rubri-

cerades politisk högervilde och som sådan vann 

inträde i Andra kammaren vid r 908 års val, var 

Wicksell socialradikal. Han var mycket stridbar 

och drog sig inte för att utmana det etablerade 

samhället. I november r 908 höll han i Folkets 

hus i Stockholm ett föredrag benämnt "tronen, 

altaret, svärdet och penningpåsen" i vilket han 

så lastade och .gäckade "Guds heliga ord" att 

han dömdes till två månaders fängelse, ett straff 

som han avtjänade på fängelset i Ystad. 

En av de politiska frågor som diskuterades i 

lundaföreningarna under 1900-talets första de-

cennium var frågan om att använda utomparla-

mentariska stridsmetoder vid konflikter på ar-

betsmarknaden. Wicksell tillhörde den grupp 

som förordade strävandena till fred mellan ar-

betsmarknadens parter,7 men han lät å andra 

sidan antyda att han inte var främmande för 



Professor Johan C. W. Thyren. 

tanken, att använda utomparlamentariska meto-
der för, som han uttryckte det, "att sätta sam-
hället i gungning''.8 

Johan Thyren å andra sidan var motståndare 
till socialismens ideer. Koll ektiva avtal mellan 
arbetsmarknadens parter såg han som en form 
av naturrätt. De jämnbördiga kollektivt organi-
serade parterna stod i ansvarighet och respekt 
inför varandra, och detta förhållande skapade 
ett samhällsordningens j ämviktssystem. D äremot 
trodde inte Thyren på straffsanktioner mot dy-
lika avtalsbrott. Den allmänpreventiva respekten 
för arbetsfred borde iställ et enligt Thyren ske ge-
nom införande i strafflagen av en bestämmelse 
om uppsåtligt åstadkommande av fara för män-
niskoliv. Förebilden till detta reformförslag hade 
Thyren från ett aktuellt schweiziskt strafflags-
förslag.9 

5 
Jag har därmed kommit in på en viktig aspekt 
på den politiska bakgrunden till Amalthea-
attentatet, nämligen den moderna arbetsrättens 

framväxt kring sekelskiftet. 
Tillkomsten av arbetstagarnas och arbetsgi-

varnas riksomfattande organisationer utgör ut-
gångspunkten för vår moderna arbetsrätt. I 
L andsorganisationen (LO ) hade kroppsarbetar-
na I 898 fått sitt fackliga organisationsväsende. 
På motsvarande sätt skedde en utveckling på ar-
betsgivaresidan från lokala organisationer till en 
riksomfattande. Slutmålet blev Svenska arbets-
givareföreningen ( SAF), som bildades I 902. 
Från SAF :s sida uppställdes som mål ett cen-
trali stiskt förhandlingssystem. Förebilden var 
dansk. Genom det s. k. Septemberforliget I 899 

mellan Dansk Arbejdsgiver og M esterforening 
och De Samvirkende Fagforbund hade kollektiv-
avtalet erkänts under förutsättning av att arbe-
tarna inte gjorde intrång i arbetsgivarens rätt 
att leda arbetet ell er att antaga och avskeda 
arbetare. 

I vårt land kom debatten i denna fråga att 
stå kring § 23 i SAF :s stadgar, i vilken just stad-
gades en rätt för arbetsgivaren att leda och för-
dela arbetet, samt att anställa och avskeda ar-
betare. Detta stadgande möttes med en negativ 
reaktion inom LO. Efter ett antal mindre kon-
flikt er på arbetsmarknaden inbjöd SAF till för-
handlingar, vilka leddes av landshövdingen 
Hugo H amilton som opartisk ordförande. Över-
läggningarna resulterade i en uppgörelse mellan 
SAF och LO, den s. k decemberkompromissen 
1906- 07. Även om denna uppgörelse inte blev 
ett egentligt kollektivavtal har det i realiteten 
kommit att betraktas som föregångaren till kol-
lektivavtalen mellan SAF och L0.10 

Ett förbund som kom att stå utanför decem-
berkompromissen var transportarbetareförbun-
det. Hamnarbetarna tog också strid mot arbets-
givarna i frågan om § 23. Bland stuvarna i 
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hamnarna hade nämligen i praktiken arbetarna 
tillsatt arbetare som "statistikförare". Dessas 
uppgift var att se till att i hamnarna tillgängligt 
arbete blev rättvist fördelat mellan medlemmar-
na. När arbetsgivaresidan med stöd av § 23 ville 
ta över denna uppgift gick hamnarbetarna i 
strejk. Hamnarbetarkonflikten 1908 i de svenska 
hamnarna var således inte i första hand en löne-
strid utan en strid mot § 23. 

Arbetsgivaresidan bemötte denna konfliktåt-
gärd med att sätta in ersättningsarbetare, s. k. 
strejkbrytare, från England. Åtgärden innebar 
inte någon nyhet i svenska arbetskonflikter. I 
lantarbetarekonflikter hade arbetsgivarna på 
motsvarande sätt tagit in galizier i landet. I 
hamnarbetarekonflikten 1908 hämtades arbetar-
na från England, i första hand från den engelska 
strejkbrytareorganisationen SF. 

6 
Till Malmö kom ett hundratal engelska arbetare, 
av vilka ett 80-tal inkvarterades på skonertskep-
pet Amalthea, som ombyggts till logementsfartyg 
placerades i varvbassängen i västra hamnområ-
det.11 

Reaktionen mot arbetsgivarnas åtgärd blev 
kraftig inom arbetareleden. Transportarbetarna 
i Malmö inbjöd engelsmännen till ett möte i 
Folkets hus, där de informerades om den poli-
tiska situationen i landet och erbjöds fri hem-
resa om de omedelbart lämnade Sverige. Ett 
fåtal av dem förklarade, att de varit ovetande 
om förhållandena och accepterade erbjudandet, 
men de flesta stannade kvar. Massiva demon-
strationer ägde rum runt fartyget, som fick polis-
bevakas. En öppen konfrontation mellan strejk-
brytarna och arbetarna kunde inte uteslutas. 
Den grupp som reagerade kraftigast var de s. k. 
ungsocialisterna, som stod långt ut på den poli-
tiska vänsterflygeln. Medan socialdemokrafterna 
tog avstånd från militanta åtgärder av vålds-
karaktär förespråkades sådana av ungsocialister-
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Anton Nilson, "en treflig, sympatisk och angenäm 
pojke, besjälad af ideerna" (anarkisten Carl G .Schrö-
der i Vårt Land). - Samtida foto. 

na. "För min del anser jag småmord vara all-
deles utmärkta och sådana attentat sätta skräck 
i de härskande i samhället. Vi skola ingjuta det 
gift som heter hat, så att vi blir mogna för vilket 
våld som helst", utropade det socialistiska ung-
domsförbundets legendariske ledargestalt Hinke 
Bergegren i ett känt uttalande l 891. För honom 
var anarkistiska våldsaktioner ett verksamt in-
strument i den politiska kampen, och han plä-
derade också för dylika i sitt organ tidningen 
Brand. 

I Malmö uppgick antalet ungsocialister l 908 
till ca l 50. De hade sitt språkrör i tidningen 
Folkviljan. I januari 1908 bildades Malmö nor-
ra socialistiska ungdomsklubb, som fick ca 50 
medlemmar. Bland klubbens medlemmar åter-
finner vi de tre huvudaktörerna i Amalthea-
attentatet, nämligen byggnadssnickaren Anton 



Nilson, muraren Algot Rosberg och byggnads-
snickaren Alfred Stern. Nilson och Stern var 
20 år, Rosberg 22, och de utgör goda exempel 
på befolkningsrekryteringen till det växande 
Malmö. Anton Nilson och Albin Sturm kom 
från bonde- respektive lantarbetarfamiljer i 
Kristianstads län. De drogs till Malmö där ar-
betstillfällen gavs och de sögs samtidigt upp i 
stadens politiska liv. Redan av samtiden erkän-
des att det politiska och det fackliga arbetet 
i hög grad bidrog till att öka självständighets-
känslan hos arbetareklassen. 

Ungsocialisterna träffades på Kafe Utposten 
på Södra Förstadsgatan och här diskuterades liv-
ligt vilka åtgärder som skulle vidtagas för att 
få engelsmännen ur landet. Nilson lär vid ett till-
fälle ha yttrat till Stern: "Vi borde skaffa dyna-
mit för att spränga eller åtminstone skrämma 
dem." Nilson, Rosberg och Stern samt muraren 

Algot Rosberg, fotograferad efter frigivningen 1918. 

Hans Thure Andersson-Reimer stal natten mel-
lan 29-30.6 ca 20 kg dynamit jämte knall-
hattar i ett magasin vid Klagshamns kalkbrott. 
Dynamiten skulle användas "att därmed föröfva 
våldsgärningar vid inträffande allmän arbets-
nedläggelse". Den 4. 7 förvärvade Rosberg stu-
bintråd i Köpenhamn, och planen att med en 
dynamitbomb injaga skräck i de engelska arbe-
tarna, att få dem att avstå från arbetet och 
resa från staden mognade fram hos Nilson, och 
denne invigde sina kamrater i planerna. Den 
1 1. 7 hade de tre tillverkat en 2 kg bomb place-
rad i en blecklåda och natten mellan den 1 1 och 
12.7 begav de sig till hamnen, där Nilson efter 
överenskommelse ensam satte sig i en roddbåt. 
Kl 2 på natten i skydd av mörker och oförmärkt 
av vakten ombord anbringade han bomben på en 
lastlucka på fartygets utsida. Gärningsmännen 
hann sätta sig i säkerhet innan bomben explo-
derade. Även om de icke haft uppsåt att döda 
eller såra någon av de ombordvarande arbetar-
na, så fick bomben, på grund av att ombygg-
nadsarbeten ägt rum i fartygets inre, den effek-
ten att en av strejkbrytarna, William Close från 
Hull , avled och 23 skadades och fick föras till 
Allmänna sjukhuset. I så måtto fick bomben 
önskad effekt att de återstående strejkbrytarna 
omedelbart efter attentatet återvände till Eng-
land. 

7 
Reaktionen mot det inträffade blev våldsam 
och inte bara arbetsmarknadens parter utan äv-
en samtliga etablerade politiska partier tog kraf-
tigt avstånd från det inträffade. Misstan:Karna 
om vem som utfört attentatet gick omgående 
till ungsocialisterna och gärningsmännen kunde 
tämligen omgående gripas av polisen i Malmö. 
Utöver de fyra gärningsmännen, vilka planerat 
och utfört brottet häktades också målaren Al-
bin Sturm, Nathalia Malmström, som var sam-
manboende med Rosberg och föreståndaren för 
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Kafe "Utposten" Jöns Jönsson eftersom de haft 
vetskap om dynamitstölden och om attentatets 
planläggning. 

Ytterligare personer anhölls men frigavs. 

Bland dem redaktören Carl G. Schröder, ute-
sluten ur socialistpartiet och den anarkistiska 
skolans ledare i södra Sverige. Ett replikskifte 
från häktningsförhandlingarna på Malmö cell-

fängelse den 20. 7 är belysande för det affekt-
fulla läge som rådde.12 Polismästaren Hårleman, 
som ledde förhöret frågade Schröder: 

- Det är egentligen ni, som bär skulden för 
att dessa olyckliga människor stå tilltalade här! 

Har ni ej ångrat edra gärningar? 
Ett kraftfullt och bestämt nej kom omedel-

bart till svar från Schröder, som i samma trotsi-

ga ton tillade: 

- Jag gillar alla medel i klasskampen. 
Den 15.8 ställdes gärningsmännen till ansvar 

vid Oxie och Skytts häradsrätt för dynamitstöl-
den i Klagshamn, och sedan häradsrätten ge-

nom utslag funnit de tilltalade skyldiga till vad 
som lades dem till last hänskjöts målet till Råd-
stugurätten i Malmö för rannsakning och av-
görande beträffande attentatet. Stadsnotarien, 
vice häradshövding H. Brodin var rättens ord-

förande, åklagare var t. f. stadsfiskalen M. Ber-
ger och som de åtalades rättegångsbiträde hade 
utsetts e. o. hovrättsnotarien Carl Romanus, 
Stockholm. Engelske konsuln i Malmö F. Carter 

anmälde sig som målsägare för den dödade ar-
betaren Closes änka och för de skadade arbe-
tarna. Skeppsägaren J. Lundberg uppträdde 
som målsägare som ägare av Amalthea. För-

handlingar ägde rum inför rådhusrätten den 

29.8, 5.9, I I .9 och den 18.9. Vid sistnämnda 
tillfälfe avkunnades också rättens utslag. Anton 

Nilson och Algot Rosberg dömdes att mista li-
vet och vara medborgerligt förtroende för alltid 
förlustiga, Stern dömdes till livstids straffarbete 
och ständig vanfejd, Andersson-Reimer till sex 
månaders straffarbete, Nathalia Malmström att 
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böta I oo kronor, vilket straff dock skulle anses 
verkställt genom den tid hon suttit häktad. 

För delaktighet i dynamitstölden dömdes Jöns-
son enligt Oxie och Skytts häradsrätts utslag till 
två månaders straffarbete. Nilson, Rosberg och 
Stern dömdes ersätta den mördade engelsman-
nens änka med 9.000 kronor. 

Enligt tidningsuppgift mottog de tilltalade do-
men med lugn. "Endast Natalia Malmström 
grät bittert." 13 

Rättegångsbalken föreskrev att alla utslag in-

nebärande dödsstraff och livstids straffarbete in-
nan de fick verkställas skulle underställas högre 
rätts prövning. 

Målet kom därför upp vid Hovrätten över 
Skåne och Blekinge i Kristianstad, och före-

drogs där den I 2. JO. Sedan handlingarna cirku-
lerat bland ledamöterna företogs det till av-
görande den 20.JO. Hovrättens utslag av den 

26. JO visade oenighet bland ledamöterna om på-
följden. Majoriteten av ledamöterna (3 st) fast-
ställde underrättens utslag, men två ledamöter, 
hovrättsrådet Kallenberg (ordf) och fiskalen 
Karl Schlyter, ville döma Nilson och Rosberg 

till livstids straffarbete. 
Beträffande Nilson och Rosberg underställdes 

nu målet K.Mts, d. v. s. Högsta domstolens 
(HD) prövning. Stern anförde besvär mot hov-
rättens utslag medan Nilson och Rosberg inkom 

med påminnelser. 

Den I I. I.I 90.9 fällde HD sitt utslag. Enligt 
detta dömdes Anton Nilson till döden av fem 
ledamöter14 medan två (Skarstedt och Edvard 
Petren) dömde honom till livstids straffarbete. 

Algot Rosberg dömdes till livstids straffarbete, 
två av HD :s ledamöter ( Claesson och Lilien-

berg) dömde honom till döden. 
Anton Nilson ansökte den 26. I om benådning 

från dödsstraffet. Hans ansökan kompletterades 
med skriftliga förböner bl. a. från Nilsons för-

äldrar och syskon. 
En väsentlig tyngd låg vidare i den petition, 



Karta över västra hamn-
området i Malmö införd i 
Vårt Land den 13.7.1908, 

nr 159. Plan .öfver platsen för ogärningen ooh den väg attentatorn kommit. 

daterad den 30. I. I 909,15 och undertecknad av 
94 ledamöter av Andra kammaren som ingavs 
i nådeärendet. 

Nådeärendet behan.dlades i HD den 9.2 var-

vid majoriteten ( 4 justitieråd) icke ansåg sig 
kunna till styrka benådning, medan tre tillstyrkte. 
Den 26.2. 1909 avgjorde K. Mt i statsrådet ären-
det, varvid samtliga statsråd biföll nådeansökan. 
Nilsons straff förvandlades till livstids straffar-
bete. 

Under de följande åren kom en unik aktion 
att genomföras för fångarnas frigivande. Pro-
fessor Knut Wicksell engagerade sig i frågan 
och utgav 1912 en skrift "Nåd och amnesti för 
politiska fångar, med särskilt avseende på 
AmaJtheamännen". Denna skrift bidrog till opi-
nionen för Amaltheamännens frigiv ande. Bok-
förläggaren Axel Holmström i Stockholm till-

hörde också till dem som aktivt stödde dem un-
der fängelsetiden. En kraftfull manifestation ut-
gjorde en namninsamling till förmån för deras. 
frigivande. Den första åtgärden som den Bran-
ting-Edenska ministären vidtog hösten 191 7 
med justitieministern Eliel Löfgren som föredra-
gande minister blev att frige de tre Amalthea-
männen. 

8 
Processen mot attentatsmännen finns upptaget 
i rättsfallspublikationen Nytt juridiskt arkiv.16

• 

Rättsfall et har tagits upp för att det innehålln 
Högsta domstolens ställningstagande till vikti ga 
rättsliga frågor. 

Den primära rättsfrågan var brottets subjek-
tiva sida, d. v. s. de tillt alades uppsåt ( dolus) att 
utföra gärningen. Åklagaren hävdade i ｭ ￥ ｬ ･ ｴ ｾ＠
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'Logementsfartyget Amalthea efter bombattentatet i Malmö hamn. Anton Nilson lät anbringa bomben å en 
'lastlucka på den utåt varvsbassängen vettande sidan av fartyget och antände stubinen med en brinnande cigar-
;rett. Vad Nilson inte kände till var att ett logementsdäck hade inretts på andra sidan lastluckan mellan golvet i 
·1astrummet -och ovandäcket. Lastluckan fungerade som ventilationslucka. Strejkbrytarnas förman, som uttalade 
sig för pressen, sade, att platsen kring ventilationsluckan var eftersökt och därintill låg engelsmännen tätare. 
"''Förmam:iel\l låg och sov i kabyssen på akterdäck, då han liksom lyftes upp ur sin koj , och samtidigt hörde 
·han en valdig skräll. Alldeles vimmelkantig kom han ut på däck och ner i rummet, där allt var den vildaste 
förvirring. 131od flöt på golvet, de sårades jämmerrop ljöd från skilda håll, och alla ropade om varandra." 
(Vårt Lal)dy - Foto Malmö museum. 
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att det förelegat ett uppsåt från gärningsmännen 
att döda, men dessa gjorde i målet invändningen 
att de varken haft för avsikt att döda eller att 
skada någon av de ombordvarande. Deras enda 
avsikt var att skrämma dem ur landet. Dom-
stolarna acepterade inte heller åklagarens linje, 
men konstaterade att även om de inte insett ef-
fekten av den brottsliga gärningen, så borde de 
ha insett den, s. k. dolus eventualis.17 

Som inledningsvis anförts kom processen att 
äga rum vid en tidpunkt då äldre rättsprinciper 
stod emot moderna reformer och lagförslag. 
Straffprocessen var fortfarande inkvisitorisk, 
d. v. s. domaren skulle leda rannsakningen och 
utreda sanningen i målet. Åklagaren var endast 
ett instrument för domaren i processen. Redan 
i Förslag till Allmän Criminallag 1832 hade på 
kontinenten introducerade processprinciper fått 
fäste. Straffprocessen hade föreslagits få ackusa-
torisk karaktär, d. v. s. en självständig åklagar-
makt skulle stå emot de tilltalade, och domaren 
skulle spela en mera passiv roll i processen. Vi-
dare hade man föreslagit muntlighetsprincipens 
införande också i överrätterna. 

De under l 800-talet framlagda reformförsla-
gen hade icke förelagts riksdagen. Lagstiftaren 
hade tvingats in på delreformernas väg. 

9 
Frågan om muntlighetsprincipens tillämplighet 
i överrättsproceduren kom att aktualiseras i 
Amalthea-målet, när detta kom under hovrät-
ltens prövning. 

Trots att kraven på muntlighet, omedelbarhet 
och koncentration i processen var förankrade 
i de kontinentala processlagarna och dessutom i 
den norska straffprocesslagen l 88 7 blev de 
svenska reformerna på dessa områden mycket 
blygsamma. Justitieminister Annerstedt lade 
1901 en proposition på riksdagens bord, som 
skulle bredda vägen för en reform rörande för-
farandet i överrätterna. Han klargjorde emel-

lertid samtidigt, att han inte ville ändra på de 
principer som rörde fullföljden till överrätten. 
Istället arbetade han efter principen "hur de 
mera framträdande olägenheterna af nämnda 
förfarande kunna utan förändring af dess all-
männa karaktär undanröjas eller minskas".18 

Ett problem låg i överdomstolens brist på 
möjligheter att kunna ingripa i processen. Vis-
serligen förelåg enligt rättegångsbalkens be-
stämmelser inte något principiellt förbud för 
domstolen att anordna muntligt förhör också 
i besvärsmål eller att föranstalta om parternas 
inkallande. Genom l 90 l års lagändring infördes 
dock ett direkt stadgande om möjlighet härtill 
( RB 2 6 kap. l 5 §) . Lagändringen motiverades 
inte bara av att man därigenom undanröjde 
varje tvivel om domstolens befogenhet i berörda 
hänseende utan också av att man öppnaden vä-
gen för ett mera frekvent anlitande av denna 
"för närvarande endast sällan begagnade utväg". 

I Amaltheamålet kom just denna år 1901 
genomförda lagändring att aktualiseras. När 
målet underställt kom under hovrättens pröv-
ning kom nämligen fiskalen Karl Schlyter, se-
dermera president i hovrätten och känd straff-
rättsreformator, att föreslå tillämpning av detta 
stadgande. Han ansåg, att muntligt förhör skulle 
anordnas med Nilson, Rosberg och Stern samt 
förhör med erforderliga vittnen och andra, som 
kunde lämna upplysningar angående de tillta-
lades "sinnelag, lynne och karaktärsegenskaper 
i allmänhet, sådana de alltifrån deras barndom 
och intill tiden för åtalade gärningarna visat sig 
i beröring med, anhöriga, lärare, själasörjare 
och andra hvilka besked härom kunna väntas", 
vidare angående de tilltalades "vanor och lef-
nadssätt, samt det anseende de åtnjutit å orter, 
där de vistats" samt om "deras föräldrars hälso-
tillstånd och sinnesbeskaffenhet äfvensom des-
sas förhållande mot sina barn". 

Schlyters inställning var knuten till ett yr-
kande, framställt av de tilltalades offentlige för-



svarare Carl Romanus, om sinnesundersökning 

av de tillt a lade i processen. (Se härom mera 

nedan s. 71 ). Schlyter blev dock överröstad av 
de övriga ledamöterna i hovrätten. Utgången 
var emell ertid inte ägnad att förvåna. Tvärtom 

var det så, att 1901 års lagändring endast inne-
bar en möjl ighet för hovrätten att anställa 

muntliga förhör, inte någon skyldighet. Hov-
rätterna kom också att utnyttja denna möjlighet 
mycket restriktivt. 

Lagstift aren hade också ögonen på lagens 
otillfr edsställande konstruktion. J us ti ti eminis tern 

Albert Petersson gick redan 1909 till riksdagen 
och begärde anslag till inrättande av en process-
kommission för revision av rättegångsbalken.19 

H an konstaterade, att det förnämsta resultatet 
av det partiell a reformarbetet på processrättens 

område u tgjordes av 1901 års lag. "Näppeligen 
kan dock påstås, att denna vidlyfti ga och med 
synnerli g omsorg utarbetade författning i någon 
större grad skänkt ökad säkerhet ell er snabbhet 

å t vår process", fastslog Petersson. "D et tillfäll e 
till krafti gare processledning som lagen velat 
bereda överdomstolarna genom sina föreskrift er 

om rätt att anställa muntligt förhör, torde en-
dast undantagsvis bliva begagnat." 

När processkommissionen till sattes den 22. 1 2 

1911 med f. d. justiti erådet Johannes H ellner 
som ledamot blev K arl Schlyter kommissionens 
sekreterare. Schlyter kom att arbeta i kommis-

sionen till år 1925, från 1919 som ledamot av 
den från detta år till satta kollegia la kommis-

s10nen. 
När kommissionen 1926 lade fram sitt stora 

principbetänkande föreslogs i detta ett totalt 

genomförande av muntlighetsprincipen vid våra 
domstolar. Kommissionen var medveten om att 
om detta för underrätternas vidkommande med-
förde en stor förändring skulle det komma att 
betyda en "än större omvälvning" för hovrätter-

na. En sådan förändring skulle medföra att pro-
ceduren i underrätten, inkl. bevisföringen, i sin 
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helhet eller åtminstone till större delen kom att 
upprepas i överrätten. M en, konstaterade kom-
missionen :20 

Det är uppenbart, att möjli gheten för överrätterna 
att i sina domar träffa det materiellt rätta och där-
med även värdet av överrätternas rättsskipning med 
ett sådant för farande måste bliva vida större än nu, 
då materia let för överrätternas domar endast ut-
göres av underrätternas protokoll och parternas 
skrif t li ga inlägg. 

Först genom rättegångsbalkens ikraftträdande 

1948 genomfördes muntlighetsprincipen i vårt 
land. 

10 

En annan delreform i den svenska straffproces-

sen som var aktuell i Amalthea-processen var 
frågan om rättegångsbiträde å t häktad. D enna 
fråga hade i lagstiftningsarbetet intimt knutits 
till genomförandet av den ackusatoriska process-

fo rmen, och därför ansågs denna reform få 
anstå till den större processreformens genomfö-
rande. En motion i frågan hade väckts av advo-

ka ten K arl Staaff vid 1898 års riksdag. Denna 
motion avslogs, lik aså en vid 1 904 års riksdag 
lagd propositi on i frågan. Först 1906 års riks-
dag kom efter initi ativ fr ån justiti eombudsman-

nen att antaga en lag om rättegångsbi träde åt 
häktad.21 

Enligt 1 906 års lag hade den som ställdes till 
ansvar för brott å vilk et kunde följa två års 

straffarbete rä tt att få rättegångsbiträde förord-
nat. Det innebar en kompromiss i jämförelse 
med 1904 års proposition som föreskrivit en dy-
lik rätt för all a häktade personer.22 

När Amaltheaprocessen inleddes hade den nya 

lagen varit i kraft halvtannat år. Det var emel-
lertid först med denna rättegång som lagen kom 

att till ämpas i ett dödsstraffmål, som slutligen 
avgjordes som ett nådeärende. 

Inom advokatkåren var intresset för denna typ 
av rättsli ga uppdrag blandat. Det fanns en 
grupp advokater, framför all t i storstäderna 



(med Karl Staaff, Eliel Löfgren och Erik 
Martin som här nämnda exempel) som före 
lagens tillkomst drev detta reformkrav och som 
också åtog sig sådana uppdrag, men det fanns 
också åtskilliga som intog en moraliskt förkas-
tande attityd; det kunde inte "falla någon he-
derlig jurist in att försvara en tilltalad". Så-
dana uppdrag kunde också, hävdade man, skada 
klientkretsens anseende.23 

Med jur. kand. Carl Romanus, Stockholm, 
hade emellertid de tilltalade fått ett engagerat 
och rättspolitiskt aktivt biträde. Han hade ta-
git sig an arbetarnas sak i åtskilliga mål rörande 
den s. k. Åkarpslagen, 24 och han var en känd 
socialdemokratisk profil i den dåtida jurist-
världen. Det var emellertid hans första uppdrag 
som försvarsadvokat för livsdömda upp i HD. 

Det är naturligt att väcka frågan varför ett 
rättegångsbiträde från Stockholm förordnades 
och inte någon advokat från Malmö med om-
nejd. En rimlig anledning härtill kan vara det 
spända politiska läget, den hätska attityden mot 
våldsverkarna, som också kunde slå tillbaka på 
rättegångsbiträdet. Risken för att allmänheten 
skulle låta bannstrålen lysa på den som försva-
rade de tilltalade i detta mål var säkerligen 
stor. 

Varken Anton Nilson eller Algot Rosberg 
synes dock ha varit nöjda med valet av Roma-
nus. De ansåg att han var alltför passiv och o-
engagerad i processen. Nilson hade önskat att 
envar av de tillt alade skulle ha erhållit ett bi-

/ träde, så att dessa kunnat samråda och "må-
hända därigenom förstärkt försvaret". När de 
båda andra huvudåtalade accepterade Romanus 
godtog också Nilson honom, och han förordna-
des av länsstyrelsen i Malmöhus län till gemen-
samt biträde åt de tilltal ade. Anton Nilson har 
givit denna karaktäristik av Romanus:25 

Jag kände inte Romanus men då han en dag trädde 
in i min cell och presenterade sig utstrålade sådan 
godhet och vänlighet från honom att j ag omedelbart 

E. o. hovrättsnotarien Carl Romanus, de tillt alades 
offentlige försvarare. 

blev sympatiskt stämd mot hohnom. Men jag insåg 
snart att han var en främling för arbetarklassens 
kamp och det bittra motstånd den hade att över-
vinna. Vi hade behövt en man som var förtrogen 
med politiska riktningar, ideer, känsloströmningar 
- ja med hela det faktiska läget inom arbetar-
rörelsen och i landet. H an borde ha kunnat ta initia-
ti v i pressen och på offentliga möten och däri genom 
bättre kunna möta den oerhörda storm av förbitt-
ring som nu bröt fram emot oss och ungsocialismen. 
Nej - en sådan man var Carl Romanus inte. 

Nilson och Rosberg hävdade, att Romanus 
inte sökte prestera något egentligt försvar för de 
tilltalade. Sparsamma och korta besök i cellen 
och ett oengagerat uppträdande i rätten såg de 
som bevis härpå. 26 

Han m enade att v1 redan i och med häktningen 
vore dömda och att det icke skulle löna mödan 



att söka få domarna att ändra sin förutfattade dom. 
Och utan tvivel hade han rätt. Hela rättegången 
vitt nade därom. 

Av de tilltalades uttalanden synes framgå att 
de inte helt förstått rättegångsbiträdets uppgift 
i processen. Denne skulle ju inte försvara den 
brottsliga gärningen utan söka få de rättsliga 
frågorna i målet framförda till förmån för de 
tilltalade. Något tillspetsat skulle man kunna 
säga att de tilltalade inte såg skillnaden mellan 
politik och juridik. 

Nilson uppfattade situationen så, att det var 
de tillt alade och inte Romanus som styrde de-
ras talan i rättegången. Rosberg ingav ex.vis vid 
rättegångstillfället den 18.9.1908 till rådhusrätten 
en av honom författad skrivelse om den politiska 
bakgrunden till gärningen, och i vilken han sökte 
legitimera de tilltalades rättsuppfattning "som 
säger att detta brott icke är ett brott som bör 
mätas med den vanliga juridiska måttstocken".27 

Nilson såg denna åtgärd som en i förhållande 
till Romanus "välbehövlig insats för att ställa 
skåpet där det skulle stå" .28 

Det bevarade källmaterialet ger dock en an-
nan bild av Romanus' agerande som offentlig 
försvarare för Amaltheamännen. Även om han 
inte förföll till att framstå som en politisk agi-
tator i processen så kom han att agera både 
framsynt och engagerat utifrån aktuella rätts-
politiska frågeställningar. Ett gott bevis på detta 
engagemang för Romanus' kli enter är hans krav 

på rättspsyki atrisk undersökning av de tilltalade 
i processen. 

I I 

I samtli ga instanser kom frågan "om före målets 
avgörande de tilltalades sinnesbeskaffenhet bor-
de undersökas" att aktualiseras. 2° Frågan togs 
upp första gången vid förhandlingen inför råd-
husrätten den '29.8. 1908 av de tillt alades offent-
li ge försvarare Carl Romanus. 

För att förstå Romanus' agerande i denna frå-
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ga måste vi något behandla bakgrunden till den-
na rättspoliti skt mycket aktuella fråga vid tid-
punkten för Amaltheaprocessen. 

Enligt ett kungl. brev till Svea hovrätt den 
9.3. 1826 reglerades för första gången domstolar-
nas skyldighet att verkställa undersökning av till-
talads sinnestillstånd.3° Författningen fastslog 
att i mål, i vilka en för brott tilltalad person 
uppgavs vara ell er vid gärningens beg&ende va-

rit "wansinnig'', skulle domstolen påkall a utred-
ning om den tilltalades sinnesbeskaffenhet. Upp-
stod fråga om befrielse från straff ansvar för den 
begångna gärningen, skulle, sedan intyg ｩｮｦｯｲ､ ｾ＠

rats från provinsialläkare om den tillt alades sin-
nesbeskaffenhet, domstolen begära utredning 
härom hos Sundhetskollegiet, sedermera medi-
cinalstyrelsen. 

Psykiatrin, läran om själens sjukdomar, var 

en medicinsk disciplin som konsoliderade sin 
ställning inom medicinen under 1800-talet. En 
pionjär inom psykiatrin var Philippe Pinel. Han 
introducerade det banbrytande och nya synsättet 
att det fanns sinnessjukdomar, som icke förevi-
sade förståndsrubbningar ( manie sans delire) . 

Juristernas svar på psykiatrins landvinningar 
blev den s. k. tillräknelighetsläran. Den kom att 
sysselsätta Europas straffrättsteoretiker under he-
la förra seklet. I vår strafflag r 864 lagfästes den-
na lära beträffande strafffrihetsgrunderna. I 
5 kap. 4-6 § § intogs grunderna för straffrih et 
respektive straffminskning. Straffria v ar inled-
ningsvis de gärningar, som begåtts av galna (af-
vita) ell er av dem, som genom sjukdom ell er 
ålderdomssvaghet var berövade "förståndets 
bruk". (s:4). Om någon utan egen skuld hade 
råkat i ett sådant abnormt själstill stånd, "sin-
nesförvirring", att han "ej till sig visste" så var 

en sådan gärning, förövad i detta "medvetslösa 
tillstånd" också strafflös ( 5: 5) . Vid en straffl ags-
revision r 890 redigerades dessa båda paragrafer 
samman till en, benämnd § 5.31 En komplette-
rande regel intogs i straffl agens 5 kap. 6 §, i 



/ 

Psykiatern Bror Gadelius. 

vilk en det stadgades, att då någon, som begått 
brottslig gärning, utan att sådan strafflöshets-
situation, som ovan nämnts, förelåg "af kropps-
eller sinnessjukdom, ålderssvaghet eller annan 

utan egen skuld iråkad förvirring saknat för-
ståndets full a bruk" förelåg minskad tillräkne-
lighet och då skulle straffminskning äga rum. 

De nya tillräkelighetsreglerna blev ej kongru-
enta med 1826 års kungl. brev. I detta stadga-

<les domarens åtgärd endast om den tilltalade 
uppgavs vara eller vid gärningens begående hade 

varit "vansinnig". I fall då 5 kap. 4 och 5 §§var 
tillämpliga uppstod således icke något problem, 
men hur skulle domaren agera i de s. k. 5 :6-
fall en? Redan i den år 1866 utgivna första kom-
mentaren till strafflagen framhölls, att domaren 
icke heller i dessa fall borde underlåta att höra 
de medicinska auktoriteterna. Att bedöma "fa-
natismens kraf att delvis förmörka förståndet är 

i allmänhet ingalunda lättare än att bedöma 

vettlösheten hos ett dårhushjon'', fastslog kom-
mentatorn.32 

Det var under 1800-talets två sista decennier, 
som rättspsykiatrin som självständig disciplin 
började utvecklas. Företrädarna för denna disci-

plin ville hävda ämnets särart och de betona-
de, att undersökning av brottslingarnas sinnes-
beskaffenhet var en alltför viktig fråga för att 

få avgöras av domarens eller provinsialläkarens 
common sense. Allt oftare framställdes kravet 
om att ersätta domarens och provinsialläkarens 
bedömning med fackmannens, rättspsykiatern. I 

en uppmärksammad avhandling redovisades att 
ca 50 % av ett antal undersökta fångar varit 
psykiskt abnorma resp. sinnesjuka under rann-
sakningstiden utan att domstolarna misstänkt 
eller observerat detta. ( Schuldheis) . Dessa forsk-

ningsresultat fick till följd att domarnas age-
rande i brottsmålsprocessen uppmärksammades 
inte bara av jurister och medicinare utan också 

av pressen. Under 1900-talets första år slogs ett 
par processer upp i dagspressen med stora ru-
briker. D et var rättsfall, i vilka domaren hade 
totalt missbedömt de tilltalades sinnesbeskaffen-
het.33 

En av dessa processer föranledde en diskus-
sion i den då relativt nystartade Allmänna sven-

ska läkartidningen 1906, i vilken psykiatern Bror 
Gadelius öppet ifr ågasatte domarnas kompetens 
och hävdade deras oförmåga att kunna anknyta 
sina teoretiska kunskaper till det konkreta liv ets 
fenomen. Den svenska straffr ätten hade ännu 
icke nåtts av kriminalpsykologins och kriminal-

psykiatrins landvinningar. För juristen stod fort-
farande brottet inte brottslingen i centrum. Det 
var för brottsmålsprocessen centrala frågor som 
kom fram ur denna debatt: Hur skulle de rätts-

psykiatriska utlåtandena utformas? Vilk a upp-
gifter och vilken kompetens skulle man tillägga 
fängelseläkarna? Vilken rättspsykiatrisk utbild-

ning skulle man kräva av domarna? 
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Ett av de reformförslag som debatten kon-
kret resulterade i förelades riksdagen 1908. 
Detta år motionerade ledamoten av Liberala 
samlingspartiet, borgmästaren Sixten Neiglick i 
Uddevalla, om obligatoriska undersökningar rö-
rande tilltalads sinnesbeskaffenhet. Att Neiglick 
var starkt påverkad av den aktuella kriminal-
politiska debatten framgår av att han under-
strök vikten av att beakta brottslingens person-
lighet och de sociala förhållanden, som var bak-
grunden till den brottsliga gärningen. Liksom 
alla utslag rörande livsstraff eller livstids straff-
arbete obligatoriskt skulle underställas högre 
domstols prövning, innan de gick i verkställighet, 
så borde i dessa fall den dömdes person också 
bli prövad av en på psykiatrins område sakkun-
nig myndighet för att vinna visshet om hans 
sinnesbeskaff enhet. Neiglick föreslog därför att 
1826 års k. brev skulle ersättas av en lagbestäm-
melse om att om inte domstolen vid sin hand-
läggning av brottmålet hade införskaffat ett ytt-
rande från medicinalstyrelsen så skulle överrät-
ten, i mål där den tilltalade av underrätten 
dömts till döden eller till straffarbete på livstid, 
infordra ett dylikt utlåtande från denna myndig-
het, innan målet prövades i den högre domsto-
len. 34 

Såväl lagutskottet som kamrarna kom att bi-
falla motionens innehåll i princip, och riksdagen 
beslöt att hos K. M t anhålla om framläggande 
för riksdagen av förslag till lagbestämmelse i 
ärendet. Riksdagens skrivelse till K. Mt date-
rades den 8+ 1908. 

Utanför riksdagen blev N eiglicks motion 
kritiserad genom den banbrytande avhandling 
som den 35-årige rättspsykiatern Olof Kinberg 
framlade våren 1908 " Brottslighet och sinnes-
sjukdom". Han hävdade i det omfattande re-
formprogram som blev det rättspolitiska inslaget 
i avhandlingen, att obligatoriska sinnesundersök-
ningar skulle anknytas till vissa grova brott -
alltså inte till straffet, som Neiglick föreslagit. 
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Il' 
Borgmästare Sixten Neiglick. 

Så långt hade denna rättspolitiska fråga avan-
cerat när Carl Romanus i Amaltheaprocessen 
inför rådhusrätten framställde sitt yrkande om 
undersökning av de tilltalades sinnesbeskaffen-
het. I sin skrivelse till rådhusrätten den 29.8. 
1908 åberopade Romanus såväl Neiglicks mo-
tion som Kinbergs avhandling till stöd för sitt 
yrkande. Kinberg hade påvisat, underströk Ro-
manus, att bland sinnesjuka brottslingar begår 
det ojämförligast största antalet brott som låg 
Amaltheafallet nära, nämligen mord, mord-
brand, dråp och misshandel. 

I en kompletterande skrivelse den 1 1.9.1 908 
åberopade Romanus ytterligare auktoriteter till 
stöd för sitt yrkande, bl. a. det i Schuldheis av-
handling påvisade förhållandet att endast ca 
hälften av psykiskt abnorma eller sinnessjuka 
fångar blivit dömda utan att sakkunnigt utlå-
tande om deras sinnesbeskaffenhet inhämtats. I 



Skånska Aftonbladet blev Romanus häftigt an-
gripen för att han inför domstolen låtit fram-
ställ a ett sådant yrkande.35 

Yrkandet lämnades också av rådhusrätten 
utan avseende i dess utslag den r 8.9. r 908. Ro-
manus upprepade emell ertid sitt yrkande i en in-
laga till Hovrätten över Skåne och Blekinge. 
" Straff skalornas högsta spets har blivit använd 
utan att områden bli vit utforskade, där förmild-
rande omständigheter kunna t upptäckas'', fram-
höll Romanus och yrkade - i enlighet med for-
muleringen i Neigli cks motion - att medicinal-
styrelsens utlåtande måtte infordras, innan må-
let företogs till vidare prövning. 

Bland hovrättens ledamöter fanns det en som 
ansåg att Romanus' yrkande hade fog för sig, 
nämligen fiskalen Karl Schlyter. Det förelåg, 
enligt honom, behov av att låta fängelseläkaren 
verkställ a en undersökning angående de till ta-
lades sinnesbeskaffenhet, innan målet företogs 
till avgörande. På sätt ovan nämnts borde ett 
sådant utlåtande föregås av ett muntligt förhör 
inför hovrätten. De ovan angivna grunderna fö r 
de av Schlyter begärda åtgärderna visar, att den-
ne varit väl informerad om den aktuell a krimi-
nalpoliti ska debatten. När målet avgjordes i hov-
rätten den 20. ro avslog dock de fyra andra leda-
möterna Schlyters förslag och Romanus' yrkande 
lämnades utan bifall. 

Också till Högsta domstolen ingav Romanus 
en besvärsskrivelse daterad den 23. r r. r 908, i 
vilk en han lade tyngdpunkten på frågan om sin-

/ nesundersökningen. Även om det uppenbarligen 
icke i Anton Nil sons fall förekommit någon 
nerv- ell er sinnessjukdom inom familj en var 
detta icke liktydi gt med frånvaron av "hereditär 
psykopatisk belastning" hos honom. Genom per-
sonliga samtal med familj emedlemmar ansåg 
Romanus, att han fått stöd för en sådan upp-
fattning. Hos Al got Rosberg kunde det emell er-
tid fastslås, att denne tidigare lidi t av ett kortare 
anfall av sinnesjukdom. "D å förekomsten av en 

Hovrättsfiskalen Karl Schlyter. 

lå t vara kortvarig sinnessjukdom alltid innebär 
den presumtionen, att konstitutionell psykisk 
abnormitet är sannolik, synes mig kravet på sak-
kunnig undersökning i detta fall äga ett kraftigt 
stöd i Al gots faktiska antecedentia". Romanus 
fann det angeläget att framhåll a, att han med 
yrkandet inte ville söka åstadkomma någon 
straffnedsättning genom till ämpning av straff-
lagens 5 :6. Det var i ställ et ett allmänt princi-
piellt intresse som särskilt motiverade denna 
undersökning. 

Det föreliggande brottet li gger så att säga på spet-
sen av de nu rådande samhäll sförhåll andena i vårt 
samhäll sli v. Det har bli vit begånget sedan både 
N il son och Rosberg en längre tid varit arbetslösa 
och nästan svul tit sig fram, under pågående svår 
och hotande gruvli g arbetskonflikt mot icke person-
li ga antagonister utan dem, som all a organiserade 
arbetare med en mun utdömt som importerade 
usla förrädare mot arbetarnas gemensamma sak. 



I Dagens Nyheter publicerades strax före jul 

r 908 en enkät, som tidningen gjort bland lan-

dets främsta rättspsykiatrici. Samtliga hade ti-

digare deltagit i den aktuella debatten om de 

rättspsykiatriska undersökningarna. Det var pro-

fessor Frey Svenson, Uppsala, med. dr. Olof 

Kinberg, Stockholm, professor Bror Gadelius, 

Stockholm och Alfred Petren, Stockholm. Den 

fråga samtliga fick att besvara var: "Anser ni 

att - i betraktande av nu föreliggande fakta -

en undersökning av de dödsdömda Anton Nil-

sons och Algot Rosbergs sinnesbeskaffenhet är 

påkallad ?36 

Samtliga uttalade sig enstämmigt för en sådan 
undersökning. Det föreföll professor Svenson 

självklart, att rätten borde skaffa sig en upp-
fattning om "talemännens vederhäftighet och 

skäl". Ju svårare straff som följer desto vil-

ligare måste rätten vara att lyssna på dessa skäl. 

Enbart den av Romanus lämnade uppgiften om 

att Rosberg tidigare genomgått ett kortare an-

fall av sinnessjukdom av stuporös typ var ett 
tillräckligt skäl för undersökning av hans sinnes-

beskaffenhet. Beträffande Nilson var Svenson 

mera tveksam, men medgav att det i hans upp-

trädande fanns drag som talar för en undersök-
ning,37 "oafsedt till hwilket resultat en dylik le-

der, rättvisan kan endast vinna på den, intet 

förlora."38 

Professor Svenson avslutade sitt yttrande med 

en kraftfull appell , som närmast riktade sig till 

HD :s ledamöter: 

Låt mig som läkare tillägga prognosen. I högsta 
domstolen sitta den svenska juridikens spetsar, män 
som måste vara fullkomli gt opåverkbara af olika 
politiska åskådningar - i den mån detta är möj-
ligt - med fullkomlig oförskräckthet inför den 
allmänna opinionen - i den mån detta är möjligt 
- med fullkomlig förmåga att bortse från det sub-
jektiva obehag en stackares osympatiska brott väc-
ker - i den mån detta är möjligt - kunna vi då 
icke vara förvissade om att de skola ta alla möjliga 
hänsyn för att få straffet så mildt som möjligt, ty 
domarrådet "hellre fria än fälla" heter också "så 
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mild som möjligt" - så mild som samhällets bästa 
det tillåter. Och kan man undgå att se förmild-
rande omständigheter i detta otvetydiga lidelsebrott, 
begånget i kamp för ett rättsideal, och kan man 
undgå att inse att samhällsrättens suveränitet dock 
har sina gränser, som klokheten bjuder att icke 
öfverskrida. 

Olof Kinberg kunde direkt ur sin under våren 

samma år framlagda doktorsavhandling finna 

stöd för den aktuella undersökningen. Med hjälp 

av kriminalstatistiken kunde han påvisa, att fre-

kvensen av det brott (mordbrand) attentats-

männen fällts till ansvar för var r 20 gånger störr7 

bland sinnesjuka än bland icke sinnesjuka. H an 

framhöll också en viktig kriminalpolitisk aspekt, 

som enligt honom gjorde det slutli ga avgörandet 

i HD till en samhäll sangelägenhet av hög dig-

nitet. 39 

I det samhälle där brottet begicks rådde vid tid-
punkten för brottets föröfvande hos ett stort antal 
samhällsmedlemmar en upphetsning, en explosiv 
stämning som sannolikt kommit mer än en af de 
personer som icke begått den brottsliga gärningen 
att i tankarna öfverväga möjligheten att genom en 
eller annan våldshandling söka undanröja den ome-
delbara orsaken till denna spänning - de strejk-
brytande arbetarnas ingripande i konflikten. Med 
andra ord uttryckt innebär detta att de allmänna 
yttre orsakerna till uppkomsten af ett sådant brott 
som bombattentatet voro, åtminstone efter våra för-
hållanden, exceptionellt starka. Under dylika om-
ständigheter är det tydligt att hänsynen till den ge-
neral preventiva verkan af det eventuella straffet får 
en särskild stor betydelse. 

Bror Gadelius tog upp motsvarande syn-

punkter. Frågan om undersökning hade väckts 

"under de ogynnsamma konjukturerna af all-

mänhetens upprörda stämning öfver ett afsky-

värd t våldsdåd." Rättvisan fick emell ertid arbeta 

oberörd av sådana mänskliga affekttill stånd. Det 

borde därför vara en "oafvisli g gärd af rättvisa" 

att en sådan undersökning kom till stånd. Även 

om, konstaterade Gadelius - i brist på lagstift-

ning - underrätternas domar kunde fastställas 
av HD utan att rättvisan juridiskt sett kränktes. 



Stoftet efter den vid attentatet dödade 34-åri ge engelsmannen Willi am D . Close från Hull fördes under upw 
märksammade former till Malmö hamn. Stora människoskaror hade samlats längs sorgetågets väg, som på bilden 
nått fram till hamnområdet. Skånska Aftonbladet anordnade en insamlin g till förmån för den dödades efterle• 
vande. Också de skadade engelsmännen fick röna prov på medlidsamhet och omtanke. Kung Gustav V besökte 
den 13.7 de skadade på Allm änna sjukhuset. - Foto Arbetarrörelsens arkiv, Malmö. 

/ Alfred Petren slutligen såg ett hot i den 
skeptiska inställingen, som fanns till att psykiat-
rici fick ökat inflytande vid bestämmandet av 
brottslingars behandling. Tron att psykiatrici 
med deras krav på undersökningar endast åsyf-
tade få dessas straff så lindriga som möjligt, 
gjorde det angeläget för Petren att understryka, 
att deras krav skulle ses mot bakgrund av de 
straffrättsliga reformteorier som talade om så-
väl möjligheten att förbättra brottslingen som 

att kunna skydda samhället för brottslingarna.4u 
Denna manifestering av samtidens mest kända 

rättspsykiatrici, enhälligt uttalande sig till för-
mån för det av Romanus framlagda förslaget, 
väcker naturligtvis tanken - även om den tills-
vidare får bli obestyrkt - att den i DN publi-
cerade enkäten tillkommit i samverkan med Ro-
manus. Under alla omständigheter åberopade 
sig Romanus av enkäten i de slutpåminnelser 
han gjorde i en skrivelse till HD, daterad jul-
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:afton 1908, i vilken han på nytt hemställde om 
bifall till sitt yrkande. 

När målet föredrogs och avgjordes i HD den 
11.1.1909 fann ej någon av HD :s ledamöter 
·skäl att bifalla yrkandet. HD lä t sig således icke 
ledas av de rättspolitiska vindarna. 

Det kan finnas anledning se hur de tillt alade 
:kommenterade Romanus' agerande i fr ågan. En-
li gt Anton Nilson framställde försvarsadvoka-
ten yrkandet för att vinna tid så att den just 
·då uppiskade aggressionen mot de tillt alade 
:skulle minska. När yrkandet avslogs konstaterade 
Nil son: "Det tilltalade mig. Man behövde inte 
vara galen för att bli förbittrad och gripa till 
vapen under sådana förhåll anden som rådde i 
1andet." 41 Ett liknande uttalande finner vi hos 
:Rosberg, som i ett brev från fängelset den 1.12. 
1 908 slog fast beträffande yrkandet: "Men jag 
tror ej att domstolen fattar beslut i den vägen. 
·Den inser väl, att det ej finnes något oförnuftigt 
i vår handling." 42 

Medan de tillt alades yttranden antyder en 
t otal aningslöshet beträff ande den aktuella rätts-
politi ska debatten kan man konsta tera att HD 
valde att avvisa en juridisk till ämpning av 
rättspsykiatrins landvinningar. D et kom också 
a tt dröja till år 1929 innan de obligatoriska 
rättspsykiatriska undersökningarna genom sin-
nessjuklagen lagfästes i vår t land. D et förtjä-
nar dock noteras, att professor Johan C. W. 
'T hyren i sitt straffrättsli ga reformprogram 
(Principerna för en straffl agsreform) 1910 helt 
:accepterade Kinbergs program, och det blev det-
ta som kom att ligga till grund för lagstift aren. 

12 

En rättsli g fråga som direkt påvisbart kom ett 
stycke närmre sin lösning genom Amalthea-
processen var dödsstraff ets avkaff ande. 

Även om lagkommittens ledamöter principi-
ellt var för ett avskaff ande av dödsstraff et bibe-
hölls straff et i Förslag ti ll Allm än Criminallag 
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1832, enär kommitten ansåg reformen ogenom-
förbar vid denna tidpunkt. Också i 1864 års 
straffl ag bibehöll s denna straff orm men nu som 
ett fakultati vt straff , d. v. s. de grövsta brotten 
förskylld e dödsstraff alternativt livstids straff-
arbete. 

U nder slutet av 1800-talet förekom en livlig 
debatt rörande dödsstraff et. Utgångspunkten 
för debatten var professorn och justiti erådet 
KNUT OuvECRONAS arbete " Om dödsstraffet" , 
vars första upplaga utkom 1866. Motioner för 
dödsstraff ets avskaff ande väcktes vid 1893 och 

/ 
1901 års riksdagar, men medan man ex.vis i 
Norge avskaff ade liv sstraffet 1902 var man 
kring sekelskift et inte mogen för denna lagstift-
ningsreform i vårt land. I ställ et blev det under 
slutet av 1800-talet och början av 1900-talet 
nådeinstitutet, som kom att styra dödsstraffets 
tillämpning i praxis. 

D en all männa opinionens ställningstagande 
till vissa uppseendeväckande brott blev en om-
ständighet som också påverkade nådeärendenas 
utgång. Ett exempel härpå är fall et Nordlund 
från år 1900. I maj detta år begick en tidigare 
som mindre tillr äknelig dömd brottsling (Nord-
lund) ombord på mälarfartyget Prins Carl be-
stiali ska mord under fartygets färd mell an Ar-
boga och Stockholm. Nordlunds brott kom att 
väcka en opinion för en mer extensiv till ämp-
ning av dödsstraffet. En 20-årig ( Sallroth ) som 
HD dömt till döden, men för vilk en HD också 
enhälli gt till styrkt nåd, fi ck sin nådeansökan av-
slagen, då bl. a . mot bakgrund av Nordlund-
brotten det ansågs li gga i allmänhetens intresse 
att till ämpa lagen i hela dess stränghet. 

Nil s Quensel skriver engagerat i sina memoa-
rer om hur hans far, justitierådet Eberhard 
Quensel, upplevde hur denna opinion nådde 
fram till kungens rådsbord. 43 H ade nådeärendet 
behandlats tidigare på våren, särskilt innan 
morden på ångbåten ägt rum, hade ynglingen 
med all sannolikhet fått nåd från dödsstraff et. 



Ett annat exempel på hur tillfälliga omstän-

digheter spelade in vid avgörandet av nåde-
ärendena var när två 20-åriga tyskar benådades 

av K. Mt i statsrådet den 21.12.1907. De hade 
dömts till döden för rån och misshandel, och 

HD hade enhälli gt avstyrkt deras nådeansökan, 
men genom Oscar Il :s död i december r 907 hade 
en dödsstraffsverkställi ghet gjorts olämpli g.44 

Som en reaktion på benådningen av de båda 
tyskarna kan man se baptistledaren Jacob By-
ströms motion om dödsstraffets avskaffande vid 

1908 års riksdag.45 Också Byström hämtade sina 
argument för sitt motionsyrkande från Olive-
cronas arbete, som han menade givit "en döds-
stöt åt dödsstraffet i den svenska lagstiftningen". 

Lagutskottet, som vid denna tid leddes av den 
dominerande Ernst Trygger, juristprofessor och 
justitieråd, beslöt avstyrka motionen. Utskottets 

utlåtande grundades inledningsvis på en av bo-
strömianismens grundläggande uppfattningar, 
nämli gen om staten och dess rätt och straffa. 
Dödsstraffet betraktades som ett samhäll ets 
ultima ratio, och var därför nödvändigt. " Intet 

straff kan kraftigare mana ti ll respekt och efter-
tanke." Därför ansågs det behövligt som " ett 

sista medel att uppehålla rättens och statens 
auktoritet". Argumentet att ett avskaffande av 

dödsstraffet möjliggjorde den brottsliges för-
bättring vägde för utskottet lätt mot statsintres-
set.46 

Lagutskottets negativa inställning till motio-
nen fick den vid denna riksdag som politisk 
vilde rubricerade Carl Lindhagen att avgiva en 

reservation. I denna noterade han, att den mer 
än hundraåriga striden om dödsstraffet " knap-

past lämnat något spår efter sig i lagutskottets 
förevarande betänkande". Det främsta beviset 
för att dödsstraffet inte längre hade någon funk-
tion som avskräckningsmedel, var enli gt Lind-
hagen det vidsträckta tillämpandet av nådein-
stitutet. 

När debatten om dödsstraffet ägde rum i 

kamrarna den r + r 908 förekom ett nytt, men 
samtidigt aktuellt argument mot dödsstraffet, 
nämligen psykiatrins landvinningar. Som ovan 
redovisats hade Sixten Neiglicks motion om obli-
gatoriska sinnesundersökningar i brottmål be-

handlats vid samma riksdag. D en kände li-
berale stockholmsläkaren_ Knut Kjellberg an-

knöt härtill och konstaterade uppgivet, att så 
länge all mänheten inte fått sin uppmärksamhet 

riktad på känslolivets sjukliga rubbningar, så 
länge kommer också dödsstraffet att bibehållas 
både från avskräckningsteorins synpunkt och 
från synpunkten att samhäll et bör skydda sig 
mot dessa individer. Motionen avslogs också av 
båda kamrarna. 

Med brottmålet mot Amalthea-männen ak-
tuali serades dödsstraffsdebatten på nytt. Två 
veckor efter det att HD fastställt underrätternas 

dödsdom över Anton Nilson väcktes den 26.1. 
r 909 en motion i Andra kammaren om döds-
straffets avskaffande. Motionen väcktes av den 
socialdemokratiske folkskolläraren Emil Kris-
tensson i Göteborg, men hela den socialdemokra-

tiska riksdagsgruppen och ett antal liberaler un-
dertecknade densamma. Motionären angav di-
rekt att hans motion hade sin grund i det ak-

tuella politiska och sociala spänningsläget i lan-
det.47 

Kristensson argumenterade för sitt yrkande 
utifrån den aktuella kriminalpolitiska debatten. 
Frågan om undersökning av tilltalades sinnes-

beskaffenhet i brottmål hade på nytt fokuserats 
genom den ovan redovisade enkät DN gjort i 

december 1908. Den moderna kriminalpsykolo-
gin hade på nytt väckt till liv frågan om varför 
samhället straffar, a nsåg motionären. Också in-

förandet av institutet villkorlig dom l 906 blev 
ett argument mot dödsstraffet. Genom denna 
reform hade ju samhäll et erkänt, att straffets 

främsta syfte var att återförvärva förbrytaren åt 

samhäll et. 
Lagutskottet, fortfarande med Trygger som 
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ordförande, fann dock inte anledning frångå 

sitt vid föregående riksdag avgivna ytrande i 
samma fråga.48 Antalet reservanter mot ut-

.skottets betänkande var dock större än I 908. 

Utskottets utlåtande är daterat den 22.2. I 909, 
och den 26.2 kom beskedet att Anton Nilsons 

nådeansökan bifallits. Påföljande dag, den 27.2, 

behandlades motionen i kamrarna. K. M ts be-
slut fick den konsekvensen att debatten i döds-

straffsfrågan inte blev så känsloladdad, som den 
med all säkerhet blivit om ärendet fortfarande 

legat oavgjort på kungens rådsbord. Första 
kammaren biföll som vid tidigare motioner i 
frågan lagutskottets utlåtande med acklamation. 

I Andra kammaren blev det emellertid en enga-
gerad debatt, i vilken straffrättsprofessorn Jo-
han C. W. Thyren kom att göra det tyngst vä-
gande inlägget. Han hade som s. k. "högervilde" 

valts in i kammaren vid I 908 års riksdagsval, 
och han hade bara någon vecka före sitt anfö-
rande fått K. Mts uppdrag att revidera straff-

lagen. Han kunde således göra sitt inlägg med 
viss auktoritet, både som straffrättsteoretiker 
och som lagstiftare. Hans anförande blev också 
den mest genomträngande analysen av döds-

straffsproblematiken, som ägt rum i riksdagen. 
Det kan därför finnas anledning att något stan-
na vid Thyrens argumentering.49 

Han såg problemet ur en praktisk och en prin-
cipiell synvinkel. Beträffande den praktiska si-

dan av frågan fastslog Thyren inledningsvis att 
dödsstraffet saknade förmåga att avskräcka. En 
annan praktisk aspekt var statens nödvärnsrätt. 

"Men vad vill man få in för mening i talet om 
statens nödvärnsrätt emot denne enstake in-
fångade brottsling? - - - En sådan brottsling 

måste besitta rent av övernaturliga själs- och 
kroppskrafter för att kunna trotsa staten i våra 
dagar." 

En tredje praktisk synpunkt på problemet var 
frågan om dödsstraffets tillämpande på de s. k. 

oförbätterliga brottslingarna. När det gällde be-
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handlingsformen av dessa visade Thyren att han 
hade tagit starkt intryck av den psykiatriska 
forskningsdebatten. Det skulle inebära "en 

ofantligt lättnad" för rättsskipningen om man 
beträffande dessa brottslingar inte behövde stå 
mellan valet om de "bort behandlas med bilan 

eller å kriminalasyl", fastslog Thyren. 

Han kom därefter in på den beklagliga lösning 
på problemen som blivit resultatet av att dom-

stolarna dragits in under folkopinionens tryck. 
Som exempel härpå anfördes de ovan redovi-

sade rättsfallen ur det senaste decenniets praxis, 
fall då opinionen upprörts av ett särskilt svårt 
brott och varpå följt "verkställandet av åtskil-
liga andra dödsdomar, som eljest icke skulle bli-
vit utförda". 

Också Amalthea-fallet drogs in i Thyrens ar-

gumentering: 

Men ingenting är förkastligare än att överlämna en 
sådan fråga åt dylika växlande vindkast, för att icke 
tala om möjligheten av att under detta bedömande 
kunna komma politiska brott, då så mycket lättare 
lidelser framkallas. 

Beträffande de principiella synpunkterna på 

dödsstraffet ansåg Thyren det som mest ange-
läget att man fick straff som överensstämde 

med dåtidens åskådning. Han ställde frågan: 

Vad säger tidsåskådningen om valet mellan döds-
straff och livstids straffarbete? Ligger det en gång 
för alla i människonaturen att utvecklingen, all kul-
tur, all humanitet skall medföra, att dödsstraffet 
måste förkastas ·i jämförelse med livstids straffar-
bete? 

Thyren kunde inte svara tveklöst ja på den 

frågan. Historien hade visat att uppfattningarna 
hade växlat. Vår tid hade träffat valet och na-
turligtvis skulle hämnd- och vedergällningstan-

ken utrotas ur lagstiftningen, men därför fick 

man inte underskatta "de djupt liggande in-

stinkterna i samhället, som framkallat den där 

känslan av motvilja, ovilja mot den onda gär-

ningen". Lagstiftaren måste gå fram med för-



Muraren Hans Thure Andersson-Reimer, "dynamitattentatorn" Anton Nilson och muraren Algot Rosberg, 

fångade av Skånska Aftonbladets tecknare under förhandlingarna vid rådhusrätten i Malmö 1908. - Skånska 

Aftonbladet 1.9 och 11.9.1908. 

siktighet. Han fick varken vara före eller efter 
sin tid. Men ville lagstiftningen vara "sin tids 
samvete" och kunde den medverka till hämnd-
känslans utrotande genom att avskaffa döds-
straffet handlade den rätt och klokt, fastslog 
Thyren. 

Detta är en grov sammanfattning av Thyrens 
argument. Det kan fastslås att hans inlägg var 
en bidragande orsak till kammarens ställnings-
tagande till den aktuella motionen. För första 
gången kom nämligen kammaren att bifalla en 
motion i detta ärende. Det finns dock ytter-
ligare förklaringar till denna utgång. Kamma-
rens sammansättning hade under 1900-talets 
första decennium väsentligt "radikaliserats". Re-

dan valen I 905 gav kammaren en markant 
vänsterinriktning, och denna förstärktes ytterli-
gare vid valen r 908. Socialdemokraterna och 
liberalerna gick framåt medan högern gick till-
baka. 50 Tillsammans utgjorde socialdemokrater 
och liberaler kammarens majoritet, och dessa 
partier hyllade gemensamt uppfattningen att 
människan var en produkt av sin miljö. Om 
samhällsförhållandena förbättrades skulle också 
manniskan få en lyckligare tillvaro. Möjlighe-
terna för de sämst ställda i samhället att kunna 
anpassa sig skulle bli större om exempelvis döds-
straffet avskaffades och en mera human och 
individualiserad straffrätt infördes. Denna syn 
hos majoriteten av kammarens ledamöter bäd-
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<lade för utgången. Därtill skall läggas det stäm-

ningsläge, som rådde i kammaren dagen efter 

det att Amalthea-målet fått sin lösning. 

Andra kammarens beslut I 909 var ett viktigt 

steg på väg mot reformens genomförande, vil-

ken kom 1921. Tills vidare hade dock Första 

kammaren bromsat frågans slutliga lösning. 

13 
Högsta domstolen ändrade emellertid Rosbergs dom 
till straffarbete liksom för Stern, och en dag, då 
Hanna tittade i en tidning, läste hon i stor stil : 

Konungen benådar Nilsson. 
Domen förvandlad till livstids straffarbete. 

" A! " sade Hanna och torkade sig i ögonen. " Det 
är i alla fall en snäll människa, kungen, som benå-
dar den stackars karlen. Jag tycker om honom för 
d et." 

O ch kort efter det bombkastningen ägt rum, 
kom det meddelande, att kung Gustav skulle besöka 
de sårade engelsmännen på Allmänna sjukhuset i 
Malmö. 

Ja, om kungen skulle komma till Malmö, så var 
det inte fråga om annat än att Hanna skulle gå och 
se honom. 

I den svensk-amerikanske författaren GÖSTA 

LARSSONS roman Livets nödtorft (Our daily 

Bread) låter författaren romanens Hanna ge 

uttryck för den spontana positiva reaktion som 

kom på beskedet om att dödsdomen mot Anton 

Nilson ej skulle gå i verkställighet.51 

Allmänhetens uppfattning av nådeinstitutet 

-som ett exklusivt kungligt prerogativ kan också 

utläsas ur romancitatet. Som ovan nämnts hade 

också den allmänna opinionens påverkan på av-

görandena i nådeärendena kunnat noteras. Ef-

ter HD :s utslag i Amalthea-målet förekom runt 

om i landet en livlig debatt rörande nådefrågan. 

Det finns därför anledning att något redovisa 

motiven för de justitieråd inom HD och de 

kungens statsråd, som direkt påverkade avgö-
randet i nådeärendet. 

Anton Nilsons nådeansökan är daterad den 

'26. r. 1909. Nilson grundade sitt beslut på om-
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fattande överväganden.52 Om han inte begärde 

nåd och domen gick i verkställighet "kanske 

arbetarklassen därigenom kunde väckas till be-

sinning och rycka upp sig till verkliga krafttag 

i kampen mot konservatism och nattsvart reak-

tion". Nilson var dock tveksam till en sådan 

reaktion på en verkställd dödsdom, men om 

han anhöll om nåd och kungen avslog den-

samma, då " hade de reaktionära elementen inte 

längre möjlighet att urskulda sig inför arbetar-

massornas revolutionära uppmarsch, en upp-

marsch som förr eller senai-e måste komma". 

Några dagar senare undertecknades i riksda-

gen en imponerande manifestation i form av en 

petition till K. M :t. Den undertecknades av 94 
ledamöter i Andra kammaren med Hjalmar 

Branting som första namn.53 Drygt trettio social-

demokrater och ett sextiotal liberaler, bland 

vilka namnen på flera av de reformvänner, som 

förekommit i denna uppsats, också återfinnes 

som undertecknare på petitionen. En av dem 

som undertecknade denna nådeansökan var 

fängelsedirektören i Karlskrona Ulrik Leander, 

som i valet I 908 invalts som frisinnad i Kam-

maren. Han hade upplevt avrättningen av 20-

åringen Sallroth 1 900 och han hade nu i Karls-

krona ansvaret för fången Anton Nilson, som 

efter rådhusrättens utslag flyttats dit från 

Malmö. 

I petitionen anfördes, att det hos vida folk-

lager fanns en bestämd opiniört mot dödsstraf-

fet. En avrättnings återverkan på samhället blir 

särskilt olycklig när den förbrytelse som därmed 

skulle sonas, uppenbart har sin bakgrund i häf-

tiga sociala konflikter. Också i detta samman-

hang åberopades den aktuella DN-enkäten, som 

enligt petitionens författare visat, att "den unge 

tydligen lätt påverkade attentatsmannens fulla 

tillräknelighet ej kan utan vidare anses oom-

tvistlig". 

HD, som i nådeärendet hade att avgiva ytt-

rande, avstyrkte Nilsons nådeansökan.54 Fyra le-



damöter ( justitieråden Lili enberg, Bohman, 
Grefberg och Quensel ) formade utan motive-

ring HD:s beslut. Justiti eråden Cassel och Skar-
stedt tillstyrkte däremot ansökan under hänvis-

ning till Nilsons ungdom och till att en tillämp-
ning av dödsstraffet ej syntes "vara av förhål-
landena oundgängligen påkallat". Skarstedt be-
tonade också, att brottet emanerat ur ideella 
motiv. 

Det mest välavvägda inlägget kom från en 
tredje dissident mot HD :s beslut, nämligen jus-
titierådet Marks von Wi.irtemberg. H an fram-
höll hur olyckligt ett verkställande av ett döds-
straff var beträff ande ett brott, som hade sin 

grund i en bitter politisk och social konflikt. 
Det var i första hand på HD det ankom att 
pröva om det var " lämpligt och nödvändigt att 
vidtaga en i och för sig så motbjudande åtgärd 
som att taga en människas liv " . Dödsstraffets 
avskräckande verkan "som torde innefatta det 

huvudsakliga berättigandet av detta straff" var 
inte i lik a hög grad att påräkna där politisk 
eller social fanatism har spelrum. 

Marks von Wi.i rtemberg hävdade, att den 

som begått ett brott av här aktuell karaktär och 
straffas med döden lätt blir en martyr. Menliga 
följder för samhällslivet och befintliga farliga 
klyftor i samhällslivet kunde ytterli gare fördju-
pas. D ärför torde det med skäl kunna befaras 

att den beklagliga bitterhet mellan olika samhäll s-
klasser, som under ständiga stridigheter mellan ar-
betsgivare och arbetare alltm era sprida sig inom 
vårt folk, skull e få ökad näring därav att, utan 
verkli gt nödtvång, lagens strängaste straff till ämpa-
des å ett brott, som haft sin rot i sociala missför-
hållanden, för vilka samhället själv och dess hittill s 
ledande klasser ej kunna göras helt oansvariga. 

Att HD avstyrkte Nilsons nådeansökan kom, 

som ovan redovisats, att ytterli gare tillspetsa dis-
kussionen om dödsstraffets tillämpning. Den 
22.2. 1909 kom lagutskottets utlåtande över Kri s-
tenssons motion angående dödsstraffet, och den 

26.2 anmäldes Nilsons ansökan i s. k. justitiekon-. 
selj och bifölls.55 Två förutvarande justitieråd,. 

justitieministern Albert Petersson i Lidingö och. 
konsultativa statsrådet Carl H ederstierna moti-. 
verade beslutet med något olika grunder. 

Peterssons argument var, att Nilsson var en, 

" ung man som uppjagats av den ungsociali s-
tiska agitationen till en blind tro på sina ideer· 
och ett hat mot så kall ade strejkbrytare, som 
berövat honom all besinning och kommit ho-

nom att under den för tillfället tillspetsade si-. 
tuationen finna varje kampmedel tillåtligt och, 
tro sig genom sitt dåd göra en verksam insats i 
striden mot arbetsgivarna". Framför allt kunde 
det dock inte "anses ställt utom allt tvivel" att 
omsorgen om rättstill ståndets upprätthållande i 
detta fall krävde "det varnande och avskräckan-

de exempel, som en fullbordad dödsdom måste 
innebära" . 

H ederstierna fäste emellertid inte någon större. 

vikt vid brottets ideella motiv. Dynamitattentat: 
utan mordavsikt är av så allmänfarlig karaktär· 

att det förtjänar det högsta straff. Skulle hän-
syn tagas till att Nilson vid dådets utförande 
befunnit sig i uppagiterad sinnesstämning "skul-. 
le detta lätt kunna leda därhän, att ett dyna-

mitattentat under social klasskamp så gott som 
alltid borde föranleda benådning från ､  ､ ｳｾ＠
straff. D et lärer väl nämli gen vara ganska säll -
synt att icke dessa brott förövas under en dylik. 
sinnesstämning". 

Det brott som Nilson begått under den sociala. 
klasskampen var det första i sitt slag i landet. 
Visserligen hade lidelserna på arbetaresidan ta-

git sig våldsamma uttryck under de senaste· 
åren, men han kände sig icke övertygad om att 
ett upprepande av brottet var att befara, inte 
ens om Anton Nilson förskonades från döds-
straffet. Därför krävde inte statens intresse för-
rättsordningens upprätthåll ande att dödsstraffet 
verkställdes. 

Regeringens ledarnoter var en,se i benådnings-. 



IJ.rR. SilRH 

:Redaktören Axel Holmström, Stockholm, spelade en viktig roll för attentatsmännen under deras fängelsevistelse . 
. Den socialistiske publicisten lä t på sitt förlag utgiva arbeten författade av de tre huvudaktörerna. Böckerna 
,skildrar inte bara Amaltheadådet utan också deras upplevelser fr ån fängelsetiden. Arbetena blev samtidigt en 
'.hård kritik mot de dåtida verkställi ghetslagarna. 

;irendet.56 De i konseljen närvarande två justi-
t ieråden Berglöf och Quensel kom emellertid 
t ill dem emell an olika slut. Medan Berglöf an-
;slöt sig till justitieministerns yttrande stod Quen-
-.:;el, som i HD voterat för dödsstraffets verk-
?tällande, fast vid sitt tidigare votum. Han blev 
.därigenom i konseljen den ende som avstyrkte 
.ansökan. 

Kungen gjorde i ärendet en diktamen till pro-
tokollet. 57 " Den synnerligen allmänfarliga be-
?kaffenheten av ifrågavarande brott har hos mig 
?tarkt talat för att låta den meddelade döds-
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domen gå i verkställi ghet", inledde Gustav V 
sitt uttalande. Att han likväl bevilj ade nåd 
grundade han, lik som Petersson, på att Nilson 
" icke ägt förmågan att värja sig för intryck av 
de samhäll sfarliga uppmaningar, som framkom-
mit från personer, vilka kanske djupast bär an-
svaret för ifr ågavarande brott". Kungen tog vi-
dare hänsyn till att en stark minoritet inom 
HD och ett enhälligt statsråd tillstyrkt nåd. 
Främst hade han emell ertid lagt vikt vid att 
det begångna brottet var det första i sitt slag 
i landet och att det fanns anledning att hoppas 



och tro att det var en enstaka företeelse, som 

inte skulle upprepas. Med detta från statsrådet 

Hederstiernas yttrande hämtade motiv var han 

"icke viss om att omsorgen om rättsordningens 

upprätthållande kräver dödsstraffets verkstäl-

lande i detta fall". Om brottet icke varit det 

första i sitt slag i landet skulle han emellertid 

.avslagit justitieministerns hemställan. 

Fängelsedirektören Ulric Leander kunde un-

derrätta Anton Nilson i cellen i Karlskrona att 

kungen av nåd nedsatt straffet till livstids straff-
arbete.58 

Någon jubelscen blev det inte från min sida. Jag 
var lugnt behärskad som förut, ehuru jag kände hur 
t:n känsla av lättnad och avkoppling inträdde. En 
livstid i fängelse var ju inte heller något stort 
glädjeämne. Tiden från den r 2 juli till dessa sista 
dagar i febn1ari hade varit rätt påfrestande i den 
ålder jag var. Men det var endast en kort tid i för-
hållande till den som förestod. 

14 
Amalthea-männen blev föremål för uppmärk-

samhet även efter det att processen mot dem 

slutförts. Professor KNUT WrcKSELL var en av 

dem som mest aktivt verkade för att frågan om 

de tre gärningsmännen skulle tagas upp till ny 

prövning. Han höll våren 191 2 i Malmö ett 

föredrag "inför en föga talrik men som det tyck-

tes intresserad åhörarkrets". Han framhöll sam-

hällets egen delaktighet i brottsskulden och an-

såg att straffet för de tre skulle efterskänkas 

genom amnesti eller nåd. Föredraget, som tryck-

tes samma år på Axel Holmströms förlag rönte 

stor uppmärksamhet.59 

Hösten 1g1 2 bildade Svenska Transportarbe-

tareförbundet en kommitte med uppgift att 

verka för Amaltheamännens frigivande. I april 

1913 konstituerades en andra kommitte av 

Stockholms ungsocialistiska klubbar och samt-

liga arbetareorganisationer där. Det var denna 

som bl. a . organiserade en namninsamling, som 

kom att omfatta nära l 50.000 underskrifter. 

Denna opinionsrörelse ligger vid sidan om 

ämnet för denna uppsats, men den förtjänar att 

nämnas, mot bakgrund av att Wicksell var en 
av initiativtagarna och att flera kulturradikala 

jurister, bland dem Carl Romanus, tillhörde de 

aktiva för kommitteernas mål.60 

En omfattande petition ingavs till K. M:t i 

december 1915. Den resulterade i att Stern fri-

gavs den 20.3.1917. Beträffande Anton Nilson 

och Algot Rosberg ingavs en ny petition i juni 

l 917. Bland undertecknarna fanns denna gång 

Ragnar Casparsson, Axel Holmström, Carl 

Lindhagen och Carl Rom.anus. I petitionen 

framhölls de redan 19 l 2 av Wicksell anförda 

argumenten:61 

Regeringsjubileer och dylika officiella tilldragelser 
i världen pläga ibland firas med amnesti åt lagbry-
tare, i synnerhet politiska fångar. När skall amnesti 
beviljas för brott som till stor del är utslag av sam-
hällets egna gärningar, för människors skull? Det 
blir först när snyftningarna från djupen höras så 
vida, att lagens bleklagda nej förstummas och utlö-
ser sig i medkänsla. Lagens fullbordan är ju kär-
leken, enligt vad statens egen religion förkunnar. 

När den Branting- Edenska ministären till-

trädde i oktober 191 7 blev det den första expe-

ditionen för den nytillträdde liberale justitie-

ministern Eliel Löfgren att underteckna frigi-

vandet av Nilson och Rosberg. 

15 

"Varje samhälle har de förbrytare det förtjä-

nar" är ett känt kriminologuttalande. Amalthea-

attentatet var ett exempel på brott framsprung-

et som en konsekvens av de dåtida politiska, 

ekonomiska och sociala problemen i vårt land. 

Den revolutionära anarkismen och dess vålds-

metoder var för sekelskiftets Europa ett oroväc-

kande fenomen. Runt omkring reagerade sam-

hällena mot denna företeelse genom att skärpa 

den polisiära bevakningen mot attentat och att 

införa särskilda mot anarkismen riktade straff-

bestämmelser. Den norske rättsvetenskapsman-

81 



nen och politikern FRANCIS HAGERUP skrev 1901 
en artikel i Tidsskrift for Retsvitenskab just rö-
rande "Anarkisme og Strafferet".62 Inte bara 
politiker utan också jurister hade fått intressera 
sig för den politiska verklighetens rättsliga kon-
sekvenser. 

Denna uppsats har velat peka på hur Amal-
theaattentatet kom att engagera en rad av då-
tidens jurister. De tilltalades offentlige försva-
rare Carl Romanus och hovrättsfiskalen Karl 
Schlyter kan tagas som exempel på jurister 
som visat ett sådant engagemang. Juristerna vi-
sade inte bara en insikt om att den politiska 
och sociala miljön utgjort en bidragande orsak 
till den begångna gärningen utan också rörande 
de rättspolitiska frågor, som hade framkommit 
ur den då aktuell a kriminalpsykologiska och 
rättspsykiatriska forskningen. Att dessa synpunk-
ter inte var opportuna framgår exempelvis av 
Skånska Aftonbladets kritik mot Romanus i an-
ledning av dennes krav på rättspsykiatrisk un-
dersökning i målet, vilket yrkande enli gt tid-
ningen närmast framställts som ett sätt för ho-
nom "att göra sig bemärkt". 

Det här redovisade brottmålet har visat på 
bristerna i den dåtida straffprocessen. Som en 
delreform hade vi 1906 fått lagen om rätte-
gångsbiträde åt häktad, vilken kan sägas utgöra 
embryot till vår nuvarande processekonomiska 
lagstiftning. Fortfarande grundades dock pro-
cessen på en inkvisitorisk processnorm, och lag-
stiftarens tämligen valhänta försök att öka 
muntlighetsprincipens tillämplighet i överrätts-
processen hade misslyckats. 

Beträffande anarkistiska förbrytare menade 
Bismarck, att straffprocessen skulle göras så 
summarisk och så li tet uppseendeväckande som 
möjligt. Anarkisten uppnår nämligen i de flesta 
fall just det, som han hade avsett med sin ogär-
ning och får den åtråvärda lönen när han, hans 
liv och åsikter vecka efter vecka blir föremål 
för pressdiskussioner och offentliga rättsförhand-
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lingar med all den dramatiska effekt, med vi lka 
dessa är utrustade.63 

Just denna uppmärksamhet fick också Amal-
thea-männen. Det utförda dådet fick stort ut-
rymme i spalterna, och tryckfrihetsåtal väcktes 
mot flera politiska skribenter, som kommenterat 
händelsen. Exempelvis dömdes tidningen Brands 
ansvarige utgivare Hjalmar Nilsson till 8 må-
naders straffarbete för en tidningsartikel, be-
nämnd "Hämnd", som behandlade Amalthea-
attentatet. Processen följdes också av ett stort 
antal journalister inte bara från Sverige utan 
även bl. a. från Danmark.64 DN-enkäten i de-
cember r 908 kan ses som ett exempel på hur 
pressen aktivt deltog i och påverkade framto-
ningen av aktuell a rättspolitiska frågor, inte 
bara rörande de rättspsykiatriska undersökning-
arna utan också frågan om dödsstraffets av-
skaffande. När det gäller den sistnämnda frågan 
kan man inte bara med detta brottmål belägga 
ett interaktionsfenomen mellan pressreaktion 
och initiativ till lagreformer. Processen illustre-
rar också det dynamiska växelspelet mellan fö-
reträdare för rättstillämpningen och lagstiftaren. 

Med nya internationella ideer som förebilder 
växte vår moderna straff rätt fram under r 900-
talets första decennier. I Amaltheaprocessen 
ställdes nya ideer och reformprogram mot fort-
farande accepterade men dock föråldrade sys-
tem. Av de jurister och medicinare som var 
engagerade i denna process fanns två som var 
anfäktade av de nya ideeerna, men som inte 
fick röna någon förståelse för sina synpunkter. 
De kom att spela en dominerande roll i det fort-
satta reformarbetet. De kom att stå som till-
skyndare ti ll vår nuvarande brottsbalk och ar-
betade också i decennier tillsammans med detta 
mål för ögonen. Det var juristen Karl Schlyter 
och rättspsykiatern Olof Kinberg. 



Oktober 1908. - Pris IOi,öre. 

ea. 
Tillfällighetstidning, utgiven till förmån för de i följd av bombattentatet 

i Malmö dömda unge männens anhöriga. 

Xapl'falismens apoteos. 

D en sociala och politiska bakgrunden till brottet betonades starkt av de grupper som stödde Amalthemännen. 
Till förmån för de dömdas anhöriga utkom i Stockholm under hösten 1908 tillfälli ghetstidningen " Bomben". 

/ 



KÄLLOR: 
Källmaterialet till denna uppsats om Amaltheaproces-

sen finns primärt i domstolsarkiven. I Trelleborgs 
tingsrätt återfinnes protokoll och dombok rörande 
rannsakningen inför Oxie och Skytts häradsrätt i au-

gusti 1908 angående dynamitstölden i Klagshamn. I 

Stadsarkivet i Malmö återfinnes i Rådstugurättens i 
Malmö arkiv protokoll och dombok samt inneliggande 
handlingar från rannsakningarna rörande Amalthea-

attentatet vid Rådstugurättens andra avdelning under 
augusti-september 1908. I Hovrättens över Skåne 
och Blekinge arkiv i Malmö bevaras hovrättens utslag 

och protokoll från förhandlingen den 20. JO. 1908. Ak-

ten rörande det underställda målet nr 5 vid hovrätts-
rådet F. Kallenbergs division innehåller avskrifter från 

underrätternas domböcker. 
D et mest omfattande källmaterialet ligger i Nedre 

justitierevisionens arkiv i Riksarkivet (RA), Stock-

holm. Det återfinnes dock ej under år 1909, då målet 
avgjordes, utan under utslagsakt nr 843 för år 191 7. 
Anledningen härtill är att brottmålsakten utnyttjats 

och utgjort underlag för prövningen av det nådeären-

de, som slutgiltigt avgjordes 191 7. Till det omfattande 
aktmaterialet, som också innehåller handlingar från 

underrätternas förhandlingar, har fogats de tio band 
namnlistor från den ovan redovisade namninsamling-

en. Ett referat av rättsfallet återfinnes i Nytt Juridiskt 
Arkiv (NJA) I 1909 s. 64 f. I RA bevaras också ut-
nyttjade statsrådsprotokoll. 

Ett intressant material ligger också i de referat från 

rannsakningarna inför de rättsliga myndigheterna i 

Malmö, som publicerades i dagspressen 1908. Också 
detta material har till viss del utnyttjats. 
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34 1908 års riksdag. AK motion nr 138. - Jfr Mo-

deer: Straffrätt och psykiatri s. 98 ff. 
35 Sign. E. C.: Apropå. Dynamitmännens försvarare. 

Skånska Aftonbladet 1.9.1908. 
36 Professor T . Nerander meddelade att han var "för-

hindrad att göra något uttalande i det omskrifna 
spörsmålet''. DN 21.12.1908. 

37 Ex.vis " hans, som det synes absoluta oberördhet 
inför d en starkaste utifrån kommande påverkan som 
finns, hotet om död, den som bruka r kalla döds-
ångesten, visa en orörlighet i känslolifvet som san-
nolikt är en del i en psykisk sjukdomskomplex''. 

38 DN 21.12.1908. 
39 DN 21.12.1908. 
40 DN 22.12.1908. 
41 Ni/son: Dömd till dödens. 118. 
42 A (xel ) H (olmströ)m: Brev och mmnen från Al got 

Rosberg och Anton Nilson. Brand nr 17 den 24+ 

1909. 
43 Nils Quensel: Minnesbilder. Sthlm 1973 s. 24 f. 
44 Statsrådsprotokoll 2r.12.1907. RA. 
45 1908 års riksdag. AK motion nr 182. 
46 1908 års riksdag. L agutskottets utlåtande nr 34. 
47 1909 års riksdag. AK motion nr 153. 
48 1909 års riksdag. Lagutskottets utlåtande nr 11. 
49 1909 års riksdag. AK Protokoll 27.2.1909. 
50 Äke Thulstrup: Svensk politik 1905- 1939. Från 

unionsupplösningen till andra världskriget. Sthlm 

1968 s. 32 och 45 f. 
51 Gösta Larsson: Liv ets nödtorft, Sthlm 1934, s. 93. 
52 Anton Ni/son: Dömd till döden s. 140 ff. 
53 Nedre justitierevisionen. U tslagsakt 191 7 nr 843 b. 

RA. 

54 NJA I 1909 s. 67 ff . 

55 Statsrådsprotokoll 26.2. 1909. 
56 Med justitieminister Peterssons motivering förenade 

sig utrikesminister Trolle, statsråden Alfred Peters-
son, Roos och H amilton samt med H ederstierna Ar-

/ 

vid Lindman, statsråden Hammarskjöld, Swartz, 
Ehrensvärd och Malm. 

57 NJA I 1909 s. 69 f. 
58 Anton Ni/son: Dömd till döden s. 144 f. 
59 Knut Wicksell: Nåd och amnesti för politiska fångar 

med särskildt afseende på Amaltheamännen. Sthlm 
1912. 

60 C. J. Björklund: Dömda till döden, s. 203 ff . 
6l Nedre justitierevisionen. Utslagsakt 19 1 7 nr 843 b. 

RA. 
62 Tidsskrift for Retsvidenskab 1901 s. 264 ff . 
63 Hagerup, a.a., s. 275. 
64 Skånska Aftonbladet 5.9. l 909. 



Malmö-litteratur 
Bibliografiska noteringar för år 1977 med tillägg från föregående år 

AV PER ANDERSSON 

A. Bok- och biblioteksväsen 
BIBLIOGRAFI 

l Heintze, Ingeborg, Bibliograpische Arbeit. 
Persönliche Kommentare zur Zusammenstellung 
einer Ortsbibliographie. [Malmö. J - Biblio-
thek'76 International. Riickschau und Ausblick. 
Eine Freundesgabe för Werner Mevissen . .. 

Bremen l 976, s 77-80. 
2 - & Johanson, Margit, Litteratur om Mal-

mö. Bibliografi. Malmö 1977· 428 s. 

BIBLIOTEK OCH ARKIV 

3 Carls, Christer, Det började i järnarbetare 
Carl Perssons kök: Malmöarbetarnas mönster-
bibliotek. [Malmö Arbetarbibliotek.] - Arb. 

31/5. 
4 Gulyas, Miklos, Viktiga och oviktiga histo-
rier från Rosengård [om invandrarna och stads-
bibliotekets filial]. - BiS. Bibliotek i samhälle. 
1977:1, s 18--20. 
5 Lindefelt, Anna, Bibliotekarie vid Vä [ rn-
hems J s [jukhus J : Jo, visst har gamla patienter 
glädje av böcker. [Malmö stadsbiblioteks verk-
samhet vid sjukhuset.] - Sjukvårds Ronden. 

17( 1977) :3, s 24-27. 
6 Musiken och biblioteket! Vi granskar skiv-
urvalet hos vårt viktigaste diskotek. - Hfi & 

Musik. 8(1977):11, s 22-26. - Bla intervju 
med Marju Mikiver, Malmö stadsbiblioteks 
musikavdelning. 

B. Allmänt 

7 Bager, Einar, Ur Malmö krönika. - Förf:s 
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Strövtåg i tid och rum. Malmö 1977, s 13- 63. 
- Bl a om jesuiterna i Malmö, gammalt mal-
möspråk, Alexander Roslin, Isac Beckström. 

8 Blomstrand, Jan, Kongresscentrum i Malmö. 
- SkD 12/8. 

9 Levande liv et. [Utgav Föreningen Korpen.] 
2(1977)- Malmö. - Årg 1 (1976) med titel: 
Korpen. 

JO Nordbeck, Bo, Här finns pengar att hämta! 
[Reportage om Malmö kommuns stiftelser och 
fonder. J - SDS, Malmöbilagan, 29/ JO. 

1 l Olsson, Carine, & Hellmer, Ann-Marga-
reth, Barnkultur? [Malmö.] Projektarbete. Fri-
tidsledarutbildningen, Folkhögskolan Hvilan. 

[Åkarp] 1977. 27, [rn] bl. Duplic. 
12 Sandell, Ove, I bokens beredskap. [Bokens 
dags 40-årsjubileum. J - Arb. l 2/ l 1. 

13 Tyrstrup, Kerstin, Kongresscentrum 
Kungsparken. - SDS rn/8. 

"Kulturdebatten och Victoriabiografen" 

(Se även under " Teater och film" ). 
14 Dags att ge upp Victoria. [Victoriabiogra-
fen och Ungdomens hus. J [Av J Folket i Bild / 
Kulturfront. Malmöavdelningens styrelse. -
Arb. 30/ 12. Med diskussionsinlägg av Ulla San-
dell. 

15 Äberg, Lars, Malmös fria grupper får loka-
ler! - Expr. 19/8. 
16 - "Victoria står tomt. Ingenting har hänt." 
[De fria grupperna, kulturpolitiken och Victo-
riabiografen. J - DN 4/4. 



MUSEER 

17 Karzo [pseud för Karin ｏｨｬｾｯｮ｝Ｎ＠ Detta är 
ett unikt museum. [Reportage från Malmö mu-

seum.] - SDS 2/ 1. 

18 Polfeldt, lngegerd, Malmö museum. 

Konstperspektiv. 1977:4, s 4-8. 

19 Rosborn, Sven, En morgon att minnas? 
[Stormningen av Malmö 1677 i modell på en 
utställning på Malmö museum, Kommendant-

huset.] - Elbogen. 7(1977) :2, 3 si folder. 

FORENINGAR 

20 Aspelin, Eskil, Malmö-Slottsstadens rotary-

klubb. 8 mars 1957-30 juni 1976. Bidrag till 
en historik. [Omslag:] Malmö-Slottsstaden 18/3 

1957-18/3 1977. [Malmö 1977.] 20 bl. 

TIDNINGAR 

21 Gotensjö, Bo, "Skånskans" politiska nyhets-
flöde. [Skånska Dagbladet.] - SDS 1/8. 

22 H adenius, Stig, Tidningskrisen i Malmö: 
Hjälp parterna till förhandlingsbordet! - DN 

I 7/8. 
23 ]anstad, Hans, Skolgatan 12. Här föddes 
en tidning varje natt ... [Arbetet.] - Arb. 6/8. 

24 Jonsson, Sverker, Annonser och tidnings-
konkurrens. Annonsernas roll i tidningsekonomin 
och betydelse för koncentrationsprocessen i 
Stockholm, Göteborg och Malmö. [ Akad avh 
Gbg.] Gbg 1977. 302 s. (Meddelanden från 
ekonomisk-historiska institutionen vid Göteborgs 
universitet. 38.) 

25 Nilsson, Frans, Bra att Sydsvenskan får 
statligt presstöd. [Sydsvenska Dagbladet Snäll-
posten.] - Arb. 15/ JO. 

26 - För allas rätt till ett värdigare liv. 
[Ledare med anledning av tidningen Arbetets 
90-årsjubileum.] - Arb. 5/8. 
27 Skånskt födelsedagskalas när Arbetet fyllde 

90 år. - Tidnings Nytt. 27 ( 1977) :9, s 4-5. 
28 Södra journalistföreningen 75 år. Minnes-
skrift vid 75-årsjubileet. [Malmö] I 977. 75 s. 

- Bl as 7-rn: Meldal, Elsa: På den tiden var 
ingenting omöjligt. [Pressens rundtur.] - Se 

även nr 114, 351. 
29 Wahlgren, Olof, SDS varslar. [Ledare.] 
- SDS 18/rn. - Ledare om statligt presstöd 
till SDS även i KvP 18/10 och i SkD 16/10. 
30 - Stödet till pressen. [Ledare, bl a om 
SDS och presstödet.] - SDS 29/8. 

RADIO(TV 

31 Caius [pseud för Kaj Nohrborg], Lokalra-
dion skall ta upp folkets bekymmer. [Intervju 
med Gary Engman.] - SDS 11/ 2. 
32 Ekblom, Harry, Radio Malmöhus blir fol -
kets plattform - och makthavarnas. - Arb. 
15/8. - Tidigare artiklar om lokalradion i 

Skåne rn/8 och 12/8. 

C. Religion 

33 Andersson, Helge, Ett kyrkohistoriskt 450-
årminne. [Claus Mortensens första evangeliska 
predikan i Malmö.] - Information från Mal-

mö kyrkliga samfällighet. H 4, 1977, s 6. 
34 - Malmö och Viborg var nyckelpunkter i 
den danska reformationen. - SkD 16/5. 
35 Fondell, Håkan, De utför Guds verk i stor-
stadsmiljö. [Reportage från Malmö stadsmission 
och Diakonicentrum, intervjuer med fängelse-
prästen Eva Arlebrink och diakonissan Saga 

Andersson.] - Lundastiftet. 33 ( 1977) :5, s 9-
16. 
36 Helander, Olle, Sekelminnet som kom bort. 
[Malmö kyrkliga samfälli ghet.] - Information 

från Malmö kyrkliga samfällighet. H 4, 1977, 

s 7. 
37 lngemark, Sten, Levande församling: I 
Malmö Kirsebergs kyrka håller man varann i 
hand. - MED. Mission, evangelisation, dia-

koni. 7( 1977) :4, s 16-18. 
38 L[ignell], G[unnar] , S:t Matteuskretsen 
20 år. [Eriksfälts församling.] - Eriksfälts för-

samlingsblad. 9 ( 1977) :9, s 8-9. 



39 S chlyter, H erman, Dansk menighedssam-
fund [i Malmö] firar 50-årsjubileum. - SkD 

28/1. 

D. Psykologi 

40 Lundqvist, Viveka, & Wettlen, Annika, 
Spädbarn på daghem. [Malmö.] Trebetygsupp-
sats i psykologi. Beteendevetenskapliga institu-
tionsgruppen vid Lunds universitet. Lund 1977· 

54 bl. Duplic. 

E. Undervisning 

41 Eleverna vid [Målarskolan] Forum: Vi 

protesterar! - SDS 25/2. 
42 Engquist, Olle, Malmö: SIA kommer steg 
för steg, mycket har vi redan. - Kommunal 

skoltidning. 46(1977) :6, s 19-23. 
43 Granath, Holger, Förskoleexplosion i Mal-

mö. - Synpunkten. 14( 1977), s 2-4. 
44 Isaksson, ElJy, STAS - lässtimulans vid 
Slottsstadens skola. Rapport. [Malmö.] r. Ht-74 

och vt-75. [1975.J [9 bl.] 2. 1975-76. [1976.J 
[12 bl.] 3. Slutrapport. 1976-77. [1977.J 
[ l 7 bl. J Duplic. 
45 Kalen, Iv , & Lindsjö, Ingegärd, Att ha an-
svaret för framtiden eller Introduktionskurser 
på förskolor [i Malmö]. [Examensarbete i so-
cial metodik vid] Socialhögskolan, Lund. Lund 

l 977. 44 bl. Duplic. 
46 Karlegärd, Christer, Historia i förort. 2. 
Exemplet Lindeborg. Under medverkan av 

Einar Andersson ... Malmö 1977. 49, [24] bl. 
(Försöks- och demonstrationsskolan. Lärarhög-
skolan i Malmö. Rapport. 16/77.) - Kartlägg-
ning av hembygden i historieundervisningen 
med bl a Bunkeflo by som exempel. 
47 - Historia i förort. Att ge förortsbor en 
hembygd med egen historia. [Nydala och Lin-
deborg.] - PM. Pedagogiska meddelanden från 
Skolöverstyrelsen. 14(1977) :5, s 16-2r. -
Sammanfattning av innehållet i ovanstående 
rapport och en föregående (se Malmöbiblio-

grafien för 1976, nr 5 7) . 
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48 Laurell, Inger, Rosengårdsskolan visar: Dbt 
lönar sig satsa på lokaler och personal. - Skol· 

världen. 77(1977):7, s 10-1r. 
49 Lindsten, Carin, Hembygdskunskap i års• 
kurs 3: Att inhämta, bearbeta och redovisa kun" 
skaper. Elev- och lärarpreferertser funna i 
Malmö. [Akad avh Lund.] Lund 1975· 192 s. 
(Studia psycologica et p<edagogica. Ser. 2. 27.) 
50 Lärarutbildningarna i Malmö: Ta oss ｯ｣ｫｳｾ＠
på allvar! [Lärarhögskolan och Förskollärarse• 
minariet. J - Lunds universitet meddelar lo 

( 1977) :12, s 13-20. 
5 l Paulsson, H aldor, Svensk skolhistoria i To· 

rup . . . [Skolmuseet. J - SkD 5/ 4. 
52 Persson, Bengt, Pilevallens förskola, rapport 
om en undersökning. [Examensarbete vid Lunds 
universitet.] [Lund] 1977. 39 bl. Duplic. 
53 Samverkan mellan statens skolor för vuxna1 

kommunal vuxenutbildning och Hermods. [Utg 
av J Utbildningsdepartementet. Sthlm 1977· [6L 
24 s. (Ds U 1977:22.) 
54 Wigardt, Gaby, Dansarutbildningen i Sve" 
rige. [Balettelevskolorna vid Malmö stadsteater 
och Stora teatern i Göteborg. J - Darts. l 977: 

17, s 28-3r. 
55 Winden, Maria, Trögt i portgången för 
lärlingar i Malmö. [Lärlingsutbildning vid 
Värnhemsskolan.J - Bröd. 1977:2, s 14-15. 

F. Språk 

56 Jaiistad, Hans, Stenen vid Fosie kyrka. Ett 
resligt minne över en liten man? [Runsten. J 
- Arb.-SkD 30/ r. 

G. Litteraturhistoria 

57 Kjellgren, Lennart, Visor och krigarliv. 

l- 3. - SkD 15/ 1, 22/ 1, 29/ r. - Om en visbok 
sammanställd vid Kronprinsens husarregemente 
1912-13 av Oskar Edvin Larsson. 

H. Skönlitteratur 

58 Dikter i Skåne. Urval av Lasse Söderberg 
och Jacques Werup. Ill av John Wipp. Malmö 



1977. 126 s. - Bl a dikterna "Hösten 1972" av 
Jacques Werup (s 19-20), "Försvar för två 
lyftkranar på Limhamn" av Majken Johansson 
( s 2 l ) , "Limhamn l 970 nyinflyttad" av Sven 
Christer Swahn ( s 22- 23). 
59 Lorentzen, Sven Olof, Rökfåglar. Februari-
upproret. Göteborg 1976. 31 s. - Novellen 
"Februariupproret" ( s 23-3 l ) skildrar en 
strejk på Kockums som växer till ett "uppror" 
med krav på stängning av Barsebäcksverket. 
60 Mårtensson, Bertil, Växande hot. Kriminal-
roman. Sthlm 1977· 246 s. - Fortsättning på: 
Mah-jongmorden. 1976. 
61 Nydahl, Gösta, Lena är död. Typografi och 
ill: författaren. Laholm 1977· 47 s. - Diktsvit 
i Malmö-miljö, om Lena som dog av nakotika-
missbruk. 

62 Odebrant, Per, & Ohlsson, Joel, Fårskal-
larna. [En kriminalroman.] Lund 1977. 161 s. 
- Fortsättning på: Fähundarna. 
63 - & - Fähundarna. [En kriminalroman.] 

Lund 1977· 173 s. 
64 Persson, Tore, Långfredagspromenad. [Pro-
sadikt.] - Limhamniana. 19( 1977), s loo- ro4. 
Med kommentarer s ro5- 1 ro. 
65 Schalin, Elisabeth, Picassofisken. Bromma 
1977· 201 s. - Detektivroman med händelserna 
förlagda till en TV-inspelning på Malmö mu-
seum. 
66 Silva, Guilem Rodrigues da, J ag söker gry-
ningen. Lund 1976. roo s. - S 65-70: Rekviem 
över Rosengård. Övers: Peter Ortman. - Även 

publ i: Levande livet. 1977:4, s 12-15. 
67 Stålmarck, Torbjörn, Torupsresan. [No-
vell.] - Skånska brott och herresäten. En anto-

logi ... Sthlm 1977, s 161-174. 
68 Swahn, Sven Christer, Ljuset från Alfa 
Centauri. En storstadssaga. Sthlm 1977. 1l7 s. 
- Framtidsroman, bl a i Malmö-miljö. 
69 Wiren, H erta, Dofta, vildblomma röd. 
Sthlm 1977. 176 s. - Fortsättning på: En bit 
bröd med Anna. 1975· 

I. Konst, musik, teater 

70 Ahlstrand, Jan Torsten, Malmö konsthall: 
en öppen arkitektur. - Arkitektur. 77 ( 1977) :3, 
s 16-18. 
7 l Anshelm, Klas, Malmö konsthall. - Arki-

tektur. 77( 1977) :3, s 12- 15. 
72 Butler, Torsten, Malmö. Från höghus till 
låghus. [Bostadsbyggandet.] Arkitektur. 

77( 1977) :1, s 8-1 I. 
73 Folkfesternas historia [i Malmö]: Från 
" rotlöst spontanarrangemang ... " till köp av 

scen. - Den hialöse. H 6, 1977, s 4- 5. 
74 Kokkonst och bildkonst. [Konstnärlig ut-
smyckning i hotell Savoys kök.] - Restaura-

tören. 62 ( l 977) :4, s 24. 
75 Nash, Jörgen, & Kreitor, Nikolaj-Klaus 
von, Barnkonst och KRO-pampar. [Väggmål-
ning i Hermodsdalsskolan, utförd av skolelever.] 

- Bildkonstnären. 2 (1977) :2/3, s 28. 
76 Olander, Britt , Vården av konstverk i pub-
lik miljö. [Utg av] Statens råd för byggnads-
forskning [och] Statens humanistiska forsk-
ningsråd. Lund 1977· 133, [4] s. (Konstnärliga 
element i publik miljö. Meddelanden & inlägg.) 
77 Sjökvist, Olle, Vad säger personalen om 
Malmö konsthall? [Intervjuer.] - Arkitektur. 

77 ( 1977) :3, s 18-19. 

KYRKOR OCH KYRKLIG KONST 

78 A [ ndersson] , H [ elge], Aktuella 70-anngar 
- men av olika skäl! - SkD 17/5. - Huvud-
sakligen om S:t Johannes kyrka. 
79 Bag er, Einar, Kring S :t Petri kyrka. -
Förf:s Strövtåg i tid och rum. Malmö 1977, 
s 64- ror. 
80 Banning, Knud, Brandt, M ette, & Kasper-
sen, Soren, A catalogue of wall-paintings in the 
churches of medieval Denmark 1 l oo-l 600. Sca-
nia, Halland, Blekinge. Translation: Jean Ol-
sen. Copenhagen. - 1. Introduction, icono-
graphical index. 1976. 167 s. - 2. Catalogue 
A-M. 1976. 301 s. - 3. Catalogue N- Ö, ap-

89 



pendix. 1976. 307 s. - Bl a i bd 2: Bunkeflo, 
s 62- 66; Malmö, Sankt Peter, s 290-295. 

81 Göransson, Anna Maria, Jacob Kremberg 
och Lundaskolan. En undersökning av den ma-
nieristiska träskärarkonsten i Skånekyrkorna. 

[Akad avh Lund.] Lund 1977. 375 s. - Bl a 
altartavlan i S :t Petri kyrka. 

82 Hylli e kyrka och församling. En kort 
orientering. [U tg av Ingemar Simonsson och 
Karl-Erik Weggerup (red) .] Malmö 1977. 8 s. 
Duplic. 

83 M olander, M ait, Bråk kring epitafium. 
Murmästare i förhör. [Epitafium i S:t Petri 
kyrka över Vilhelm Henriksen Rosenvinges 
maka Benedicta Mostdotter.] - Malmö S :t 
Petri församlingsblad. 1 977 :4 (nr 2 11 ) , s 2-3. 

84 Rosbarn, Sven, Två helgon och ett vapen. 
[Renoveringen av S :t Petri kyrkas altaruppsats.] 

- El bogen. 7 ( 1977) : 1, 2 s i folder. 

85 Schlyter, Herman, Att städa i Betlehem. 
Något om de första julkrubborna i Lunds stift. 

- Lunds stifts julbok. 1977, s 9- 25. - Bl a 
om S:t Petri kyrkas julkrubbor, s 14- 17. 

86 Steimer, Carl, Kyrkan på backarna 50 år. 
[Kirsebergskyrkan.] - Kirsebergs kyrkoblad. 

H JOO, 1977, s 4-5. 

MUSIK 

87 Ahlm, Thure, Från läktaren i Petri. [Min-
nen från förf :s deltagande i kyrkokören på 
JO-talet.] - Malmö S:t Petri församlingsblad. 

1977:4 (nr 211), s 4- 6. 

88 Bengtsson, Carl, Kyrkoorglar i Malmö. 
Kort översikt. - Nordiska orgeldagar i Malmö 

25- 29 april 1977. [Program.] [M almö] 1977, 
s 3- 4. 

89 Persson, Per-Erik, Musiken gav Lennart, 
27, ett nytt liv. [Reportage om musikterapi vid 
Håkans torps vårdhem.] - Impuls. 1 1 ( 1977) : 
11, s 14- 15. 

90 Akerberg, Yngve, Malmöförmedlingen JO 

90 

år. [Musikerförbundets förmedlingscentral.] 

Musikern. 1977:9, s JO-I 1. 

TEATER OCH FILM 

9 1 Behring, Bertil , Malmös tröstlösa teaterliv. 

- KvP 9/ 11. 
92 - Paret Folke/ Prytz pratar ut om Malmö-
tiden. [Intervju med Gösta Folke och Agneta 
Prytz om deras tid vid Malmö stadsteater.] 

KvP 13/8, 14/8. 
93 Bergström, Britt-Mari e, Tillbaka på sm 
gamla scen som nu har blivit kyrksal. [Intervju 
med Bo Lindström om Hipprodromteatern.] -

SkD 15/1. 
94 Donner, Jarl W , Var modern histrion gör 
mig glad. [Intervju med Gösta Folke, Stads-
teatern.] - SDS 20/5. 
95 Harrie, Jonas, Teaterns "okände" arkivarie 
tror på ett nytt teatermuseum. [Intervju med 
Olof Halvegård om Malmö stadsteaters arkiv.] 

- SkD 29/ 1. 
96 Kaplan, Tony, Farväl och tack för mej! 
[Intervju med Gösta Folke, Stadsteatern.] -

Arb.- SkD 29/5. 
97 - Rolf Rembe säger ifrån: Publiken ska 
inte bestämma vad vi ska spela för något! 

[Intervju.] - Arb. 13/ 1 I. 
98 Laestadius, Lars-Levi, Tre teaterhus. [Bl a 
Malmö stadsteater.] - Entre. 4 ( 1977) :1 , s 

24- 27. 
99 Malmö stadsteater. Mål och riktlinjer för 
verksamheten. M almö 1977. 8 s. 
100 Nu åker dom . . . [Malmö och de fria 
teatergrupperna. Av Lars Åberg .. . ] - Musi-

kens makt. 1977:9, s 16- 17. 
1o1 Palmqvist, Bertil , Nye teaterchefens första 
utspel: Han tackar nej till makten. [Intervju 
med Rolf Rembe.] - Arb. 29/5. 
102 Spela för livet. Fria kulturgrupper inför 
80-talet. [Red:] Erik Rynell & Lars Åberg. 
Sthlm 1977. 244 s. - Bl a : Wiehe, Mikael, Al-
ternativt eller progressivt?, s 158- 168 (bl a om 



de fria grupperna i M almö). - Garderobstea-
tern, barnteatern satt på undantag, s 183-191. 
- Aghed, J an, Socialdemokratin och filmen, 
s 192-1 99 ( filmsi tuationen i Malmö) . 
103 Studioteatern: SSU :arnas kuppförsök svet-
sade oss samman. - Den hialöse. H 4, 1977, s 7. 
104 Stålnacke, Stig Äke, Det fria teaterfolket 
i Skåne. [Artikelserie.] - AB 1977· - Malmö-
grupper: 10/9. Garderobsteatern, intimare kan 
det inte bli. - 24/9. Bollklubben som plötsligt 
började spela Peer Gynt och H amlet. [Studio-
teatern.] - 3/10. "Trots elände och slit är det 
här ett härligt jobb." [Teater 23.] - 8/ 10. 
Oktober slåss för framtiden. _:___ 19/1 1. Teater-
gruppen som tvingades ut i kylan. [Brukstea-
tern. J - 10/ 12. Tidningsteatern. 
105 - Okulturen i Malmö. [Malmö kommun 
och de fri a teatergrupperna.] - AB l 8/8. 
106 Thalia. Programtidning för Malmö stads-
teater. [ l] ( l 977 /78) - Malmö. 
107 W alldov, Lars, Musicalen är ingen ope-
rett! [Musicalgenren på Malmö stadsteater se-
dan 1944.] - SDS 18/9. 
108 "Vi kan inte gömma oss bakom någon" . 
[Bruksteatern.] - Den hialöse. H 4, 1977, s 3. 
109 Vinberg, Björn, Hippodromen. Manegen 
som gjorde Malmö till en snorstad. [Sthlm] 
1977· 44 s. (Akademien för cirkuskonstens be-
varande i Sverige. Cirkulära småskrifter. 7.) 

J. Arkeologi 

110 Odelberg, Andreas, Die ältere Metallzeit 
in Schweden. 1-2. Sthlm 1974-76. (Mono-
grafier utg av Kungl Vitt erhets Historie och 

Antikvitets Ak ademien. 53.) - r. 1974· XI , 
410, [240] s. - 2. 1976. 224 s. - Bl a bd l , 
s 74-82: Malmö; - s 125-127: Tygelsjö; 
s 137: Västra Klagstorp. 

K. Historia 

l l 1 Andersson, H elge, D anska stormen mot 
Malmö - ett blodigt 300-årsminne. - SkD 

14/6. 

112 - Ett 300-årsminne: Sjöslag i Köge bukt 
och på Malmö redd. - SkD 3/7. 
1l3 Bjurling, Hjör dis, Malmö och de skånska 
krigen. Malmö 1977. 95 s. (Småskrifter utg av 
Stadshistoriska avdelningen vid Malmö mu-

seum. r. ) - Perioden 1644- 1679 med beläg-
ringarna av Malmö 1644 och l 677. 
l 14 Bringmark, Gösta, Ordet i din mun är 
ditt. [Malmö och Danmark under andra världs-
kriget.] - Södra journalistföreningen 75 år. 

[Malmö] 1977, s 45-52. 
l 15 Johannesson, Gösta, Skånes historia. 3 
uppi. Lund l 977. 35 l s. - Om Malmö bl a 

S l 19- 125, 157-158, 172- 173, 190-192, 

252-253, 336-337. 
1 l 6 Landahl, Sven, Malmö stod pall i ursinnig 
kamp. [Belägringen 1 677.] - SDS 5/6. 
l l 7 Lauring, Palle, Frederik den anden. -
Frederik 2 - en renässansfurste. [Utställnings-
katalog.] Malmö museum. Malmö 1977, s 8-
20. - Bl a om F :s vistelse på Malmöhus och 
hans förbindelse med Anna Hardenberg. 
l 18 Malmö stads historia. Utg på uppdrag av 
Stadsfullmäktige i Malmö. Huvudred: Oscar 
Bjurling. 2. Malmö 1977. 561 s. 19 pi. Innehåll: 
Tomner, L ennart, Stadens historia 1500-1658, 
s 9-188. - Ersgård, Hans, Stadens historia 
1658-1718, s 189- 348. - Helander, Olle, 
Stadens historia 1719- 1820, s 349-561. 
l 19 Möllevångskravallerna, Malmö. [Intervju 
med Ture Olsson.] - Levande li vet. 1977:2, 
s 2-8. 
l 20 Widerberg, Bertil, Ett klent nummer men 
fullt visligt. - SDS 23/ 10. - Om Malmö och 
Fredrik Il , med anledning av en utställning på 
M almö museum. 

L. Biografi 

121 Holmström, Gustaf, En bok om en skåne-
släkt från hanseaternas Malmö till modern tid . 
[Släktforskningen delvis utförd av Janne Agri.] 

Malmö 1977· 39 s. 
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122 Malmö adresskalender. 74(1977). 441 s. 
- Fortsättning på: Malmö stads adresskalender. 

73(1961). 
123 Malmöiten. [Porträttserie.] - Elbogen. 
7 ( 1977). - Nr 2. Fabian von Fersen, 2 s i fol-
der. - Nr 3. Anna Stenberg, 1 s i folder. 
124 Ottosson, Nils, Hanna Asmund släkten 
från Stångby 400 år. Trelleborg 1977. [4], 355, 
LV s. - Bl a s 344- 345: Per Albin Hanssons 
släkt. 
125 Så var mitt Malmö. [Barndomsminnen 
från forna dagars Malmö berättade för Hans 
Janstad.] Arb.-SkD. - 31/7 Karl Stridh [bl a 
om spanska sjukan]. - 7/ 8 Axel Ljungbeck. -
14/8, 11/9, 20/1 l Hilmer Pettersson. - 21/8 
Sonja Persson. - 28/8 Erik Nilsson. - 4/9, 
16/ JO Alma Schultz, 18/9 Greta Linderoth. -
25/9 Gunnar Johansson. - 2/JO Erik Nilsson 
[bl a om fotbollslaget Dixie i Kirseberg.] 9/ JO 
Leonhard Andersson. - 23/ JO Marta Rosen-
gren. - l 3/ 1 1 Greta Lundgren. 

SARSKILDA PERSONER OCH SLAKTER 

126 Hermansson, C H, Kommunister. En in-
tervjubok. r. Sthlm 1977. 434 s. - S 206- 230: 
Gunnar Ad o I f s son. "Mitt språk är mitt ut-
trycksmedel, mitt verkyg, mitt ansikte." [In-
tervju; bl a om GA:s medarbetarskap i Syd-
svenska Kuriren, Malmö, och hans verksamhet 
som lokalredaktör för Folkviljan.] 
127 Ahlgren, Stig, Komisk självbiografi. l-13. 
- Veckojournalen. 1977:38-49, 51/52. - Bl a 
från förf :s barnaår i Malmö. 
128 Andersson, Mary, Här är min barndoms 
lungsotskåk i Malmö .. . - Expr. l l /9. 
l 29 Arbetarkvinnan Mary skildrar sitt Malmö. 
[Mary Anderssons pjäs "Maria från Borstahu-
sen".] - Den hialöse. H 4, 1977, s r. 
130 Behring, Bertil, Nu vill jag skildra min 
uppväxt i barnrikehusen! [Intervju med Mary 
Andersson.] - KvP 9/10. 
13 l Eriksson, Bengt, Mor och dotter skrev pjä-
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sen Malmö stadsteater inte vågar spela. [In-
tervju med Mary Andersson.] - Musikens 

makt. 5( 1977) :2, s 17. 
132 Möll er, Lotte, Mary Andersson, debute-
rande pjäsförfattare: på teatern skall man få 

valuta för pengarna. - Femina. 34(1977) :15, 

s 74- 75. 
133 Palmgren, Christina, Nöd, svält och an-
dalusisk sherry. [Intervju med Mary Andersson 
om pjäsen "Maria från Borstahusen".] - Vi. 

1977:15, S JO--l I. 
l 34 T engling, Ulla, Marys Maria är en arbe-
tarpjäs. - Aktuellt i politiken (s). 1977:12, 
s 24- 25. 
135 [Intervjuer med Mary Andersson om 
"Maria från Borstahusen" dessutom i:] Arb 

27/2 (Bernt Broström), HD 19/3 (Diana Holm-
berg), DN 6/3 (Claes Sturm), Norrskensflam-
man 5/5 (Malvin Enoksen), Ny Dag 30/3 
(Torgny Schunnesson), SvD 5/ 4 (Ulla-Britt Ed-
berg), SDS 24/I (Annika Gustafsson), SDS 
1 5/ JO ( Peer Johansson) med kompletterande 
uppgifter av Mary Andersson 12/ 11. 
136 Olsson, Ingrid, Greta, en jourhavande 
medmänniska i pension. [Intervju med Greta 
Be h ring - Andersson.] -Arb.-SkD 29/5. 
137 (Berndt, Carl-Erik), Carl-Eric Berndt, bir-
filare och spelman ur Malmös arbetarkvarter. 
- Den hialöse. H 5, 1977, s 6. 
138 Carlenf elt, Per, Erik B o d m a n 
("Kis")t . - Släkt och hävd. 1977:3, s 399. 
139 Larsson, William, Valter Borne mark, 
mångsysslare inom musiken: pianobyggare och 
sångare. [Intervju.] - SkD 28/2. 
140 Lithner, Klas, Ur Malmöhus brottsliga 
förflutna. - Skånska brott och herresäten. En 
antologi ... Sthlm 1977, s J07-117. - Bl a 
om James Bot h w e 11 på Malmöhus 1568-

1573. 
141 Sonander, Björn, Fredrik Il och James 
Bothwell. - Frederik 2 - en renässansfurste. 
[Utställningskatalog.] Malmö museum. Malmö 



1977, s 21-24. - Bl a om B:s fängelsetid på 
Malmöhus. 

142 Nilsson, Frans, Våra ideer lever! Våra or-
ganisationer lever! Vår tidning lever! [Parenta-
tion vid Axel Dan i e 1 s sons grav med an-
ledning av Arbetets 90-årsjubileum.] - Arb. 

6/8. 

143 Persson, Christer, 
[Fingerad intervju med 

Arb. 17/7. 

Frigörelsens timma. 
Axel D anielsson.] -

144 Gordon, Willy, Will y Gordon. [Edited by 
June Rose.] Järna 1976. 112 s. - Med pa-
rallelltext på engelska och svenska. 

145 Palmqvist, Bertil , H an har ritat teater-
historia i över femtio år. [Ludvig Johnson.] 

- Arb. 4/6. 

146 Hallenborg, Nils-Hugo, Harry Jönsson 
- en märklig man. - Kockums info. 20 ( 1977) : 

6, s 23. 

147 Mörling, Ulf, HJ gjorde storverk - efter 
pensionsåldern. [Intervju med H arry Jönsson.] 
- SDS 6/3. 

148 Modeer, Kjell A, " Reklamtecknaren" Axel 
K 1 e i m e r. [Annonsteckningar för vinfirman 

Ad. Faxe & Söner.] - Elbogen. 7 ( 1 977) :4, 3 s 
i folder. 

149 Serner, Gertrud, Fritz Edvard Kär f ve. 
- Svenskt biografiskt lexikon. Bd 21, h ro7. 

Sthlm 1977, s 758- 759. 
150 Lundh-Eriksson, Nanna, Johan Olof Wal-
lin i min by och mitt hjärta. [Barndomsminnen 
från församlingslivet i Bunkeflo.] - Lunds stifts 

julbok. 1977, s 26-37. 

151 Frykenstedt, Holger, & Nibelius, Folke, 
Nanna Lundh-Eriksson död. - SDS 31/12. 

152 Lyttkens, Alice, Leva om sitt liv. Minnen 
från sekelskiftet till 1920. Sthlm 1977. 290, 
[5] s. 

153 Frennstedt, Thorsten, 90-årig Malmö-
konstnär skapar ännu. [Intervju med Gustav 
Malmström.] - Arb. 2/7. 

154 Allt det spännande finns hos arbetarklas-
sen. [Intervju med Birgitta och Thomas Ny-

d ah l.] - Rallarros. H 17, 1977, s 34-36. 

155 Harri e, Jonas, Lena är död. En diktsam-
ling om flickan som hittades döende på Värn-
hemstorget. [Intervju med Gösta Ny d ah l.] 
- SkD 30/9. 
156 Georgsson, Lars-Olof, Var operettprima-
donna under "Hipps" storhetstid. [Intervju 
med Astrid N y g r e n - H e 11 n e r s.] - Arb. 

23/2. 
157 Embreus, Bengt, Karzo går i pension. SDS 
blir utan "fem skrivare". [Karin 0h1 son.] 
- Spalten. Personaltidning. Sydsvenska Dagbla-

dets AB. 1977:7, s 8-9. 

158 Karzo [pseud för Karin Ohlson], Nu tril-
lar bassen av! - SDS 18/ 12. - Barndomsmin-
nen från Mariedalsvägen (Villa Daisy) med 
Kronprinsens husarregemente i grannskapet. 

159 (Orsin, Harry), Harry Orsin, 75, har va-
rit kammarmusikens store PR-man. [Intervju.] 

- Arb. 15/ 1. 

160 Borglund, Tore, [August] P a 1 m i pä-
ronträdet. [Med fingerad intervju.] - Arb. 3/7. 

161 Adrup, [Karl Anders], Nils Poppe -
en hipp påg. [Intervju.] - DN 2/1. 

162 Richter, Jan, & Vinberg, Björn, Nils 
Poppe, 11 dar gammal, lämnades bort för att 

dö ... - Expr. 30/5, 31/5, 1/6. - Bl a (i art 
30/5) om Poppes barndoms-och ungdomsår i 
Malmö. 

163 Svensson, Kaj, "Det är en profet!" sa 
Strindberg. Nils Herman Q u id in g, sociali s-

tisk utopist. - Studiekamraten. 59 ( 197 7) :4/ 5, 

s 34- 37. 
1 64 - Utopisten Nils Herman Quiding. -
Förr och nu. 1977:1, s 45- 49. 

165 Börrefors, Bo, Kommunalråd-politiker i 
centrum. [Intervju med Hans Ro de.] -
SkD I 1/2. 

166 Pilo [pseud för Bengt-Erik Richter], Det 
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får vara ordning och reda i kulturen. [Ulla 

S a n d e 11. J - SDS 2 7 / l r. 
167 Borglund, Tore, Kristen och socialist: 
Rättfärdighet är lösenordet. [Intervju med 
Ingemar Simons so n.J - Arb. 2/5. 
168 Högstrand, Olle, Den okända i s-toppen. 
[Intervju med Anna-Greta Ska n t z.] 
Arb. 3/2. 
169 Larsson, Bengt G, Avklädning på "Rib-
ban" gav första konstverket. [Intervju med Max 
Walter Svan ber g.J - Arb. 19/2. 
l 70 Öhrström, Lilian , "Världen är full av 
stympade eldsjälar". [Intervju med Jacques 

W e r u p. J - DN 9/ 4. 
l 7 l Andersson, Birgitta, Herta [W i r e n J -
radikal så det gnistrar! [Intervju.] - Arb. 3/7. 
l 72 ( Wiren, Herta), Herta Wiren. - Levande 

livet. 1977:1, s 26-3r. 
l 73 Wittenberg, Erich, Dr. J. W o h 1 st e in 
som rabbin och humanist. l862-194r. [Övers 
från tyskan av Edith Schyllander. J Malmö 

1976. 19 s. 

M. Folkkunskap 

174 A [ ndersson], H [ elge], Det fallfärdiga 
huset gammal vattenmölla. - SkD 9/ l l. -

Troligen kvarnhuset till Riseberga vattenmölla 
i Husie, flyttad till området Brägnehus, Skurup. 
175 - Malttorka i Kvarnby borde bli kultur-
minne. - SkD 7/9. 
1 76 Mal mo skifter. l. Bofortegnelser 1 546-
1559. Udg ved Einar Bager af Selskabet for 
udgivelse af kilder til dansk historie. Khvn 1977. 
XII, 290 s. - Bl a rec av Th Munck af Ro-
senschöld i Elbogen, 7 ( 1977) : 1, 2 s i folder. 

N. Geografi 

177 Bager, Einar, Strövtåg i tid och rum. 
M almöhistoriska skisser. [Artikl ar 1931- 197 1, 
huvudsakligen ur SDS.] Red: Kjell A Modeer. 
Malmö 1977. 178 s. - S rn2-178: Längs den 
lange Adelgade. - Från Strandporten söderut. 
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(Bl a om Thottska huset, det äldsta rådhuset, 
Diskonten [riksbankskontor], Jörgen Kocks hus, 
Malmö äldsta kyrka, Dringenbergska gården, 
Flynderborg, Rosenvingehuset, Svartbrödraka-
pellet, Stortorgets "vattenkonst", Claus Morten-
sens hus.) - Se även nr 7 och 79. 
178 Bengt-Påhlsson, Johan, Var rädd om 
Malmö innerstad. - SDS 13/4. 
179 Gasslander, Kurt, Järnegren, Anders, & 

V entura, F osco, Malmötrakten - utvecklingen 
av bosättningsmönster, boendeformer och det 
kapitalistiska produktionssättet under ett sekel. 

Lund 1977. VIII, 428 bl. (Institutionen för 
kulturgeografi och ekonomisk geografi vid 
Lunds universitet. Rapporter och notiser. 45.) 
Duplic. 
180 H ceger, Knut, Ögonkast på Öresund. 

Sthlm 1977· 188 s. - S 38- 47: Skånes huvud-
stad - som skulle bli Sveriges! 
18 l Halmberg, R ikard, Den skånska Öresunds-
kustens medeltid. [Akad avh Lund.] Lund 1977· 
250 s. (Acta archaeologica Lundensia. Series in 
8 :o. 1 1.) - Befästningar, bl a s 43-44 ( Pile, 
T ygelsjö sn) , 133-134, 168-170, 177- 179 
(M almöhus). - Kyrkor bl a s 135-136 (S :t 
Petri) , 138 (Bunkeflo) . - Stadsbebyggelse, 
s 145- 150, 197-201. - Husformer, portar och 
gårdar, bl a 158- 162, 202-207, 211-217 
(Dringenbergska gården, bl as 159- 161, 203-
205, 214- 216). 
182 L indström, Sven, " Malmö - en stad på 
dekis". [" Rivningsraseriet" och nybyggandet. J 
- SDS, Omkretsen, 22/12 1976. - Med diskus-
sionsinlägg 15/ 1 l 977 av Bertil Ahlqvist. 
183 Olander, Britt , Låt gamla Väster leva ! -

Form. 73 ( 1977): 6/7, s 56. 
184 Oxie [härads hembygdsförening, M almö 
fornminnesförening, Limhamns museiförening]. 
- Skånsk hembygdsrörelse. Skånes hembygds-
förbund. Årsbok. 1977, s 13- 20. 
185 Persson, Christer, Från Ingalunda till 
Ingenstans. Skånsk resa. Sthlm 1977· 200 s. -



Bl a s 83-94: På [Nils Herman] Quidings tid; 
- s 120---131: Paul Rosenius. 

l 86 Punkt [pseud för Ragnar Gustafson], 
[Gamla M almöbilder.] - SDS, "Måndags-
serie", 1977· (Forts från föreg år.) 

l 87 Rollof, Yngve, Sveriges inre vattenvägar. 
r. Skåne, Blekinge, Halland, Småland. Sthlm 

1977· 335 s. - Kanalerna i Malmö, s 20-22. 

188 Solat, Michele, Chuchotis et criaillements. 

Lettre de Malmö. - Le Monde. 12- 13/6 1977· 

189 Widerberg, Bertil, Gator i Malmö. Teck-
ningar Vagn Jakobsen. - SDS. - 27/2. Hamn-
gatan. 18/3. Kyrkogatan. 

SARSKILDA BYGGNADER 

190 Dahlgrenska stiftelsen. Kan Dahlgrenska 
[stiftelsen] räddas? [Ledare.] - SDS 3/ l 2. 

191 - Janstad, Hans, Kvinnohuset för de 
"finaste" fattiga. - Arb.- SkD 9/ l. 

192 - Munck af Rosenschöld, Th, Dahlgren-
ska stiftelsen och dess arkitekt [Axel Ander-

berg.] - Elbogen. 7(1977):1, 3 si folder. 

193 Malmöhus. Rosbarn, Sven, M almöhus. 
Från 1400-talets kastell till 1900-talets museum. 
Malmö 1977· 107 s. (En årsbok utg av Malmö 

museum. Arg 7, 1977.) 

194 Niels Kuntzes hus. Andersson, Lars, Lä-
genheter och affärslokaler från 1500-talet. -
El bogen. 7 ( 1977) :2, 2 s i folder. 

195 " Persiska palatset". Larsson, William, Hur 
kunde cigarrfabriken bli " persiskt palats"? -

SkD 21/3. 

196 Residenset. Widerberg, Bertil, Skrämsels 
vita lakan. [Residensets fasadfärg.] - SDS, 
Malmöbilagan, 3 1/ 1 2. 

197 Rönneholm. Magnusson, Erik, Rönne-
holm - gård med historia. - SkD 28/ 7. 

198 Thottska huset. Janstad, Hans, Hör nu 
min bäste Tage Thott: Var du en sutenör? -

Arb. 21/5. 

199 Tusculanum. Andersson, H elge, Tuscula-

num har rivits. - Elbogen. 7 ( 1977) :4, l s i 
folder. - SkD 15/1 r. 
200 - Nu rivs gamla Tusculanum, ett för-
fallet sniffarställ e. - SDS 24/ 10. 
201 Ungdomens hus. Janstad, Hans, Gör Sve-
riges äldsta Folkets hus till ett levande museum 
. .. - Arb. 21/ 8. 
202 - Slå vakt om landets äldsta Folkets hus. 

[Ledare.] - Arb. 4/ 10. 
203 - Ungdomens hus, fritidsgård med anor. 
- Perspektiv på fritid. 1977:1, s 8- 9. 

SARSKILDA ORTER OCH OMRADEN 

204 Kirseberg. T engling, Ulla , Här bodde 
Malmös trasproletariat. - Aktuellt i politiken 

(s) . 1977:12, s 23. 
205 Limhamn. Larsson, Gerhard, Fiskeläget 
genom tiderna. - Limhamniana. l 9 ( 1 977), 

s 23- 27, 29-31, 33, 35-39, 41-47, 49-53, 
55- 56. 
206 Tygelsjö. Holmqvist, Ann-Marie & Lasse, 
Våra skånska bilder. Sthlm 1977. 206 s. -
S 46-60: Tygelsjöbilder. 

KARTOR 

207 Cykelkarta. Malmö. [U tg av] Gatukon-
toret [och] Malmö trafiksäkerhetsförening. 

Malmö 1977. 46x64 cm. 
208 Karta över Malmö. Skala 1 :20 ooo. Upp-
rättad av Malmö stadsbyggandskontor, stads-
ingenjörsavdelningen i januari 1977· Malmö 

1977. 87x95 cm. 
209 Namnregister till karta över Malmö. Utg 
av Malmö stadsbyggnadskontor, Stadsingenjörs-

avdelningen. [Ny uppi.] Malmö 1977· 105 s. 
2 1 o SDS karta över M almö med gaturegister 
och busslinjer. Skala 1 :12 ooo. Ritad av Kjell 
Nilsson, L eif Hantorp. [Ny uppi.] Malmö 1977. 

56X68, 34x 31 cm. 

0. Samhället 

211 Hybelius, Anders, Möllevångens socialde-

mokratiska förening 25 år. 1952-1977. En 
krönika. Malmö l 977. [ 4], 18 s. Duplic. 

95 



2 1 2 Kamraten. Organ för Malmö socialdemo-
kratiska ungdomskrets. Jubileumsutgåva 1917-
1977. Malmö 1977. 8 s. - Bl a: Jönsson, Per-
Olof, Så var det när vi började [intervju med 
Harald Lindvall], s 2. - Jönsson, Per-Olof, 
SSU och kommunalpolitiken under 60 år, s 6. 
2 13 Klagshamns arbetarekommun ( s-förening) 
70 år. 1907-1977. [Utarb av Hilding Claren.] 
Klagshamn 1977. 39 bl. Dupl. 
2 14 Swedner, Harald, Malmövalet analyserat. 
[Kommunalvalet 1976.] - Arb. 25/3, 26/3. -
Med diskussionsinlägg av Anne-Marie Lind-

gren 2/4. 

FORVALTNING, STADSPLANERING 

215 Aurell, Bengt, "Den goda industrijorden". 
- Malmöperspektiv. 1977:2, s 7-8. 
2 16 Boiithius, Gunilla, Ärtsoppsmannen 
Kroksbäck. [Hartvig Söderbergs ärtsoppsserve-
ring och Kroksbäcksmiljön.] - Arb. 6/8. 
217 [Christiansson, Lars], Varför måste Rör-
sjöplanen försvinna? [Rivning av äldre bebyg-
gelse i Malmö.] - KvP 1 7 / r. 
218 Förslag till redovisning av den fysiska 
riksplaneringens planeringsskede i Malmö kom-
mun. Januari I 977. [U tg av] Malmö stadsbygg-
nadskontor. Malmö 1977. [2], 13, 6 s 12 bl. 
(Malmö kommunfullmäktiges handlingar. Bi-
hang 68. 1977. Bil A.) - Kap. 1 publicerat 
separat under titeln "Kommunöversikt". Se 
nr 224. 
219 Gaturegister för Malmö. [Gatuadress, fas-
tighetsbeteckning och koder för fastigheter i 
Malmö.] [Utg av] Drätselkontoret, [Plane-
ringsavdelningen, Statistikenheten.] 

1976 138 s. 
Malmö 

220 Gennser, Margit, Offentliga sektorns styr-
ning. - SDS 13/ ro. - Med diskussionsinlägg 
24/ ro av Egon Göransson. 
221 Gågator i Gamla stan. [Utg av] Gatu-
kontoret och Stadsbyggnadskontoret i Malmö. 
Malmö 1977. 31 s. 2 pi. 1 karta. 
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222 Kellgren, Nils, Malmö höjer skatten och 
hoppas. 26 ooo människor har flyttat ut. -

Affärsvärlden. 1977 :43, s 19- 20. 
223 Kirseberg. Dispositionsplan. [Utg av] 
Malmö stadsbyggnadskontor, Översiktsplaneby-
rån. Malmö 1977. 69 s. 1 karta i ficka. 
224 Kommunöversikt. Februari 1977. [Utg 
av] Malmö stadsbyggnadskontor. Malmö 1977. 
34,5 s. 1 karta. (Malmö kommunfullmäktiges 
handlingar. Bihang 68. 1977. Bil A.) - Utgör 
kap 1 av nr 218, "Förslag till redovisning ... " 
225 Lundström, Tore, Malmö kommuns bud-

get för år 1978. - Malmöperspektiv. 1977 :2, 
s 13-15. 
226 Oxievång, Malmö. (Plan:s aktuella plan.) 

- Plan. 31 ( 1977) :5, s 336-337. 
227 Sandberg, Bernt, & Thuresson, Bill, Kom-
munala besvärsnämnder - med speciell inrikt-
ning på Malmö kommuns besvärsnämnd. [Exa-
mensarbete i] Kommunalrätt. Socialhögskolan, 
Lund. Lund 1976. 41 bl. Duplic. 
228 Sydvästra Skånes kommunalförbund. In-
formation. 1977:1-Malmö. 
229 Tidman, Eva, Lägenheter i Rosengård 
blir kommunala kontor för Malmö. - Kom-
munal tidskrift. ro ( 1977) :11, s 26- 27. 
230 Vad gör vi i Malmö 1977? Presentation 
av innehållet i 1977 års budget. [Utg av kom-
munstyrelsen.] Malmö 1977. 49 s. 
231 Wiedenhoeft, Ronald, Malmö: The people 
said no. [Gamla stadens trafikproblem.] -
Scandinavian Review. 65(1977) :1, s 12-17. 
232 Yngvesson, Nils, Lantbruket och samhälls-
planeringen i Malmö-regionen. - Lantmästa-
ren. 1977 :4, s 26-28. 
233 4 skissförslag till byggnadsförnyelse i Lim-
hamn. [Utg av] Malmö stadsbyggnadskontor, 
planavdelningen. Malmö 1977. 43 s. 

RATTSVASEN 

234 Amaltheamannen 90 år. [Intervju med 
Anton Nilson.] - Arb. 11/ 1 r. 



235 Bendroth, Anders, Österport - fängelse 
utan murar. [Reportage.] - Arb.-SkD 24/4. 

236 Blomberg, Claes, Anstalten i Tygelsjö ser 
ut som en trädgård. [Reportage från kriminal-
vårdsanstalten i Tygelsjö.] - SDS 5/6. 

237 Heijbel, Matts, Syndikalister i Härnösand 
1917: storma fängelset! Frita Anton Nilson. 
[Intervju med Anton Nilson, bl a om Amalthea-

attentatet.] - Arbetaren. 56 ( l 977) :29, s 3. 

238 ]anstad, Hans, Här gjordes bomben i 
Amalthea-dramat! [Gårdshus vid Tomgatan 

40.] - Arb. 8/5. 

239 Kroman, Erik, Dansk-svensk samarbejde 
om udgave af Malmos reldste raadstueprotokol-
ler og tingb0ger. - Nordiske arkivstudier tileg-

net H arald Jorgensen den 3. januar 1977· Khvn 
1977, s 263-268. 

240 Larsson, Stig, & Månsson, Sven-Axel, 
Svarta affärer i Malmö. - Svenskt rättsforum. 

1977:2, s 24-26. 

241 - & - Svarta affärer i Malmö. Ett tvär-
snitt av brottslighetens organisation och um-

gängesformer. - Vår lösen. 68( 1977) :3/4, 
s 178-182. 

242 Lithner, Klas, Ur Malmöhus brottsliga 
förflutna. - Skånska brott och herresäten. En 

antologi ... Sthlm 1977, s ro7-117. - Bl a 
om mordet på Hans Canon 1837. 

243 Malmström, Lasse, Anton Nilson (90 år 
i dag) är fortfarande på marsch. [Intervju, bl a 
om Amaltheaattentatet.] - AB l l/1 r. 

244 Pildammsdråpet. - Nordisk kriminalkrö-
nika. Utg av Nordiska polisidrottsförbundet. 
Huvudred: 0 Heiman. Gbg 1977, s 121-128. 

245 Sourander, Bobi, "Amaltheamannen" 
minns efter 90 år. [Intervju med Anton Nilson.] 

- DN 12/1 r. 

246 Svarta affärer. - Levande livet. 1977:3, 
s 3-8. Med kommentar av Stig Larsson, 

s 9-11. 

SOCIALA FRAGOR 

247 Boiithius, Gunilla, Människor handlar när 
de kan förändra sina liv. [Intervju med Harald 
Swedner om Kroksbäcksprojektet.] - AB l 1/6. 

248 Bolin, Anders, Skånstad, Svea, & Svan-
ström, Leif, Servicecentra - för vem? Några 
resultat från en studie i Malmö. - Socialmedi-

cinsk tidskrift. 54(1977) :2, s 85-9r. 

249 Bostadsbyggnadsprogram 1977-8 l för 
Sydvästra Skåne. [Utg av] Sydvästra Skånes 

kommunalförbund. Malmö 1977. [3], 23, [4] bl. 

250 Börrefors, Bo, Daghemmen är komplement 
till föräldrarnas fostran. [Intervju med Margit 
Palm.] -- SkD 22/r. 

25 l Crona, Lars, Malmö Folkets park. Skröp-
lig bakom den glittrande fasaden . .. - KvP 

25/4. Följdartiklar 26/4, 28/4. 
252 Dahlin, Berndt-Olof, Periodkort och fria 
resor gör färdtjänsten billigare. - Socialt fo-

rum. 13(1977):1, s 25-29. 
253 Erichs, Karsten, Trots växande bostads-
brist: Här är det tomt! [Kroksbäck.] - Vår 

bostad. 1977:5, s 21-23. 
254 Erixon, Lennart, & Mallander, Ove, Ett 
försök till en samhällsekonomisk bedömning av 
det sk Östergårdsprojektet. [Utarb vid] Natio-
nalekonomiska institutionen, Lunds universitet. 

Sthlm 1977· 334 s. (Statens råd för byggnads-
forskning, Stockholm. Rapport R 7: l 977.) 

255 Fridh, Berit & Hans, Möllesving och 
andra ting i Skåne 1650-1750. Malmö 1977. 
317 s. - Bl a s 123-133: Inblickar i pestens 
Malmö [17ro--1712]; - s 141-151: Besök i 
Malmö barnhus. 

256 Förslag till barnomsorgsplan 1978-1982. 
M almö kommun. Malmö 1977· - r. [3], 30, 
[2] s. - 2. [100 s.] l kartbl. 

257 Hult, Christine, Servicecentrum Rosen-
gård. [Dagcenter för pensionärer.] - Arbets-
terapeuten. 1977:3, s l 1-12. 

258 Hårde, Ulla, "I Kroksbäck är ni för revo· 
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lutionära''. [Reportage om Kroksbäcksprojek-

tet.] - SDS 13/9. - Med inlägg från forskar-

laget Kroksbäcksprojektet och genmäle av Börje 

Johansson 16/9. 

259 - Varför händer inget med Kroksbäck? 

[Reportage.] - SDS 19/2. 

260 - & Rune, Gunilla, Hos Sofiorna har 
barnen fått en identitet. - Vem tar nu ansva-
ret? [Reportage om Sofia-verksamheten i Ro-

sengård.] - SDS 4/4. 

261 !MU 77. Innemiljöutredningen. R apport 
från inventering och projektering av 64 försko-
lor och fritidshem. [Utg av] Malmö socialför-
valtning. Malmö 1977· - r. [22] s. - 2. 107 s. 

- 3· 136 S. - 4· I 16 S. 

262 Jarnbring, Bengt, Fritidsgårdar och fält-
assistenter. - SDS 15/8. (Även pub! i Arb. 
27/8.) - Med genmäle av Ulf Albertsson i 
SDS 26/8 och svar av Bengt Jarnbring 2/9. 

263 Kolbus, Diethelm, Något om fattigvård/ 
barnavård från dess uppkomst till 1900-talets 
början (med särskild hänsyn till förhållandena 
i Malmö). [Examensarbete i] Rättskunskap, 
socialrätt. Socialhögskolan i Lund. Lund 1977. 
28 bl. Duplic. 

264 Lappalainen, Pauli, Stora beslut och små 
människor. [Fosterbarnsfrågor på Socialförvalt-
ningens famil jevårdssektion.] - Synpunkten. 

14( 1977), s 5-8. 

265 Lindholm, Kerstin, Fyra pionjärprojekt 
med samhällsarbete. En jämförande analys. 
Sthlm 1977. 216 s. (Socialstyrelsen redovisar. 
1977:9.) - Bl a om Östergårdsprojektet. 

266 Lundahl, Stig, & Gundel, Margareta, Låt 
inte Kroksbäck dö! - Arb. 3/3. 

267 Lundqvist, Viveka, & W ettlen, Annika, 
Spädbarn på daghem. [Malmö.] Trebetygsupp-
sats i psykologi. Beteendevetenskapliga institu-
tionsgruppen vid Lunds universitet. Lund 1977· 

54 bl. Duplic. 
268 Lägesrapport från Kroksbäcksprojektet. 
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U tarb av Gustav Alexandersson . . . Malmö 

I 977- I 84 bl. 5 pJ. 

269 Lövden, Lars-Erik, Stödet till förenings-
livet. [Sofia-verksamheten i Rosengård.] 

SDS 27/4. - Med diskussionsinlägg 16/5 av 
Marie Andersson, Irene Johansson och Eja 
Luostarinen. 

270 Malmö Fritidsnämnd. Förslag till mål och 
riktlinjer. Malmö 1977. [2], 66, 4 bl. 

271 Malmö socialförvaltning. Förvaltnings-

handbok. Malmö 1976-n 87 bl.+ l 5, [ 4] s. 

272 Nelson, Eva, Sofia går i Rosengård. [So-
fia-verksamheten.] - Miljötidningen. 1977:2, 
s 20-21. 

273 Nilsson, Brittmarie, & Wilander, Ulf, 
K artläggning av utbildningsnivån hos sjukvårds-
biträden inom M almö sjukvårdsförvaltning för-
delat på: Malmö allmänna sjukhus (MAS), 
Malmö östra sjukhus (MÖS), Värnhems sjuk-

hus (VÄ S) . [Lund] 1977- 27, [89] bl. Duplic. 
- Utgör bilaga till nr 2 7 4 

274 - & - L agen om rätt till ledighet för 
utbildning, kopplad till fältundersökning genom-
förd vid Malmö sjukvårdsförvaltning. [Exa-
mensarbete i] Rättskunskap, arbetsrätt. Social-
högskolan, Lund. Lund 1977. [2], 26, [7] bl. 
Duplic. 

275 Nilsson, Christer, Folkparkerna - är de 
verkligen "folkets park"? [Malmö och Trelle-

borg.] - Scen och salong. 62( 1977) :8, s 14-16. 

276 Nilsson, Frans, Kan inte detta arbete få 
fortsatt förtroende? [Malmö Folkets park.] -
Arb. 2/7. Med diskussionsinlägg av Bertil Hall-
berg 12/8. 

277 Nilsson, Gunnar, Effektivt förebyggande 
arbetarskydd i M almö hamnar. - Transport-

arbetaren. 1977:7, s 27. 

278 Olsson, Lars, Barnarbete i svensk tobaks-

industri 1800-1925. Lund [1977] . 12 bl. Dup-
lic. - Bl a med intensivundersökning från 
Suells/Kockums tobaksfabrik i Malmö. 



279 Olsson, Stefan, "Vårdsvängen" inom Mal-
mö socialförvaltning. [ Sofiedals ungdomshem.] 
Uppsats för bitr psykologexamen. Lunds univer-
sitet. Lund 1977. 20, [4] bl. [12 s.] Duplic. 

280 Palmkvist, Karin, En djurgård mitt inne 
i stan. Malmöbarnens fri tidsparadis. [ Almviks 
djurfritidsgård.] - HD 30/7. 

281 Persson, Per-Erik, Bondgården mitt in-
ne i miljonstaden Malmö. [Almviks djurfri -
tidsgård.] - Impuls. 11 (1977) :6/8, s 26-27. 

282 Ronnby, Alf, Ny social miljö genom ökad 
självaktivitet. Lund 1977. 96 s. - Socialt fält-
arbete i stadsdelen "Lyckan" (Rosengård och 
projekt SOFIA) . - Förkortad och omarb ver-
sion av Flemström & Ronnby, Socialt fältar-
bete. (Se M almöbibliografien 1975, nr 255.) 

283 - Socialpolitisk kritik. Lund 1977. 202 s. 
- Bl a: "Medborgargardet" i Rosengården, 
s 49-53. (Tidigare publ i Socionomförbundets 
tidskrift. 1976:2, s 12-14, 18.) - Grannskaps-
arbete för folket, ej för manipulerade terapeuter 
[Sofia-projektet i Rosengård], s 136-139. (Ti-
digare publ i Socionomen. 1974:18, s 6-7.) -
Samhäll sarbete - teori och praktik, 1-3 [bl a 
Sofiaprojektet i Rosengård], s 146- 165. (Ti-
digare publ i Socionomförbundets tidskrift. 

1976:3, s 14- 17; 1976:4, s 15- 19; 1976:5, 
s 12- 15.) 

284 - Sveket mot SOFIA. - Ståndpunkten. 
1977:1, s 3-5. 
285 Roas, Bengt-Ake, K ommunikationer, rol-
ler och konflikter. Ett kartläggningsarbete .. . 
som kan ligga till grund för ett förändringsar-
bete vid skyddskonsulentexpeditionen i M almö 
distrikt. [Examensarbete i] Social metodik, So-
cialhögskolan i Lund. Lund 1977. 38 bl. Duplic. 

286 Roas, Hans-Edvard, Gullviksborg i Malmö 
- vårt jämförelseområde. En rapport från 
Kroksbäcksprojektet. [Utg av] Sociologiska in-
stitutionen, Lunds universitet. Lund 1977. 75 s. 

287 Rosengårds gårdsföreningar tar kamp för 

hotade "Sofior". [Sofia-verksamheten.] - Den 

hialöse. H 5, 1977, s 5· 

288 Social jour. Rapport från en försöksverk-
samhet. Sthlm 1977. 1 14 s. (Socialstyrelsen re-

dovisar. 1977+) - Malmö bl as 24-27. 

289 Ståndpunkten. [Utg av Peter Andersson, 
Jiirgen Lindemanntel, Siv Nyström, Socialför-
valtningen.] 1977:1- Malmö. Duplic. 

290 Sund beck, Mats, SOFI-orna efter baksla-
get: Ryktet om vår död överdrivet. [Sofiaverk-
samheten i Rosengård.] - Den hialöse. H 6, 

1977, s 3· 
291 Sörman, Maria, Waltenberg, L ili th, & 

Wieslander, Christina, Arbetsrättslagstiftning i 
introduktionsprogram för nyanställda. En un-
dersökning vid tre arbetsplatser i Malmö- Lund 
[Kockums varv i M almö, Lunds universitet och 
Sjukvårdsförvaltningen i Malmö]. Uppsats i 
arbetsrätt. Socialhögskolan i Lund. Lund 1977. 
[3], 70 bl. Duplic. 

292 Vem bryr sig om Kroks bäck? [Av] K roks-
bäcksgruppen. - Arb. 5/2. 

293 Werner, Cecilia, Malmöbarn lär lantbruk 
på Almvik[ s djurfritidsgård]. - SDS 12/8. 
294 Widerberg, Göran, Ett jobb betyder så 
mycket - även för en kulturarbetare! [För-
medlingsarbetet för kulturarbetare vid arbets-
förmedlingen i M almö.] - Arbetsmarknaden. 

1977:21, s 12- 13. 
295 Will iam-Olsson, Ulla -Stina, Barnomsorg 
- en fråga om planering. - Synpunkten. 

14( 1977), S I l- 13. 
296 De äldre i sydvästra Skåne. Sociala syn-
punkter för regional planering. [Utg av] Syd-
västra Skånes kommunalförbund. Malmö 1977. 
31 s. 

P. Tekni k, industri , kommunik ationer 

297 Lindell , Bengt, Datainformation för ut-
ryckningsändamål prövas av Malmökåren. 

Brandförsvar. 14( 1977) :4, s 30, 32. 
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BYGGNADSTEKNIK OCH KOMMUNALTEKNIK 

298 Nihlen, Björn, Lågenergihus som får 
värme från sol, vatten och luft . [Termoroc-
huset i Limhamn.J - Teknik för alla. 37 

(I 977) :3, S 52-53. 
299 Nilsson, Kjell, Regional avfallshantering i 
sydvästra Skåne. [Bl a Malmö avfallsverk och 
Spillepengs avfallsupplag.] - Stadsbyggnad. 

43 ( I 977) :4, S 49- 53. 
300 - Vattenskydd vid avfallsupplag - till-
lämpningsexempel från sydvästra Skåne. [Bl a 
Spillepengs avfallsupplag.] - Vatten. 33 
(1977):2, s 188-198. 
301 Rau, Hans, Solenergin - så kan den ut-
nyttjas. Svensk bearbetning: Sven Ydell. Malmö 
1977. 238 s. - S 131-133: Termoroc-huset i 
Limhamn. 
302 Sjölundabygget har startat. [Tredje etap-
pen av Sjölunda avloppsreningsverk.] - Asfalt-
blänk och vattenstänk. 1977:4, s 8-11. 
303 Strömvall, Lennart, Ormen Långe, fördel-
ningsledning för fjärrvärme. - Servicen. 1977: 1, 
s 12- 13. 

Oresundsförbindelserna: 

304 Christensen, Per, Ny opinion för Öresunds-
bro. - SDS 20/6. - Diskussionsinlägg 1 /7 av 
Barbro Melander, 26/7 av Per Christensen, 6/8 
av Bertil Hulten, 17 /8 av Per Christensen, 6/9 
av Barbro Melander, 11/9 av Sten Sjöholm. 
305 Jarlås, Jan Erik, Energi och vägar. [Tun-
nel eller bro.] - Byggmästaren. 1977 :7 /8, 
s 25- 26. 
306 Kubu, Mert, & Wallmark, Matz, Örestad 
- drömmen som sprack. Öresundsreportage. -

DN 26/3. 
307 [Om Öresundsförbindelserna dessutom le-

dare bl a i:] SDS 7/1, SkD 20/3, 25/7. 

KOMMUNIKATIONER 

308 Jönsson, Leif, Cykelplanen för Malmö. 
[Cykelleder.] - Asfaltblänk och vattenstänk. 
1977:1, s 12-13. 
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309 Lundberg, Stellan, Busslinjenät och be-
byggelse i medelstora städer. [Umeå, Malmö, 
Landskrona.] [U tg av] Statens råd för bygg-
nadsforskning. Sthlm 1977. - 1. 204 s. 1 1 pl. 
- 2. Restidsanalyser. 61 s. - 3. Reseuppoff-
ringsanalyser. 61 s. 

Järnvägar, spårvägar: 

3 JO Diehl, Ulf, De sista svenska ångloken. En 
bildkrönika. Sthlm 1977. 2 15 s. - S 8- 20: 
Malmö- Ystad-Simrishamn, Malmö-Tome-
lilla , Malmö-Falsterbo. 
311 Larsson, Kenneth, Malmötrafiken i nya 
spår. [Reportageserie om nedläggningen av 

spårvägstrafiken.] - KvP 9/5, rn/5, 11/5, 16/5, 

I 7/5. 
312 Karlsson, Lars Olov, Spår av ett sekel. En 
bildkavalkad över Sveriges spårvägar under 
hundra år ... Malmö 1977. 167 s. - Talrika 
bilder av och uppgifter om Malmö spårvägar. 

Sjöfart: 

313 Det gäller att sälja Malmö hamn. 
[Ledare.] - KvP 19/8. 
314 Malmö hamn knutpunkt för energitillför-
sel. Alternativa lösningar förberedda: Barse-
bäcksvärn1e eller naturgas? - Malmö hamn. 
1977:1, s 4-5. 
315 Malmö kommun köper Limhamn och ön. 

- Malmö hamn. 1977:2, s 2. 
316 Persson, Tore, Sjöberg, Wiens, Palm och 
andra färgstarka, sjöbjörnar. - Limhamniana. 

19(1977), s 72-73, 75, 77, 79- 83, 85- 87, 89, 
9 1. - Bl a skeppsredarna Gustaf och Gottfrid 
Sjöberg, Oskar Hjalmar Wiens och Rudolf Wil-
liam Palm. 

Flygtrafik: 

31 7 Andersson, 
[Limhamn.J 

177:1/2, s 13-24. 

L ennart, AB 
Flyghistoriskt 

Flygindustri. 
månadsblad. 

318 Sundström, Ake, 

rup. - SDS 25/ 2. 
Bullerzonen kring Stu-



Q. Ekonomi och näringsväsen 

319 Detaljhandeln i Malmö 1975· Omfattning, 
struktur, utveckling. [Utg av] Malmö stads-
byggnadskontor, planavdelningen. Malmö 1977· 
[ 4], 40, [ 2 2] s. 5 kartor. Duplic. 

320 Generös kommun satsar på verksamhet av 
värde. [Svenska brukshundsklubbens Malmöav-
delning.] - Brukshunden. 38( 1977) :5, s 12-
13, 29. 
32 1 Hansson, Roland, Pildammarna. [Sport-
fiske.] - Fiskejournalen. 4 ( 1977) : ro, s 41. 

322 Möbler och möblering i unga hushåll. 
[Undersökning i två bostadsområden i Malmö.] 
- Vällingby 1977. 87 s. (Konsumentverket. 
Rapport. 1977 :2.) 

323 Nilsson, Sven, Förvaltningen av Malmö 
kommuns jordbruks- och skogsegendomar. -
Lantmästaren. 1977:4, s 29-32. 

324 Näringslivsprogram för Malmö. [Utarb 
av] lndustrimarksgruppen. Malmö 1977. [4], 
38 bl. Duplic. 

325 Olsson, Mats, Posthuset i Malmö 70 år. 
- Föreningen Postfolket. Årsbok. 45 ( 1977), 
s 85-90. 

Parker: 

326 Blomqvist, L ennart, Parken i Lugnet. 
[Planerat parkområde i stadsdelen Lugnet.] -
Asfaltblänk och vattenstänk. 1977:1, s 8-9. 

327 Holmqvist, Ann-Marie & Lasse, Våra 
skånska bilder. Sthlm 1977. 206 s. - S 35-45: 
Stadens gröna band. [M almö parker.] 

Hotell och restauranger: 

328 Andersson, Helge, Utvärdshuset Johan-
neslust vid Sallerupsvägen. - Byahornet-Skåne-

land. 36( 1977) :3, s 14-16. 
329 Frithiof sson, Bengt, Klassiska krogar. 
Teckningar: Sven Ryden. Sthlm 1977. 158 s. -
S 125-129: Kramer, M almö. - S 130-136: 
Savoy, Malmö. 

330 Gertten, Magnus, Johanneslust oförändrat 
men "buslivet" är historia. - SDS 16/6. 
331 Selin, Gunnar, Aktivt medbestämmande 
vid sanering av företag. Lund 1977, 117 s. -
S 91-108: Hotell S:t Jörgen, Malmö. Intervju 
med VD, Ingvar Gustavsson. 

SARSKILDA FORETAG 

332 Anderssons Musik i Malmö AB. Sjöqvist, 
Gunnar, Att köpa skivor i Sverige. [Intervju 
med Åke Andersson, Anderssons Musik AB.] -

Musikrevy. 32(1977):5, s 280-281. 
333 Ferrosan. Larsson, U [lf], Från ide till pro-
dukt. Specialarbete om Ferrosan. Malmö 1977. 
1 o bl. Duplic. 
334 - Törner, Pär, & Wannerdt, ]an-Erik, 
Att få grepp om företagets ekonomi. Erfaren-
heter från Ferrosan. [Utg av] Svenska arbets-
givareföreningen. Sthlm 1977. 23, [1] s, (Med-
bestämmande i företaget. 1 o.) 
335 Hedbergs Bil AB. Larsson, William, Efter 
50 år i branschen: Det är något visst med 
T-Forden. - SkD 24/12. 
336 Heimer & Co. Tre och ett halvt plan och 
13 skyltfönster. - Järnhandlaren. 1977:5, s 6. 
337 Kockums. Förfinad teknik för gasbåtar. 
- Kockums info. 20( 1977) :5, s 6-7. - Även 
publ i Gasnytt. 1977:2, s 8-9. 
338 - Larsson, William, Där tvåöresbadet en 
gång låg sitter nu Kockums hjärntrust. - Ut-
sikten. 5(1977):1, s 6-11. 
339 - Nils-Hugo Hallenborg om naturgas-
projektet: "Det kan ge tiotusentals jobb mom 
flera utsatta branscher" . [Intervju.] - Koc-

kums info. 20(1977) :5, s 14-15. 
340 - Plate, Richard, Konkurshotade Koc-
kums: Gasfartygen kommer - men vi behöver 
tid. [Intervju med Nils-Hugo H allenborg.] -
SvD 12/ 12. 
341 Malmö Varubelånings AB. Widerberg. 
Bertil, Uppstoppade elefanter duger inte. -
SDS, Malmöbilagan, 8/ 1 o. 
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342 PLM. Grundström, Gunnar, PLM: burk-
arna grönskar - men visionerna vissnar. -

V eckans affärer. 13( 1977) :32, s 18- 19. 
343 - Gustafsson, Nils, Ulf La urin optimist 
- medbestämmandet kan bli exportvara. [In-

tervju. J - SDS 5/ 1. 

R. Idrott 

344 Alexandersson, Kurt, När "Krigarn" lo-
vade mig ett kok stryk! [Anders Wilhelm (Wi l-
li am) Kreigsman.J - MAI-Kalendern. 1976, 

s 38- 40. 
345 Casius [pseud för K aj Nohrborg], Hon 
förde in leken i svensk gymnastik. [Intervju 
med L eida Leesment om Gymnastikföreningen 
Malmöflickorna.] - SDS 25/4. 
346 Fredin, Curt, Stort stadionområde. Foto: 
Göran Stangenberg. - Fritid i Sverige. 

7 (1977):6, S II6-118, 139. 
347 Från badmintonsportens barndom: "När 
skönheten kom till byn". - Spela badminton. 

1977:3/4, s 5-6, 9. - Ragnar Ekman och bad-
mintonsportens Sverigepremiär i M almö och 
dess första år där. 
348 Gustafson, Jan, & Malmström, Håkan, 
60-åringen satsar på ungdomarna ! [M almö 
boll- och idrottsförening ( MBI ). J - SDS, Mal-
möbil agan, 1 / IO. 

349 H oughton, Bob, "I 977 var mitt hårdaste 
år i Sverige." [MFF och Allsvenska serien.] -

Mål! 1977/78, s 61-63. 
350 Kihlberg, Morgan, Brottningens historia 
och legendariska brottare. Göteborg 1977. rn9 s. 
- S 75-91. Johan "Snövit" Richthoff - en 
troende kristen. - S 99- 100: Gustaf Freij. 
351 Larsson, Will iam, Vi sparade inte precis 
på kulor och krut. [Malmöjournalisternas skyt-
teklubb. J - Södra journalistföreningen 75 år. 

[Malmö] 1977, s 32-34. 
352 Den magiska bollen. En läsebok om fotboll 
av Tore Nilsson. Sthlm 1977. 255 s. - Bl a: 
Sköld, Bo, Gå på match [M almö stadion], 
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s 20-23. - [Nil sson, Tore], Eric Persson, som 
skapade Malmö FF, s 68-72. - Svenning, Olle, 
Sveriges enda riktiga lag [MFF] , s 86-88. -
Werup, Jacques, Malmö på jorden [dikt om 
MFF] , s 89. - Ericsson, Lars C G, Bosse Lars-
son - "Sveriges Beckenbauer", s 226-229. 

353 Malmström, Håkan, Hotad till liv et, av-
stängd, avskydd - ångrar ingenting. [Intervju 
med MFF-tränaren Bob H oughton.J - SDS 

16/rn. 

354 - Kir seberg 40-åring för och med ung-
dom. [Kir sebergs IF. J - SDS 4/ 1 1. 

355 Malmö Boll- och Idrottsförening 60 år. 
1917- 1977. Red : Håkan Malmström. Malmö 

[1977]. 67 s. 
356 Malmö gymnastik- och fäktklubb fyller 
100 år. - Gymnastikbladet. 56( 1977) :7, s 3, 18. 

357 Palmer, Calle, MFF-förhoppning 1977: 
fritt fram för försvarsspelare nytt guldrecept. -

Fotbollboken. 1977, s 32-34. 

S. Krigsväsen 

358 Andersson, H elge, "Det vackra, ljusa min-
net av de käcka kronprinsarna . . . " [Kronprin-
sens husarregemente.J - Elbogen. 7 ( 1977) :3, 
4 s i folder. 

359 - För 50 år sedan miste Malmö sina blå 
husar,er. [Kronprinsens husarregemente. J 

SkD 25/9. 
360 Bergman, Bill, "Zacke". [Knut Zachrisson 
som chef för F. IO bl a på Bulltofta under 2 :a 
världskriget.] - Flyghistoriskt månadsblad. 
1977:1/2, s 4-6 (med fotografier och förteck-
ning över flygplans 7-12). 

361 Dahlin, P 0 , Samhället, försvaret och 

Lv4. - SDS 26/9. 

362 Försvarets fredsorganisation. Slutbetän-
kande. 2. Armen och del av marinen. Sthlm 

1977. 124, 21, [3] s. (Ds Fö 1977:3.) - För-
slaget om förflyttning av Lv4 bl a bl 56-58, 
113-114, bilaga 1, bl 16-17. 



363 Hallqvist, P 0, Satsa på skånskt pansar 
och flytta Lv4 till Ystad. - KvP 26/9. Debatt-
inlägg av Olle Aulin. 30/9. 

364 Holmqvist, Eric, Tänk på personal och 
värnpliktiga: Behåll Lv4 och P]! - Arb. 29/8. 

365 Peo [pseud för Per-Olov Dahlin], Lv4 
behövs i Malmö. [Ledare.] - Lv-fyringen. 

19( 1977) :3, s 3· 

366 Sjöberg, Arne, Framsynta skåningar bil-
dade redan 1935 luftförsvarsförening. [Malmö 
luftförsvarsförening.] - Civilt försvar. 40 
( 1977) :8/9, s 188- 192. 

367 Zätterström, Wilhelm, Militär nedrustning 
för 50 år sedan. - SDS 27/ 7. - Bl a om Kron-
prinsens husarregementes avveckling. 

368 Aberg, Hans, Farväl, du ärofulle husar. 
[Kronprinsens husarregemente.] - SDS, Mal-
möbilagan, 15/ 1 o. 

369 I 977 - ännu ett jubileumsår - luftvär-
net i Sverige och Lv 4 - 35 år. [Historik över 
Lv 4.] - Lv-fyringen. 19( 1977) :1, s. 1, 5. 

U. Naturvetenskap 

370 Berglund, Björn E, Håkansson, Sören, & 

Lagerlund, Erik, Radiocarbon-dated mammoth 
(Mammuthus primigenius Blumenbach) finds 
in South Sweden. - Boreas. 5 ( 1976) :3 s 1 77-
191. - S 179- 181: Lockarp. 
371 Fritzon, Amelie, & Nordquist, Elisabeth, 
Fyto- och zooplanktonsamhällenas förändringar 
under vintern och våren 1974 i några konst-
gjorda grundvattensjöar. 20 p-arbete [vid Lim-
nologiska institutionen, Lund]. Lund 1976. [2], 
29, [52] bl. Duplic. - Bl a undersökningar i 
Dammen (f d kritbrottet) i Södra Sallerup. 
372 Frostin, Ernst, Forntid här hemma. Från 
Limhamns krokodil till Hököpinge viking. Bil-
der ur södra Oxies förhistoria. Lund 1977. 
1 99 s. ( Oxie härads hembygdsförenings årsbok. 
5-6.) - Bl a om krokodilskalle funnen i Lim-
hamnskalkstenen, s 5. 

373 Gustafsson, Ove, & De Geer, Jan, Skånes 
större grundvattentillgångar. Sthlm 1977. 46 bl. 
2 kartbl. - Bl 11-14: Malmö-Trelleborgsom-
rådet. - Bl 15- 18: Alnarpsströmmen. - Bl 
26-28: Vombslätten [och vattenverket 
Vomb]. 
374 Kraft, John, Framgångsrik mistelsådd 
Skåne. [Fredriksbergs gård vid Malmö.] -
Svensk botanisk tidskrift. 71 ( 1977) :1, s 65-67. 
375 - Misteln, Viscum album, och ekmisteln, 
Loranthus europaeus. - Skånes natur. [Kon-
taktbladet.] 64( 1977) :1, s. 7-17. - S 14-17 
om mistelbeståndet vid Fredriksbergs gård. 
376 Lilj egren, Ronnie, Jättehjorten och dess 
senglaciala miljö. - Limhamniana. 19( 1977), 
s 5 7-63, 65. - S 62-63 om ett ben av jätte-
hjort, skänkt till Limhamns museum. 
377 Nihlgård, Bengt, Bokskogen - en översikt 
över bokskogens ekologi med anknytning till 
"Torups bokskog". Utarb av Bengt Nihlgård 
under red av Anders Carls ten. M almö [ l 977]. 
22 s. 
378 R egional luftmiljö. Försök till beskrivning 
av nuvarande respektive framtida luftmiljöför-
hållanden. [U tg av] Sydvästra Skånes kommu-
nalförbund. Malmö 1977. 47, 8, [2], 27 s. 

V. Medicin 

379 Dahlin, Lars, En befolkningsstudie i tre 
Malmö-distrikt [Kroksbäck, Lorensborg, Ells-
torp] som bakgrund vid planering av öppen-
vården. - Läkartidningen. 74 ( 1977) : 1 2, s l l 77 
-1181. 
380 Eriksson, Ann, l wansson-Öman, Agneta, 
& J en ner, Håkan, Det finns inga hopplösa fall 
bara bra eller dålig behandling. [Hindbyhem-
met.] - Socialt forum. 13( 1977) :2, s l-7. 
381 - l wanson, Agneta, & Jenner, Håkan, 
Hindbyprojektet. Arbetsmaterial. [U tg av] 
M almö socialförvaltning. U tredningssektionen. 
M almö 1977- [4], 196 s. Duplic. 
382 - - & - Hindbyprojektet. Slutrapport. 
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Delrapport 3. [U tg av] Malmö socialförvalt-
ning. Utredningssektionen. Malmö 1977. [6], 
157, 3 bl. Duplic. 
383 - - & - Om Hindbyhemmet i Malmö. 
- Psykologi i teori och praktik. 1977:2, s 19-25. 
384 Esbjörnsson, Ulla , Den nya [barn- och 
ungdoms] psykiatriska kliniken har gett möjlig-
heter till utveckling. [Allmänna sjukhuset.] -

Sjukvårds Ronden. 17(1977):4, s 24-31. 
385 H enningsen, N-C P, Blodtrycksmottag-
ningen [vid Allmänna sjukhuset] behandlar 
750 patienter. - Sjukvårds Ronden 17 ( 1977) :3, 
s 14- 19. 
386 H ood, Bertil, Det är fel att satsa på inten-
sivvården när vi inte kan ta hand om de gamla. 
- SDS 9/4. Med diskussionsinlägg 28/4 av Ake 
Wallin, 15/5 av Sten Eriksson ... , 20/5 av Bengt 
W Johansson, 23/5 av Ake Wallin. 
387 Janstad, Hans, En vacker tomförsedd 
"herrgård" från 1896 ... MAS' sjukhuskontor. 
[Intervju med Valter Nordahl, Allmänna sjuk-

huset.] - Sjukvårds Ronden. 17(1977):3, 
S 6-IO. 
388 - I stans största kök. [Allmänna sjukhu-
sets centralkök.] - Sjukvårds Ronden. 1 7 

( 1977) :2, s 4-1 I. 
389 - Malmö ett världsnamn i kampen mot 
blödarsjukan. - L andstingens tidskrift. 64 
( 1977) :12, s 14-16. 
390 - Socioterapin [på Östra sjukhuset] 
hjälper patienten åter till samhället. - Sjuk-

vårds Ronden. 17(1977):1, s 8-13. 
391 - Willy Danborg i pension. [Intervju 
med avgående sjukvårdsdirektören i Malmö.] 

- Sjukvårds Ronden. 17( 1977) :4, s 2-5. 
392 - & Erichs, Karsten, [Malmö och sjuk-
vården.] - Landstingens tidskrift. 64 ( 1977) : l l, 
s l 5-30. - En serie artiklar behandlande bl a 
långvård, öppenvård, ny kirurgibyggnad, njur-
transplantationer, sjukgymnastik, servicecentra 
för äldre, alkoholistvård, träning av rörelsehind-
rade barn, intervjuer med avgående och tillträ-
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dande sjukvårdsdirektörer (Willy Danborg och 

Lars Carl bark) . 
393 Jenner, Håkan, Eriksson, Ann, & Jwan-
son, Agneta, Rapport från ett terapeutiskt sam-
hälle. [Hindbyprojektet.] Sthlm 1977. l 78 s. -
Tryckt version av författarnas "Hindbyprojek-
tet. Delrapport 2". Malmö 1975. (Se Malmö-

bibliografien 1 9 7 5, nr 3 66.) 
394 Nilsson, Bo E, & W estlin, Nils E, Idrotts-
medicin - särbehandling av en befolknings-
grupp. [Malmö.] - Läkartidningen. 74 
(1977):3, s II6-117. 
395 Noren, Alvar, & Svensson, Bengt, Tunga 
narkotikamissbrukare i Malmö. [Utg av] Mal-
mö socialförvaltning. Malmö 1977. l 7 bl. 
Duplic. 
396 Nordbeck, Bo, De måste kämpa sida vid 
sida. [Reportage från Tullstorps behandlings-
hem.] - SDS, Malmöbilagan, 8/rn. 
397 Oldinger, Eva, " H älsohuset" Abel 2. 
Malmö satsar kraftigt på förebyggande vård. -

Socialnytt. 1977:1, s 24-29. 
398 Undersökningar av narkotikavanor. En 
sammanställning från utredningen om narkoti-
kamissbrukets omfattning. [Utg av] Socialde-
partementet. Sthlm 1977. [2], 126, [rn] s. (Ds 
S 1977:8.) - Bl a s 42-47: En räkning av 
narkotikamissbrukarna i Malmö åren 197 l-
1973. (Referat av artikel av B''Ödlund. Se Mal-
möbibliografien 1976, nr 326.) - Tunga narko-
tikamissbrukare i Malmö. (Referat av nr 395.) 
399 W arkentin, Siegbert, En sociometrisk stu-
die av ett miljöterapeutiskt samhälle. [Hindby-
hemmet.] [Examensarbete i psykologi vid] 

Lunds universitet. Lund 1977· 37 bl. Duplic. 
400 W estlin, Nils E, Sportskademottagningen 
vid Malmö allmänna sjukhus. - Läkartid-

ningen. 74( 1977) :3, s l 17-119. 
401 21 - det är ju oslagbart! [Intervju med 
Bengt Willert, styresman vid Allmänna sjukhuset 
i 21 år.] - Sjukvårds Ronden. l 7 ( l 977) : 1, 
s 2-7. 
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- kyrk! samfällighet 36 
- luftförsvarsfören 366 

museum 17-19 
skifter 176 
socialdemokr ungdomskrets 
212 
stads hist 1 1 8 
stadsmission 35 
Varubelånings AB 341 

Malmö-Falsterbo järnväg 3 lo 
Malmö-Slottsstadens rotaryklubb 

20 
Malmö-Tomelilla järnväg 3 1 o 
Malmö-Ystads järnväg 310 
Malmöflickorna, Gymnastikfören 

345 
Malmöhus (slottet) 181, 193 
Malmöjournalisternas skytteklubb 

351 
Mammutfynd 3 70 
MBI 348, 355 
Melander, B 304 
Meldal, E 28 

MFF 349, 352- 353, 357 
Mikiver, M 6 
Mi stlar 374- 375 
Modeer, K A 148, l 77 
Molander, M 83 
Mortensen, C 33 
Claus Mortensens hus 1 77 
Mostdotter, B 83 
Munck af Rosenschöld, T 1 76, 

192 
Museer 17-19, 51, 376 
Musik 87- 90, 159 
Musikerförb:s förmedl:central 90 
Musikteatergruppen Oktober 1 04 
Musikterapi 89 
Målarskolan Forum 41 
Månsson, S-A 240-24• 
M årtensson, B 60 
Möller, L 132 
Möllevångens socialdemokr fören 

2 Il 

Möllevångskravallerna 1 1 9 
Mörling, U 1 4 7 

Narkotikamissbruk 395, 398 

Nash, J 75 
Nelson, E 272 

Nibelius, F 151 

107 



Niels Kuntzes hus 1 94 
Nihlen, B 298 
Nihlgård, B 377 
Nilson, A 234, 237, 243, 245 
Nilsson, B 273-274 
Nilsson, B E 394 
Nilsson, C 275 
Nilsson, E 1 25 
Nil sson, F 25-26, 142, 276 
Nilsson, G 2 77 
Nilsson, Kjell 2 1 o 
Nilsson, Kjell 299- 300 
Nilsson, S 323 
Nilsson, T 352 
Nohrborg, K 31, 345 
Nordahl, V 387 
Nordbeck, B 1 o, 396 
N ordquist, E 3 7 1 
Noren, A 395, 398 
Nydahl, B 154 
Nydahl, G 61, 155 
Nydahl, T 154 
Nydala 47 
Nygren-Hellners, A 156 
Näringslivsprogram 324 

Odebrant, P 62-63 
Odelberg, A 1 1 o 
Ohlsson, J 62-63 
Ohlson, K 17, 157-158 
Oktober, Musikteatergruppen 104 
Olander, B 76, 183 
Oldinger, E 397 
Olsson, C 11 
Olsson, I 136 
Olsson, L 2 78 
Olsson, M 325 
Olsson, S 279 
Olsson, T 119 
Orsin, H 159 
Ottosson, N 1 24 
Oxie härads hembygdsfören 1 84 
Oxievång 226 

Palm, A 160 
Palm, M 250 
Palm, R W 316 
Palmer, C 35 7 
Palmgren, C 133 
Palmkvist, K 280 
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Palmqvist, B 1o1, 145 
Pantlånekontor 341 
Parker 326-327 
Paulsson, H 5 1 
Peo [pseud) 365 
"Persiska palatset" 1 95 
Persson, B 52 
Persson, C 143, 1 85 
Persson, E 352 
Persson, P-E 89, 281 
Persson, S 1 2 5 
Persson, T 64, 3 1 6 
Pesten 255 
Pettersson, H 1 25 
Pildammarna: fiske 3 2 1 
Pildammsdråpet 244 
Pile 181 
Pilevallens förskola 5 2 
Pilo [pseud] 1 66 
Plate, R 340 
PLM 342-343 
Polfeldt, I 18 
Poppe, N 161-162 
Posthuset 3 2 5 
Pressens rundtur 28 
Prostitution 240-241, 246 
Prytz, A 92 
Punkt [pseud) 186 

Quiding, N H 163- 164, 185 

Radio Malmöhus 3 Ｑ ｾ ＳＲ＠

Rau, H 301 
Reformationshistoria 33- 34 
Rembe, R 97, 101 
Residenset 1 96 
Richter, B-E 166 
Richter, J 1 62 
Richthoff, J 350 
Riseberga vattenmölla 174 
Rode, H 165 
Rollof, Y 187 
Ronnby, A 282- 284 
Roos, B-A 285 
Roos, H-E 286 
Rosborn, S 19, 84, 193 
Rose, J 144 
Rosengren, M 1 25 
Rosengård 66, 283 
- kommunala kontor 229 

servicecentrum 2 5 7 
"Sofia"-projektet 260, 269, 
272, 282-284, 287, 290 

Rosengårdsbiblioteket 4 
Rosengårdsskolan 48 
Rosenius, P 185 
Rosenvinge, V Henriksen 83 
Rosenvingehuset 1 77 
Roslin, A 7 
Rotary 20 
Rune, G 260 
Runstenar 56 
Ryden, S 329 
Rynell, E 1 02 
Rådhuset (det äldsta) 1 77 
Rönneholm 197 

Sandberg, B 227 
Sandell, 0 1 2 
Sandell, U 14, 1 66 
S:t Johannes kyrka 78 
S :t Jörgen, Hotell 33 1 
S:t Matteuskretsen 38 
S:t Petri kyrka 79- 81, 83- 85, 

87, 181 
Savoy Hotel 74, 329 
Schalin, E 65 
Schlyter, H 39, 85 
Schultz, A 125 
Schunnesson, T 1 35 
Selin, G 331 
Serner, G 149 
Servicecentra 248, 257, 392 
SIA 42 
Silva, G R da 66 
Simonsson, I 82, 167 
Sjukvårdsförvaltningen 29 1 
Sjöberg, A 366 
Sjöberg, Gottfrid 3 1 6 
Sjöberg, Gustaf 3 16 
Sjöholm, S 304 
Sjökriget 1 677 1 1 2 
Sjökvist, 0 77 
Sjölunda: reningsverket 302 
Sjöqvist, G 332 
Skantz, A-G 168 
Skyddskonsulentexpeditionen 285 
Skånska Dagbladet 2 1 
Skånstad, S 248 
Sköld, B 352 



Skönlitteratur 58-69 
Social jour 288 
Socialförvaltningen 2 7 l 
Sofiedals ungdomshem 2 7 9 
Solat, M 188 
Sonander, B l 4 1 

Sourander, B 245 
Spanska sjukan 1 25 
Spela för livet l 02 
Spillepengs avfallsupplag 299-

300 
Språk 7 
Spårvägen 3 1 1-3 l 2 
ssu 212 

Stadion 346, 352 
Stadsbiblioteket 4-6 
Stadsmissionen 35 

Stadsteatern 54, 92, 94- 99, 101, 
106-107 

Steimer, C 86 
Stenberg, A 1 23 
Stiftelser lo 
Stortorget: "vattenkonsten" l 7 7 
Stridh, K l 25 
Strömvall, L 303 
Studioteatern l 03-1 04 
Sturm, C 135 
Sturup 318 
Stålmarck, T 67 
Stålnacke, S Å 104-105 
Ståndpunkten ( tidskr) 289 
Suells tobaksfabrik 2 78 
Sundbeck, M 290 
Sundström, Å 3 18 
Swahn, S C 58, 68 
Svanberg, M W l 69 
Svanström, L 248 
"Svarta affärer" 240- 241, 246 
Svartbrödrakapellet 1 77 

Swedner, H 214, 247 
Svenning, 0 352 
Svenska brukshundsklubben 320 

Svensson, B 395, 398 
Svensson, K 163-164 
Sydsvenska Dagbladet 25, 29-30 
- Kuriren 126 

Sydvästra Skånes kommunalförb 

228 

Söderberg, H 2 1 6 

Söderberg, L 58 

Södra journalistfören 28 
- Sallerup: kritbrottet 3 7 l 
Sörman, M 291 

Teater 91-109 
Teater 23 104 
Tengling, U 1 34, 204 
Termoroc-huset 298, 301 
Thalia (programtidn) 106 
Thottska huset l 77, l 98 
Thuresson, B 227 
Tidman, E 229 
Tidningar 21-30, 126 
Tidnings teatern l 04 
Tomner, L l 18 
Torup: skolmuseet 51 
Torups bokskog 377 
Tullstorps behandlingshem 396 
Tusculanum l 99-200 
Tvåöresbadet 338 
Tygelsjö 181, 206 
- fornl ämn l lo 
- kriminalvårdsanst 236 
Tyrstrup, K l 3 

Törner, P 334 

Ungdomens hus 201-203 

Utdöda djur 370, 372, 376 

Wahlgren, 0 29-30 
Walldov, L 107 
Wallin, Å 386 
Wallmark, M 306 
Waltenberg, L 291 

Wannerdt, J-E 334 
Warkentin, S 399 
Vattenförsörj ning 3 7 3 
Vattenkvarnar l 74 
Weggerup, K-E 82 
Ventura, F 179 
Werner, C 293 

Werup, J 58, 1 70, 352 
Westlin, N E 394, 400 
Wettlen, A 40 
Victoriabiografen (debatt) l 4, l 6 
Widerberg, B 120, 189, 196, 341 
Widerberg, G 294 
Wiedenhoeft, R 231 
Wiehe, M 102 
Wiens, 0 H 316 

Wieslander, C 291 

Wigardt, G 54 
Wilander, U 273-274 
Willert, B 40 1 

William-Olsson, U-S 295 
Vinberg, B 109, 162 

Winden, M 55 
Wipp, J 58 
Wiren, H 69, 171-172 
Wittenberg, E 1 73 
Wohlstein, J 173 
Vomb: vattenverket 373 
Vuxenutbildning 53 
Värnhems sjukhus: biblioteket ;1 

Värnhemsskolan 55 
Väster (stadsdelen) 183 
Västra Klagstorp: fornlämn 1 lU 

Yngvesson, N 232 

Zachrisson, K 360 
Zätterström, W 367 

Åberg, H 368 
Åberg, L 15-16, 102 
Åkerberg, Y 90 
Åldringsvård 296 

Ödlund, B 398 
Öhrström, L 1 70 

Öppenvård 379, 392 
Örestad 306 
Öresundsförbindelserna 304- 307 
Östergård 254, 265 
Österport, Kriminalvårdsanst 235 
Östra sjukhuset 390 



Utdrag ur Malmö fornminnesförenings matrikel december 1978 

H edersledamöter: 

Bager, Einar fil. doktor, konstnär 
Munck af Rosenschöld, Eva fru 
Munck af Rosenschöld, Thomas f. d. borgmästare 

Ärligen betalande medlemmar, vilka inträtt under år 1978: 

Ameen, Lennart docent 
Andersson, Göran herr 
Andersson, Johnny herr 
Andersson, Kenneth kontorist 
Aronsson, Maud fru 
Benell , Ull a fr 
Bengtsson, Carla fru 
Bengtsson, Hagard herr 
Berger, L ennart herr 
Berggren, Bengt arkitekt SAR 
Berggren , Lars herr 
Björnsson, Susanne fru 
Blohme, Mats herr 
Borg, I var herr 
Brandt, Ulla fru 
Brihmer, Tage konsulent 
Glasen, Britta fr 
D erlen, A. tapetserare 
Ericks, Per herr 
Forsberg, Göran, lektor 
Gillberg, Hans herr 
Gradler, Fleming tullinspektör 
Gustafsson, Märta fru 
Göransson, Anna-Maria fr 
Göransson, Bert herr 
H eister, Bengt överläkare 
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Jacobsson, Arne herr 
Jarlow, Ester fru 
Johansson, Ewa fr 
Jönsson, Fritz kantor 
Karlsson, Ruth fru 
Kron, Bengt herr 
Landström, Eivor fru 
Li gnell, Gunnar kyrkoherde 
Lindblad, Greta fr 
Linder, Ewa fr 
Lindgren, Anna-Greta fru 
Ljung, Helena fr 
Lundquist, Kj ell A sjömanspastor 

Malmö, Pia fr 
Mirow, Folke herr 

M ånsson, Gully fröken 

Ni lsson, Gösta tandläkare 

Nyman, Ester fr 

Olofsson, Gunborg fr 

Olofsson, Jan-Erik herr 

Olsson, Gunilla fru 

Palmkvist, Gustaf herr 

Palmquist, Margareta frök en 

Paulsson, Maiken stadsjurist 

Pernvid, Axel försäkringstj .m. 

Pettersson, Conrad 
skorstensf.mäst. 

Ringberg, Ingegerd fru 
Sjöström, Rolf herr 
Soukop, Theresia fr 
Strandqvist, Rolf herr 
Ström, Åke V. herr 
Strömberg, Ingrid fr 
Swartserud, Wall entino herr 
Svensson, Gertrud fr 
Svensson, Vikin g herr 
Söderberg, Gudrun fr 
Sörensen, Anna-Maria fr 
Tevely, Sonja fru 
Thimgren, M ats stud. 
Thulin, Erik herr 
Torshagen, Ida fr 
Uddvik, Emil G. AB 
Wahlgren, Lily fr 
Wickman, Susanne fr 
Wihlborg, Britt-Mari e fr 
Wihlford, Kerstin fr 
Wilke, Birgit tr 
Wästberg, Hans länspolischef 
Åkesson, Gunvor fr 
Österlens Museum 



Styrelse: 
Ordförande: Kjell Å. Modeer, professor 
V. ordförande och kassaförvaltare: John Hain, direktör 
Sekreterare: Helge Andersson, skriftställare 
Ledamöter: Bengt Salomonsson, förste intendent, Sven Rosborn, intendent, Elsebeth 

Bager, fru 
Suppleanter: Bengt Berggren, arkitekt SAR, Britt Norstadius, speciallärare 
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