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Husie - Lantsocken som blev stadsdel
Några anteckningar kring en sockenbeskrivning från 1828
AV HELGE ANDERSSON

1900-talet har varit ett expansivt skede utan
motstycke för Malmö, som genom inkorporering
av de kringliggande lantsocknarna successivt
flyttat sina gränser allt längre ut på skånska
slätten. Därvid har urgammal jordbruksbygd förvandlats till industri- och bostadsområden. Där
förr sädesfält böljade för vinden och svartvita kor
betade på saftigt gröna ängar, utbreder sig nu tättbefolkade stadsdelar med modern bebyggelse,
villor, radhus och höghusblock.
Början gjordes 1911 , då Västra Skrävlinge som
första lantsocken inkorporerades med Malmö.
Under de följande åren fortsatte stadens frammarsch över slätten , 1915 inkorporerades Limhamn (f.d.
Hyllie socken med Limhamns
köping), 1931Fosie, 1935 Husieoch 1952 Södra
Sallerup. Ett jättekliv ut på slätten tog Malmö
1967, då hela Oxie kommun med de tre lantsocknarna Oxie, Lockarp och Glostorp sammanlades
med Malmö. Det senaste jätteklivet ut på slätten
tog Malmö 1971, då de tre lantsocknarna Bunkeflo , Tygelsjö och Västra Klagstorp eller hela
Bunkeflo kommun sammanlades med Malmö.
Ett gott exempel på utvecklingen i malmöregionen är Husie, som fram till 1920-talets början var
en utpräglad lantsocken med tre byar, kyrkbyn
Husie, som gett namn åt hela socknen , Kvarnby
med prästgård och prästlöneboställe och Östra
Skrävlinge. Bybebyggelsen bestod av de bondgårdar, som vid enskiftet undantagits från utflyttning,
och ett antal gatuhus för hantverkare och husmän. I både Kvarnby och Östra Skrävlinge låg
skolhus. Mellan byarna utbredde sig öppna

marker, åker och äng, genomdragna av snörräta
pilevallar. Utströdda i bymarkerna låg de gårdar,
som vid enskiftet flyttats ut från de sprängda byhemmen och fått sina ägor samlade på ett ställe,
de s.k. utflyttaregårdarna.
Sedan 1900-talets början hade invånarantalet
hållit sig stabilt kring I 000-strecket. Efter första
världskrigets slut skedde en kraftig utflyttning från
Malmö, främst från de trångbodda arbetarkvarteren , till ytterområdena, där s.k. egnahemsområden uppstod. I början av 1920-talet upphörde flera lantgårdar, framför allt i Östra Skrävlinge, helt eller delvis med jordbruket. Åkerarealen utstyckades till tomter, och det ena egnahemsområdet efter det andra växte fram i den
gamla bymarken , t.ex. Hallstorp, Kungshälla,
Trollängen och Virentofta , alla med namn efter
gårdarna , från vilkas mark tomterna avstyckats.
Redan 1924 hade folkmängden i Husie stigit till
mer än det dubbla eller till 2343 personer, och
1931 var invånarantalet 3845.
Husie inkorporerades som den fjärde lantsocknen
i ordningen med Malmö 1935 och räknade då
4212 invånare. Antalet invånare i hela Malmö
var vid samma tid 138764. Inkorporeringen
banade väg för en ytterligare utbyggnad i Husie.
Decennierna efter andra världskriget inledde den
nybyggnadsvåg, som helt skulle utplåna karaktären av lantsocken. Småhusbebyggelsen sköt fart,
och moderna villaområden började anläggas i
Östra Skrävlinge bymarker, Riseberga 1955 , Ulricedahl 1956 , Videdal 1965 och Nya Trollängen
1969 , alla med namn efter de tidigare lantgårdar-
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na. I samband med nybebyggelsen anlades nya
tillfartsvägar och gator, de gamla förbättrades
med trottoarer och belysning. Samtidigt drogs
stadens vatten och avlopp ut till Husie, vilket
betydde, att också den äldre bebyggelsen kunde
upprustas sanitärt.
Ett församlingshus med kyrksal , pastorsexpedition och övriga servicelokaler stod 1966 färdigt
vid Klågerupsvägen 254. Folkmängden i Husie
uppgick nu till 809 5 personer.
Genom ny församlingsindelning i Malmö 1969
överfördes norra delen av Västra Skrävlinge med
bl.a. Jägersro villastad, Ellenborg och Höja till
Husie, som nu fick området utökat med höghusbebyggelse. Bostadsområdet Toftängen utmed
Klågerupsvägen och Husie kyrkoväg påbörjades
1976. Antalet invånare i Husie uppgick 1984 till
13423. Lantsocknen Husie har förvandlats till en
modern stadsdel i östra Malmö.
Från den agrara epoken är ett värdefullt dokument bevarat. Det är en beskrivning av Husie
socken från 1828. I Malmöhus län hade 1814 bildats ett hushållningssällskap för främjande av det
skånska jordbruket. För sin verksamhet behövde
hushållningssällskapet en överblick av förhållandena ute i länet, och den 29 januari 1828 skrev
landshövding Wilhelm af Klinteberg till biskop
Wilhem Faxe i Lund och bad om hjälp med utarbetande av beskrivningar av länets socknar. En
arbetsplan bifogades med anhållan att få den
vidarebefordrad till socknarnas kyrkoherdar, som
ansågs mest lämpade för uppgiften. Det var inte
första gången kyrkoherdarna anlitats för sockenbeskrivningar. Det hade skett flera gånger tidigare, bl.a. redan 1624 i dansk tid, och sedan i
svensk tid 1668, 1729 och 1775. Biskop Faxe
ställde sig genast välvillig till landshövdingens
anhållan , och redan följande dag, den 30 januari
1828, skrev biskop Faxe ett cirkulär till sina
kyrkoherdar i Malmöhus län och uppmanade
dem att före utgången av juli månad samma år
insända sockenbeskrivningar efter medsänd plan,

Rest av pilalle vid markväg till Stora Riseberga gård ,
Östra Skrävlinge nr 19, numera Pilbergastigen i villaområdet Riseberga. Foto 1962.

som omfattade tretton punkter: Läge och jordmån , klimat, naturalster, folkmängd , folket , hemman och lägenheter, ungefärliga utsädet, allmänna
utskylder och besvär, åkerbruk , ängs- och betesmark , skogsbruk , näringen och övriga hushållsgrenar, politi och historiskt bidrag.
Kyrkoherdarna hörsammade emellertid endast
sporadiskt uppmaningen, och från länets socknar
föreligger ett glest material i det i Lunds landsarkiv ingående domkapitlets arkiv. En beskrivning
av Husie socken saknas här. Däremot ingår beskrivningen i kyrkoarkivet i en volym "Husie
3

Kvamby gamla prästgård, nedbrunnen 1931.

Pastorats Sockenbeskrifningar m.fl. Handlingar. " 1
Vid tiden för beskrivningens avfattande var Husie
förenat med Västra Skrävlinge i ett pastorat som
utgjorde prebende åt 2:e teologie adjunkten vid
Lunds universitet. 2 Denne universitetslärare uppbar inkomsterna från pastoratet som löneförmån
och var samtidigt formellt kyrkoherde i pastoratet. Pastoralvården och det praktiska arbetet med
expedition och administration i de båda församlingarna sköttes av en prebendekomminister, som
bodde i prästgården i Kvarnby. Prebendeinnehavare och därmed kyrkoherde i Husie och
Västra Skrävlinge 1828 var 2:e teologie adjunkten
Anders Jakob Hellstenius. 3 Hans teologiska
4

åskådning var färgad av mystikern Emanuel Swedenborg. Eftermälet har blivit en from och vänlig
man. Med sin kyrkoherde, prebendeinnehavaren
och den lärde universitetsmannen i Lund hade
församlingsborna i Husie och Västra Skrävlinge
ingen nära kontakt. Han predikade i sina församlingar endast på de stora högtidsdagarna , juldagen
och påskdagen , infann sig på det årliga tiondemötet för att där bevaka sina ekonomiska rättigheter och höll en och annan sockenstämma, där
han ivrigt bekämpade inrättandet av en landsvägskrog i Östra Skrävlinge. Hellstenius förklarade på sockenstämman 1822 " att ingen högre
än han kunde önska Älskade Åhörares äfven yttre

välfärd, men önskade tillika, att de måtte söka
detta genom arbetssamhet och flit i Landtmannayrken och icke genom inrättande af krogar,
genom hvilkas besökande icke blott en oförfaren
ungdom , utan äfven äldre personer så lätt förledas
till laster och utsväfningar. " 4
Prebendekomminister
Husie och Västra
Skrävlinge 1828 var sedan sex år tillbaka Carl
Carlsson. Han var kyrkoherdeson från Bosarp och
hette ursprungligen Svenonius. En broder till
honom var kyrkoherde i Bosjökloster. Sedan farbrodern Anders Svenonius satt en fläck på familjenamnet genom att uppträda berusad i Vombs
kyrka och blivit avsatt 1797, antog de båda
bröderna namnet Carlsson . I Husie och Västra
Skrävlinge stannade Carl Carlsson till 1843, då
han blev kyrkoherde i Östra Vemmerlöv på
Österlen. 5 Om Carl Carlsson har P G Ahnfelt förmedlat uppgiften, att han "i lättja lärer varit jämförlig med sin broder i Bosjökloster," och att
"han lär aldrig gått i kyrkan, då han ej själv predikade. Han skall som prebendekomminister i
Husie, då Thomander hade det pastoratet, aldrig
hört Thomander predika där, ehuru han predikade rätt ofta om somrarna." Johan Henrik
Thomander hade 1833 efterträtt Hellstenius som
prebendeinnehavare. Thomander, som frånträdde
Husie pastorat 1844 och omsider blev biskop i
Lund , var känd som en lysande predikant.
Det var alltså den enligt P G Ahnfelt late
prästen Carl Carlsson, som 1828 hade att efterkomma landshövdingens och biskopens anmodan
att avfatta sockenbeskrivningar. Det må förhålla
sig hur som helst med Carl Carlssons påstådda
lättja. Hans sockenbeskrivningar liksom en för
Vitterhets-, Historie- och Antikvitetsakademien i
Stockholm 1830 utarbetad beskrivning av Husie
kyrka 6 vittnar inte precis om lättja. Båda beskrivningarna är utförligt och or;nsorgsfullt gjorda .
Också protokoll från sockenstämma , kyrko- och
skolråd liksom kyrkoböckerna har Carl Carlsson
fört ordentligt och med tydlig piktur.

Den av Carl Carlsson utförda sockenbeskrivningen återges här med bibehållen stavning och
interpunktion.
Sockenbeskrifning öfver Husie Socken i Oxie
Härad och Malmöhus Lähn, författad till följe af
Högvördiga Biskops Embetets Circulaire den 30
Januarii 1828 .

1 mo
Läge och Jordmån
Husie Socken, belägen i Oxie Härad och Malmöhus Lähn, utgöres af Husie, Qvarnby och Östra
Skreflinge Byar. Dess afstånd från Staden Malmö
är 5/ 8 mil och från Staden Lund I 112 mil.
Ortens producter, som förnämligast utgöras af
Spannemål, afsättas i förstnämnde Stad. Angränsande Socknar äro i Norr Burlöf, i Öster Sallerup,
i Söder Oxie och i Wäster Fosie och Wästra
Skreflinge. Sjöar, Strömmar och Berg finnas icke
inom denna Sockens område. Jordmånens beskaffenhet är här ganska olika. Husie Bys ägor bestå
till större delen af sandmylla med undantag af ett
och annat Tunneland, der god lermylla finnes .
Äfven träffas på ett och annat ställe så kallad
svartmylla. Sådan är äfven jordens beskaffenhet
inom Östra Skreflinge. Qvarnby Bys ägor utgöras
dels af högst stark och bördig lera , dels af svartmylla och dels av lermylla, ofta så, att till ett
enda Hemmans Nummer alla dessa slags jordmån
finnas. Till Husie By finnes betydlig och på åtskilliga ställen tämmeligen gifvande Ängsmark,
men i Östra Skreflinge så väl som i Qvarnby Byar
är jorden till största delen uppodlad till åker.
2 do

Climat
Climatet är i allmänhet mildt och luften fuktig.
Dess verkan på menniskor och djur synes dock
hafva ett fördelaktigt inflytande, då de förre
ganska ofta uppnå en hög ålder och de sednare
äro store och reslige. För åkerbruket är det otvifvelaktigt förmånligt , och då såningstiden vanligen
5

infaller från medium af April till medium af Maj ,
inträffar skördetiden merändels i första hälften af
Augusti och går sällan i våta Somrar öfver slutet
af sistnämnde månaden .
3 tio

Naturalster
Det trädslag, som här bäst trifves och derföre
mäst odlas, är pil. - Vilda djur, som förtjena att
omnämnas, finnas icke här. - Både åkrar och
ängar äro från större stenar nästan alldeles frie , så
att intet tillfälle till stenbrott gifves här. I de
grafvar, der bränntorf, för längre tid tillbaka,
varet upptagen , finnas stundom små gäddor,
karusser och kräfter, dock till ganska ringa antal.
4 to

Folkmängd
Dess tilltagande de sednare decennierne utvisar
följande utdrag af quinquenii Tabellerne:
År

1785
1790
1795
1810
1815
1820
1825

Mk . Qk. ISumma

182
201
204
246
261
282
336

173
176
201
223
263
293
331

355
377
405
469
524
575
667

Anärkningar

För åren 1800 och 1805
saknas quinquenii
Tabellerne

5 to
Folket
Dess lynne är i allmänhet trögt. Allmogen hänger
gemen ligen fast vid gamla fördomar och vidskepe lser. Hos en och annan bland de förmögnare
upptäcker man mycket af Ståndspersoners seder,
och är folket i allmänhet tjenstaktigt och ordhålligt. Det kan dock icke nekas, att benägenheten för öfverflödigt bruk af starka ·drycker hos
en stor del , särdeles bland tjenstehjonen , märkeligen tilltagit. - Mankönets vanliga sysse lsättningar

6

bestå uti åkerns tillredande, sädens uttröskning,
kreaturens utfodring och vagns och åkerredskapens förfärdigande och vidmakthållande.
Qvinkönet tillhörer inre hushållningen och sysselsätter sig derjemte medelst lins och ulls beredande
till kläder. Under skördetiden är qvinkönet vanligen behjelpligt vid sädes = och hö = bergningen.
- Vintertiden äter folket vanligen fyra må ltider
om dagen , nemligen dafre (dagvard), middag,
medaftan och nadre (nattvard , aftonvard).Sommar
= tiden deremot ätes oftast sex måltider dagligen ,
nemligen morgonbit, dafre, lille = middag, middag, medaftan och nadre. Vid Jul = tiden , då
folket sednare, än vanligt, går ti ll sängs, ätes
gemenligen efter aftonvarden ännu ett mål , som
här å Orten kallas donader. - Arbetstiden , från
vårens början till dess skörden är slutad, begynnes
vid Solens uppgång och fortgår till dess nedergång. Vinter = tiden börjas med trösket vid pass
kl. 4 om morgonen och fortsättes dermed så länge
dagen räcker. Sällan nyttjas ljus på logan om
aftnarne. - Byggnadssättet består gemenligen af
korsverk med fotträd stundom af ek , stundom af
furu och ofta alldeles utan så kallade fotträd, så
att stolparne uppställas på sjelfva grundstenarne,
hvilka vanligtvis äro små och otillräcklige. Stundom händer det, att man , vid uppförandet af nya
byggnader, ser sig nödsakad afhämta de så kallade
grundstenarne nära en mil frå n byggnadsstället,
och är denna brist på sten ofta en orsak, hvarföre
de fläste byggnaderne äro från början vanligen illa
uppförde. Väggarne bestå merändels af stakar
med påslaget ler, hvilket förut , medelst kreaturens
trampning, blifvit med tillagd långhalm väl sammanältadt. Vanligen måste dessa väggar hvarje år
repareras, emedan regn och blåst vintertiden
skada och stundom allde les nedslå dem. Å en del
Bondgårdar äro dock boningshusen försedde med
väggar af obränd mursten , och på ett och annat
ställe finner man väggarne vara uppförde af bränd
sten. Taken täckas med långha lm af Råg, sällan
af Hvete. - I årlig lön undfår vanligen hufvud =

,· .... I.

Man från O xie härad. Bl yersteckning av Otto Wa llgren 1839. Nordi ska Museet. På
bladet är anteckn at: " Ola Nilsson 80 år ga mmal från Gesie. Oxie Härad. Ljusblå
Räc k med vi ta Kn aphå l, gul undertröja af Skinn . Skinnböxor oc h vita
Strumpor. " Ola Nilsson ägde oc h brukade Gessie nr 19 , Gessie sn, Oxie hd,
1800- 1829 .
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Kvinna från Oxie härad. Blyertsteckning av Otto Wallgren 1839. Nordiska Museet. På bladet är antecknat: "Kiersti Nils Olson. Från Glostorp. Oxie Härad."
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drängen 30 a 35 Rdr Banco jemte en del klädespersedlar. De öfrige drängarne erhålla merändels
16 a 20 Rdr samma mynt samt en del kläder.
Dock händer det stundom , ehuru ganska sällan ,
att Drängarne, i stället för penninge = lön erhålla
ett visst quantum spannemål , eller ock å Husbondens ägor få utså ett bestämdt quantum spannemål , hvaraf de erhålla afkastningen. Pigorne aflönas nästan alltid endast med klädespersedlar. I
värde kan deras lön anses uppgå till omkring 16
Rdr Banco.
6 to

Hemman och Lägenheter
Utvisar förutstående Förteckning öfver enskiftade
Ägorymderne till de Hemman och Lägenheter,
som finnas i Husie Socken.
7 mo
Ungefärliga Utsädet

Uts:
lo

Hvete
I Afk:
I lo a 12

Hafre
Uts: I Afk:
150 I 7 a s

Uts:
200

Råg
Afk:
10 a 12

I
I

Trindsäd
Uts: I Afk:
175 I 5 a 6

Uts:
300

Korn
Afk:
7 as

I
I

Potatoes
Uts: I Afk:
150 I sa 10

8 vo
Allmänna skyldigheter och besvär
Krono = Tionden utgör af hela Socknen 24 Tr
Råg, 40 Tr 18 kpr Korn och 17 Tr 33 kpr Hafre.
Enligt öfverenskommelse betales så väl Sädes =
Tionden till Pastor, som ock dess öfrige inkomster af qvick = tionde, påskmat, ollonfläsk, ost, lin
och äcker med spannemål, som sammanlagd utgör 62 Tr 9 114 kpr Råg, 60 Tr 35 1/ 4 kpr Korn
samt 55 Tr 30 1/4 kpr Hafre. Med undantag af

24 kappar korn , som af Husie By erlägges till
Socknens Klockare, uppbäres den öfriga Klockare
= Tionden , som utgör 5 Tr 24 kpr Råg samt ett
lika quantum Korn , af Cantor Scholae i Malmö.
De fattige underhållas dels genom spannemåls
bidrag, dels på det sätt, att de uti Hemmans Ägarnes Hus undfå sitt uppehälle. Dessutom sker
vanligen vid Jul = eller Påsk = tiden till Socknens
fattighjon någon utdelning af Fattigcassans
interesse = medel och af de uti så kallade fattig =
stocken influtne penninga r. Inga andra jordräntor
och Bevillningar, än Allmänna, utgå . Med undantag af Corporals Bostället är Husie By anslagen
12 , ett halft och
till Rotering. Äfvenledes är N
15 , ett helt mantal Qvarnby underkastadt Rotering. Det inom Östra Skreflinge Bys område
belägna så kallade Kungsbetet säges äfven vara
anslaget till Rotering. Hvarje helt Hemman
underhåller å Allmänna Landsvägen ett stycke
väg af 24 famnars Längd . Dessutom äro å åtskilliga andra vägar omkring 300 famnar tilldelade
hvarje helt Hemman att underhålla. Extra utgifter
såsom Brandstodsmedel, så kallade Bro = penningar m.fl . förefalla ganska ofta , men kunna icke
bestämmas.

°

9 no

Å kerbruk, Å·ngs = och Betesmark
Sedan åkern blifvit trädad, gödlas den vanligen ,
då vintersäden sedan utsås. 2 dra året, efter det
åkern blifvit trädad , utsås merändels korn , 3 dje
året ärter eller vicker, 4 de året återigen korn, 5 te
året hafre och 6te året lägges åkern vanligen återigen i träde. De åkerredskap, som här nyttjas äro
den vanliga Skånska plogen och ärret. Sällan
nyttjas dock plogen utan vid nyodling samt jordens beredning till trindsäden . På sidlända ställen
företages dikning i ändamål att afleda vattnet.
Hägnaden består vanligen af jordvall, planterad
med så kallad band = pil eller Tysk pil. I anseende till brist på sten eller annat varaktigt stängselämne äro dock ägorne sällan fullkomligen inhäg9

nade. Vid hvarje helt Hemman födas ungefärligen
5 a 6 par hästar, 18 nötkreatur, deribland drag =
oxar, vanligen fyra par, inberäknade, 20 a 25 får
samt I 0 a 12 svinkreatur. Hästarne fodras med
hackelse och hafre och å de Hemman , der hö
finnes , äfven med något litet af detta slags foder.
Nötkreaturen och fåren fodras vanligen med
halm , dock fä drag = oxarne, den tid de vid åkerbruket begagnas, något hö, der sådant finnes , eller
ock , som oftast sker, fodras de vår = tiden med
hackelse samt korn = eller hafre = gröpning. Till
Husie By finnes , som förr omnä mndt är, betydlig
och tämmeligen gifvande ängsmark, men till
Qvarnby och Östra Skreflinge finnes ganska liten
ängsmark. Någon allmän betesmark finnes inte
inom denna Socken , hvarföre och kreaturen merändels icke utsläppas förrän sädesbergningen är
slutad.

10 mo
Skogsbruk
Inom denna Socken finnes ingen Skog. Åtskilliga
Hemmans Åboer hafva dock desse sednare åren
med en berömdvärd flit och omtanka planterat en
m ycke nhet pil = träd uti dikesvallar och hägnader
samt utmärkt sig medelst anläggande af vackra
och nyttiga Trädgårdar, der en mängd Träd och
bärbuskar antingen redan gifva frukt eller ock äro
i tillväxande. Stundom finner man ock i dessa
Trädgårdar ett och annat Träd af Valnöt, Alm ,
Ek , Bok och Björk och öfverallt ser man en oräknelig mängd vackra och välluktande blomster.
Allmogen har ock i sednare åren börjat med
odlingen af en del nyttiga Trädgårdsväxter, som
användas vid matberedningen .
Il mo

Näringen och öfrige Hu shål/sgrenar
Allmogens enda slöjd är förfärdigandet af vagns =
och åke rredskap. Inom Socknen finnes en husbehofsväderqva rn och en vattenqvarn . Allmogens
enda handel utgöres af Spannemål. Krono =
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Tionden , som är anslagen till Biskopens och
Academiae Statens aflöning, forslas enligt anvisning, eller ock inlöses den enligt det pris Löningstagaren derå bestämmer. Husie och Qvarnby äro
underkastade hå llskjutts utgörande vid Klörups
Gästgifvaregård , samt Krono = skjutts så ofta
sådan påfordras. Östra Skreflinge är anslagen till
fängskjuttsens utgörande. Bränvinsbränning nyttjas af somlige endast till husbehof och af somlige
åter alldeles icke.

°
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Polit i
Ordnings = Ålder = och Sexmän finnas inom
Socknen. Kyrko = och Fattig = cassor likaledes.
Kyrkans utlånte capita! uppgå r, för närvarande,
till 2166 Rdr l 9 s 3 rst. Banco och Fattig = cassan till 82 Rdr samma mynt. Gemensamt med de
Socknar, som lyda under samma Domsaga, har
denna Socken ingått brandstodsförening. Skallgång företages här högst sällan , emedan ganska
sällan visa sig här någre vilda djur, som göra
skada . Sockne = och Fattig = magaziner finnas ej
härstädes.
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Historiskt Bidrag
Inom Östra Skreflinge finnas 3 ne högar, inom
Qvarnby fem och inom Husie 2 ne, hvilka synas
vara ättehögar. Kyrkans ålder kan icke med
säkerhet uppgifvas. Efter utseende är den ganska
gammal. Dess inkomster bestå af förutnämnde
Tionde , 32 s Banco Jordeboks = ränta , interesse =
medel af dess utestående Capita! samt saköremedel , då sådana förekomma.

Förteckning som visar enskiftade Ägorymderne till nedanstående Hemman och Lägenheter

I
2
112 3
112 3

4

1f2 I
1f2 I
112 3
112 3
&9
112 4
1/ 4 4
l/ 4 4
5&10
6
7
l/ 4 8
3/ 4 8
11
1/2
112
13

I
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

H usie Socken
Husie By enskiftades
år 1812 af
Erland Magnus Rosell
Jeppe Hansson
Jöns Hansson
Anders Månsson
Korporals
49:4 ,5, 40:28 ,470
Boställe 109 :18 ,3,
79:22 ,490
Östra Skreflinge By
enskiftades år 1804 af
Erland Mag. Rosell
Hans Bengtsson
Anders Andersson
Pehr Andersson
Thomas Må nsson

Handelsman Karström
Bengt Göransson
Nils Hansson
Hans Olsson
Jöns Månsson
Hans Månsson
Hans Jeppsson
Tunnbind. lfversson
Regements Pastorn
P.B. Santesson
12 Pehr Troedsson
12
Anders Andersson
Kongsbetet
Quarnby By enskift.
år 1806 av M. Wremp
Jöns Andersson
Asmund och Johan
Nils söner
Nils Hansson
Jeppe Pehrsson
Anders Johansson
Pehr Jeppesson
Inga handlingar finnas
som utsätta Agorymden
Pehr Larsson
Marna Hansdotter
Anders Brorsson
Mårten Persson
Anders Andersson
Prästegård
Kyrkojord

Refnings
Innehåll

Uppskattnings
Innehåll

Refnings
Summa

Uppskattnings
Summa

Tunl.
114
103
67

Kap I.
14.3
5.1
23.5

Tunl.
81
79
40

Kap I.
27 .240
25.520
28.490

Tunl.

Kap I.

Tunl.

Kap I.

158

28.8

120

18.960

444

1.7

323

4.210

81
68
33
100

26.6
14 .8
1.7
12.l

63
63
31
99

14.395
14.378
6.250
7.895

77
46
41
151
83
66
22
63

9.2
31.2
6 .8
I
7.3
29.6
23.8
20

65
32
32
135
66
64
18
54

13 .295
22 .596
22 .735
8.830
23.290
19 .395
6.976
19 . 130

70
67
88
126
24

19 .5
13 . 1
29 .9
9.8
18

66
66
67
124
21

14.050
31.540
0.460
19.729
22 .000

1214

28 .7

1073

10.946

62

6.9

62

6.896

75
53
61
46
89

3.7
26 .7
17.3
4 .5
10.4

62
42
41
41
73

14.026
30.271
5.378
20.518
2 .963

51
61
60
94
49
78
15

26.8
13.2
10.2
12.8
8.5
13.2
26.3

42
42
56
70
49
74
14

28.499
30.711
1.300
17.043
8.500
23 .335
24.470

799

20.5

677

21.910

Ifrån de härstädes förvarade koncept Handlingar rätteligen utdragit intygar
Malmö Landtmäterikontor den 20 Maji 1820 Jean Åkerblom
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Kommentarer:
(Siffrorna hänvisar till beskrivningens numrerade
avsnitt)
I. Genom kungligt brev fick Sallerups socken i
Oxie härad 1886 namnet Södra Sallerup till undvikande av förväxling med Östra Sallerup i Frosta
härad och Västra Sallerup i Harjagers härad.
Husie socken är inte helt utan vattendrag. Genom
Husie och Östra Skrävlinge bymarker rinner i
riktning söder - norr en bäck, omväxlande kallad
Husiebäcken, Skrävlingebäcken och Risebergabäcken , som utmynnar i Segeå vid Bulltofta. Vid
Riseberga gård å Östra Skrävlinge nr 5 & 10 var
strömmen förr så strid, att den drev en vattenkvarn.
Ängsmarken i Husie by utbredde sig huvudsakligen kring den s.k. Husie mosse, belägen å Husie
nr 2, c:a 300 meter nordväst om kyrkan, senare
kasernområde för Lv 4.
2. Uppgiften om klimatets fördelaktiga inverkan
på människor och djur synes inspirerad av den
franske
1700-talsfilosofen de
Montesquieus
klimatlära och hör närmast hemma i avdelningen
kuriosa.
Utgivaren har i sin ägo en rad almanackor från
åren 1820-26, som tillhört åbon och rusthållaren
Anders Andersson på Östra Skrävlinge nr I .
Almanackorna innehåller strödda anteckningar
om tid för sådd och skörd. Vårsådden var vid
denna tid genomgående sen, eftersom marken
länge var våt och kall. Åkrarna var ännu inte
dränerade genom täckdikning, och vattnet avleddes endast genom öppna gropar. Skörden blev
motsvarande förskjuten , och på hösten var det
därför inte långt mellan sädesbärgningen och
sådden av vintersäd. Av anteckningarna framgår
att man å Östra Skrävlinge nr I år 1821 började
så "blannkorn," d.v.s korn och havre, den I 5 maj
och rent korn den 18 maj . Den 22 maj hade man
tillsätt. Samma år inleddes här skörden den 21
augusti , då man började meja råg. Den 5 och 6
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oktober såddes råg. År 1823 sådde man ärter,
vicker och havre den 14 april. Den 14 maj
började man så "blänning," d.v.s korn och havre,
den I 5 maj rent korn, och den 27 maj hade man
tillsätt. För detta år saknas upgifter om skördetiden . Råg såddes den 3 oktober. År 1826 såddes
ärter och vicker den 17 april. Den I 0 maj började
man så havre och den 12 maj korn. Tillsätt hade
man den 20 maj. För juli månad har Anders
Andersson i sin almanacka antecknat: "År 1826
var den starkaste Solheta och torka som kan
minnas på 46 års tid ." Redan den 25 juli började
man hösta den förbrända rågen, och den 14
augusti hade man inhöstat. Den 5 oktober såddes
råg. Det året höll prosten J B Kallenberg i Tygelsjö och Västra Klagstorp på fjärde böndagen en
uppmärksammad bot- och bättringspredikan, där
han bl.a. sade: "I år har Herren låtit de förbrända
åkerfälten sjunga sorgesånger och klagovisor för
Eder. Han har hängt sin brödkorg tämligen högt,
men månne människan bliver bättre? Tiden kommer att visa det. Något förödmjukande under
Guds mäktiga hand bland de styva och hårdhjärtade har åtminstone ännu inte förmärkts . Men
vakten Eder att icke Herren nästa år hänger brödkorgen så högt, att I icke på något sätt kunnen nå
den!" (Jakob Bernt Kallenberg, kyrkoherde i
Tygelsjö och Västra Klagstorp 1817-49 , se vidare
Gunnar Carlquist, Lunds Stifts Herdaminne 11:2 ,
Lund 1948 , s 416 ff och Helge Andersson , Jakob
Bernt Kallenberg. Några kompletterande anteckningar till en prästbiografi, Sällskapet Skånsk
Samlings Årsbok , Säasä 1965, s 27 fl).
3. Som jämförelse kan nämnas att kyrkoherden i
Hög i Harjagers härad i sin beskrivning av socknen noterat: "Av vilda djur finnas blott harar och
rapphöns." (Se vidare Janne Agri, Prosten Scholanders beskrivning av Höj socken år 1828,
Skånes Hembygdsförbunds Årsbok 1933 , s 90 fl).
Karusser eller karusor, sing. karusa , dialektal
beteckning för ruda (Carassius vulgaris).

4. Quinquenii Tabellerna (av lat. quinquennium
av fem år) avser tabeller, som utvisar folkmängden vart femte år. Med 1810 kan en markant ökning av folkmängden noteras. Det torde
hänga samman med det nyss genomförda enskiftet
med större, sammanhängande arealer, som betydde ökad spannmålsproduktion och därmed också
högre välstånd , varvid bönderna fick råd att utöka
antalet tjänstefolk.
I Husie var 1828 antalet födda 22, varav 13
gossar och 9 flickor. Tvenne mödrar var ogifta,
och barnen har enligt tidens terminologi antecknats som "oäkta". Samma år var antalet avlidna
23 , varav 12 män och 11 kvinnor. Barnadödligheten var hög, och av de avlidna var tre barn
under I år, två mellan 1-3 år, ett mellan 3-5 år
och tre mellan 5-10 år. Dödsorsaker var kikhosta
(I), nervfeber d.v.s. tyfus (3), remittentfeber (I),
vattusot (I) och okänd (3). Angivna dödsorsaker
för de övriga 14 avlidna är nervfeber (9), skörbjugg (I), tvinsot d.v.s. lungsot (2), vattusot (I)
och ålderdomsbräcklighet (I). De hygieniska förhållandena var inte de bästa, varför nervfebern
krävde många offer. l Husie ingicks 1828 fyra
äktenskap. (Husie befolkningsstatistiska tabeller
1771-1835 , G 111:1 , MSA). Som jämförelse kan
nämnas att Malmö i slutet av 1820-talet räknade
c:a 8000 invånare.

= tid

5. Allmogen levde inte bara i byns trygga verklighet bland grannar och husdjur. Den levde
också i folktrons brokiga värld , som befolkades av
en rad mystiska varelser, bäckahäst, näck , troll ,
varulv m.fl. Mot sjukdom och onda anslag från
tillvarons makter användes olika underkurer och
vidskepliga besvärjelser. (Se vidare Helge Andersson , Folkmål och Folktro i Husie MFÅ 1960, s
82 Il).
Det som betecknas "mycket af Ståndspersoners
seder" bland de förmögnare härrör troligen från
impulser vid besök i det närbelägna Malmö. De
enda ståndspersonerna i H usie var prebende-

komministern i Kvarnby prästgård och kvartermästaren på militärbostället i Husie by.
Det påtalade överflödiga bruket av starka
drycker främst bland tjänstefolket får ses mot
bakgrunden av att brännvinet vid denna tid ingick
i det dagliga kosthållet i bondesamhället. Till
dagens huvudmåltider, middag och kvällsvard,
serverades vanligen ett glas brännvin, vid tungt
arbete, t.ex. tröskning, två glas. Brännvinet var
dessutom e.n viktig ingrediens i byalagets sammankomster och syneförrättningar som brandsyn
och vägsyn , de olika arbetsgillena , t.ex. klinegille
och höstagille, och ungdomens s.k. lekstugor.
Ibland ingick ett kvantum brännvin i lönen.
Enligt anteckning i sin almanacka 1821 har åbon
Anders Andersson å Östra Skrävlinge nr I i
november utbetalat lön till gossen Jöns Larsson
med 3 daler och "3 stop brännvin". (I stop = 4
kvarter = 1.3 liter). Ingen tog gärna tjänst på
någon gård , där de inte var försäkrade om måltidssupen, som förgyllde den lika långa som tunga
arbetsdagen . (Se vidare Elisabeth Rasch , Brännvinsbruket i 1800-talets skånska bondesamhälle,
Skånskt Brännvin, Skånes Hembygdsförbunds
Årsbok 1974, s 31 Il).
Den långa och tunga arbetsdagen krävde
mycken mat. Vintertidens första mål var "dafre'',
d.v.s. dagvard , frukost, som serverades kl. 7 och
vanligen bestod av sill och potatis eller "drittjablänning", d.v.s. brödbitar i mjölk och svagdricka . En specialitet var "syltemilk'', sur fårmjölk med brödbitar. Middag åts vid 12-tiden och
utgjordes vanligen av någon soppa , kålsoppa, ärtsoppa eller grönsakssoppa , kokt på fläsk , som
serverades på ett särskilt fat. Kl. 4 eller 5 åts
"medaftan " , som kunde bestå av "fittamada '',
d. v.s. brödskivor med flott , pannkakor eller kokta
ägg. Dagens sista måltid kl. 8 var "nadre'', d.v.s.
nattvard , kvällsvard , som bestod av smörgåsar,
gröt och mjölk eller "drittjablänning". I äldre tid
betecknade nattvard dagens sista måltid och inte
kyrkans sakrament. För detta senare hade man
13
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" Kölna," dv s malttorka till Friden torps gård, Kvarn by nr 9. Foto 1969 .

uttrycket "gå ti alters". Sommartid , då arbetsdagen var längre, hade man utökat till sex mål.
Man började då kl. 5 med "marenbid'', d.v.s.
morgonbit, som utgjordes av smör och bröd.
Mellan "dafre" och middagsmålet sköt man kl.
10 in " lillemiddag'', som bestod av smör, bröd
och ost.
En må ltid vid midnatt under jultiden, då folket
var uppe längre än vanligt, kallades "donadre",
egentligen dubbel "nadre", och bestod av sylta
och rödbetor. Även under skördetiden , då arbetet
avslutades sent, serverades "donadre", som då
kunde bestå av rökt lammkött, bröd och ost. (Se
vidare olika uppsatser i Skånska matvanor, Skånes Hemb ygsfö rbunds Årsbok 1971 ).
Tröskningen utfördes på logen med "p leje l" ,
d.v.s. slaga , som bestod av två stänger, en längre,
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kallad "hån6len ", som tröskemannen höll med
båda händerna, och en kortare, kallad "slav6 len" ,
som svängdes över huvudet i en cirkel och med
kraft föll ned på säden på go lvet. Tröskningen påbörjades i september och varade över vintern.
Enligt almanackanteckningar avslutades tröskningen på Östra Skräv linge nr 1 hos åbon Anders
Andersson 1820 den 6 maj och 1821 den 21
april.
De gamla byhemmens gårdar och hus var uppförda av korsvirkc med lerklining, den äldsta
väggkonstruktionen i Oxie härad liksom på den
skogfattiga skå nska slätten i övrigt. Detta byggnadssätt var ännu dominerande i enskiftestiden,
och de flesta utflyttaregårdarna uppfördes av
korsvirke med lerk linta väggar. 1 sin äldsta form
bestod korsvirket av i jorden nedgrävda , lodrätt

stående stolpar utan underlag. Senare ställdes
varje stolpe på en sten. I korsvirkeskonstruktionerna från enskiftestiden står stolparna eller
"stannarna" på ett utmed marken horisontellt
liggande fotträ eller "syll '', som för att eliminera
röta och sättningar i väggei1 , vilar på en grund av
gråsten . Ovanpå stolparna vilar en träbalk, kallad
"läjden ", som löper parallellt med fotträet och
liksom detta har samma längd som huset. Stolparna är i nedersta ändan med tappar infogade i
fotträet och i översta ändan i " läjden ". Ungefär
mitt på väggen parallellt med fotträet och "läjden" är infällda horisontala träbjälkar, kallade
"lösholt". I hörnen och i gavlarna finns förstärkande tvärbjälkar, kallade "snestivor'', som går
diagonalt mellan ett par stolpar. I en utskärning i
stolpen vilar bjälkarna, som i ändarna , de s.k.
bjilkahoed , är ordentligt förankrade med en eller
två träkilar. Avståndet mellan två stolpar i ytterväggen kallas ett "spänne". Korsvirket är av ek
eller fur. Mellan träverket är lera inklint. Lerkliningen , i vilken både drängar och pigor deltog,
tillgick så , att lera hämtades från marken och
blandades med halm och vatten till en "lerälta".
För att massan skulle få den rätta konsistensen
red en dräng på en häst fram och tillbaka i "lerältan". Denna procedur kallades "ria ler". Ibland
drev man runt oxar och kor i " lerältan". För att
binda leran i väggen borrades små hål i fotträ ,
löshult och lejd , där sedan käppar av pil eller
hassel , kallade "stavra", stacks in. När leran
blivit tillräckligt mjuk, klintes den på "stavrana"
med bara händerna. Drängarna arbetade utvändigt och pigorna invändigt. Slutligen putsades den
klinta väggen jämn. Efter arbetet följde ett kalas
med traktering, spel och dans, kallat "klinejille".
Takstolen är rest av sparrar, som står mot lejden .
Sparrarna sammanhålles av bjälkar, "hanabjilka",
av vilka den översta kallas "hanagalen" efter
tuppen, som brukar flyga upp och sätta sig där.
Själva takbeläggningen , som vilar på spa rrarna
och tvärgående läkten , utgöres av "boss", lång-

halm av råg. Halmen är fäst på underlaget med
vidjor och käppar av pil , "täckekäppa", som en
tid förut fått ligga i vatten för att bli mjuka och
böjliga. På takåse n eller ryggningen ligger löshalm , som fasthålles av parvis hopfästa grova trästycken av ask eller ek, kallade "ryggaträ". Vid
tiden för enskiftet eller kort därefter kom vid
sidan av korsvirke med lerklining också nya byggnadssätt i bruk. På Svaneholm hade Rutger
Macklean i slutet av 1700-talet infört metoden att
gjuta lerväggar utan korsvirke, "mackelerade"
väggar. Detta byggnadssätt var tämligen tidsödande, då leran lades i varv, och ett nytt varv inte
kunde läggas, förrän det föregående torkat.
Metoden slog aldrig helt igenom utanför Svaneholm gods. En gård som uppförts enligt
Mackleans metod är Bunkeflo nr 2, som också
kallades "Stolpalösa", ett namn som levt kvar till
vår tid. Under 1800-talets första decennier började man ersätta lerkliningen i korsvirkesfacken
med råsten (lersten), som hade storlek och form
som tegel och tillverkades för hand i träformar.
Ovantill ströks lerstenen jämn med en brädbit.
Detta kallades att "stryja sten". Råsten hade tidigare använts som ett inre lager i boningsrummens
ytterväggar innanför korsvirket och i skorstenar
och bakugnar. Nu började man också bygga hus
helt och hå llet av råsten utan korsvirke. Som fyllnad i korsvirkesfacken vid sidan av råsten kunde
nu också tegel förekomma . På 1840-talet började
teglet komma i mera allmänt bruk . I början hyste
man i byarna stark misstro till detta byggnadsmaterial. Man tvivlade på att ett hus byggt av
"bara små bida " skulle kunna bli bestående någo n
längre tid. Vid mitten av 1800-talet blev det allt
vanligare att bygga av tegel utan korsvirke.
Ungdomen var nästan uteslutande sysselsatt
inom jordbruket. Enligt befolkningsstatistiken
1825 var antalet bonddrängar över 15 å r i allmogen s tjänst 68 och antalet gossar mellan 10
och 15 år i samma tjänst 31 . Antalet pigor över
15 år i allmogens tjänst var 53 , medan antalet
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flickor mellan I 0 och 15 år var 25. Antalet pigor
över 15 år i ståndspersoners tjänst var 6. (Husie
befolkningsstatistiska tabeller 1771-1835 , G 111:1 ,
MSA).
6. Förteckningen återges här efter sockenbeskrivningen. Kolumnerna till vänster upptar såväl
hemmanets nummer som mantalstal och ägarens
namn. Husie I /2 3 och 4 var under indelningsverket "Korporals Boställe" under Kungliga
Skånska Husarregementet och innehades vid tiden
för enskiftet av kvartermästaren Nils Bergström.
Hemmanet 1/2 4 Östra Skrävlinge innehades av
handelsmannen och tullfiskalen Svedin Karström,
som också ägde Rosengård i Västra Skrävlinge.
(Se vidare Helge Andersson , Rosengård , Gammal
lantegendom blir modern stadsdel, M FÅ 1969, s
76 fl) . Hemmanet I /2 4 Östra Skrävlinge kallades
Ulricedahl efter Svedin Karströms maka Ulrica
Dahl , död 1799 . (Se vidare Helge Andersson,
Gamla gårdar i Husie, MFÅ 1950, s 28 fl).
Hemmanet 3/ 4 8 Östra Skrävlinge innehades av
tunnbindaremästaren eller böckaren Jacob Ifwersson och kallades senare Böckaregården , känt
utvärdshus i Malmö 1928-1956. (Se vidare Helge
Andersson, Tre skånegårdar i Malmö, Elbogen ,
Malmö Fornminnesförenings Tidskrift 1981, s 39
fl). Hemmanet nr 11 Östra Skrävlinge, sedermera
Toftanäs, innehades av regementpastorn Berndt
Santesson , som också ägde den efter honom uppkallade egendomen Bernstorp, Sunnanå nr 8 i
Burlöv. (Se vidare F H B Santesson , Släkten
Santesson , Uppsala 1923). Hemmanet nr 13
Kvarnby utgjorde Kvarnby prästgård. Prebendeinnehavaren, 2:e teologie adjunkten vid Lunds
universitet, utarrenderade det till prästgården
hörande jordbruket. Enligt kontrakt 1819-1849
förband sig arrendatorn att årligen leverera 75
tunnor spannmål i Malmö för prebendeinnehavarens räkning. Vidare förband sig arrendatorn "att
hvarje predikodag på utsatt timma med hästar
och vagn skutsa Löntagarens Comminister till och
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från församlingens kyrkor samt lämna Comministern Tvänne passande Boningsrum i Prestegården
jemte vedbod". (Se vidare Helge Andersson,
Kvarnby gamla prästgård, MFÅ 1963. s 40 fl).
Förteckningens högra kolumner anger hemmanens areal i tunnland och kappland, dels det
revade d.v.s. det uppmätta innehållet, dels det
uppskattade innehållet. (I tunnland = 32 kappland = 4936.6 kvm).
7. Tabellen visar utsädet (Uts:) i tunnor och avkastningen (Afk:) i antal tunnor per utsådd tunna
för de fyra sädesslagen , trindsäd , d. v .s. ärter och
vicker, och potatis. (I tunna spannmål = 32 kappar = 146 liter, I tunna potatis = 48 kappar =
220 liter). Korn var huvudskörden, följt av råg
och havre, och minst såddes vete. I hela socknen
såddes endast I 0 tunnor vete, och avkastningen
blev I 0 å 12 tunnor per utsådd tunna. Ärter och
vicker gav bra kreatursfoder. Potatis började alltmer ersätta säden som råvara vid brännvinsbränning. I Femårs-berättelse 1828 skriver landshövding Wilhelm af Klinteberg i Malmöhus län, att
bönderna trots missväxten 1826 klarat sig bra inte
minst tack vare "den överdrivna potatoes-plantering, som i synnerhet till brännvinsbränning och
högst obetydligt kvantum korn användes".
8. Tiondet var en skatt, som bönderna erlade
naturaprestationer och utgjorde en tiondedel av
det som producerades inom jordbruket och dess
binäringar. Alltefter mottagaren benämndes tiondet kronotionde, kyrkotionde, prästtionde och
klockaretionde. Till prästen utgick också s.k.
kvicktionde, en skatt av tiondedelen av boskapen.
Kvicktionde erlades vid Mikaelitiden med levande djur, ett lamm och en gås från de hemman ,
som hade tio av detta slag. Sedan gammalt tillerkändes prästen från varje hemman också påskmat
bestående av bröd , ägg och ost, ollonfläsk, d.v.s.
fläsk från svin, som ätit sig feta på bok- och
ekollon, ost vid midsommartid, s.k. S:t Hans-ost,

Södra längan eller boningslängan till Dammstorps gå rd , Östra Skrävlinge nr 12. En trätavla över boningslängans mittdörr har inskriften: "Denna boningslänga är upbygd år 1825 och gården tilbygd 1826 och num era Tilbygd och Uppreparerad af AASEID 1846." Foto 1985.

lin och äckor, d.v.s. körslor efter ved och torv för
prästens räkning. Alla dessa små inkomster och
förmåner uppbar prästen 1828 i form av spa nnmål.
Sedan Kirkeordinansen av år 1539 uppbar
Malmö Latinskola från tjugotre socknar runt
staden årligen ett kvantum korn , det s.k. skolekornet. I gengäld hade skolans elever i övre
klassen att tjänstgöra som klockare, s.k. löbedegner, i dessa socknar. Ända fram till 1856 uppbar
Malmö Latinskola årl igt korn från dessa socknar.
Då hade emellertid skolelevernas skyldighet att
göra klockaretjänst för länge sedan upphört.
Socknens fattiga var i stor utsträckning hänvisade till allmosor. Till sin försörjning kunde de
antingen få ett kvantum brödsäd eller hänvisades

de till ett antal hemman , en s.k. rote, där de efter
en uppgjord turlista hade kost och logi en dag, en
vecka eller en månad i taget. Denna försörjningsform kallades "att gå rotegång" e ll er "att gå på
sock nen ". Till jul och påsk erhöll de fattiga ett
extra bidrag av fattigkassans " interesse=medel"
d.v.s. räntemedel, eller av medel , som kyrkobesökarna lagt i fattigstocken , en järnbeslagen ofTerstock , som stod i kyrkans vapenhus. En beskrivning av Husie kyrka 1830 omtalar "en så kallad
Fattigstock , försedd med 2 ne läsar". (Se vidare
Helge Andersson , H usie kyrka 1830 och 184 7,
Tvenne beskrivningar kommenterade, MFÅ 1952 ,
s 11 I Il). Till jul- bakades det på alla gå rdar rikligt
med bröd , så att det skulle bli en kaka också till
socknens fattiga och a lla kringvandrande tiggare.
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För de fattiga var sista stationen på livsvägen
"fattihused" vid Husie kyrka. Här blandades
åldringar med arbetsoförmögna , lytta , kroppssjuka och sinnesjuka.
Husförhörslängdernas
anteckningar om de intagna visar en provkarta på
mänskligt
lidande,
"vansinnig",
"mindre
vetande", "blind" och "krympling".
Rotering betecknade under indelningsverket en
uppdelning i rotar, som svarade för utrustning
och underhåll av en soldat vid infanteriet.
Normalt bildade två hemman en rote. Motsvarande organisation för kavalleriet var rusthållen ,
d. v.s. hemman, som mot nedsatt skatt åtog sig att
utrusta och underhålla häst och ryttare. Innehavare av sådant hemman benämndes rusthållare. En
rusthållare kallades till mönstring av häst och
utrustning. Enligt anteckningar i almanackor från
1820-talet har rusthållaren Anders Andersson å
Östra Skrävlinge nr 1 inställt sig till möte i
"fatters kråg" d.v.s. Fatterskrog, ett värdhus å
Hjärup nr 15 i Uppåkra, två gånger om året, en
gång på våren och en gång på hösten . I maj 1821
inställde han sig också vid husarernas mönstring
vid Kävlinge gästgivaregård med "kalf samt hela
Lifmunderingen".
Kungsbetet eller Kronobetet, en allmänning å
Östra Skrävlinge nr 18 , där vägfarande hade rätt
att fritt beta sina hästar.
För att kontrollera att hemmanen fullgjorde
sina skyldigheter att underhålla vägarna hölls en
gång om året vägsyn. I sina almanackor har åbon
Anders Andersson å Östra Skrävlinge nr 1 för
maj månad 1820 antecknat "den 6 ska wi ha
wäga granskning" och för oktober 1823 "den 24
ska wi . ha granskning på Kronolandswägen". (I
famn = 3 alnar = I. 78 m). Brounderhållet gällde
broarna över Segeå i Kvissle i Södra Sallerup och
Nordanå i Görslöv.
9. Jordbruksredskapen var vid denna tid huvudsakligen av trä med något järnbeslag. Samtidigt
börjar nu också plogknivar av järn att dyka upp,
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men de var dyra i anskaffning. (Se vidare Ragnar
Jirlow, Årder och plog i Skåne, Skånes Hembygdsförbunds Årsbok 1954, s. 1fl) . Bandpil i
folkmålet "bånpil", eller Tysk bandpil, Tysk pil ,
Salix viminalis, korgvide, användes för tillverkning av korgar och band till olika laggkärl. (Se
vidare Sten-Bertil Vide , Sydsvenska växtnamn,
Lund 1966, s 21 fl).
Oxen användes långt in på 1800-talet som
dragdjur tillsammans med hästen. För redskapen ,
plog och årder, spändes först ett par oxar och
sedan där framför ett par hästar, som vanligen
kördes av "pågen", den yngste av gårdens manliga tjänstefolk. Svinen spelade en viktig roll i bondehushållet, inte minst i julens mathållning. På
hösten valde man efter hushållets storlek ut två
eller tre svin , som göddes till julslakten. Åbon
Anders Andersson å Östra Skrävlinge nr 1 har i
sina almanackor antecknat för oktober 1821 "wi
feta swin den 11 '', för oktober 1823 "den 5 te
satte wi swin in te fedes" och för oktober 1826
"den 8 tonde satte wi swinen in te fedes". Gröpning, krossad eller grovmalen spannmål för foderändamål.
I 0. Bristen på skog får en humoristisk accent i
det gamla talesättet "en hyllebuske och två pilträd är skog på slätten". Enskiftet gynnade planteringen av pil. För att markera enskiftets nya ägogränser planterades pilar i rågångar och vallar. I
samband med uppförandet av de många utflyttaregårdarna hade en brist på virke uppstått i det
skogfattiga Malmöhus län. För att på längre sikt
avhjälpa denna brist beslöt landshövding Wilhelm
af Klinteberg 1811 att vart femtionde tunnland av
länets jord skulle användas för plantering av skog.
Undantag gjordes för den bördiga slättbygden , där
man i stället skulle plantera pilar i jordvallar och
utmed vägar för att i någon mån bidraga till ökad
virkesproduktion i länet. Pilen gav material till
korgflätning och enklare redskap, och pilkäppar
användes vid bindning av halmtak och till för-

Pilvall i gränsen mellan Kvarnby och Östra Kattarps byar. Foto 1985.

stärkning i korsvirkeslängornas lerklinta väggar.
Dessutom gav den ris till eldning. Pilevallarna
gav också vindskydd och förhindrade mullflykt på
de stora sammanhängande åkerarealer, som skapats genom enskiftet. (Se vidare Axel Törje, De
skånska pilarnas historia. Skånes Natur, Skånes
Naturskyddsförenings Årsskrift 19 55.)
Enskiftet skapade förutsättning för trädgårdsodling bland bönderna. I byhemmen , där gårdarna före enskiftet låg så nära varandra, att man
kunde gå längs ryggåsen från en länga till en
annan , och drängarna kunde stå och dra fingerkrok i var sin logdörr, fanns det inte så mycket
plats för odling och plantering. Till varje gård
hörde i allmänhet endast en liten kålhage, där
man som namnet säger i huvudsak odlade kål.

Bönderna saknade också intresse för trädgårdsodling. Efter enskiftet, då de gamla byhemmen
sprängts och gårdarna nyuppförts ute i bymarken ,
där de fått sina ägor samlade i ett kvadratiskt
eller rektangulärt stycke kring gården, blev läget
ett annat. På de s.k. utflyttaregårdarna långt från
varandra ute i bymarken blev bönderna hänvisade
till sig själva, och var och en fick odla för eget
behov på sin gård. Här satte byhemmet inga
snäva gränser. Det var tvärtom gott om mark, och
kring de nybyggda gårdarna växte så småningom
överallt upp individuellt anlagda trädgårdar.
Enskiftet stimulerade således trädgårdsodlingen
bland bönderna.
Den litteräre Vemmenhögsprosten Nils Loven ,
mera känd under pseudonymen Nicolovius, be19

Rest av pilalle vid markväg till Minnesdal, Kvarnby nr 5. Foto 1985.

lyser skillnaden i förhållandena före och efter
enskiftet. Om man i början av 1800-talet steg upp
på en ättekulle i Skytts härad "såg man gråa byar
med ett och annat träd i de små kålhagarna ligga
på 1/ 8 eller 114 mils avstånd från varandra.
Mellanstånden utgjordes av flacka fält, dä r aldrig
något träd skymde utsikten, om ej enstaka pilar,
som här och där stodo upp ur de enkla jordvallar,
som avskilde vångarna". När Nicolovius 1847
gav ut sin klassiska folklivsskildring "Folklivet i
Skytts härad i Skåne vid början av 1800-talet va r
synen en annan. Huru helt annorlunda presenterar sig icke nu den sydskånska slätten? Den som
på 40 år ej sett den , skulle ej tro sig återse samma
land . Snygga, vitmenade bondgårdar med sina väl
underhållna boningshus, av vilka ganska många
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äro uppförda av bränd tegel , omgivna av trevliga
trädgårdar, ligga tätt strödda på de rika, grönskande fälten". (Se vidare Nicolovius (Nils Loven),
Folklifwet i Skytts härad i Skåne wid början av
1800-talet, Lund 184 7, nytryck Albert Bonniers
Förlag, Stockholm 19 5 7).

11 . Husbehovsväderkvarnen
var
belägen
å
Kvarnby nr 15, medan vattenkvarnen låg vid
Risebergabäcken vid Stora Riseberga gård å Östra
Skrävlinge nr 5 & 10, sedermera nr 19. Vattenkvarnen flyttades 1914 från sin ursprungliga plats
till Baltiska Utställningen , där den tillsammans
med några stugor utgjorde prov på äldre skånsk
allmogebebyggelse. Efter utställningens slut in-

Riseberga vattenmölla å Östra Skrävlinge nr 19 .

köptes vattenkvarnen av en pietetsfull samlare,
köpmannen Otto Håkansson i Skurup, som lät
ställa upp den på sin egendom Brägnehus vid
Svaneholm. (Se vidare Helge Andersson, Riseberga. Jordbruksområdet, som blev stadsdel,
MFÅ 1956, s 118 ff, Malmö i Ord och Bild,
Baltiska Utställningen och Landtbruksutställningen i Malmö 1914 och Officiell vägvisare över
Malmö och Baltiska Utställningen och Jubileumslantbruksmötet 1914). I beskrivningen står "husbehofsväderqvarn" och "vattenqvarn". I Skåne
liksom i Danmark är emellertid mölla, i folkmålet "mylla", det gängse ordet för själva kvarnbyggnaden eller fastigheten , och man skiljer
mellan vädermölla (stubbamölla eller holländare)
och vattenmölla, i folkmålet "värmylla" och

"vannmylla", medan kvarn däremot på skånskt
och danskt område betecknar själva malningsanordningen, kvarnstenar med tillbehör, samt
olika kvarnar i husgerådet, t.ex. kaffekvarn , köttkvarn och maltkvarn. I folkmålet i Husie kallades
vattenkvarnen vid Riseberga "Risebarja vannmylla".
Hållskjuts innebar att bönder i närheten av
gästgivaregårdar bildade skjutslag och var skyldiga
att efter viss turordning hålla med häst och vagn i
24 timmar vid gästgivaregården. Klörups gästgivaregård i Lilla Slågarps socken i Skytts härad vid
vägen Malmö-Ystad. Klörup var tingsplats för
Oxie och Skytts domsaga fram till 1905, då domsagan flyttade till Malmö. Samma år upphörde
gästgivaregården med sin verksamhet. I Klörup är
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det gamla häradshäktet, det s.k. tjyvaholled, bevarat. (Se vidare Kristina Söderpalm, Skånskt
gästgiveri- och skjutsväsen , Skånes Hembygdsförbunds Årsbok 1967 , s 39 fT och Åke Werdenfels,
Tjuvahålet i Klörup , Skånes Hembygdsförbunds
Årsbok 1965 , s 57 fl).
Kronoskjuts innebar skyldighet för bönderna att
skjutsa kronobetjäning i tjänsteuppdrag, t.ex . köra
för länsmannen, medan fångskjuts utgjorde skyldighet att transportera fångar till häkte.
Husbehovsbränningen förbjöds 1855. Mot husbehovsbränningen och omåttligt brännvinsbruk
kämpade energiskt Peter Wieselgren, kyrkoherde i
Västerstad 1833-47 och sedan i Helsingborg.
Genom talrika föredragsresor och tryckta skrifter
spred han upplysning om brännvinets skadeverkningar. Wieselgren var folktalare och drog stora
åhörarskaror. I anslutning till Wieselgrens verksamhet växte sig nykterhetsrörelsen stark på
1830-talet, och ett stort antal nykterhetsföreningar bildades. För folknykterheten arbetade vid
denna tid också kyrkoherde Jakob Bernt Kallenberg i Tygelsjö och Västra Klagstorp. Det var
nykterhetsrörelsens arbete, som omsider ledde till
att husbehovsbränningen avskaffades.

12 . Politi avser förvaltning och ordning. Socknens ordningsfrågor handhades av kyrkorådet,
som tillsatte ordningsmän och medlade mellan
oeniga makar. Varje by bildade ett byalag med en
ålderman i spetsen. Genom att blåsa i lur på bygatan kallade åldermannen samman byamännen
till byastämma, som fattade beslut om byns
gemensamma angelägenheter, t.ex. underhåll av
vägar och iståndsättande av stängsel. Hos åldermannen förvarades byalådan med byordningen
och kassaboken. Åldermannen skulle försöka ena
stridande parter. Åldermanssysslan innehades ett
år i sänder och gick om på byns bönder. Bytet av
å lderman skedde vid Mårtenstid och firades med
ett åldermansgille, först hos den avgående och
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sedan hos den tillträdande. Sexmän var av kyrkostämman utsedda ordningsmän, som bl.a. skulle
svara för ordning i kyrkan , avlägsna dem som
förde buller och med en stöt väcka dem som sov
under predikan.
Rdr = riksdaler, s = skilling, rst = runstycke,
egentligen rundstycke. 1 riksdaler = 48 skillingar,
1 skilling = 12 runstycken. Banco = Riksens ständers banks sedel- och skiljemynt till skillnad dels
från bankens egna silvermynt (speciedaler), dels
från Riksgäldskontorets sedlar (riksgälds). Husie
socken lydde under Oxie, Skytts och Vemmenhögs domsaga med tingsställe i Klörup i Lilla
Slågarps socken i Skytts härad. Ur denna domsaga bröts Vemmenhögs härad ut 1865.
Socken- och fattigmagasin avser byggnad för
lagring av överskottsspannmål, som vid behov
kunde utdelas som brödsäd eller utsäde åt behövande.

13. Av ättehögarna eller bronsåldershögarna har
Ershög eller Kung Karls backe i Östra Skrävlinge
bortschaktats 1949 i samband med utvidgning av
Bulltofta flygplats , och i Kvarnby har vid exploatering av nya kritt~kter tre högar, de s.k. Rockhögarna, borttagits, en 1896 och två 1924. (Se
vidare Folke Hansson, Skånska bronsåldershögar,
Lund 1938 , Sten Kalling, Kung Karls hög, MFÅ
1950, s 6 fT och Bengt Salomonsson, Malmötraktens förhistoria, Malmö stads historia, Första
delen , Malmö 1971 ).
Den nuvarande kyrkan i Husie är med undantag av tornet uppförd 1855-57 efter ritningar av C
G Brunius. Tornet, som i den gamla kyrkan låg
norr om långhuset, är det enda som är bevarat
från ' medeltidskyrkan . (Se vidare Helge Andersson , Husie kyrka, Malmö 1954 och Sven Rosborn, Husie kyrkas medeltida torn, MFÅ 1974 , s
136 fl).
Interesse = medel, räntemedel. Saköremedel,
erlagda böter.

Stöttehög, ättehög å Kvarnby nr 5. Enligt folksägnerna bodde troll i högen. På julnatten stod
högen på guldstöttor, och trollen dansade därunder till ljuvlig musik. Foto 1985 .

Tomhög, ättehög å Östra Skrävlinge nr 7. Högen har namn efter vegetation av hagtorn. I högen
bodde enligt folksägnerna troll, som dansade på den kringliggande ängen, kallad Trollängen, ett
namn som överfördes på den närliggande gården å Östra Skrävlinge nr 9, Trollängens gård och
villasamhället Trollängen. Foto 1985.
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NOTER:
Husie kyrkoarkiv PII: I MSA
2
Om pastoratshistorien och Series pastorum för Husie
se Gunnar Carlquist, Lunds Stifts Herdaminne II:2 ,
Lund 1948 , s 227 IT.
Se vidare Gunnar Carlquist, Lunds Stifts Herdaminne II:4 , Lund 1952, s 72 IT.
4
Husie kyrkoarkiv, sockenstämmoprot. 1822 3/ 11,
MSA, se vidare Helge Andersson, Tillysborgs värdshus, MFÅ 1959, s 77 IT.
5
Om Carl Carlsson se vidare Gunnar Carlquist, Lunds
Stifts Herdaminne II:9, Lund 1963 , s 134.
Se vidare Helge Andersson, Husie kyrka 1830 och
1847, Tvenne beskrivningar kommenterade, MFÅ
1952, s 111 IT.
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Kalkmålningama i Bunkeflo gamla kyrka
Helgonlegender och kvinnoinflytande
AV ELSEBETH BAG ER

Fanns det i Bunkeflo på 13- och 1400-talet
inflytelserika kvinnor med egna tillgångar, bestämda synpunkter och ett starkt intresse för
kyrkan? Det är den fråga man ställer sig, när man
sysslar med Bunkeflo medeltidskyrka. Varför man
kommer in på sådana funderingar, hoppas jag, att
denna skildring av kyrkans valvmålningar skall
belysa.
Bunkeflo församling bestod då, som nu, av fyra
byar: Bunkeflo, Vintrie, Naffentorp och Skumparp. Kyrkan låg i Bunkeflo ocp där fanns säkert
också prästgården. Troligen har det även i Bunkeflo allra först funnits en träkyrka liknande den
man hittat spår av i Tygetsjö. Vi vet emellertid,
att den rike kaniken i Lund, Niels Bunkeflo, i sitt
testamente, som han skrev i september 1346,
donerade allt fast och löst i Bunkeflo, som han
ärvt, till Bunkeflo kyrka, för att mässor i evig tid
skulle läsas för hans och hans föräldrars själar.
Han bestämde också, hur mycket pengar prästen,
klockorna och kyrkans byggnadsfond skulle erhålla. Han testamenterade även pengar bl.a till
Agge Tubbesens moder, Agathe, i Naffentorp och
till "konen" Aetta i Vintrie och till hennes dotter,
Kristine, och syster, Una. Vid denna tiden var en
ev träkyrka säkert ett minne blott och på platsen
reste sig en romansk kyrka med ett brett västtorn.
År 1400 bytte Petrus Laxman till sig en gård i
Bunkeflo från biskopen i Roskilde . På 1400-talet
bodde medlemmar av släkten Gagge i Vintrie.
Var de bodde, vet man ej, men kanske har det

även i Vintrie funnits en fyrkantsborg liknande
dem i Oxie, Fosie och Hyllie. Den 18 maj 1432
donerade väp!1aren Nilsz Gagge i Vintrie fyra
gårdar till ett åv honom instiftat altare i Bunkeflo
kyrka. Åt vem det instiftades, får vi tyvärr ej veta.
Ett år senare köpte herr Truut Haas till Örtofta
av Arlw Petersdotter (Jon Saxtorps änka) en gård
i Bunkeflo. Truut Haas var en mäktig man, bl.a
hövitsman på Gotland och även kapare. Det
omtalas 1446 att Jens Gagge (broder till Nilsz?)
hade två döttrar, Elna och lngheborgh. Elna gifte
sig med Hans Nielsen i Acerthorp. Det är väl
troligt, att hon är identisk med den Elinae Nielsdotter (?), änka efter Hans Nielsen, som uppges
ha givit en jord i Malmö till Bunkeflo kyrka.
I slutet av 1400-talet, närmare bestämt 1487,
köpte herr Poell Laxman, en av de mäktigaste
adelsmännen i Danmark, två gårdar i Bunkeflo.
Det framgår således helt klart, att både adeln och
kyrkan hade stora intressen i Bunkeflo.
I och med att vi kommer in på 1400-talet
börjar det hända saker med kyrkan. Kor och
absid revs. Långhuset höjdes (det hade en gång
tidigare höjts) och fick sidoskepp. Tornet höjdes
även och man byggde ett nytt kor, bredare än den
gamla kyrkan och nästan lika högt som det nya
skeppet. Man avslutade med en rak absid. Man
tror, att valven slogs i samband med denna ombyggnad. Valvslagningen skapade förutsättningen
för de rika kalkmålningar, som utfördes under
senare hälften av 1400-talet.
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Fig. 1. Bunkeflo kyrka från sydost.

Fig. 2a. Plan Bunkeflo kyrka ca 1895. Fr.v. tillbyggnad , tomkammare, långskepp med två valv och
fyra sidoskeppsvalv, kor med två valv samt absid.
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Låt oss gå in i kyrkan på släkten Gagges tid,
denna danska, katolska kyrka med sina sidoaltare
och med kalkmålningar överallt utom i de små,
mörka sidoskeppen. Målningarna anses ha tillkommit under senare hälften av 1400-talet. De
uppvisar alla de typiska stildragen. Man har lämnat den tidiga medeltidens bysantinskinspirerade,
djupt andliga framställningar. Nu möter oss ett
myller av helgonlegender, sagor och sägner tillsammans med bilder ur Jesu liv, allt levande
presenterat i 1400-talskläder, på valv som är rikt
dekorerade med klöverblad (treenigheten), rosor
(mariasymboler), hjärtan (den himmelska kärleken) och stjärnor. Man kan spekulera i, hur
nära samband med familjen Gagge målningen av
kyrkan haft, men med tanke på deras intresse för
gåvor till kyrkan är det inte orimligt att tro, att
släkten Gagge kallat in kunniga målare för att
pryda den.

4b

Man tror, att Jesu liv har skildrats på sidoväggarna med början på den södra sidan, intill
tornet. Sviten har sedan gått runt kyrkan fram till
tornet på norra väggen. Man fann en bild av de
tre vise männen framför Jesusbarnet, som sitter i
Marias knä. I bakgrunden knäböjer Josef. På
bilden nedanför syntes en realistisk skildring av
omskärelsen. Jesusbarnet förefaller ligga på ett
bord. En överstepräst håller med ena handen i
hans ben, i den andra lyftade handen håller han
en kniv. Vid Jesu huvud sitter en man, kanske
ytterligare en överstepräst. På norra sidan avslutades berättelsen om Jesu liv med en framställning av hur han tvättar lärjungarnas fötter och av
tillfångatagandet i Getsemane, där soldaterna i
sina 1400-talsrustningar ryggar tillbaka inför hans
åsyn. Soldaternas grova, fula ansikten kontrasterar mot lärjungarnas ädla ovaler. På en annan
bild förs Jesus inför Kaifas eller Pilatus. Det är
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Fig. 2b. De i bild återgivna mål ninga rnas placering.
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Fig. 3. Södra långskeppsväggen. Omskärelsen, därovan
skymtar de tre vise männen .

svårt, att ur de illa farna målningarna utläsa
annat än, att han står inför någon slags överhetsperson. Det finns också en mycket skadad bild av
törnekröningen och av en liten ängel , som bär
fram den heliga Veronicas svetteduk.
Tyvärr var vid dokumenteringen alla mellan liggande bilder förstörda. Någon korsfästelsebild
tycks ej ha funnits . Kulmen på serien hittar vi i
absiden.
Valvmålningarna var däremot bättre bevarade
även om fukt och kyla hade satt sina spår och
delar var svårt skadade. Trots sina över 400 år
framträdde dock många bilder levande och färgrika. När man blickade upp i det första valvet i
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skeppet såg man i den södra kappan en kvinna,
som kärnade smör och två djävlar, som försökte
hjälpa henne. Kvinnan tycks bli rasande över ett
sådant tilltag och tar den ene djävulen i mycket
handgriplig upptuktelse till djävulens påtagliga
förfäran . Ytterligare en djävul syns otydligt,
kanske flyr han förskräckt. Västra kappan var
mycket skadad , men man tror, att där antingen
avbildats ett par martyrer eller också någon av de
sju dödssynderna. I den norra kappan såg man
dels en oidentifierbar person upphängd i en sorts
galge, dels en till händer och fötter bunden man,
som sitter på en trefot, under vilken en brasa
brinner. En bödelsdräng hånar den arme på trefoten , räcker ut tungan åt honom och med en
effektiv gest visar han, var mannen måste ha mest
ont. Den andre bödelsdrängen pustar skadeglatt
med en blåsbälg på elden. En tredje torterare
häller med en slev via ett horn något i mannens
mun. Otto Rydbeck tror, att det möjligtvis kan
illustrera den helige Laurentii martyrium , men får
det inte att stämma riktigt. Laurentius låg ju på
ett halster och inget brukar hällas i hans mun.
Knud Banning däremot anser, att här avbildas en
av de sju dödssynderna nämligen avaritia (girigheten) och att i mannens mun hälls smält metall,
guld kanske ;
Den ena hälften av den östra kappan är väl
bibehållen. Här framställs den heliga U rsulas
martyrium. U rsula var kristen och dotter till en
konung i Bretagne. Till hovet kom sändebud från
en hednisk engelsk kung, som för sin son, Colons
räkning friade till Ursula. Hon ville naturligtvis ej
gifta sig med en hedning och som i alla sagor
svarade hon, att endast om prinsen kunde uppfylla vissa villkor, (som hon var säker på var
oantagbara), skulle hon gifta sig med honom : han
skulle bli kristen och han skulle följa henne på en
pilgrimsfärd till Rom . På den färden ville hon
som sällskap ha 10 jungfrur. Var och en av dessa
11 jungfrur skulle ha I 000 uppvaktande jungfrur.
Ursula var ett bra parti för prinsen och dessutom

Fig. 4a. Norra långskeppsväggen. Nederst till tangataga ndet i Getsemane, överst
Jesus tvättar lärj ungarnas fötter.

skön, så det var kanske inte undra på , att han
förklarade sig villig att uppfylla hennes önsk:
ningar. Han anlände till Bretagne med jungfrur
och skepp och så seglade hela sällskapet uppför
Rhen till Köln och vidare till Basel. Där lämnade
de skeppen och fotvandrade till Rom. Påven tog
väl emot dem och döpte prinsen , som fick
namnet Etherius. Påven t.o.m följde dem ett
stycke på vägen tillbaka. I Basel embarkerade
sällskapet skeppen och resan gick bra, tills man

kom tiH Köln. Där hade hunnerna belägrat staden
och man kan tänka sig hunnernas förtjusning, när
det plötsligt dök upp 11000 jungfrur. Hunnerhövdingen intogs omedelbart av den sköna Ursula
och ville gifta sig med henne. Hon nekade och
påpekade, att hon redan var gift. Hunnerna
dödade då Etherius och när Ursula fortfarande
nekade hunnerhövdingen giftermål, dödades hon
av en bågskytt. Man hoppades sedan, att de
11000 jungfrurna skulle ha tagit sitt förnuft till
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Fig. 4b. Norra väggen i koret. Den heliga Veronicas svetteduk, i mitten.

Fig. 5. Västra långhusvalvet, översiktsbild.
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Fig. 6. Västra långhusvalvet, södra valvkappan. Kvinna som kärnar smör.

fanga, man ville våldtaga dem, men de försvarade
alla tappert sin dygd . Enda utvägen för hunnerna
blev då, att taga livet av dem allesammans. Hela
denna gruvliga berättelse komprimerades här i
Bunkeflo till en enda scen, ett skepp med 11
kvinnor symboliserar de 11 skeppen och alla
jungfrurna. Hunnerna framställs av en man som
svingar sitt svärd över dem och av en bågskytt,
nere i svickeln, som sänder iväg den dödande
pilen mot Ursula, som står på båten med krona
på huvudet.
I den andra hälften av den östra kappan avbildas, tror man, den helige Achatius, som, enligt
legenden , blev korsfäst på berget Ararat tillsam-

mans med 10000 soldater. Achatius är en av de
14 s.k nödhjälparna, vilkas gemensamma kraft
anropades i svår nöd. Andra nödhjälpare som
funnits i kyrkan är Katarina av Alexandria,
Margareta, Barbara och Erasmus. Som avdelare
mellan kappans båda bilder finns en liggande
hind vänd åt ena sidan och en liggande hjort vänd
åt andra. Huvudena vänder de dock mot varandra . Hjorten är en Kristus-symbol , hinden den
efter dopet törstande själen.
Om man i det första valvet kunde framställa en
stor del av en helgonlegend i en enda bild, så
skildras i nästa valv den heliga Katarina av
Alexandrias liv som en modern serieberättelse.
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Fig. 7. Västra långhusvalvet, norra valvkappan. Den
helige Laurentius?

Katarina av Alexandria var inte bara skön, hon
var även kristen, lärd och mycket from. Kejsar
Maxentius fick höra talas om henne och reste till
Alexandria för att träffa henne. I den södra valvkappan möter oss Katarina, när hon förs inför
kejsaren, som vill fa henne att avsvärja sig kristendomen. Hon vägrar naturligtvis. Två av kejsarens hantlangare för henne då till ett fängelse, där
hemska vidunder kikar ut genom tak och fönster.
I den västra valvkappan ser man henne i fängelset. En ängel med ljus och troligen kejsarinnan
Faustina med mat kommer på besök. Kejsaren
hoppas, att Katarina skall ha kommit på bättre
tankar. Hon släpps ut ur fängelset och förs på
nytt inför kejsaren, som nu tror, att han skall
kunna locka henne genom att erbjuda henne
krona och spira, d.v.s giftermål. Hon vägrar hårdnackat och berättelsen fortsätter i norra valvkappan. Här predikar hon mot avgudar och det så
effektivt, att en av dem, som liknar en djävul,
ramlar ned från den pelare han stått på. Kejsarin32

Fig. 8. Västra långhusvalvet, östra valvkappan. Den
heliga U rsula.

nan Faustina, som har blivit kristen, lyssnar tillsammans med en skara andra kristna, alla andäktigt på knä. Katarina far se, hur Maxentius låter
bränna alla de lärde, som han gett i uppdrag att
disputera med henne och som misslyckats med att
fa henne att avsvärja sig sin tro. Till slut tillgriper
kejsaren hudflängning. Nu är Maxentius ordentligt förargad över hennes halsstarrighet och serien

Fig. 9- 12. Östra långhusvalvet.
Fig. 9. Södra valvkappan. Inledningen till den heliga Katarinas martyrium.

Fig. 10. Västra valvkappan. Katarinas martyrium.
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Fig. 1 1a. Norra valvkappan. Katarinas martyrium.

Fig. 11 b. Norra valvkappan. Efter akvarell av Otto Rydbeck.
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Fig. 12. Östra valvkappan. Katarinas halshuggning.

avslutas i östra valvkappan med att åskådarna får
se den hemska maskin, som kejsaren låtit konstruera för att ytterligare tortera henne. Det var
fyra knivförsedda hjul, som hon skulle bindas vid
och malas. I valvet ser man henne på knä invid
"maskinen". Två änglar hör hennes böner och
kommer ned från himmelen med hammare och
slår sönder hjulen. En stackars åskådare, eller,
troligare, en bödelsdräng mals dock ihjäl. Nu
tappade kejsaren definitivt tålamodet. Endast en
utväg återstod , den enda som tycks hjälpa mot
envisa helgon; halshuggning. I avslutningsscenen
är kejsaren åskådare och syn~s hålla fast kejsarinnan Faustina, medan bödeln efter väl förrättat
värv sticker det blodiga svärdet i skidan och
Katarina ligger på knä utan huvud.

I detta valvet finns små lustiga detaljer. Nere i
en svickel syns en liten getabock, som stångar en
hopkrupen gosse. Geten brukar vara symbol för
synden (syndabocken). Mellan två bilder i en
valvkappa sitter en liten nätt lekare i en blomkalk
och blåser på sinka (cornet), ett populärt medeltidsinstrument. Kanske har målaren här inspirerats av någon lekare i det gaggeska hushållet.
Den heliga Katarina , som bl.a var mjölnares ,
vagnmakares och filosofers skyddshelgon hade
gärna i sitt följe en del andra kvinnliga helgon.
När vi nu lämnar församlingens del av kyrkan
och träder in i koret, d.v.s prästernas del, med två
valv, möter vi i det första valvet just dessa helgon.
I den södra valvkappan ser vi den heliga Dorotea
med en korg och en palmkvist. Dorotea var en
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Fig. 13 . Västra korvalvet, västra valvkappan. T.v. den heliga Katarina med vagnshjulet. T.h . den heliga
Barbara med tornet.

kristen jungfru i Cesarea, som vägrade att avsvärja sig sin tro och som naturligtvis blev dömd
till döden. På väg till avrättningsplatsen hånades
hon av en skrivare, Theophilus, som bad henne
sända honom rosor och äpplen från den himmelska trädgården. Döm om hans överraskning, när
en liten gosse någon dag senare kom till honom
med en korg med äpplen och rosor. Han omvändes då till kristendomen och blev förstås avrättad.
Dorotea brukar avbildas med en korg, som hon
överlämnar till jungfru Maria. Här tror man
dock, att hon enbart avbildas med sitt attribut
och att kvinnan vid hennes sida är Maria Magdalena, eftersom hon tycks ha en burk i sin hand
med oljan i, som hon tvättade Jesu fötter med. I
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valvet ser vi återigen den heliga Katarina med sin
symbol, hjulet, U rsula med pilen, som dödade
henne, sankta Barbara och sankta Margareta.
Mellan Katarina och Barbara delas valvkappan
av en stor sol. Solen kan ofta vara en mariasymbol. Barbara levde i mindre Asien och hade
så många friare, att hennes far spärrade in henne i
ett torn med endast två fönster. Några menar, att
hon övertalade hantverkarna att göra ett tredje
fönster, andra att hon själv med naglarna grävde
ut det. Hon lyckades smuggla in en präst i tornet.
Han döpte henne. De tre fönstren symboliserade
treenigheten . Hennes far blev rasande, när han
fick höra om hennes tilltag och angav henne för
romarna . När han själv skulle halshugga henne,

Fig. 14. Västra korvalvet, norra valvkappan. I centrum den heliga Margareta och draken, t.h. den heliga Ursula.

blev han dödad av blixten. Den heliga Barbara,
vars symbol är tornet med de tre fönstren kunde
ge skydd mot blixt och storm , medan den heliga
Margareta åkallades, när man ville ha en lätt
barnsbörd och vilken kvinna vill inte det. Margareta var förstås en kristen jungfru. Hon vägrade
gifta sig med prefekten i Antiokia, som då lät
kasta henne i en fängelsehåla, där det fanns en
drake. Draken slukade Margareta. Hon hade
emellertid ett kors i handen och drakar tål dåligt
att äta kors, så han spydde ut henne . Då växte
korset i hennes hand till en lans, som hon modigt
stötte i drakens gap och dödade odjuret. Återigen
fick man tillgripa halshuggning för att få bukt
med en kristen jungfru.

Det fanns två manliga personer i detta valv.
Bredvid Maria Magdalena har man tyckt sig se
Simson och lejonet. På den östra valvkappan, den
som bäst syntes från skeppet fanns den heligaste
bilden i detta valv nämligen jakten på enhörningen. På den ena sidan avbildas Maria med enhörningen i sitt knä. På valvkappans södra sida kom
jägaren, ärkeängeln Gabriel med ett spjut i ena
handen och i den andra ett koppel med två stora
vinthundar. En liten byracka tycks gräva i marken nedanför jägaren. Hundarna symboliserade
humilitas (ödmjukheten), charitas (kärleken till
nästan) och veritas (sanningen). På ett språkband
vid jägaren stod "Ave Maria Gracie". Målet för
jägaren är enhörningen = Kristus, som sökt sm
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Fig. 15. Västra korvalvet, östra va lvkappan. Jakten på enhörningen. Efter akvarell av Otto Rydbeck.

(
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Fig. l 6a. Östra korva lvet, västra valvkappan. Lekaren leder en okänd kvinna . Musikanterna. Efter akvarell av Otto
Rydbeck.
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Fig. l 6b. Östra korvalvet, västra valvkappan. Samma motiv som fig. l 6a.

tillflykt i Marias sköte. Endast hos en jungfru kan
han fangas. Vid Maria stod " O Maria Mater" och
nedanför "Credo". Maria sitter bakom en gärdsgård innebärande att hon befinner sig på en helig
plats. Nere i svickeln syns en tagel, som putsar
sig. En stork tror Banning, en struts tror jag.
Strutsen är en mariasymbol och anses med sin
blick kunna befrukta sitt eget ägg.
I det andra korvalvet är målningarna mycket
skadade och svårtydda. Man skulle ha väntat sig
allt större upphöjdhet i motivvalet ju mer man
närmade sig högaltaret, men här blir man i stället
högst förvånad över, vad prästerskapet haft för
ögonen . Det är ju deras del av kyrkan vi befinner
oss i.

I den södra valvkappen ses en bågskytt skjuta
mot en kentaur, som i den ena handen håller en
påk i den andra en skriftrulle. Är det månne ett
av Herakles storverk? Den västra kappan, den
som prästerna bäst såg, när de blickade ut mot
menigheten hade två bilder. I ena delen syns en
lekare, som leder en person med käpp. Lekaren
spelar på sinka. Spelar gör också en gris med
borstig rygg, ett omtyckt medeltida motiv. Till
sällskap har grisen en annan musikant, som nog
är ett troll. Det är ingen djävul , horn saknas , det
har en helt liten svans och "trollfötter" . " Trollet"
blåser på en dubbelböjd trumpet. Flöjter, blåsinstrument och säckpipor (som en lekare blåser
på i östra kappan) brukar vara sexsymboler. En
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Fig. 17. Östra korvalvet, norra valvkappan. Berättelsen om Aristoteles och Phyllis. T.h. Man misshandlande kvinna. Nederst t.v. i svickeln en hopkmpen hund.

gris kunde ibland symbolisera acedia (lättja), en
av dödssynderna. I den norra valvkappan finns
också två scener, skilda åt av en stiliserad ros
(mariasymbol, som också finns i den södra valvkappan). Den ena föreställer den under medeltiden ofta berättade sagan om Aristoteles och
Campaspe eller Phyllis, som hon oftast kallas.
Phyllis var en vacker hetär, som älskades av
Alexander den store. Aristoteles försökte få sin
lärjunge, Alexander, att inse, att kvinnor ej var
värda att man ägnade sig åt dem. Phyllis fick
höra detta och lade an på filosofen med sådan
framgång, att han blev vettlöst förälskad och helt
dansade efter hennes pipa. Här i Bunkeflo visas
Phyllis triumf. Hon rider på filosofen , som kryper
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på alla fyra, och piskar samtidigt hans bara
bakdel. Alexander lär ha stått i ett fönster och sett
spektaklet. Han fick väl sitt livs skratt och ett slut
på Aristoteles förmaningar.
I valvkappans andra hälft ses en man, som med
höjd arm tycks sticka en kniv i en knäböjande
kvinnas ena öga. Kan det symbolisera ira
(vreden), dödssynden som ofta framställs som en
vredgad människa som attackerar en försvarslös,
oskyldig person med en dolk. Den östra valvkappan var mycket skadad och de bildrester, som
fanns kvar, är svåra att förklara. Man ser en man
med ett snöre i vänster hand. Snöret delar sig, en
del går upp mot mannens mun, en del fasthålles
av hans högra hand.

Detta, det andra korvalvet, är för oss nutida
människor ett mycket gåtfullt valv.
bet är däremot ej absiden, där bilderna åter
blir högstämda och man följer samma mönster
som möter oss i så många andra danska kyrkors
absider. Den södra valvkappan är mycket skadad ,
men en bild av Anna självtredje är väl bibehållen
och ganska förtjusande. Man skulle mycket väl
kunna tänka sig en dåtida bunkeflokvinna som
modell. I västra valvkappan föreställde den enda
bevarade bilden Petrus med påvetiara, bok och
nyckel. På nordsidan fanns en Misericordiabild.
Kristus sitter på marken iförd en gördel och med
hål efter spikarna. I ena handen håller han ett
gissel i den andra ett ris. På var sida om honom
står en biskop, den ene oidentifierbar, den andre
troligen Erasmus, eftersom han tycks ha en vinda
i ena handen . Han var ju den arme biskop, som
led martyrdöden genom att få sina tarmar uppvridna på en vinda. Han var ett mycket populärt
helgon i Danmark (Rasmus). Bad man till
honom, fick man mat och dryck under den kommande veckan, så honom var det bra att ha med i
kyrkan. Han var också de sjöfarandes helgon och
avbildades ibland med ett ankarspel. Kombinationen tarmvinda och ankarspel är intressant.
Slutligen har vi i den östra valvkappan yttersta
domen . Kristus sitter på iris. Hans mantel är
arrangerad med en stor brosch (tecken på höghet),
så att såret i sidan syns, hans händer är upplyftade för att visa spikhålen. På hans ena sida
står jungfru Maria med krona och gloria, på den
andra fanns troligen aposteln Johannes. Bredvid
Kristus ses liljan, symbolen för nåd, och ett svärd ,
som pekar nedåt, symbolen för straff. Spår av
medaljonger med evangelistsymboler och språkband finns , något som var vanligt i romanska
kyrkor, mera ovanligt under senmedeltiden.
Kristus är här ännu inte den hårt dömande , över
honom vilar, som Otto Rydbeck skriver " ett upphöjt lugn , gudomligt majestät och försonande
stränghet." Han liknar i mycket den romanske

Fig. 18 . Absiden. Södra valvkappan. Anna själv tredje.

Rex Gloriae. Detta valv är rikt dekorerat med
rosor och stjärnor.
Otto Rydbeck ansåg, att absidens målningar var
bättre utförda än övriga målningar och förmodar,
att ledaren för målarna tagit sig an den heliga
absiden. Eftersom fältet är fritt för gissningar, kan
man kanske våga undra , om alla målningar utförts samtidigt, om absidens målningar är äldre
än de övriga?
På absidväggen syntes svaga spår av himmelriket. Helvetet var helt försvunnet.
Man vet, att huvudaltaret i de medeltida kyrkorna symboliserade Kristi grav och att det alltid
har varit invigt åt ett ställföreträdande helgon ,
oftast kyrkans speciella skyddshelgon. Det är väl
mer än troligt att anta, att kyrkan redan när den
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Fig. 19. Absiden. Östra valvkappan. Yttersta domen.

byggdes helgades åt den heliga Katarina av
Alexandria. Kanske hade man t.o.m kommit över
en bit av hennes hjul, som man kunnat lägga in i
högaltaret. Säkert har det också funnits ett Mariaaltare i det norra sidoskeppet mot korväggen och
troligen har där funnits flera helgonaltare. Kanske
hade man på 1300-talet kunnat köpa in en benbit
från de 11000 jungfrurna. År 1106, när man
grävde en vallgrav för en försvarsanläggning vid
Köln, fann man nämligen en mängd skelett. Man
fastslog genast, att här hade man hittat resterna
av de 11000 jungfrurna och ett stort geschäft med
reliker sattes igång och pågick ända till år 1400,
då påven satte stopp för det. Det bör alltså ha
varit tämligen lätt att komma över en relik från
de 11000 jungfrurna. Ett altare helgat åt den
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heliga U rsula kan förklara, att man, när kyrkan
målades på 1400-talet, gjorde en komprimerad
illustration av hennes död. Huvudfiguren i skeppet är dock den heliga Katarina av Alexandria,
det helgon, som kyrkan helgats åt.
När man vandrat igenom kyrkan och summerar
intrycken, är egentligen det egendomliga den stora
mängd kvinnogestalter, som avbildas. Här saknas
de heliga konungarna, Knut, Olof och Knut
Lavard. Den manliga helgonskaran är mycket
sparsamt företrädd. Det är de stora kvinnliga
helgonen, virgines principales, som vandrar fram
över Bunkeflo kyrkas valv. Den heliga Katarina
brukar förvisso ofta förekomma i medeltidens
kyrkor, hon var ett stort och mycket populärt
helgon (Hellig Karen och folkvisans liten Karin),

Fig. 20. Interiör av kyrkan innan framtagningen av kalkmålningarna 1895.

men sällan skildras hela hennes helgonlegend så
ingående som här. Det finns också många bilder
av jungfru Maria. Men, utöver alla dessa framställningar av heliga kvinnor far vi se kvinnor,
som tuktar inte bara djävlar utan även filosofer!
Vem, vilken kvinna har haft inflytande över
Bunkeflo kyrka. Det måste vara en kvinna, som
bestämt valvmålningarnas innehåll. Har det varit
någon hustru till väpnarna Gagge eller någon av
deras döttrar? De magra källorna ger oss ingen
information.
När blev så all denna härlighet överkalkad.
Troligen ej vid reformationen. Man kunde säkert
inte så plötsligt släppa kontakten med helgonen,
som man vant sig vid. Kanske slängde man ut
sidoaltare och helgonbilder, medan målningarna

fick vara ifred. På 1700-talet skriver prosten J.
Benzelius, att de är överkalkade. Kyrkoherden i
Bunkeflo, Hans Allesen , som deltog i sammansvärjningen mot svenskarna 1658 , skulle väl
knappast ha vågat låta de sammansvurna hålla
möte i prästgården , om han inte fullt och helt
litat på, att hans församlingsbor var hundraprocentigt danskvänliga. Bunkeflo måste av svenskarna efter sammansvärjningens avslöjande kommit att betraktas som en osäker, danskvänlig
trakt. Efter Allesen tillsattes svenska präster med
hårda nypor. För dem har kanhända målningarna
i kyrkan tett sig utomordentligt farliga. Ty, vad
uppmanade alla dessa helgon till? Jo till fasthållande vid den man givit sin tro och loven, hur
många plågor man än måste utstå. Detta skulle
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Fig. 21. Interiörbild, som väl visar hur pelarna skymde utsikten mot predikstol och altare.

kunna användas förstucket som häntydande på
lojalitet mot danske kungen och egga till uppror
mot alla, som försökte få dem att svika sina löften
till Danmark. Så vitkalkades kyrkan och pryddes
i stället med det förhatliga Karl XI-monogrammet, som sattes upp i alla skånska kyrkor, för att
ingen tvekan skulle råda om vem, som var herre i
Skåne.
Under årens lopp ändrade man en hel del i
kyrkan. Man flyttade ingången från det södra
sidoskeppet till tornets västsida , man tog upp
stora fönster och förstörde, utan att veta det,
därmed väggmålningarna. Man gjorde om absiden
till sakristia och man flyttade klockorna från en
klockstapel in i kyrktornet.
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Hur kunde man riva denna kyrka? Ja, den var
för det första alldeles för liten , den rymde bara
284 personer. År 1800 fanns 415 invånare i församlingen. Byarna växte och år 1887 bodde där
1.374 människor. Bunkeflo bildade på den tiden
pastorat med Hyllie och i Hyllie byggdes en ny
fin kyrka 1890 mellan Strandmarken och Byn i,
numera, Limhamn. Kyrkoherden i pastoratet
ansåg, med rätta, att Bunkeflo kyrka var alldeles
för liten, trång och med mörka vrår. "Här va en
gammel, rä'li tjårrke. lnje i tjårrken där va sånne
rä'lie pelere. Bag-åmm pelerne där va så dysstert
å sidde. Älles ville di hällst sätte si där de va
lyvst." säger Johanna Tern, född 1854 om Bunkeflo gamla kyrka och likadant tyckte säkert många

andra församlingsbor. För det andra hade man ju
aldrig sett de fantastiska målningarna.
Efter diverse skriverier fick man 1894 Kungl.
Majts tillstånd att riva kyrkan. Den var inte bara
för liten utan också i starkt behov av reparation.
Genom att sälja kyrkan, exklusive inventarier, till
byggmästaren av den nya, kunde man reducera
priset, något som var viktigt för församlingen,
som ej hade så mycket pengar till sitt förfogande .
Villkoret för rivningen var, att målningarna
skulle tagas fram och dokumenteras. Så skedde
1895, men det fick gå hastigt. Otto Rydbeck

skriver, att de sista avbildningarna gjordes, medan
man höll på med rivningen. Räddningsförsök
sattes in, både av Otto Rydbeck och av Georg
Karlin, när de såg rikedomen av målningar. Då
var det tyvärr för sent att ändra rivningsbeslutet.
Man kan endast vara tacksam över, att målningarna både fotograferades och att Otto Rydbeck
gjorde akvareller av dem, så att man kan få ett
begrepp också om färgerna. På så sätt har vi, trots
allt, möjlighet att idag ta del av brottstycken av
den medeltida värld och tro, som så rikt skildrades i Bunkeflo gamla kyrka.
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För ny kunskap om Malmö historia
Folke Malmbergs och Birgit Slangerup-Malmbergs fond
AV KJELL

Å MODEER

Genom ett testamentariskt förordnande av tillsynsläraren Birgit Slangerup-Malmberg av den 22
december 1983 , vilket testamente verkställts efter
hennes död den 27 juni 1984 har Malmö Fornminnesförening erhållit en storartad donation,
som i skrivande stund omfattar mer än 800.000
kronor.
Enligt testators vilja skall den del av hennes
kvarlåtenskap, som hon testamenterat till Malmö
Fornminnesförening, förvaltas som en fond benämnd "Folke Malmbergs och Birgit SlangerupMalmbergs fond" . Fondens huvudsakliga ändamål skall vara att främja vetenskaplig arkeologisk
forskning, företrädesvis inom Malmö kommuns
äldre delar och med inriktning på dokumentation
och bevarande av kulturellt värdefulla miljöer.
Denna donation till Fornminnesföreningen är
den största föreningen i ett sammanhang erhållit
under sin mer än 75-åriga historia, och för oss
alla som omslutes av Malmö Fornminnesförenings intressen är detta en stor händelse, som ge
oss stor glädje och entusiasm i vårt fortsatta
arbete.
Konservatorn Folke Malmberg och tillsynsläraren Birgit Slangerup-Malmberg var två trogna och
aktiva medlemmar i Malmö Fornminnesförening.
Folke Malmberg blev medlem i föreningen redan
1946, Birgit Slangerup tio år senare. De båda
delade ett stort intresse för Malmö kulturhistoria,
och de deltog genom åren regelbundet och aktivt i
föreningens sammankomster och utfärder.
Birgit Slangerup-Malmberg var född i Malmö
1920, och hon bodde hela sitt liv i den Slange46

rupska fastigheten i kvarteret Brita på Amiralsgatan 3, vars gårdshus enligt uppgift är stadens
äldsta byggnad utanför kanalen. Hon fick sin utbildning till småskollärare vid seminariet i Landskrona och till speciallärare på lärarhögskolan i
Malmö. Hon tjänstgjorde under en följd av år vid
Sofielundsskolan, men när Annelundsskolan startade 1958 kom hon dit och var verksam där som
tillsynslärare från 1960 och till sin bortgång.
Bortsett från det direkta skolarbetet delade hon
sina intressen med sin livskamrat Folke Malmberg, som var konstkonservator, och som bl a utförde renoveringsarbeten av konstföremål vid
Malmö museum. Konst och släktforskning var
två av deras gemensamma intressen fram till
Folke Malmbergs död 1983 .
Birgit Slangerups intresse för Malmö historia
resulterade i ett lokalhistoriskt läromedel, som
hon till stor del också illustrerade själv. Det har
blivit flitigt använt i lågstadieundervisningen i
malmöskolorna. Jag minns ett samtal med Birgit
Slangerup ett par år före hennes bortgång, då hon
med entusiasm beskrev hur detta hennes arbete
som tog mycket av hennes tid tog form. Hon var
som pedagog särskilt lämpad att färdigställa detta
material för skolbruk, och Birgit SlangerupMalmberg bidrog med detta arbete till att fullgöra
en av Fornminnesföreningens angelägna arbetsuppgifter, nämligen att sprida kunskap om
Malmö historia till skolorna. Vi visste således att
Fornminnesföreningen stod Birgit SlangerupMalmbergs hjärta nära. Att vi för framtiden fått
det stora förtroendet att utveckla och förvalta

Birgit Slangerup-Malmberg

Folke Malmberg

hennes och hennes makes malmöhistoriska engagemang genom denna deras fond innebär att vi
fortsätter där hon slutade.
Malmö fornminnesförenings styrelse har 1985
beslutat att fondens avkastning i första hand skall
användas till arbetsstipendier, som i enlighet med
testators vilja skall tilldelas forskare med intresse
för arkeologisk forskning , företrädesvis inom
Malmö äldre delar. Stipendiaterna bör på sätt och
i omfattning som Malmö Fornminnesförening för
varje fall fastställer dokumentera sina forskningsresultat i Elbogen.

Redan 1985 utsågs fondens förste stipendiat,
nämligen fil.kand. Mac Svensson, som är forskarstuderande i arkeologi vid Lund universitet. Stipendiaten har under stipendietiden under hösten
1985 gjort en systematisk bearbetning av det
mycket omfattande flintmaterialet från de yngre
stenåldersboplatserna i Malmöområdet.
Fornminnesföreningens styrelse räkna med att
under innevarande år kunna utdela minst två stipendier. De kommer att utannonseras under
våren , och stipendiaternas forskarmödor kommer
i framtiden oss alla till del i vår tidskrift Elbogen.
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Medlemsinformation
Årsmöte
Malmö fornminnesförenings medlemmar kallas härmed till årsmöte torsdagen den 3 april 1986 kl.
19 .00 i hörsalen, Malmö Konsthall, S:t Johannesgatan 7.
Årmötesförhandlingarna följes av ett föredrag av arkitekt Janne Ahlin över ämnet "Lewerentz i
Skåne" och avslutas av en enkel måltid på Teaterrestaurangen till ett pris av 50:- kronor. Anmälan om
deltagande i måltiden göres senast den 27 mars å nedanstående svarskort. Anmälan är bindande.

Stadsvandring
Lördagen den 12 april 1986 företar föreningen en stadsvandring under vilken studiebesök görs på
Malmö Rådhus, Residenset och Malmö Börshus. På Rådhuset tar tingsrättens nye lagman Ulf Arrfeldt
emot och på residenset landshövdingens hustru Ingegerd Göransson.
Arkitekt Nils P Johansson guidar genom Börshuset.
Eftermiddagen avslutas med kaffe och kaka i någon av Börshuset foajeer varvid kammarskrivare
Rickard Bengtsson kåserar om "Det gamla tullhuset".
Anmälan om deltagande i stadsvandringen och det avslutande samkvämet göres senast den 4 april å
nedanstående svarskort. Deltagarantalet är begränsat till 150 personer. Anmälningarna registreras efter
ankomstdatum . Priset för arrangemanget är 40:- kronor. Anmälan är bindande.

Vårutfärd
Malmö fornminnesförenings traditionella vårutfärd går i år till Ven, Kristi Himmelsfärdsdag, torsdagen
den 8 maj 1986.
Samling sker vid Stadsteaterns parkering kl. 9 . 15 varefter abonnerade bussar för medlemmarna till
Landskrona och överfart till Ven.
Under dagen kommer bland annat studiebesök att göras på Uranienborg och Stjärneborg, på Tycho
Brahemuseet och i den gamla kyrkan med utsikt över Backafall.
Lunch på Turistgården består av förrätt, varmrätt med lättöl eller bordsvatten samt kaffe.
Priset för utfärden inklusive buss- och båtbiljetter, lunch och entreavgifter är 180:- kronor. Anmälan
om deltagande i vårutfärden göres snarast och senast den 25 april å nedanstående svarskort. Anmälan
är bindande.

Söndagsföreläsning
I Malmö fornminnesförenings föreläsningsserie i Skoogaardssalen, Malmö Museum talar förste intendenten Sven Rosborn söndagen den 20 april 198.6 kl. 13 .30 under rubriken "Medeltidsstaden Malmö".

Hösten 1986
I anslutning till Svensk Bostadsmässa 86, som äger rum i Malmö under sommaren, arrangerar Malmö
fornminnesförening en stadsvandring den 20 september 1986. Besök avses bland annat att arrangeras i
Lugnets saluhall och på utställningen om byggmästaren Erik Sifgrid Persson . Mera härom i kommande
nummer av Elbogen. Boka dagen .
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Nyckelordet är kontinuitet
Malmö Fornminnes.forenings styrelse har i april antagit nedanstående
program beträffande stadsmiljöfrågorna.

Malmö innerstad utsattes under 1960- och
70-talen för en skoningslös totalsanering. Hela
kvarter jämnades med marken och fick i sin nya
utformning utseenden som helt saknade förankring i den lokala byggnadstraditionen och skalan .
NK-huset, Arkaden- och Valandskomplexen samt
Caroli City utgör flagranta exempel härpå. I det
sistnämnda fallet kom bebyggelseförnyelsen till
och med att gå ut över det medeltida gatusystemet.
"Bombhålen" i Malmö innerstad utgör exempel
på att detta "totalsanerings"koncept fortfarande
präglar stadsplaneringen. Beträffande dessa ännu
ej fullbordade byggnadsprojekt hoppas Forn minnesföreningen på en större förståelse från
kommunens sida för stadsmiljöaspekterna. Fornminnesföreningen noterar med tillfredsställelse att
det justerade Triangelprojektet inneburit tre ur
vår synvinkel klara förbättringar. Det gäller den
öppna genomfarten för Södra Förstadsgatan och
slopande av planerna på en bussterminal. Tillfredsställande är också att i det senaste stadsplaneförslaget den Bäckströmska fastigheten får
s.k. q-märkning och bevaras och därmed bidrager
till ett kontinuitetstänkande i stadsplaneringen.
Med detta sagt vill Fornminnesföreningen framhålla, att vi anser att Triangelprojektet långt ifrån
har fått en tilltalande lösning. Varken höghushotellet eller den planerade "galleriamiljön " , som
erfarenhetsmässigt ofta blir artificiell, överensstämmer med vår syn på den här aktuella stadsmiljön vars historiska bakgrund och omgivande

bebyggelse mer borde ha framhållits genom lägre
bebyggelse och fler grönytor. Punktuella höghusinsatser är generellt sett svårapplicerbara i stadsmiljön; vi är således mycket skeptiska till de
planer som framförts på att avsluta Kungsgata ns
sträckning i väster med ett höghus vid Kaptensgatan.
Mot bakgrund av att ett större antal för Fornminnesföreningen angelägna framtida stadsplaneändringar och byggnadsärenden beträffande
Malmö innerstad kommer att handläggas av byggnadsnämnden och fastighetsnämnden anser vi det
viktigt, att Fornminnesföreningen beredes tillfä ll e
framföra sina synpunkter rörande stadsmiljöaspekterna på dessa ärenden. Vi skulle uppskatta
om vi erhöll möjlighet till att bli remissinstans i
dessa frågor.
Malmö kommunfullmäktige gjorde år 1972 en
inventering av fastighetsbeståndet i Malmö innerstad (Malmö kommunfullmäktiges handlingar
1972 , Bihang nr 98). I denna beaktades och klassificerades det äldre fastighetsbestå ndet ur kronologisk och kvalitativ synvinkel. Fornminnesföreningen ser ej anlednng att på yrka någon ny sådan
inventering för närvarande. Däremot önskar vi
framhålla vi lka stadsmiljöer vi särskilt slår vakt
om, och som för oss framstår som de mest angelägna tillsammans med de redan räddade historiska byggnadsminnesobjekten och miljöerna. 1972
års inventering har sitt stora värde i att den
lämnat underlag till de byggnadsminnesförklaringsärenden , som nu är aktuella , nämligen
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Sjöbergska huset i kv Humle, hörnet Östergatan - Norregatan. Bilden tagen i början av 1900-talet.
Fotot tillhör Malmö fomminnesförenings bildsamling i Malmö Museer.

Malmöhus I, Slottsmöllan , Kommendanthuset ,
Stadsarkivet, Åbergska gården vid Stortorget och
Hedmanska gården vid Lilla torg. Dessutom har
tillkommit det Sjöbergska huset i hörnet Östergatan-Norregatan. Fornminnesföreningen har för
övrigt stora förväntningar inför Plan- och Bygglagens ikraftträdande med tanke på den nya
lagens möjligheter för kommunen att skydda fler
värdefulla kulturhistoriska byggnader och miljöer.
Som en uppföljning av 1972 års inventering ser
Fornminnesföreningen också 1983 års kultur-
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miljökommitte. Vi förutsätter att kommitten nu
fullföljer sitt uppdrag att inventera äldre bebyggelse och kulturhistoriskt intressanta miljöer i staden
i dess helhet. fornmin,nesföreningen med sina ca
1.100 medlemmar rymmer i sina medlemsled en
kompetens och ett engagemang för dessa frågor
som borde kunna utnyttjas av kommitten . Vi
hemställer, att en ledamot från Föreningen måtte
adjungeras till kommittens sammanträden.
Fornminnesföreningen vill främst peka på följande angelägna byggnadsobjekt och stadmiljöer:

Gustav Adolfs torgs norra sida, omkr. 190 l. Fotot tillhör Malmö fornminnesförenings bildsamling i Malmö Museer.

1. Västra delen av Gamla stan
Den kvadrant som inneslutes av N. Vallgatan Stortorget/Södergatan - Gustaf Adolfs Torg/ Stora
Nygatan och Slottsgatan , är ett område, som inte
bara innefattar ett större antal kulturhistoriskt
viktiga fastigheter utan också i ett större perspektiv framstår området ur stadsmi ljösynpunkt som
särski lt känsligt. "Totalsanerings" -syndromet har
med något undantag kunnat undvikas. Betonandet
av kontinuitetsaspekten framstår som mycket
angelägen i denna levande miljö i Malmö innerstad. Blandningen av och balansen mellan bostäder, kontor och affärslokaler i det s.k "Gamla
Väster" är särskilt tilltalande och måste konti nuerligt bevakas så att den bibehålles.
Fasaderna på fastigheterna i detta områdes
ytterkanter, ex. Slottsgateprofilen och "Rivieran"

vid G. A. Torg, utgör ett särskilt viktigt inslag för
områdets karaktär. Vi vill påpeka det angelägna i
att det planerade byggnadsprojektet i kv. Fisken
vid N . Vallgatan tillgodoser de höga krav som
måste stäl las på stadsmiljön där.
Biltrafiken i detta område måste minimeras. En
konsekvens av denna ståndpunkt är att Fornminnesföreningen anser, att antalet parkeringsplatser i
området kan och bör reduceras till de behov
boendet och en levande stadsmiljö kräver. Vi
anser, att parkeringshuset i kv. Frans Suell icke
skall uppföras, och att de behov som föreligger att
skapa kommunikationsvägar och parkeringsmöjligheter för området i första hand bör lösas utanför detsamma, ex.vis genom ett P-hus i kv .
Torsken norr om kanalen .
51

Stadsarkivet. Foto Malmö Museer.

2. Stortorget
Stortorget utgör Malmöhistoriens centrum. Som
en helhet speglar husfasaderna vid torget stadens
utveckling. Vi konstaterar med glädje att fasaden
på det s.k "Kung Karl" -huset kommer att återuppföras i sin nyklassicistiska stil. Fornminnesföreningen understödjer också varmt återställandet av torgets trädmiljöer. Parentetiskt vill vi
också framföra att vi är övertygade om att den
nyuppförda kiosken på torgets sydsida bättre hade
smält in i miljön om den skarpblå färgen hade
ersatts med "grönkoppar"kulör.
3. Bebyggelsen kring S:t Petri kyrka
Av de viktiga byggnaderna i denna miljö vill vi
framhålla Stadsarkivets byggnad vid Östergatan/
S:t Petri kyrkoplan. I pressen har uppgifter förekommit om att Stadsarkivet skall erhålla nya
lokaler i Rosengård. Om så sker är det viktigt att
den nuvarande arkivbyggnaden får fortsatta funk52

tioner med anknytning till det "öppna kulturhus"
de har idag. Fornminnesföreningen behöver lokaler för sitt omfattande kulturhistoriska bibliotek,
som idag är deponerat på Stadsarkivet. Vi ser det
som naturligt att denna boksamlig också i framtiden skall kunna vara tillgänglig i byggnaden. Vi
arbetar för närvarande på ett förslag på hur detta
hus - om planerna realiseras - lämpligast kan
utnyttjas.

4. Kvarteret S:t Jörgen
I detta kvarter finnes flera byggnader som ur
stadsmiljösynpunkt måste sättas mycket högt på
vår prioriteringslista. "Buttericks hörna" i hörnet
Södergatan-Baltzarsgatan samt den anslutande
fastigheten i jugendstil på Baltzarsgatan, vidare
det Flensburgska magasinet och Claus Mortensens
hus visar sammantaget att förnyelse av byggnationen i detta kvarter måste ske med mycket stor
varsamhet.

Den av Salomon Sörensen ritade, 1903 öppnade och nu nvna saluhallen på Lilla Torg. Fotot tillhör Malmö
fomminnesförenings bildsamling i Malmö Museer.

5. Parkerna - stadens lungor
Så väl stadens parker som de öppna kustytorna
mot Öresund är ett par av Malmös viktigaste
miljöer. Traditionellt har parkerna i mer än ett
sekel utgjort ett karakteristiskt inslag i stadsmiljön. Fornminnesföreningen stöder aktivt alla
åtgärder på detta område och anser det angeläget
att de underhålles, utvecklas och förbättras .
Motsvarande
gäller
för
Öresundsparken ,
Ribersborg, Limhamnsfältet och Sibbarpsområdet
och dessa områdens stränder mot Öresund. Även
kusten ner mot Klagshamn och halvön där bör i

detta sammanhang uppmärksammas. Ribersborgsbadet är en väsentlig del av denna kulturella
naturmiljö. Det är ett viktigt karakteristikum för
Malmö med aktiva , levande park- och strandmiljöer.
Med tanke på det nu aktuella Kockumsområdet
vill föreningen framhålla, att stadens områden
utmed Sundet principiellt sett bör industrialiseras
i mindre omfattning. I stället bör bostäder och
rekreationsmöjligheter erbjudas här mot bakgrund
av den attraktion som närheten till vattnet och
havet ger.
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Det år 1820 av Andreas Lundberg byggda och ritade ridhuset, sedermera saluhallen, numera Vagnmuseum .
Foto Malmö Museer.

6. Kyrkogårdarna
Stadens kyrkogårdar speglar på ett engagera nde
sätt stadens kulturhistoria. Det gäller måhända i
särs kild må n Gamla kyrkogården , vars betydelse

haft betydelse för stadens moderna utveckling,
och de bör av denna anledning uppmärksammas
och ur ett kulturhistoriskt perspektiv beaktas som
stadsmiljöer.

växer för varje år. För kommande ge nerationer
utgör den ett konkret exempel på hur aktö rerna i
stadens moderna historia kan ihågkommas och
respekteras. Gamla kyrkogården bör bevakas för
undvikande av skadegörelse och den bör förses
med en beskrivning (genom skyltar vid ingå nga rna). Fornminnesföreningen konstaterar med tillfred sstä ll else de åtgärder som på senare tid vidtagits för upprustning och beva ra nde såvä l av
grav pl atser som av miljön , och vi hoppas på
vidare å tgärder.
Även stadens övriga kyrkogå rdar visa r hur
olika etni ska och religiösa grupper präglat och

7. Fler saluhallar!
Saluhallen vid Lilla torg är ett utmärkt exempel
på hur stadsmiljön genom erbjudande av manuell
livsmedelsförsä ljning har kunnat aktiveras och
vitaliseras. Fornminnesföreningen hälsar med tillfredsställel se fler saluhallar i Malmö , ex.vis i
Lugnet vid Föreningsgatan , och vi anser också att
vagnmuseet vid Drottningtorget bör fl yttas till
museiområdet och att byggnaden på n ytt far sin
tidigare funkton so m sa luhall.
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Hedmanska gården, sådan den såg ut vid jultid 1951. Foto Malmö Museer.

8. Haqvin Bagers skalderum i Hedman ska
gården

tet , men på grund av den hittill sva rande oviljan

Fornminnesföreningen har sedan någo t å r tillba ka

man ska gården har kommunen hittill s avs tå tt frå n

erhållit

att färdigställa lokalen.

lokaler

av

kommunen

i

Hedmanska

hos kommunen att b yggnads minn esfö rklara Hed -

gå rden vid Lilla torg. Dessa lokal er kan emeller-

Det är ett uttalat önskemål frå n Förenin ge ns

tid i bri st på elektriska anslutningar inte använ-

sida att detta rum färdigställes , inte bara för att
Föreningen därigenom erhåller värdefulla loka ler

das . D enna praktiska fråga ä r knuten till restaureringen och monteringen av de 1700-ta ls träpan e-

för sin yttre verksamhet utan också för a tt den

ler so m skall klä väggarna . Pengar ha r ställts till

H ed m a nska gå rden nu bör kompletteras med

förfogande för projektet frå n Riksantikvarieämbe-

d enna unika interiör.
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Interiör 1986, Sjöbergska huset. Foto Malmö Museer.
Sammanfattningsvis vill Fornminnesföreningen
framhålla att föreningen i sina kultur- och stadsmiljöpolitiska ställningstaganden inte bara enga. gerar sig för Malmö innerstad. Som framgår av
Elbogen - Malmö fornminnesförenings tidskrift
informerar och engagerar vi oss också för stadens
yttero mråde n och bymiljöer och samarbetar i
dessa frågor också med kringliggande hembygdsföreningar.
Den våg av intresse för staden och dess kva liteter i vid mening som idag förmärks tyd ligare än
på lå ng tid borde enligt Fornminnesföreningens
förmenande kanaliseras mot kunskaper kring
staden och dess historia och mot en större förståelse för de förändrade behov och funktioner
som tiden föranleder genom ett förverkligande
byggt på ett starkt krav på kontinuitet. Kontinui-
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tet är således en nödvändighet för den miljö i
vilken vi lever och till vilken vi relaterar vårt
handlande .
A vsl utn ingsvis
vi Il
F ornmi nnesfören ingen
genom detta program ta initiativet till en inventering av kulturhistoriskt intressanta och värdefulla
interiörer i Malmö. Just genom att Malmö i
bostadsavseende är en så segregerad stad är en
sådan inventering med täckning över hela Malmö
särskilt angelägen. Som ett första steg vill Forn minnesföreningen emellertid begränsa inventeringen till Malmö innerstad och genom ett upprop till Föreningens medlemmar och andra intresserade vädja om bidrag till denna inventering.
Detta projekt kommer att initieras under augusti
månad 1986.

Nunnan och döden
En gåtfull gravsten i Malmö S:t Petri kyrka
AV

EINAR BA G ER

Den vetgirige, som vill leta sig tillbaka i vår stads
förflutna, har en ovärderlig vägvisare i J. 0.
Friberg. Hans Malmö Stads Historia och Beskrifning, 1842 , är späckad av fakta , ofta blott kort
redovisade , men stundom lyser berättareglädjen
igenom.
På sina strövtåg över gravstensgolvet i S:t Petri
kyrka stannar han då och då men blott alltför
sällan för att anteckna någon inskrift, som han
funnit märklig. Till slut har han kommit längst
ner i södra sidoskeppet och det är då det händer.
Nu får han själv berätta.
- Några steg inom södra kyrkodörren nära
orgelläktaren låg förr en gravsten, å vilken inhuggits tvenne människoskeletter, på vilkas
huvud, bröst och ben sutto grodor och höll den
ena figuren något i handen, liknande ett mynt. En
gammal berättelse är, att under denna sten förvarades stoftet av tvenne fröknar, vilka under sin
levnad mycket älskat guld och härav samlat sig en
stor mängd , som de förordn at skulle läggas hos
dem i likki storna. Men detta guld lämnade dem
ingen ro i graven, utan deras skuggor besökte den
boning de haft i tiden , förmodligen därför, att
något av Mammon saknades , varför de hemgå ngnas släktingar beslöto att lå ta öppna griften , ur
kistorna taga skatterna och arvingarna således
bekomma sina arvedelar. Stenen vältrades från
graven , kistorna upplyftades och locken avtogos,
men, o, under! där fanns intet guld, kropparna
voro förmultnade och på de förtorkade benen
sutto levande grodor, tvenne på det ena och
trenne på det andra skelettet, vilka dogo kort efter

det de inandats frisk luft. Vid denna syn häpnade
arvinga rna, vilka beslöto att lägga en ny sten över
graven med förut omnämnda figurer. Det är troligt, att de båda liken blivit begravda under
klostertiden och att munkarna krupit in i griften
samt bemäktigat sig guldet, då ganska lätt grodorna även kunnat hoppa in i kistorna . Kanhända
tvenne rika personer här förvarats, som skänkt
all sin egendom till klostren, vilket naturligtvis
förorsakat harm hos arvingarna, vilka då låtit
rista och ditlägga stenen, och då förm9dligen
grodorna skulle beteckna tiggarmunkarna, som
icke blott nöjde sig med att suga de levande, utan
även de döde. Likstenen har i ka nten en otydlig
omskrift i munkstil , är en av de äldsta i kyrkan,
är både förs liten och sönderbruten så att numera
finns icke mera kvar än övre hälften, vilken vid
kyrkogolvets senaste omläggning blivit lagd invid
södra muren och på denna sten vilar nu kyrkans
så kallade stock eller spa rbössa , över vilken på
väggen en upphängd tavla. - 1
När Friberg i sin beskrivning av stenen försöker
gissa, vad som doldes av fattigkistan, råkar han ut
på djupt vatten. Detta kan så mycket säkrare faststäl las, so m stenen alltjämt är bevarad. Där ser
man mycket riktigt ett skelett med ett stort, runt
föremål i handen, men det är inte något mynt.
Obolen , färdpengen till färjekarlen Karon för
enkelresa över floden Styx, följde visserligen även
de kristna i graven , men var det minsta av de
romerska mynten. Den runda skivan är utan
tvivel en spegel, symbo len för fåfänglighet.
Grodorna finns där även och en mask kryper
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Nunnestenen i Malmö S:t Petri Krämarekapell , nuv.
Dop kapell.
Ur Einar Bager: Malmöhistoria i sten sid. 23 .

fram i ögonhålan, en orm slingrar sig kring revbenen. Men vid sidan om skelettet vilar inte,
såsom Friberg gissat, ännu ett av fattigkistan dolt
benrangel , utan en välskapad kvinnogestalt i linjeren nunnedräkt och med radband i handen. Skelettet på den äkta makens plats vid nunnans sida·
betecknar väl inte hennes syn på det manliga
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könet på ett för detsamma föga smickrande sätt,
utan snarare hennes övertygelse , att allt är förgängligt.
Endast mjuka dyningar återstår idag av stenens
en gång skarpt konturerade bildyta.
Mitt försök att i min bok Malmöhistoria i sten
tolka några av inskriftens ord, ställer jag mig nu
tveksam till , eftersom texten snarare är avfattad
på latin än på danska .
Det kan tilläggas, att hörncirklarnas evangelistsymboler följer i medeltida ordning, först Johannes örn, därefter Matteus ängel och på den redan
på Fribergs tid saknade nedre delen Markus lejon
och Lukas oxe.2
Gravstenen med nunnan och döden har dock
ingalunda ursprungligen hört hemma i S:t Petri
stora församlingskyrka. Klostret, som nunnan
förestått som abbedissa, borde varit platsen för
även hennes sista vilorum. Men vår gravsten
följer inga regelrätta vägar. Från ett ytterst egenartat utgångsläge tvingas vår nunnesten genom
helt ovidkommande händelser till en danse
macabre av äventyrligas.te mått.
Redan vid en flyktig blick på kyrkliga förhållanden i det medeltida Malmö möter en överraskning. Vi har kloster för svartbröder, gråbröder och
Heligandsbröder, således alla för munkar, men
under hela denna epok inte ett enda för nunnor.
Gestalten på vår gravsten har sålunda varit nunna
i ett kloster utanför stadens gränser. Detta vidgade
perspektiv för oss omedelbart närmare målet. Vi
känner endast till en enda abbedissa, vars kontakter med ett kloster i Malmö kunnat föranleda , att
hon här fått sitt sista vilorum .
År 1483 upptog priorn för Heligandsklostret i
Malmö, Laurentius Trigilli, i sin ordens confraternitas, "broderskap" eller snarare "andlig
gemenskap", priorissan för Bosjökloster, Gertrud
Jensdatter jämte några andra. 3 Det nämnes icke i
urkunden , att broderskapet skulle berättiga henne
till gravplats i klostret, men väl att vid underrättelse om hennes död själamässa över henne

skulle hållas liksom för andra klostrets välgörare.
Det förutsattes sålunda, att hon , som ännu 1482 4
företrädde Bosjökloster som abbedissa , skulle
ända sina dagar där. Tid och plats för hennes
frånfälle är okända, men i varje fall vittnar hennes märkliga gravsten om, att hennes stoft fått
vila i Heligandsklostrets praktfulla kyrka.
Utom abbedissan Gertrud har ännu en kvinna,
jungfru Ingeborg Olufsdatter (Krognos), tilldelats
broderskap i Heligandsklostret, men utan att i
hennes fall något annat kyrkligt sammanhang
kunnat påvisas. 5
År 1537 jämnades Heligandskyrkan med marken för att bereda Stortorget rum, dock först
sedan S:t Petri kyrka och i någon ringa mån Gråbrödersklostret fått övertaga de inventarier, man
hade bruk för. Bland mängden finner man med
någon förvåning också ett antal gravstenar, men
förklaringen är, att befriade från gravarna, som
lämnats kvar under Stortorget, hade de ett visst
saluvärde och en fick omedelbart köpare. Åtskillig möda hade man med tvenne väldiga malmerstenar, Malmöspråkets marmor, alltså tillhuggna
av finaste kalksten. Två vagnmän svarade för
transporten med hjälp av tre arbetskarlar. Vid
framkomsten till S:t Petri mötte kyrkvaktmästaren , kuren , med två man och så lades stenarna
högst uppe i koret tillsammans med tre tidigare
till kyrkan förda , mindre malmerstenar. En av de
stora stenarna bar bilden av en nunna, och gjorde
därmed sitt inträde i S:t Petri kyrka. All förbindelse med abbedissan under torgbeläggningen var
därmed bruten .«
Någon gång mellan 1559 och 1564, dödsåren
för Claus Mortensens båda första hustrur, lät han
utan falsk blygsamhet lägga sin monumentala
gravsten på den förnämsta platsen i kyrkan, mitt
framför altaret. Texten i mässing föregriper händelserna med omkring 15 år, när den förkunnar,
att här vilar han hos sin hustru , den första i
raden , och sina trenne döttrar. 7 En äldre gravsten
med en nunna har fått maka sig undan för den

mäktige reformatorn och lagts på en anspråklösare plats långt nere i kyrkan .
I den tidigaste gravstenslängden 1631 finner vi
nunnestenen längst ner i södra gången. Den ägdes
då såsom "herrelös" av kyrkan, men hade tidigare tillhört de lybske .8 När dessa förvärvat stenen
är ovisst, men försäljningen 1563 av gravplats för
fyra "fremmede och udlennske" för sammanlagt
hela 150 mark passar som på beställning in mellan dödsåren för Claus Mortensens båda första
hustrur, 1559 och 1564.
I längden 1666 har nunnestenen erhållit nummer 32 och äges av arvingarna efter Söffren
Christensen , vallpojken från Skabersjö, som blev
borgmästare i Malmö och ägde Flensburgska
gården. 9 Nu blickar han ner på sina talrika efterkommande i de gamla Malmösläkterna från sitt
ståtliga epitafium i S:t Petri norra tvärskepp .
Under lång tid framåt låg nu nunnestenen här i
ostörd ro, lyftes endast upp en och annan gång,
när graven skulle mottaga en ny tribut och kanske
befrias från en tidigare. 10 År ut och år in nöttes
dess yta allt mera blank av trampet från otaliga
grovskodda fötter.
När orgeln började byggas under 1700-talets
senaste år, låg stenen i vägen för läktarens sydöstra ben och måste flyttas, varvid fotstycket bröts
av. 11 Den placerades nu vid södra ingången såsom underlag för fattigkistan. Här låg den, när
Friberg 1842 beskrev kyrkan och ägnade denna
sten ett synnerligen ovärderligt om också delvis
ett synnerligen ovederhäftigt intresse. Friberg
hade varit ute i sista stund. Endast några få år
senare kom den fruktansvärde medeltidsfanati kern, professor C. G . Brunius och städade rent i
vår kyrka. Hela gravstensgolvet bröts upp, många
stenar slogs sönder, varefter allt åter lades ner
som underlag för ett nytt golv. 12 Professorn synes
därvid ha vinnlagt sig om , att inte en enda sten
skulle återkomma till ursprunglig plats och lyckades fullständigt.
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Nunnestenen vid dopfunten, delvis skymd av pallen för dopförrättaren.
Foto Björn Andersson, Malmö Museum.

När domkyrkoarkitekten Theodor Wåhlin i
början av 1900-talet gav kyrkan dess nuvarande
utseende, blottades föregångarens verk, när ett
nytt golv skulle läggas. 13 Wåhlin gjorde en omsorgsfull planritning av eländet, numrerade gravstenar och stenbitar och utarbetade beskrivning
på sina fynd, ett arbete som han dock fick avbryta, sedan han trasslat in sig i numreringen.
Många stenar togs nu åter upp och placerades i
koromgång och Krämarekapell. Det vittnar gott
om Wåhlins fina konstsinne, att han bland de
utvalda även tog med nunnestenen trots dess svårt
misshandlade skick. Ehuru den gången helt anonym utan ursprungligt nummer och läsliga
inskrifter, placerades den på förnämt ställe vid
dopfunten i Krämarekapellet. 14 Här har den nu
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under 75 år ytterligare nötts, men det är ju dessa
stenars lott.
Gravstenen över abbedissan i Bosjökloster,
Gertrud, har verkligen under sina femhundra år
fatt åka berg- och dalbana . Efter ej fullt ett halvt
sekel i Heligandskyrkan, lades stenen högst upp i
S:t Petri kor, flyttades sedan längst ner under
nuvarande orgelläktare, därefter till södra ingången tillsammans med fattigbössan , så ner under
golvet bland professorns huller om buller och
slutligen upp igen till ny heder i Krämarekapellet.
Den stympade återstoden av nunnans en gång
så mästerligt formade gravmonument bär alltjämt
vidare till oss hennes bittra summering av vad till
denna världen hörer, fafångligheters fåfänglighet vanitas vanitatum .

NOTER:
Förkortningar:
DB = Danmarks breve fra middelalderen
LÄU = L. Weibull: Lunds Ärkestifts Urkundsbok
MKR = Malmö: Kyrkans räkenskaper

5

6
1

2

3

4

J. 0. Friberg: Malmö Stads Historia och Beskrifning,
J. Cronquist, Malmö Stavningen ändrad till nutida.
1842. - Skeletten och grodorna i Fribergs skildring
av stenen kan inte ha föranlett, att han funderade på
kloster och munkar. Utan tvivel är det spår av en
tidigare sägen, knuten till stenen, innan nunnan
doldes.
E. Bager: Malmöhistoria i sten. Allhems Förlag
1958. - Nunnestenen var, när den här beskrevs, alltjämt ett mysterium. Först i år blev den genom
studiet av Heligandsklostrets historia inordnad i rätt
sammanhang.
LÄU 1483 u.d. och DB: 5374. " med några andra",
lat. cum ceteris. I sammanfattningen på danska av
akten kvarstår orden på latin såsom av oviss tolkning. Anledningen kan ha varit L. Weibulls motsvarande sammanfattning i LÄU , där de två orden
fatt följande fylliga översättning: "jämte övriga till
hennes kloster hörande systrar''. Enligt min åsikt
avses blott några fa välgörare, som samtidigt med
Gertrud fatt broderskap och vars namn saknade
betydelse i det för henne utfärdade brevet. Professorn
i latin , Birger Bergh, har vävilligt granskat denna
tolkning "men lutar själv snarast åt att uppfatta
texten som Weibull''.
LÄU 1488 7 /3 och DB: 6396.

7

8
9
10

11

12

13

14

LÄU 1488 och DB: 6422. Man samlades angående
arvsskifte efter jungfru Ingeborg och ett par av
hennes anhöriga i Heligandsklostret i Malmö år
1512. Platsen synes visa, att hon tillbringat sin sista
tid i klostret och väl även fatt sin grav där.
MKR: 1537.
E. Bager: Malmöhistoria i sten s. 40 Claus Mortensens gravsten i koret. Uppgifterna om denna sten
grundar sig uteslutande på dess inskrift.
MKR: bifogade handlingar.
MKR
J. Örngrehns planritning av S:t Petri kyrka 1747
visar nunnestenens nr 32 i södra sidoskeppet läge.
Dess fotända synes redan då vara något skadad.
Orgelbyggaren 0. Schwan uppförde den nya orgeln
och läkaten å ren 1797-1803.
Enligt sockenstämmobeslut den 8/ 11 184 7 restaurerade Brunius kyrkan 1848-54. Han avlägsnade därvid det mesta av den utsmyckning, so.m tillkommit
efter medeltiden.
Th. Wå hlin: Malmö S:t Petri Kyrka , Förlagsaktiebolaget i Malmö Boktryckeri 1919.
Th. Wåhlin ställde med stor beredvillighet sitt material på detta område till författarens förfogande för
avskrifter.

Med tacksamhet noteras, att lektor Hans Ersgård,
prosten Herman Schlyter, professor Birger Bergh och
museiarkeolog Anders Reisnert visat stor hjälpsamhet
vid denna utredning av nunnestenens halsbrytande färd
och beredvilligt granskat denna redogörelse.
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Bild I: S:a Fö rstadsgatan, tvåvå ningshuset= 14 a, envånings huset = 14 b

Bild 2: S:a Förstadsgatan 14 a och 14 b från söder.
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Hågkomster från tomten S:a Förstadsgatan 14
i kvarteret Elefanten och Lugnet
Första halvseklet 1900
Av OVE LENNART PALMQVIST

Lugnet är det vedertagna namnet på ett område,
som begränsades av S:a Förstadsgatan , Drottninggatan , Kaptensgatan och Föreningsgatan. Namnet
Lugnet härrör från ett s.k utvärdshus , som var
beläget i kvarteret Elefanten.
- "Under 1800-talets förra del var " Lugnet" ett
lustställe, alldeles söder om nuvarande Storgatan,
då en smal byväg, kantad av pilar. Byggnaden var
ett massivt stenhus i två våningar, omgivet av
väldiga askar och kastanjer. Mot norr sträckte sig
ett åkerfält bort mot kanalen och lämnade fri
utsikt över staden, och söder ut låg en vacker
trädgård och park, där vår skånska fågelfauna var
rikt representerad.
Ägaren till denna härlighet var en lång följd av
år advokaten, v. häradshövding Johan Groothe,
född i Österbotten 1766 och död i Malmö 1855.
Han kallar det visserligen "det närmaste och
vackraste luststället vid Malmö'', men något lugn
fick han ej som ägare till "Lugnet". "Hela sitt liv
hade han att dragas med affärsbekymmer. Efter
hans död växte på hans domäner upp en bebyggelse som länge var ett slutet samhälle för sig, i
stilla avskildhet från det rörliga livet runt omkring. Det var i ganska stor utsträckning arbetare
från Kockums närbelägna verkstad , som slog sig
ner där." - Ur "Ett bildverk om Malmö" utg.
av Allhems Förlag (sid 136).
1940 ritade Kr. I. Anderberg från ett fönster ett
panorama , över en del av Lugnet. Det är nu egendomligt att se denna teckning, ty ofta har jag
blickat ut från nästan samma fönster. Fönstret

tillhörde familjen Karlssons lägenhet. Det säger
inte så mycket , men brodern till min vän i denna
familj var namnkunnig. Han var en duktig kulstötare. Många gamla malmöbor minns honom
nog som "Kalle Kula".
På panoramabilden visar huset sin baksida
utefter Stenhuggargatan. I slutet av Stenhuggargatan nere i vänstra hörnet, alldeles skymt av
huset , fanns en villaliknande byggnad i rött regel
med vackra rundbågade stora fönster. I byggnaden
drev en man med efternamnet John en keramikfabrik . Min moder har där hämtat många krukor,
som vi sedan sålde i vår affär.
Lite högre upp på vänstra sidan av bilden,
korsar V:a Kanalgatan N:a Långgatan. Envåningshuset med den brutna hörnan är en annan
plats med minnen för mig av Lugnet. På 20-talet
fanns i huset en mjölkaffår, dit jag ofta blev
skickad av mor för att köpa mjölk, ett halvt
Påhlssons fina och ett halvt Ohlssons grova bröd.
Mjölktanten
hette
Sabina
Olsson,
kallad
"Sabina", och hon bodde i rummet till vänster
om mjölkaffåren med sin dotter. Det var alltid så
rent och prydligt hos dem , med virkade dukar på
bordet och antimakasser på soffan.
Vi vandrar in på V:a Kanalgatan till vänster
från Sabina och på den sidan av gatan kommer
man fram till hörnet av S:a Tvärgatan. Här låg ett
tvåvåningshus med vindskupor. Huset var fint ur
arkitektursynpunkt, men jag minns att det var
kallt. Kalla utedass tycktes mig som allt annat
kallt. Det var år 1926. Min familj bodde i hörn63

63 omtalade teckningen av Kristian J. Anderberg 1940. Ur: Malmö, All hems för!.
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Bild 3: Envåningshuset. S:a Förstadsgatan 14 b från
väster sedan fagelaffaren upphört.

Bild 4: Porten till S:a Förstadsgatan 14 a och b.

lägenheten på första vamngen. På övervåningen
bodde familjen Persson med tre döttrar, vilka var
något äldre än jag. En god sammanhållning hade
dessa tre flickor. Vi benämnde dem alltid "fröknarna Persson". Märkligt är att jag för ett par år
sedan träffade alla tre igen av en slump.
Om jag från hörnfönstret i denna lägenhet tittar
ut ser jag ett plank, som mot Drottninggatan fortsatte med ett gult envåningshus med en s.k bruten
hörna mot S:a Förstadsgatan. Ytterligare en
plankstump nådde fram till det stora hörnhusets
östra gavel. Det stora huset på hörnet av S:a Förstadsgatan och Drottninggatan h'yste och hyser
fortfarande en bank.

Den tomt jag blickar på över planket från mitt
hörnfönster var en tomt, som P. A. Ståhles Trävarufirma innehade. När firman upphörde stod
både kontorshus och fabrikshus tomma. Under en
del av året 1925 hyrde min far här, innan vi flyttade över gatan till nyss nämnda lägenhet på
hörnan. Som 5-6 års pojke hade jag ett eldorado
på denna tomt. Vi hade en stor rymlig lägenhet i
det gamla kontorshuset med härlig utsikt mot
öster utefter hela kanalen. Televerkets hus var
ännu inte byggt. I fabrikslokalerna, som var spännande och mörka , var det kul att leka, liksom i
det gamla maskinhuset. För en ung pojke var det
roligt att ra klättra på den gamla ångmaskinen.
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fanns det ett stenhuggeri , ägt av Åke Lidner. Mitt
på tomten fanns ett trähus eller magasin . Till
detta återkommer jag längre fram i beskrivningen
av S:a Förstadsgatan 14. I det nordvästra hörnet
av tomten låg det nu en " bensinmack" , antagligen
en av Shells första. Mannen, som förestod denna ,
hette Olsson och jag minns honom som en snäll
och fryntlig farbror. Han hade två söner och jag
kände båda. Den ene fortsatte i sin fars fotspår
och fanns med i många år i den stora Shellstationen, som byggdes på P. A. Ståhles gamla Trävarutomt. Bensinpumpen var en sådan , som man
först pumpar upp 25 liter till en glasbehållare,
varifrån den med självtryck rann ut genom
slangen till bilens tank. Den tidens bilar finns
kvar i mitt minne och Stenhuggeriets bil , en gammal T-Ford med lastflak, var den första bil jag
"övningskörde" med.
Nu förflyttar vi oss till kvarteret Nr 10 Elefanten, som efter denna utflykt i Lugnets utkanter, är
det speciella objekt, som skall beskrivas. Det rör
sig om följande:
Bild 5: "Sandgrenska huset" vid hörnet av S:a Förstadsgatan och Storgatan.

När jag en dag var på väg ner genom manluckan ,
ned i ångpannan, satte min far dock stopp för
vidare framfart. Det året hade Shell Oil Company
köpt tomten och parkerade sina lastbilar där. Det
var vagnar med fasta gummihjul och kedjetransmission till bakhjulen. Även bilarna var föremål
för min tekniska nyfikenhet. Därför minns jag
särskilt denna bostad och det var året 1925. Min
far hade skaffat en kristallmottagare , vilket var
ganska ovanligt att inneha. Hörlurarna minns jag
fortfarande och jag kommer ihåg Anderbergs välkända röst "Malmö - Hörby".
Som ovan nämnts hade man fri utsikt österut
längs kanalen . Den tomt, som nu upptages av
Televerkets stora fastighet , var ännu obebyggd. På
en tomt, som gränsade till Drottninggatan - V:a
Kanalgatan - Ö:a Kanalgatan - S:a Tvärgatan

Beskrivning av S:a Förstadsgatan Nr 14 a och
14 b i kvarteret Nr JO Elefantenn Nr 8-9
En anledning till att jag nedtecknar detta är att
jag minns de lämningar, som härrör från det
gamla utvärdshuset "Lugnet". Detta har tydligen ,
åtminstone delvis, legat på denna plats. Lämningarna kommer att beskrivas i det följande.
Fastigheten bestod dels av ett tvåvåningshus
med gårdshus , dels ett envåningshus. (se bild 1
och 2). Dessa båda hus låg inklämda mellan det
stora jugendhuset, S:a Förstadsgatan nr 16 , (se
bild nr l där det syns t.h), vilken fastighet även
omfattade ett par större gårdshus och S:a Förstadsgatan nr 12 t. v som var ett vackert trevåningshus, (t.v på bild nr 2) hörnhus mot Storgatan. På bottenvåningen drev Aug. Sandgren en
välkänd "Hvitvaruaffär" och därav namnet
"Sandgrenska hörnan". (Se bild nr 5)
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Bild 6:
Fågelaffären eller
"Huset med tuppen på gaveln".

Det kan sägas om nr 14 a och b, att till husen
hörde mycket djupa tomter, som nådde mer än
75 meter ned från S:a Förstadsgatan. Då huset S:a
Förstadsgatan 16 byggdes de första åren på
1900-talet, kapades en bit av envåningslängan.
Den stump som blev över fick nr 14 b.
(Se bild nr 3)
Fastigheten nr 16 med gårdshus bildade med
sina höga gavlar den södra gränsen till S. Förstadsgatan nr 14.
Sandgrenska hörnfastigheten sträckte sig en bit
nedåt Storgatan. Där var den sammanbyggd med
ett annat trevåningshus med gemensam port.
Under många år hyste denna fastighet bl.a en
fabrik med namnet Cewo-Kappor. På andra våningen fanns Christensons Skyltfabrik. (Ägaren av
denna, en Herr Bissmarck, köpte under 40-talet

68

S:a Förstadsgatan nr 14). Bottenvåningen disponerades av Malmö Blyfönsterfabrik.
På gårdarna till dessa fastigheter fanns upplagsskjul , som med sin ryggsida, ett svart plank,
bildade norra gränsen till nr 14.
Längre nedåt Storgatan låg en annan större
fastighet. Man erinrar sig "Berndt Johnssons
Pappersfirma". Denna fastighet hade också en del
gårdshus. Bl.a en maskincentral med ångcentral
och längst in på tomten en stor magasinsbyggnad.
Ångcentralen med sin höga skorsten bildade östra
gränsen till S:a Förstadsgatan nr 14.
Tiden jag ger en återblick av omfattar åren
1912-1960. Jag föddes 1919 då mina föräldrar
bodde på andra våningen i S. Förstadsgatan 14 a.
Sedan 1912 hade min fader där drivit en fagelaffär, som vi innehade under nästan 50 år.

Bild 7: Den första fagelaffåren.

1914 fick min far övertaga den affärslokal, som
fanns i envåningsbyggnaden nr 14 b. Där huserade tidigare en urmakare. Det var inte "Högbergs
Ur" ty den affären låg i envåningshuset S. Förstadsgatan 24 som var hörnhus vid S. Långgatan.
Många malmöbor minns säkert "Fågelaffåren"
eller "Hönseriet" som det också kallades . Vid ett
par tillfällen på brev från utlandet angavs adressen som "Huset med Tuppen på gaveln".
(Se bild 6).
Efter denna kringgående beskrivning skall S.
Förstadsgatan 14 a-b beskrivas. Detta far ske
etappvis efter de förändringar, som förekommit.
Till hjälp har jag använt Stadsbyggnadskontorets
planritningar, som jag kompletterat så att de förtydligar beskrivningen.
För att fa en bild av förändringarna hänvisas
till bilderna. 14 a och b förblev till rivningen
1973 vad beträffar fasaderna mot S:a Förstadsgatan i stort sett oförändrade.

För att följa tomtens historia hänvisas till tomtplan nr 1. Huset nr 14 a , i två våningar, hade en
vinkelbyggnad innåt gården. I lägenheten på
andra våningen bodde mina föräldrar sedan 1912 .
I rummet ut mot gatan startade min far en fagelaffår. Han var händig och snickrade själv en
mycket stor fagelbur och en disk , vilken han
gjorde av en gammal dörr (bild 7). Här bodde de
1919 då jag föddes. Bild 8 är tagen från rummet
vid gatan där fagelaffåren fanns. Den närmaste
dörren är identisk med dörren till höger bakom
mins fars rygg på bild 7.
Dagen jag döptes togs en bild av mig och min
moder på gården vid kökstrappan , fig 9. Till
höger syns en del av det kopparslageri jag nämner
längre fram . Inne på gården , vinkelrätt mot gårdshuset , låg kopparslageriet. Det var en envåningsbyggnad med vind under spetstak. Genom södra
gaveln av detta hus fanns en s.k passage. Varför
den fanns vet jag inte. Kanske har den tidigare
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varit enda möjligheten att kunna komma från den
övre gården till den nedre.
Den nedre gården eller inre tomten var dittills
ganska orörd med rik vegetation. Dominerande
var de stora askar, som stod i rad . Sannolikt har
de utgjort den vänstra trädraden i den alle , som
från S:a Förstadsgatan ledde ned till Värdshuset
"Lugnet". Förutom dessa träd och ett mycket
stort päronträd fanns det en riklig vegetation med
bl.a vinrankor utefter det svarta planket.
I rätt stor mängd låg släthuggna stenblock,
rektangulära såväl som rundade på tomten. Storlekarna varierade. Att de utgjort byggnadsstenar
råder det inget tvivel om. De har säkert ingått i
murarna på värdshuset "Lugnet".
Fastigheten S. Förstadsgatan 14 ägdes av en
Herr Ehrnford, som sparade på underhållet av
byggnaden. Min far var smart och erbjöd sig hålla
rent mot att han fick disponera tomten . Det gick
bra och därför satte min far igång med hönseriet.
Han anlade en hönsgård och byggde hönshus och
ökade sin verksamhet. Vi går nu över till tomtplan 2, för att följa förvandlingarna.
Under något av krigsåren 1914-1919 övertog
min far hyresrätten till S. Förstadsgatan nr l 4b,
d v s envåningshuset vid gatan . Det fanns då en
till bostad inredd vindsvåning och mot gården
gick muren upp så högt att det fanns ett riktigt
fönster på vindsvåningen. Min far byggde en
vinterbonad s.k veranda. Den användes som bostadsrum och behövdes då vi flyttade ned från
andra våningen i 14 a.
Hönsgården anlades utefter det " svarta
planket". Fig I 0 är tagen nedåt tomten mot öster.
På bilden syns det stora päronträdet alldeles
bakom min far.
Den mest intressanta bilden är fig 10, ty här
syns en del av den rika vegetationen. Stenblocken
som ligger i en rad från bildens mitt ned mot
högra hörnet är de stenblock, som härrör från
värdshuset "Lugnet". Många andra block låg
utströdda över hela den nedre delen av tomten.

I
Bild 8: Blick från affärslokalen genom lägenheten mot
köket.

Min far använde dem bl.a till trappsteg o. dyl.
Vid denna tid byggde far sitt första lilla magasin längst ned på tomten. Det skymtar delvis på
bilden bakom min fars högra arm. l detta magasin förvarades, blandades och rensades höns- och
duvfoder, som blivit en stor artikel.
Snart blev detta magasin för litet och han byggde därför ytterligare ett, som placerades mot
passagen på "kopparslageriet".
1922 behövde vi expandera och därför hyrde
min far " Villa Uppland " . Här öppnade han en
foderaffår och det blev också vår nya bostad.
Villa Uppland var belägen långt ut på S:a Förstadsgatan , ungefär mitt emot Allmänna Sjuk71

Bild 9:
Vid kökstrappan

Bild 10: Hönsgå rden
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huset. Emellertid var affåren på S. Förstadsgatan
nr 14 vår centralpunkt och även om vi hade en
viss storhetsperiod visade det sig att filialen på
Villa Uppland inte var så lönande.
Redan 1924 flyttade vi därifrån till den gamla
kontorslängan, f.d P. A. Ståhles Trävarufirma.
Det blev nu vår bostad med adress Drottninggatan 36. Där bodde vi kva r till oktober 1926.
Denna plats beskrevs ovan på sid 66.
S:a Förstadsgatan 14 a och b ändrades inte
mycket förrän 1928-29 . Jag tror det var redan
sommaren 1924 det inträffade något märkligt.
När vi kom en morgon hade det uppstått en stor
"krater" på gården. (Se tomtplan 2.) Detta var
mitt i körvägen och det var ett under att inte vår
veranda rasade ned , ty det var just mellan hörnan
på denna och vårt magasin det hände. "Kratern"
var ca 6 meter i diameter och ca 2-3 m djup. Vad
som orsakat den vet jag ej , men helt osannolikt är
det inte om jag säger att underjordiska vattenådror går fram härunder. Detta tror jag själv på

sedan jag senare var med om en grundgrävning
då vattenmassor störtade in . (Se beskrivning
längre fram .) "Kratern" vattenfylldes ej , men
hade vatten i botten. Det stora trädet, som stod
vid denna hörna togs bort vid detta tillfälle, ty
rötterna hängde fria . I samband härmed måste jag
beundra byggnadskonsten på jugendfastigheten S:a
Förstadsgatan 16 som med sina höga gavlar ännu
ej har rasat. Vi som bott där hade en viss rädsla
för detta.
Fastigheten 14 a och b bytte ägare i slutet av
20-talet. Stenhuggeridirektör Åke Lidner, som
under många år haft sitt stenhuggeri vid Drottninggatan , blev den nye ägaren. Han blev tvingad
att flytta ty där han haft sin verksamhet skulle det
nya Telehuset uppföras.
Det blev en tid av stora förändringar för oss. En
anledning var att den välkända "Kockums Tomt"
som dittills varit fylld med trevliga kolonier nu
skulle bebyggas. Många var de, som hade både
höns och duvor där. En annan anledning var, att

73

Lusthus

Fågelaffår

Sandförråd

Plank med
port

Stenhuggeri

+

ZOcOO

Magasin, hitflyttat
från Stenhuggeriets
tomt vid
Drottninggatan

Tomtplan 3 1929-1930

det kom en lag, som förbjöd hållandet av fjäderfä
inom stadens område. Av dessa anledningar upphörde vårt "hönseri" och i stället koncentrerade
vi oss på burfaglar, foder åt sådana samt zoologiska artiklar.
"Hönsgården" behövdes således inte längre och
då nu stenhuggeriet flyttade in på "vår" tomt fick
vårt magasin maka på sig. Far krävde därför, att
ta ett annat magasin uppfört. Han erbjöds att
övertaga den träbyggnad, som omnänts ovan. Det
skulle flyttas från stenhuggeritomten vid Drottninggatan till "vår" tomt.
Träbyggnaden hade tjänstgjort som kontor, då
den låg vid Drottninggatan. Då det förekommit
ett mord där kom ryktena snart igång att det
spökade i den. Direktör Lidner var kanske glad
att bli av med den och även om blodfläckarna
minde om vad som förevarit bekom det inte oss
något. Magasinet var bra och spökerierna upphörde.
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Nu förflyttar vi oss till tomtplan nr 3. Där är
det nya magasinet inritat vid ett plank. På andra
sidan planket anlade min far en liten koloni med
ett litet "lusthus". Denna oas, och faktiskt soliga
lilla hörna, växte till med tiden och blev ett kärt
tillhåll för oss.
Det var från den tidigare delen av denna
"koloni" som bild nr 11 togs. Genom porten i
planket skymtar i bakgrunden den tidigare nämnda "höga skorstenen" samt hörnan av det nya
magasinet omedelbart bakom planket.
Träden hade nu fällts och vegetationen hade
skövlats. Innanför planket där vårt nya magasin
fick sin plats låg själva stenhuggeriet under ett
plåttak. Tomten i övrigt var upplagsplats för
obearbetade stenar. Det gamla magasinet uppe
vid gården revs och då tog man även bort passagen vid kopparslageriet. Den tomtyta man nu fick
blev utställningsplats för bearbetade gravstenar.
Vår fina gamla gård såg därför ut som en kyrkogård, men det vande man sig vid. Samtidigt bygg<les kopparslageriet om och försågs med stora
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spröjsade fönster samt en port. På bottenvåningen
installerades maskiner för slipning och annan
finare bearbetning av stenar. Vindsvåningen byggdes om och försågs med vindsfönster, kök och
badrum installerades. Den blev bostad åt stenhuggeridirektören . det gamla kopparslageriet fick
ett helt nytt utseende och på bild nr 12 ser man

dess nya skepnad. (Bi lden tagen före rivningen
1973.)
Stenhuggeriet blomstrade några år. Gamle
direktör Åke Lidner dog och hans son Thor, som
titulerades ingenjör, tog vid. 1931-32 upplät Thor
Lidner en affärslokal åt Nordisk Kristallindustri.
Denna affärslokal låg på bottenvåningen S. Förstadsgatan 14 a. Dvs under den våning vi tidi gare bebott. Nordisk Kristallindustri , som troligen
tidigare varit lokaliserad i Småland, önskade att
flytta hit. Därför fick firman upplåten åt sig en
del av "vår" gamla tomt.
Nu skedde vissa omdisponeringar som vi kan
följa på tomtplan nr 4. Först ville Thor Lidner ha
hela nedre delen av tomten till sitt förfogande.
Vårt lilla "lusthus'', fick stryka på foten och det
tidigare nämnda planket bakom vilket vårt magasin låg, flyttade upp. Det placerades vid gattet
mellan de stora gårdshusen på fastigheten nr: 16.
Så skedde även med en del av plåtskjulet. På bild
12 skymtar vårt magasin på den nya platsen.
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Bild 12: Kopparslageriet efter ombyggnaden.

1932 hade Nordisk Kristallindustri fått tillstånd
att bygga· en fabrik på nedre delen av tomten.
Ägaren till Nordisk Kristallindustri hette Alfredsson och jag tror att han hade en partner som
hette Berndtsson. Den riksbekante spelmannen
Berndtsson var nära släkt till Alfredsson. Efter
Alfredssons frånfälle tog en son vid och då denne
dog tog en yngre son vid. Alla dessa tre dog av
hjärtinfarkt.
Då fabriken skulle byggas fick jag mitt första
"jobb" trots att jag vara var 12 år och jag fick
min första lön. Mitt jobb bestod i att jag skötte
betongblandaren.
Något intressant vill jag berätta om då vi grävde grunden. Då går vi över till tomtplan nr 5. I
den övre delen av gropen , märkt med kryss på
planen, fann man en del krukor o dylikt. Jag var
så ung att jag inte begrep så mycket, men blev
nyfiken ty det tisslades och tasslades en hel del
kring dessa fynd. Skärskilt minns jag en vas, eller
låt oss kalla det en amfora. Ca 50-60 cm hög med
ett handtag. Den var lerfärgad och jag tror inte att
det fanns någon dekor. En annan kruka blev
plockad upp ur jorden alldeles i gaveln av den
lodrätt grävda delen av grunden och ännu minns

Bild 13: Gravstenar som blev fyllnadsmassor.

Bild 14: Den grå granitpelaren.
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jag avtrycket, den efterlämnade i jorden. Thor
Lidner tog hand om fynden och jag vet också att
de "prydde" hans lägenhet.
Efter mina föräldrars frånfälle övertog jag
Fågelaffåren och innehade denna till 1960 då jag

Bild 15: Nordisk Kristallindustri före rivningen.

återgick till mitt yrke som flygmekaniker. Hyresrätten sålde jag till firma Motor UMA, som byggde om affåren, liksom firma SJU SEKLER.
På gården blev det motorverkstad, Nordisk
Kristallindustri förde en alltmer tynande tillvaro .
Stenhuggeriet upphörde redan i slutet av 50-talet,
men mängder av dess mer eller mindre bearbetade gravstenar var för tunga att flytta . Den nye
fastighetsägaren , Herr Bismarck (Skyltfabriken
A:B Christensson) bredde ut sig alltmer på tomten
och istället för att flytta stenarna fyllde man helt
enkelt ut med grus för att höja tomten och plana
ut den. Stenar som syns på bild 13 har här funnit
sin "grav".
Jag är ganska övertygad om att den vita stenen
jag sitter på på bild 14 ligger kvar ännu idag.
Likaså en vacker granitplare. Grå granit som är
polerad. Den har ett mått på ca 50 cm i diameter
och är ca 2,5 m hög.
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Bild 16: Verandan är riven.
Den sista bild som tagits före rivningen av
Nordisk Kristallindustri är nr 15. På denna ser
man nästan hela byggnaden. Längst t. v ligger det
en ljus liten byggnad. I denna syrades kristallglaset för att det skulle få en fin lyster. Mitt på
bilden syns en mindre lyftkran . Denna användes
till att vinscha lådor mellan lastbilar och källarplan. Lite mer till höger skymtar vårt gamla
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magasin. På bild 16 syns på den stora murens
nedre vänstra del några vita fält. Det är de sista
lämningarna av tapeter och färg från vår gamla
veranda som här på bilden är riven .
riven.
En annan kuriositet är att vårt gamla magasin
som syns till vänster, vilar på de stenblock som
en gång utgjort muren i värdshuset "Lugnet".

Stationssamhällen i Malmö
AV HELGE ANDERSSON

Malmö fick sin första järnväg i december 1856 ,
då delsträckan Malmö - Lund på Södra stambanan högtidligen invigdes. Åtta år senare öppnades Södra stambanan i sin helhet Malmö Nässjö - Falköping. Därmed knöts i Falköping
förbindelse med den 1862 färdigställda Västra
stambanan Stockholm - Katrineholm - Göteborg.
Sedan också Östra stambanan Katrineholm Nässjö öppnats för trafik 1874, blev resvägen
Malmö - Stockholm väsentligt kortare.
Järnvägsbyggandet fortsatte i rask takt, och för
lokaltrafik anlades också en rad privatbanor.
Järnvägsnätets snabba utveckling i Skåne står i
direkt relation till en expanderande sockerindustri. I sydvästra Skåne startade sockerfabriker
i Arlöv 1870 , Staffanstorp 1884, Trelleborg 1887 ,
Hököpinge 1891 , Svedala 1893 , Skivarp 1900,
och en saftstation, dvs anläggning för framställning av råsaft, togs i bruk i Klågerup 1894.
Privatbanorna anlades främst i syfte att betjäna
betodlare och sockerfabriker, men de bedrev
också persontrafik och knöt samman landsbygd
och stad. Fraktinkomsterna för de skånska privatbanorna kom till 80 procent från transporter av
betor, betmassa och för sockertillverkningen nödvändiga artiklar som bränsle och kalk. I F. och H.
Landen , Kalender öfver Skåne och Blekinge 1904
heter det: "Få härader inom Skåne torde ha det så
väl ställt med kommunikationer som Oxie och
Skytts. Nästan hvarje socken skäres af järnvägarna här och det finns exempel på att personer i en
socken kunna med lika stor fördel anlita hvilkendera som helst af icke mindre än sex närgränsande post- och järnvägsstationer".

Järnvägarna påverkade såväl landskapsbild som
bebyggelse. Där järnvägarna drogs fram, skapades
djupa skärningar genom åsar och backar och höga
bankar över låglänta ängs- och kärrmarker. Järnvägarna antingen förändrade strukturen på en
gammal by eller skapade ett helt nytt samhälle.
Kring en kombinerad järnvägs- och poststation
med godsmagasin , pumphus, ställverk, betvåg och
lastkaj som kärna uppstod efter ett visst mönster
speceriaffär, lanthandel , andelsmejeri, lantmännens lokalförening, telefonstation, olika hantverk,
industrier och lager för byggnadsmaterial, järn,
trä och tegel , kafe och hotell med restaurang och
ölhall.
Stationssamhället övertog kyrkbyns gamla roll
som bygdecentrum. Stationshuset med perronger
och framförliggande stationsplan blev en naturlig
medelpunkt, där folk samlades om kvällarna för
en pratstund eller helt enkelt bara för "att titta på
tåget".

I det följande lämnas en kort översikt av stationssamhällen i de med Malmö inkorporerade
lantsocknarna i Oxie härad. Järnvägarnas betydelse för samhällsutvecklingen belyses av uppgifter i
en rad kalendrar: Arcadius, Larsson och Welander, Skånes Kalender Il 1878, Svensk Landtbruks-adressbok I Malmö län 1883 , F. och H.
Landen Kalender öfver Skåne och Blekinge Il
1904, Skåne-Kalendern 1916, Emil Jönsson och
Theodor Tufvesson, Skånes Kalender 1924 och
Janne Agri, Oxie Härad , Beskrivning och Kalender 1932.
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Ystadståget på sträckan Turbinen - Pildammsvägen. Foto 1949.

Redan 1874 fick Malmö den första privatbanan. Det var Malmö - Ystads järnväg, populärt
kallad Grevebanan, som i Malmö fick egen station , den s.k Västra station eller Malmö Västra.
Det ursprungliga stationshuset ersattes 1897 med
en större byggnad, som ligger kvar vid Södra
Neptunigatan 1. Den gamla stationen låg väster
om den nya. Ystadsbanan hade från Malmö
Västra spårförbindelse med Centralstationen och
stambanenätet via Järnvägsbron, senare kallad
Suellsbron. Från Y stadsbanans huvudspår utgick
ungefär i höjd med Helmfeltsgatan ett stickspår in
till Kockums Mekaniska Verkstads anläggning vid
nuv . Davidshallstorg mellan Storgatan och Kärleksgatan . Kockums flyttade 1913 sin verksamhet
till varvsområdet i hamnen och spåret revs upp.
Ystadsbanans första anhalt från Malmö Västra
räknat var från början Hindby station, belägen å
Västra Kattarp nr 4 i Västra Skrävlinge socken. 1
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Stationen har namn efter Hindby by, varav endast
hemmanet nr 8 tillhör Västra Skrävlinge socken ,
medan övriga hemmansnummer tillhör Fosie
socken. Å Hindby nr 11 låg vid norra sidan av
Ystadsvägen, där Västra Skrävlingevägen utmyn nade, fram till 1936 Hindby värdshus, inrättat
1777. Hindby station var en kombinerad järnvägs- och poststation. Stationsinspektoren var
tillika poststationsföreståndare. Kalendern 1878
har upplysningen: " Poststationen
Hindby
befordrar värdeförsändelser intill 5000 kr. Paket
intill 20 skålp. och postanvisningar intill 50 kr" .
Hindby var poststation för ett stort område, som
förutom Fosie socken också omfattade delar av
Husie, Södra Sallerups och Västra Skrävlinge
socknar. I Hindby redovisas 1878 inga handlande
och hantverkare. Fem år senare har Hindby en
hästhandlande och en smed, och 1904 redovisas
två hästhandlande, två diversehandlande, en smed

Fastigheten i hörnet av Ekgatan - Cypressvägen inrymde en gång speceriaffär för stationssamhället Hindby, numera
endast bostad. Foto 1985.
och en skomakare. Invid Hindby station uppstod
tidigt egnahemsområdet Egen härd, upptaget på
Anders Nilssons Plankarta öfver staden Malmö
1904. Förutom de tidigare hantverkarna redovisas
1916 ett slakteri med fabriksbyggnad och en
träindustri å Hindby nr 3 och en maskinfabrik
för charkuteri- och bageribranschen å Hindby nr
6. Utbyggnaden fortsatte , och 1924 heter det:
"Hindby företer bilden av ett villasamhälle".
Hela området fick en alltmer förstadsliknande
prägel, och 1931 inkorporerades Fosie socken
med Malmö. Västra Skrävlinge hade inkorporerats redan 1911.
För att undvika för gatutrafiken i Malmö
besvärande plankorsningar vid bl.a Malmöhusvägen, Regementsgatan och Södra Förstadsgatan
lades Malmö Västra station ned 1955 , och

Ystadsbanan fick en ny sträckning med Malmö
Centralstation som utgångspunkt. Från Malmö
Centralstation gick tågtrafiken till Ystad på
Kontinentalbanans spår först till i höjd med
Lönngatan strax väster om Hindby station, där
genom en växel trafiken åter anslöts till den
gamla Ystadsbanan . I samband med byggandet av
motorvägen till Sturup fick Ystadsbanan sommaren 1973 sin nuvarande sträckning. Tågtrafiken till Ystad går nu på Kontinentalbanans spår
fram till Fosieby station och därifrån till Oxie.
Vid omläggningen upphörde Hindby station den
18 juni 197 3. 2 Stationsh uset fick därefter förfalla
och revs 1983.
Andra anhalt på Ystadsbanan från Malmö
Västra räknat var från början Oxie station , som
också var en kombinerad järnvägs- och post81

station. I Oxie by i Oxie socken redovisas 1878
endast en handlande. Järnvägens tillkomst betydde ett kraftigt uppsving för byn , och 1883 redovisas i Oxie by bryggeri, mejeri, tegelbruk , smed,
skräddare, skomakare och inte mindre än tre
handlande. Om en handlande heter det "idkar
hökerihandel vid Oxie station" och om en annan
"idkar handel med spannmål, timmer och stenkol
vid Oxie station". Mejeriet grundades 1882 och
beredde "smör och ost af något öfver 200.000
kannor mjölk årligen". Tegelbruket, som ägdes av
byggmästare A. J. Djurberg i Malmö, hade startat
1881 och producerade årligen ca 4.000 .000 tegel.
I kalendern 1904 är tegelbruket och bryggeriet
fortfarande upptagna , medan mejeriet däremot är
borta. Dessutom noteras en smed, en slaktare, en
bagare, en byggmästare och två skräddare, två
skomakare och två snickare. Av handla nde fanns
nu två diversehandlande, två affärer för spannmål , stenkol, virke, gödnings- och foderämnen
och en för diverse och timmer.
I kalendern 1916 är tegelbruket borta . Kvar är
bryggeriet, de båda diversehandlandena och två
affärer för spannmål, timmer och foder liksom
smeden, byggmästaren, de båda skräddarna och
skomakarna. Nytillkomna är en murare och en
vagnmakare och en affär för konstgödning och
foderämnen med magasinsbyggnader. Av hantverkare redovisas i Oxie by åtta år senare en byggmästare , två smeder, två målare, två sko makare,
två slaktare, två vagnmakare, tre murare , fyra
skräddare och fyra snickare. Hantverkarna utgjordes 1932 av en slaktare, en vagnmakare, en
målare, en stenhuggare, två smeder, två murare,
två skomakare och två skräddare. Dessutom redovisas bryggeri och snickerifabrik. Oxie inkorporerades med Malmö 1967, och sedan dess har stora
delar av Oxie by successivt utbyggts till modern
stadsdel med villor och kedjehus. 3
Malmö - Ystads järnväg förstatligades 1941
och är ännu i drift. Oxie station fungerar ännu i
begränsad omfattning med tåguppehåll för resan82

maJ
de, medan godstrafiken är nedlagd sedan
1983. 2
På sträckan Hindby - Oxie fanns intill den
1907 anlagda Jägersro travbana Jägersro hå llplats ,
som hade att betjäna publiken till travbanan .
1880-talet tillförde Malmö tre privatbanor,
Malmö - Billesholms järnväg och Malmö - Vellinge - Trelleborgs järnväg, båda öppnade 1886,
och Malmö - Limhamns järnväg, öppnad 1889.
Den förstnämnda järnvägen, som utgick från
Malmö Centralstation, förstatligades redan 1895
för att ingå i Västkustbanan. Malmö - Vellinge Trelleborgs järnväg, som 1904 utökades med
grenlinjen Vellinge - Skanör - Falsterbo järnväg,
utgick från Malmö Västra och hade gemensamt
spår med Ystadsbanan till Södervärn, där en
station uppfördes 1886. Södervärn blev nu första
anhalt från Malmö Västra räknat på Ystadsbana n
och Malmö - Vellinge - Trelleborgs järnväg.
Södervärn är den folkliga benämningen på Södra
Förstaden liksom Östervärn är den folkliga
benämningen på Östra Förstaden. Värn har här
betydelsen " inhägnat område" och torde ha anknytning till förstadsbebyggelsens små hussamlingar med lyckor och trädgårdstomter.
Kring Södervärns station växte hastigt upp ett
samhälle på mark, som avstyckats från bl.a Sofielundsgården i Västra Skrävlinge socken. Samhället kallades först Sofielundshusen och senare
Sofielund. Bebyggelsen i tätorten Sofielund, som
1896 upphöjdes till municipalsamhälle, växte
snart samman med den närliggande stadsbebyggelsen i Malmö , och detta blev ett argument för
inkorporering av Västra Skrävlinge socken med
staden. Sofielund hade ett flertal industrier, bl.a
järnmöbelfabrik, filfabrik vaddfabrik, laxrökeri
och svagdricksbryggeri. När Västra Skrävlinge
1911 inkorporerades med Malmö, utgjorde socknens hela folkmängd 4.991 personer, varav drygt
fyra femtedelar bodde i municipalsamhället Sofielund. 4

Banvallen genom Vintrie, nu cykel- och promenadväg. Foto 1985.

När Malmö Västra station 1955 nedlagts, och
Ystadsbanan fått Malmö Centralstation som
utgångspunkt, revs spåret Malmö Västra - Södervärn upp , och Södervärns station blev nu ändstation för Malmö - Vellinge - Trelleborgs järnväg med grenlinjen Vellinge - Skanör - Falsterbo
järnväg.
Frå n Södervärns station svängde Malmö - Vellinge - Trelleborgs järnväg söderut förbi Heleneholm . Första anhalten efter Södervärn var Kulladals station i Fosie socken. Stationen var en
kombinerad jä rnvägs- och poststation . Redan vid
mitten av 1800-talet fanns å Fosie nr 18 utmed
gamla Trelleborgsvägen (sedermera först Lindeborgsvägen och numera Per Albin Hanssons väg)
en samling hus, som kallades Jerusalem , en folklig benämning på områden med primitiva bostä-

der. Efter en närliggande kulle fick gården Fosie
nr 18 på 1880-talet av ägaren , handlanden
Christoffer Gadd, namnet Kulladal , som så småningom kom att beteckna hela tätbebyggelsen
kring stationen å Fosie nr 18, där Jerusalem utgör
kärnan . 5 Stationen hette ursprungligen Fosie , men
namnet ändrades till Kulladal 1898, då en station
i Fosie by vid den nyöppnade Malmö - Kontinentens järnväg i stället fick namnet Fosieby.
Andra anhalten efter Södervärn var Vintrie
station i Vintrie by i Bunkeflo socken. Stationen
var en kombinerad järnvägs- och poststation och
hade i början av 1900 -talet både stationsförestån dare och stationsskrivare. I Vintrie redovisas 1878
inga handlande eller hantverkare. Fem år senare
fanns i byn handlande, smed och skomakare.
Affärsverksamheten hade 1904 utökats med en

83

Skånska Lantmännens silobyggnad i Tygelsjö.
Foto 1985.

affär för spannmål och fodervaror. Byn gick snart
mot en blomstringsperiod, och 1916 redovisas
förutom tre diverseaffärer också en lantmannaaffär för spannmål , fodervaror , gödning och sten kol och en affär för timmer och andra byggnadsmaterialer. Dessutom fanns smed , skomakare,
målare, två skräddare och tre snickare. Affärsverksamheten var oförändrad 1932 , då det fort farande fanns lantmannaaffär, timmerhandel och
tre diverseaffärer, medan antalet hantverkare
minskat till en smed , en skräddare, en snickare
och en målare . Nytillskott är ett kafä , en toffelmakare och två trädgårdsmästare.
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Tredje anhalten från Södervärn räknat var
Västra Klagstorps station, en kombinerad järnvägs- och poststation i Klagstorps by i Västra
Klagstorps socken. I äldre tid skrevs endast Klagstorp, men genom ett kungligt brev förordnades,
att till undvikande av förväxling skulle från och
med 1886 Klagstorps socken i Oxie härad skrivas
Västra Klagstorp och Klagstorps socken i Vemmenhögs härad Östra Klagstorp . Stationen i Västra Klagstorp tillhör inte de ursprungliga stationerna vid järnvägen. Västra Klagstorps station
anlades först 1906 eller tjugo år efter järnvägens
öppnande. I Västra Klagstorp fanns 1878 endast
en kramhandlande, medan det fem år senare
fanns en handlande, en smed och en skomakare.
Antalet hantverkare ökade snart, och 1904 fanns
det i Västra Klagstorp förutom smed och skomakare också skräddare, murare, snickare och
målare. Förutom en diversehandel fanns nu också
en affär för spannmåls- och fodervaror. Antalet
affärer och hantverkare håller sig stabilt och är i
stort sett detsamma 1916 och 1924. I Västra
Klagstorp redovisas 1932 en diversehandel och en
spannmåls- och diversehandel och en kreaturshandlande. Av hantverkare fanns det nu skomakare, skräddare , smed , murare, målare, snickare
och toffelmakare . Det fanns nu också ett bageri.
Fjärde anhalten från Södervärn räknat var
Tygelsjö station , en kombinerad järnvägs- och
poststation i Tygelsjö by i Tygelsjö socken. I
Tygel sjö redovisas 18 78 endast en handlande.
Fem år senare redovisas förutom handlanden
också en skomakare, en skräddare och tre smeder.
Med järnvägens tillkomst blomstrade affärs- och
näringsverksamheten. I Tygelsjö noteras 1904 tre
diversehandlande, en uraffär och en affär för
spannmål , timmer, kol och gödningsämnen . Ett
mejeri anlades 1893. Antalet diversehandlande
var detsamma 1916, och dessutom redovisas en
lantmannaaffär. Av hantverkare fanns nu skomakare, skräddare, snickare och smed. Åtta år
senare redovisas fortfarande tre diversehandlande

Klagshamns järnvägsstation. Vykort poststämplat 1908 .

och en lantmannaaffår, men nu har Skånska lantmännens lokalförening tillkommit. Lokalföreningen uppförde en hög silobyggnad, som sedan dess
dominerat samhället. Av hantverkare fanns nu en
skomakare, en smed, en vagnmakare , två skräddare, två murare, två snickare och två målare .
Antalet hantverkare hade 1932 utökats med slaktare, sadelmakare och frisör. Dessutom noteras nu
en kreaturshandlande och ett kafe.
Bunkeflo kommun , som omfattade lantsocknarna Bunkeflo, Västra Klagstorp och Tygelsjö, sammanlades 1971 med Malmö kommun . Efter sam manläggningen har särskilt Bunkeflo och Tygelsjö
fått nybebyggelse med villor och radhus.6

Malmö - Vellinge - Trelleborgs järnväg med
grenlinjen Vellinge - Skanör - Falsterbo förstatligades 1943. Järnvägarna nedlades 1971. Den
gamla banvallen mellan Söderv~rn och Tygelsjö
utgör delvis cykel- och promenadstråk. Stationshusen i Södervärn och Kulladal är rivna, medan
övriga fått tjäna privata bostadsändamål.
Tygelsjö var på sin tid järnvägsknut. Från
Tygelsjö station utgick en 1898 öppnad järnväg
till Klagshamn vid kusten . Det var Klagshamn Tygelsjö järnväg, som var en av Sveriges kortaste
järnvägar. Mellan de båda ändstationerna fanns
endast en station vid Ängsholm. Det första enkla
stationshuset här av trä blåste helt bort i den s.k
julastormen 1902 och ersattes senare med en
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stabilare stationsbyggnad. I Klagshamn uppfördes
från början ett stabilt stationshus av flintsten , som
ännu kvarstå r. Järnvägen hade främst tillkommit
för att betjäna den nyetablerade kalk- och
cementindustrin ute vid kusten , där också en
hamn anlades. Med amerikansk fart utvecklades
här omkring sekelskiftet ett industrisamhälle, som
fick namnet Klagshamn . Namnet är bildat av förleden i sockennamnet Klagstorp med tillägg av
-hamn, möjligen med närliggande Limhamn som
förebild. Största delen av bebyggelsen ligger inom
Västra Klagstorps socken , medan endast en
mindre del är belägen å Tygelsjö nr 16 & 29 i
Tygelsjö socken.
Klagshamn fick snart vid sidan av kalk- och
cementindustrin också petroleumfabrik och spritoch pressjästfabrik. Affärer och hantverk etablerades i det livaktiga industrisamhället. I Klagshamn fanns det 1904 fyra diversehandlande, en
nipperaffår, en timmerhandel och en diverse- och
kolhandel , skomakare, skräddare, smed , bagare ,
slaktare, bryggare, murare, målare och korgmakare. För resande fanns Klagshamns hotell. Ännu
1932 fanns det i Klagshamn fem diversehandlande, en spannmåls- och diversehandel , en skeppshandel, en färg- och kemikalieaffår, ett bageri,
slaktare, skomakare, skräddare, snickare och
målare. Vidare noteras ett kafe.
Klagshamn - Tygelsjö järnväg hade i början
också persontrafik. Begagnade personvagnar hade
inköpts från såväl Malmö - Trelleborgs som
Malmö - Ystads järnvägar. En personvagn hade
förstaklass-kupeer, där förutom disponenter,
ingenjörer och kontorsfolk från industrierna i
Klagshamn också en lantbrukarefamilj från Ängsholm åkte. Traditionen berättar, att lantbrukaren
på Ängsholm satte som villkor för att han skulle
släppa till mark till järnvägen, att han och hans
familj skulle få åka i förstaklass-vagnen. Sedan
omnibussar börjat trafikera sträckan Klagshamn Limhamn , upphörde persontrafiken på järnvägen
1926 , medan godstrafiken fortsatte att vara lön86

sam under ännu ett decennium. Först sedan cementfabriken i Klagshamn nedlagts 1938 och
industriepoken därmed avslutats, förlorade järnvägen sitt bärkraftiga underlag. Nu återstod
endast höstens bettransporter. Våren 1963 revs
spåren upp.
Limhamn i Hyllie socken hade genom fiske och
kalkbrytning utvecklats till en tätort, som 1886
blev municipalsamhälle och huvudort i socknen.
Expansionen fortsatte sedan Skånska Cement AB
1889 här startat en cementfabrik med fyra ugnar.
Drivande kraft i såväl cementfabrik som samhällsutveckling var disponenten R. F. Berg, den
s.k Limhamnskungen. Snart etablerades även
andra industrier, fosfatfabrik , mekanisk verkstad
och snickerifabrik, och Limhamn utvecklades till
ett tättbefolkat industrisamhälle, som 1906 upphöjdes till köping. Sockennamnet Hyllie ändrades
två år senare till Limhamn efter huvudorten.
Limhamn inkorporerades 1917 kommunalt med
Malmö.7
För cementindustrins transportbehov öppnades
1889 Malmö - Limhamns järnväg. Järnvägen
bedrev emellertid också persontrafik. I Malmö
hade Limhamnsjärnvägen ursprungligen sin
station i Västra hamnområdet strax väster om
Malmö Västra. Den första stationen flyttades
1897 till Bagers plats strax nordöst om Malmö
Västra , där den låg kvar till 1961, då den revs. 8 I
Limhamn har järnvägen sin station vid Limhamnsvägen . För persontrafiken fanns från början
från Malmö räknat hållplatserna Ribersborg, Bellevue, Sånekulla och Hyllie. Sånekulla nedlades
redan 1913. Sedan Mal mö stads spårvägs! inje nr
4 till Limhamn öppnats 1915, inställdes persontågen på järnvägen . Passagerare befordrades härefter endast i personvagn , som medföljde godstågen. Numera har järnvägen endast godstrafik.
Limhamnsjärnvägen har inte förstatligats och är
den enda kvarvarande privatbanan i Malmö.
Det privata järnvägsbyggandet fortsatte under
1890-talet. I början av decenniet fullbordades

Malmö - Simrishamns järnväg. Denna tvärbana
över Skåne byggdes i etapper. Sålunda öppnades
först sträckan Tomelilla - Simrishamn 1882, därefter tio år senare sträckan Malmö - Dalby 1892
och slutligen sträckan Dalby - Tomelilla 1893, då
de olika järn vägssträckorna förenades , och Malmö
fick direkt förbindelse med Simrishamn. Via Simrishamnsbanan fick Malmö också senare förbindelse med den 1910 öppnade järn vägssträckan
Dalby - Harlösa - Bjärsjölagård.
I stadens östra utkant, där bebyggelsen upphörde, uppfördes intill Lundavägen 1892 Östervärns station , som blev första anhalt på Simrishamnsbanan från Malmö Centralstation räknat.
Östervärn är den gamla folkliga benämningen på
Östra Förstaden. Intill Östervärns station låg vid
Fredsgatan Ölhallen Continental , som i dagligt tal
benämndes "Sista resårrsen" (resursen), eftersom
den låg i stadens utkant och där var den sista
möjligheten att få en öl , innan man lämnade
staden, antingen med hästskjuts eller tåg. Från
Malmö Centralstation till Östervärn gick på samma spår som Simrishamnsbanan den 1894 öppnade Malmö - Genarps järnväg och den 1898
öppnade Malmö - Kontinentens järnväg. Före
bilismens genombrott var persontrafiken särskilt
livlig om sommarsöndagarna med ett stort antal
resande både med Genarpståget till Bokskogen,
ett populärt förlustelseställe med restaurang och
dansbana ,9 som genom ett 1903 anlagt stickspår
fått direktförbindelse med huvudspåret strax öster
om Bara station, och med Simrishamnståget över
Dalby till Torna Hällestad , ett annat populärt
förlustelseställe med skog, restaurang och dansbana. Malmövärnpliktiga vid I 7 i Revingehed
gjorde sina permissionsresor med tåget över
Dalby och Harlösa , och lördagseftermiddagar och
söndagskvällar fylldes perrongerna på Östervärns
station med unga soldater i blå uniformer modell
Ä. Simrishamnsbanan tillhandahöll tidigt sportbiljetter till Björnstorp, Veberöd och Sjöbo, och
Östervärns station frekventerades av många vand-

rare och skidåkare till Romeleåsen och Sjöbo ora.
Från Östervärns station fortsatte Simrishamnsbanan österut utmed Beijers park och norr om
Bulltofta by och hade ingen ytterligare station
inom stadens område. Närmaste uppehåll efter
Östervärn var Sege station i Arlövs by i Burlövs
socken.
För undvikande av den för gatutrafiken besvärande plankorsningen vid Lundavägen nedlades
persontrafiken vid Östervärns station 19 55, och
trafiken på Simrishamnsbanan fördes över Lundavägen på viadukt på samma spår som Kontinentalbanan och Ystadsbanan förbi Lundavägens
hållplats och anslöts genom en växel öster härom
åter till det gamla spåret. Östervärns station
fungerade som in- och utlämning av gods fram till
1961, då stationshuset revs i samband med
utvidgning av gatunätet. Simrishamnsbanan förstatligades 1943. Sträckan Malmö - Tomelilla
nedlades 1970. Sträckan Dalby - Bjärsjölagård
hade nedlagts redan 1955 .
Från Östervärns station gick Genarpsbanan
rakt österut och parallellt med Simrishamnsbanan
i norr och Ystadsbanan i söder. Avståndet till de
båda banorna var på sina ställen knappt en mil.
Orsaken till bantätheten här var att godsägarna
till Torup, Klågerup, Hyby, Toppeladugård och
Häckeberga liksom kritbruksägarna i Husie och
Södra Sallerup inte fått sina önskemål om en sydligare sträckning av Simrishamnsbanan tillgodosedda och därför själva tog initiativ till byggandet
av Genarpsbanan.
Första anhalten på Genarpsbanan från Östervärn räknat var Hohögs station i Östra Skrävlinge
by i Husie socken och med namn efter Hohögarna eller Hohögs backar. 10 Järnvägsstationen med
tillhörande poststation uppfördes å Östra Skrävlinge nr 4 inte långt från korsningen av Sallerupsvägen och Västra Skrävlingevägen, som då gick
från Västra Skrävlinge kyrkby i söder till Bulltofta by i norr. Läget gjorde att Hohögs station
87

Hohögs järnvägsstation. Foto omkring 1910.

fördelaktigt kunde utnyttjas för bettransporter av
de båda kockumska storgårdarna Rosengård 11
söder om järnvägen och Bulltofta norr därom. En
spannmå ls- och diversehandel öppnades 1894 samma å r som järnvägen kom - i hörnet av Sallerupsvägen och Västra Skrävlingevägen. Ungefär
samtidigt startade ett mejeri å Östra Skrävlinge nr
4. Snart anlades i närheten av Hohögs station
också en fårgfabrik, som 1912 omändrades till
slakteri och korvfabrik. Efter några år anlades ett
bageri och ytterligare två slakterier med korvfabrik. Av hantverkare fanns skräddare, skomakare, smed , målare och korkskärare. Bebyggelsen
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runt Hohögs station kallades tidigt Hohög, som
snart också blev namn på hela det område, som
täcktes av poststationen. Genom utstyckning av
åkermark till byggnadstomter på 1920-talet ökade
bebyggelsen runt stationen väsentligt. En skyltoch ema ljfabrik uppfördes, och intill bangården
hade en trävarufirma ett timmerupplag med såg
för parkettlameller. För den växande befolkningens behov tillkom två speceriaffärer. Dessutom fanns det tre trädgårdsmästerier.
För de nya egnahemsområdena, som på
1920-talet uppstått öster om Hohögs station , bl.a
Hallstorp, Nya Hallstorp och Virentofta, anlades

Kvarnby järnvägsstation. Foto omkring 1905.

i korsningen av Hallstorpsvägen en hållplats för
persontrafik med namnet Virentofta, som var livligt frekventerad av resenärer till och från staden.
Sedan Malmö stads spårvägar 1930 öppnat en
busslinje Värnhem - Virentofta , drogs emellertid
Virentofta hållplats in .
Bortsett från Virentofta hållplats var andra
anhalten på Genarpsbanan från Östervärn räknat
Kvarnby station , en kombinerad järnvägs- och
poststation. Stationsnamnet skrevs från början
Qvarnby. Stationen, som främst skulle betjäna
kritindustrin , anlades på Kvarnby nr 2 i Husie
socken , där ett större kritbruk var beläget. Kvarnby by är belägen 1 km söder om stationen . Kring
stationen utvecklades snart ett samhälle med
bebyggelsen fördelad på Kvarnby nr 2 och Östra
Skrävlinge nr 13 i Husie socken och Kvarnby nr
7 i Södra Sallerups socken. 12 Här hade kritbruks-

bolagen en administrationsbyggnad, och snart
etablerades mineralfoderfabrik, vagnfabrik, lantmannaaffär med timmer, spannmål och fodervaror, två speceri- och diverseaffärer, en kött- och
charkuteriaffär, en cykelaffär, en frisersalong, två
trädgårdsmästerier och ett kafä . En telefonstation
öppnades 1909. På bangårdsområdet låg sju
magasin byggnader.
Malmö - Genarps järnväg, som aldrig blev förstatligad, nedlades 1948. Hohögs station revs
1960. Kvarnby station eldhärjades 1981 och blev
därefter nedriven .
Husie socken inkorporerades med Malmö
1935, och sedan dess har området till största
delen successivt utbyggts till modern stadsdel med
villor, kedjehus, radhus och flerfamiljshus . Det
gamla bangårdsområdet i Kvarnby började bebyggas med flerfamiljshus 1985 . En del av Genarps89

Betvågen i Kvarnby. Foto omkring 1920.
banans banvall utgör nu cykelstig till Torup.
Det sista privata järnvägsbygget i Malmö var
den 1898 öppnade Malmö - Kontinentens järnväg eller Kontinentalbanan mellan Malmö och
Trelleborg, som i bygden söder om staden
kallades "den östra banan" till skillnad från den
1886 öppnade Malmö Västra - Vellinge - Trelleborgs järnväg, som kallades "den västra banan" .
Det var ett 189 S träffat avtal mellan Sverige och
Tyskland om posttrafiken på linjen Trelleborg Sassnitz som drev fram byggandet av den nya
banan med direkt anslutning till Malmö Centralstation och stambanenätet. Malmö - Kontinentens järnväg förstatligades redan 1908 och är
ännu i drift.
90

Tågtrafiken på Kontinentalbanan gick mellan
Malmö Centralstation och Östervärn på samma
spår som Simrishamnsbanan och Genarpsbanan
fram till den I december 1915, 2 då Kontinentalbanan fick sin nuvarande sträckning och fördes
över Lundavägen, Simrishamns- och Genarpsbanorna och Sallerupsvägen på viadukter. Samtidigt öppnades som ersättning för den nedlagda
persontrafiken vid Östervärn Lunda vägens hållplats strax öster om viadukten över Lundavägen.
Från Lundavägens hållplats svänger Kontinentalbanan mot söder och korsar Sallerupsvägen,
Celsiusgatan och Industrigatan. Första anhalt efter
Östervärn - från 191 S Lundavägens hållplats var Fosieby station i Fosie socken. 5 Stationen,

Bengtssons Diverseaffä r, KJågerupsvägen 405 , Kvarnb y. Vykort poststä mplat 1932.

som var en kombinerad järnvägs- och poststation ,
uppfördes strax öster om Fosie kyrka och prästgård. Kyrkb yn bevarade länge si n lantliga prägel.
Invid stationen etablerades diversehandel , lanthandel, trädgå rdsmästeri och kemisk-teknisk
industri , men bebyggelsen fick aldrig här karaktär
av stationssa mhälle. I stället växte i början av
1900-talet å Hindby nr 3 norr om stationen fram
egnahemsområdet Gullvik. Sedan Fosie socken
1931 inkorporerats med Malmö, har utbyggnaden
stadigt forts att , i senare år med områdena Hermodsdal , Nydala och Söderkulla, delvis med höghusbeb yggelse. Persontrafiken vid Fosieby station
upphörde den 1 februari 1973 , och stationshuset
är numera rivet. Fosieby fungerar dock fortfarande i begränsad omfattning som station - fjärrstyrd

tågmötesplats med sidospår för godstrafik i hela
vagnslaster. 2
Andra anhalt efter Östervärn - från 1915 Lundavägens hållplats - var Lockarps station i Lockarps by i Lockarps socken. Stationen, en kombinerad jä rnvägs- och poststation , uppfördes strax
öster om kyrkb yn. Kring stationen uppstod ett
mindre stationssamhälle , som genom järnvägen
skiljes frå n den gamla byn . I Lockarp upptar
kalendrarna 1878 och 1883 inte någon handlande
eller annan näringsidka re. Sex år efter järnvägens
öppnande redovisas i kalendern 1904 förutom
handlande också skräddare, skomakare, smed ,
murare , vagnmakare och tre snickare. I kalendern
1916 noteras dessutom ett bageri . I Lockarp noteras 1932 en diverseha ndlande och en kreaturs91

-Bangården i K vamby med magasinsbyggnader. Foto 194 7.
handlande, en byggmästare och ett bageri. Av
hantverkare nämnes nu skräddare, skomakare,
smed, murare, snickare och målare .
Lockarps socken inkorporerades med Malmö
1967. 3 Inkorporeringen har inte medfört någon
nybebyggelse i Lockarp . I stället kan en avfolk-

92

ning och tillbakagång noteras. Kontinentalbanan
Malmö - Trelleborg är ännu i drift. Persontrafiken vid Lockarps station upphörde i maj 196 7. 2
Stationshuset kvarstår och är numera privatbostad.

Stationsvägen i Lockarp. Foto 1985 .
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NOTER:
1

2

3

4

Se vidare Ingemar Ingers, Ortnamn i Ma lmö Il
(Västra Skrävlinge), MFÅ 1958 , s. 59-74.
En!. medd. till förf. i brev från Statens Järnvägar,
Regionkontoret, Malmö, 1985 - 11 -05 .
Se vidare Helge Andersson , Oxie, Lockarp och Glostorp, En kort presentation av det yngsta Malmö,
MFÅ 1967 s. 67-84 och Ingemar Ingers, Ortnamn i
Malmö VII Oxie, Lockarps och Glostorps socknar,
MFÅ 1969 s. 104-124.
Se vidare Janne Agri, Västra Skrävlinge i gamla
dagar, MFÅ 1940 s. 65 -88 och Ingemar Ingers a .a.
not I .

5

6

Se vidare Ingemar Ingers, Ortnamn i Malmö IV f d
Fosie socken, MFÅ 1960 s. 52-81.
Se vidare Helge Andersson , Bunkeflo, Tygelsjö och
V. KJ agstorp, Några anteckningar om det nya
Malmö, MFÅ 1971 s. 46-66, Ernst Frostin, Bilder
från Bunkeflo, Tygelsjö och V. Klagstorp , Oxie
Härads Hembygdsförenings Årsbok III-IV, Malmö
1973 , Ingemar Ingers, Ortnamn i Malmö IX Bunkeflo socken, MFÅ 1972 s. 113-134, Densamme,
Ortnamn i Malmö X Tygelsjö socken, MFÅ 1975 s.
74-90 och Densamme, Ortnamn i Malmö XI Västra
Klagstorps socken, Elbogen. Medlemsblad för
Malmö Fornminnesförening, Årg. 8, Nummer 4,
1978 s. 9-20.
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Se vidare Ingemar Ingers, Ortnamn i Malmö IJI
Limhamnsområdet eller fd Hyllie socken, MFÅ
1959 s. 51-76 .
a En!. medd. _till förf. i brev från Malmö-Limhamns
Järnvägsaktiebolag, Malmö 1985-11-12.
9 Se vidare Helge Andersson, Tou1ps skog, en gång
populärt utflyktsmål för malmöborna, MFÅ 1968 s.
35-43 .
1o Se vidare Helge Andersson, Hohögarna, MF Å 19 54
s. 87-101 och Ingemar Ingers, Ortnamn i Malmö V
fd Husie socken, MFÅ 1961 s. 77-110.
7
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Tjugondesjunde berättelsen

Dyr tid och nöd bland de fattige i Malmö
1799 års gröda hade blifvit mycket dålig och i följd deraf dyrtid på spannmål och
potäter rådande på många orter i riket. Deraf framkallades bland de fattige å samma
orter stort missnöje, hvilket i Malmö urartade till upplopp, hvarunder bland annat, två
spannmålshandlande plundrades. Härom finnas visserligen ganska utförliga underrättelser i Fribergs Malmö stads historia sid. 113 och Hallings minnen sid. I; men de äro så
olika, att de icke kunna till ett helt sammanföras. För den skuld, och då dessutom
ifrågavarande sorgliga tilldragelser egentligen icke tillhöra dessa minnen, förbigår jag
dem och berättar endast hvad jag säkert vet om en annan dyrtid i Malmö af hvilken de,
som der stodo närmast gränsen af utfattige hemsöktes i början af våren år 184 7,
och som möjligen då skulle hafva åstadkommit ett förnyande af 1799 års oroligheter, om
ej detta på ett klokt sätt förekommits.
Förtjensten deraf tillhörde i främsta rummet dåvarande landshöfdingens fru, grefvinnan Louise Posse, född Bennett. Hon samt borgmästarens och begge kyrkoherdarnes i
staden fruar utfärdade den 3 April 1847 en i Malmötidning för samma dag tryckt
inbjudning till ett sammanträde hos henne i landshöfdingeresidenset den 7 i nämnda
månad för öfverläggning om och bidrag till skyndsamt inrättande af "en soppkokningsanstalt, der sådana fattiga, som icke åtnjöto fattigförsörjning, men saknade tillgång till
beredande af varm mat inom egna hus, kunde mot lindrig betalning få portionsvis
afhemta varm och sund soppa". Hennes menniskoälskande förslag möttes med stor
välvilja och teckningslistor, för uppsamlande af bidrag i penningar till anstaltens
grundläggning, utskickades bland stadens lyckligare lottade invånare samt blefvo hastigt
fulltecknade. Med vanlig energi och omtanke inrättade hon den föreslagna anstalten uti
ett hus i Själabodegatan, således nära midt i staden. En panna på öfver 100 kannors
rymd inmurades, två kokerskor antogos, massor af soppämnen och erforderligt bränsle
m.m. inköptes och snart var det hela ordnadt samt styrdes turvis af henne och åtskilliga
andra fruar i staden. Dagligen besöktes anstalten af 400 å 500 fattiga af ofvannämnda
slag, som för "6 styfver" = något öfver 3 öre erhöllo en portion, gemenligen innehållande 1/2 stop = 114 kanna, varm soppa, ölsupa eller välling. De fingo ock genom särskild
godhet av en utaf stadens bagare, bröd mot 2 sk. bko för I skålpund eller 11 r. mindre
än enligt bagartaxan. Denna välgörenhetsanstalt upphörde med Juli månads slut, men
sattes ånyo i gång den 2 November 1847.I
Äfven jag hade något bestyr med den ifrågavarande anstalten och för den skuld kan
jag samt anser jag mig böra - ingen vet ju, hvad som framdeles kan hända - till framtida
begagnande här ordagrant meddela följande fem , af de styrande fruarna skrifna recept,
efter hvilka sopporna m.m. tillagades.
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N:r 1. 1 stop kokärter; 9 lod fläsk; 6 lod kött; 112 lod smör; 6 st. medelmåttiga
rödbetor; 1 qvarter potäter; 3 skedblad hvetemjöl; litet stött ingefära. Fläsk, kött, potäter
och lök skäras i små tärningar; fläsk och kött läggas i pannan med ärterna, men potäter
och lök icke förrän ärterna äro mest kokta; smör, mjöl och ingefära tillblandas äfven då
mycket väl öch avredes dermed; gryn kan användas i stället för ärter, men soppan blir
då ej lika god. Till denna sats begagnas 5 kannor vatten. Hvarje portion är beräknad till
9 jumfrur (= något öfver 114 kanna).
N:r 2. 20 satser soppa. 100 kannor vatten; 12 d:o ärter; 4 112 skålpund fläsk, som
skäres i små tärningar; 1 skank på 5 a 6 skålpund, hvaraf köttet skäres i d:o d:o och
benet krossas i små bitar; lök, purjo och timjan för ungefllr 10 skillingar. Sedan ärterna
äro mest färdigkokta, afjemnas de med 2 skålpund hvetemjöl och kokas sedan en stund
till dess jemningen blir kokad; då ilägges 10 lod smör, 4 lod stött ingefllra och salt efter
smak. Hvarje portion är beräknad till ett halft stop.
N:r 3. 20 satser soppa. 100 kannor vatten; 2 skankar, som hugges i små bitar; 1 1/2
skålpund fläsk, skuret i små tärningar liksom köttet å skankame; 1 kappe hafvregryn; 14
kappar råa, skalade potäter; 4 d:o palstenackor; 2 d:o morötter; 4 lod ostödt kryddpeppar; lök, persilja och purjo för 8 skillingar. Sedan soppan är mest flirdig, afjemnas den
med 4 skålpund hvetemjöl uti 2 kannor söt mjölk och sist tilläggas 1/2 skålpund smör,
hvar efter en stund kokas med jemning.
N:r 4. 20 satser ölsupa. 100 kannor dricka afjemnas med 10 skålpund hvetemjöl; 4
skålpund bröd2 kokas i drickat, 112 (1 / 8?) kappe kummin och 10 skålpund sirap.
N:r 5. 20 satser välling 3 Kappor komgryn kokas väl mjuka i 64 kannor vatten; sedan
islås 36 kannor oskummad, söt mjölk, hvarefter, då detta allt väl uppkokat, vällingen
afredes med 8 skålpund komgrynsmjöl, som sedan kokas till dess vällingen blir jemn; då
ilägges 8 lod smör, för 8 skilling stött kanel och salt efter smak.3

Noter till tjugondesjunde berättelsen.
I
2

Allehanda nr. 34, 40, 41 , 58, 88 år 1847.
Sannolikt sunt, mjukt, men kanske hårdt, groft
rågbröd, brutet i bitar.
3 Jfr Malmöhus läns hushållssllllskaps handlingar
18 h. 47 s.; Malmö nya Allehanda nr 34 år 1847.

I kanna = 2,6 liter, I stop = 1,3 liter; I qvarter =
3,3 deciliter; I jumfru = 8,2 centiliter; I kappe =
4,6 liter; I skålpund = 425, I gram; I lod = 13,3
gram.

Malmö fo rnminnesförenings utgåva av L. B. Falkman: Minnen från Malmö lämnar tryc keriet i
sommar.
Ovanståe nde kapitel är ett smakprov ur boken , som innehåller 39 kapitel av variera nde omtang och
innehå ll kring Ma lmös 1800-tals hi storia.
Det erbjudande, som lämnades medlemmarna vid stadsvandringen 86 04 12 stå r kvar j uli månad ut,
nä ml igen att vid beställning före den na tidpunkt kostar boken endast 150:- kr. Beställn ingen kan göras
skriftligen eller per telefon hos sekreteraren:
Arkite kt SA R Bengt Berggren
Stra ndmarksvägen 7
230 44 Vintrie
T el. 040- 15 13 49
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Trattbägarboplatsen "Hindby Mosse"
- aspekter på dess struktur och funktion
AV MAC SVENSSON

Inledning

Topografi, stratigrafi och anläggningar

Byggnadsverksamheten i Malmös ytterområden
har medfört att dessa, enligt fornminneslagen,
varit föremål för arkeologiska undersökningar.
Utgrävningarna har varit så systematiska och omfattande, att stora delar av Malmö kommun kan
betraktas som totalundersökta. Många och betydande fyndplatser från praktiskt tagit hela förhistorien har framkommit. Detta torde ha skapat
mycket goda förutsättningar att, inom ett fornlämningsrikt och välundersökt mindre område, ur
flera aspekter studera de förhistoriska samhällena
och perioderna.
Föreliggande artikel avser att behandla trattbägarboplatsen "Hindby Mosse" från mellanneolitisk tid (mellersta delen av yngre stenåldern),
belägen i Fosie sn, Malmö kommun. Hindby
Mosse boplatsen ingår som en del i ett större
arbete om den yngre trattbägarkulturens boplatser, som senare kommer att publiceras i ett annat
sammanhang. Delar av det mycket omfattande
fyndmaterialet som flintavslagen, vissa detaljstudier av flint- och bergartsredskapen samt det
stora och viktiga djurbensmaterialet är i skrivande
stund inte till fullo bearbetade. Syftet här är därför att presentera preliminära hypoteser om boplatsens struktur och funktion samt redovisa och
analysera för dessa problem relevant material.

Boplatsområdet är beläget i Malmö stads sydöstra
förortsområde, Fosie socken (se fig 1). I dag passerar Inre Ringvägen boplatsen ca 600 m sydväst
om trafikplatsen Ringvägen/ Ystadsvägen . Före
Ringvägens tillkomst har boplatsområdet använts
som koloniområde och i samband därmed uppod lats. Trots att den ursprungliga topografin idag
är totalt förändrad är det möjligt via kartmaterial,
grävningsdokumentation och framförallt genom
den rekonstruktion av landskapet , som gjordes av
Stig Welinder 1968 1 att erhålla en relativt god
bild av boplatsens läge och topografiska närmiljö
(se fig 2). Boplatsen har legat på ett ganska flackt ,
något stenigt sandigt näs, som under postglacial
tid mellan två 50-100 m breda grunda vikar eller
sumpmarker skjutit ut i den södra delen av den
dåvarande sjön Hindby Mosse. 2 Denna har så
sent som under början av detta sekel haft öppet
vatten. Strax söder om boplatsen , mot fastlandssidan , har en bäck passerat och längre västerut
mynnat ut i sjön.
U ndergrunden runtom själva boplatsen har utgjorts av moiga-sandiga sediment eller kraftigt
svall ad morän .3 Längre söderut har markytan stigit och jordarten bestått av tyngre moränlättlera. 4
I nära anslutning till boplatsen och den dåtida
sjön har, i och med den livliga arkeologiska verk97
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Fig 2. Schematisk karta över boplatsens ursprungliga läge (efter Welinder 1968).

samheten betingad av intensiv byggnation , ett
mycket stort antal fornlämningar från olika förhistoriska perioder undersökts. Av speciellt intresse är här de mellanneolitiska lämninga rna frå n
trattbägarkulturen , en långdös 5 samt fem boplatslämningar, belägna direkt vid eller i nära anslutning till mossen (se fig 1). Ytterligare ett betydande antal boplatslämningar, tillhörande samma
period och kulturgrupp är undersökta , belägna
som mest på några kilometers avstånd frå n Hindby Mosse.
Den arkeologiska undersökningen av bopl atsområdet föranleddes av att en mängd ytfynd av
krukskärvor och slagen flinta påträffats i den
odl ade marken. Fyndlokaliteten var dock sedan
länge känd av amatörarkeologer. I samband med
planeringsa rbeten för byggandet av Inre Ringvägen fick utgrävningen påskyndas, och 1967
gjordes en provgrävning av Malmö museum .

Undersökningarna pågick fram till 1974 och har
huvudsakligen utförts av arkeologer frå n Malmö
museum , med unda ntag för en mindre undersökning i form av en seminariegrävning genomförd
av Lunds universitets Historiska museum .
Någon 'total utgrävning av hela boplatsytan har
inte varit möjlig att genomföra. De ej undersökta
delarna av kulturlagret är idag bortsc haktade
och/ eller täckta av fyllnadsma ssor, och någo n
ytterligare undersökning är därför ej möjlig.
Inom ett I 50x 105 m stort område upptogs fyra
större och ett flertal mindre schakt och provgropar, om totalt 1484,5 m 2 . I det följande kommer bopl atsens stratigrafi och anläggningar att
presenteras schaktvis med börja n i det södra
undersökningsområdet , område I (se fig 3 ), för a tt
sedan sammanfattas. Någo n fullständig redogörelse för samtliga dokumenterade data är här av
utrymmesskäl inte möjlig att göra och i detta
sammanhang troligen ej heller meningsfull.
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Område 1
Schaktet, som närmast hade en triangulär form,
var 209 m 2 stort. Dess norra del grävdes som
huvuddelen av boplatsen i kvadratmeterrutor,
medan i den södra delen undersöktes fem större
delområden.
Kulturlagret, som var stört i schaktets begränsningar utom i dess nordvästra del, utgjordes av ett
20-40 cm tjockt, ganska stenigt, grå/ svart lager
och var utbrett över hela schaktet. Lokalt iakttogs
dock ett mycket begränsat brunt lager. I de upptagna profilerna kunde ej ses någon uttunning
eller förflackning av lagret, och det är således ej
möjligt att inom schaktet avgränsa kulturlagrets
utbredning. Lagret har bildats på en flack markhorisont belägen ca +23 ,00 möh.
De fåtaliga och något diffusa anläggningsspåren
koncentrerade sig till schaktets nordvästra och
nordöstra del. I den nordöstra delen på träffades,
inom ett 9x3 m stort område, spridda ansamlingar sten av varierande storlek. I anslutning till
stenkoncentrationen dokumenterades nio små,
grunda stolphål. De fyra västliga kan ev ha ingått
i en ca två meter lång, öst-väst orienterad stolprad . I den nordvästra delen undersöktes delar av
en öst-väst orienterad, minst 4 m lång, ca 40 cm
bred och mycket grund rännformig nedgrävning
samt en strax sydväst därom belägen mindre
anhopning sten och i anslutning därtill fyra
mindre stolphål.

Västra schaktet
Mellan det södra och det västra schaktet grävdes
12 provgropar, vilka alla utom en innehöll kulturlager och fynd. Det är således troligt att ett
sammanhängande lager förbundit det södra och
det västra området med varandra. Från det mellanliggande området, som bitvis var stört av ett
modernt dike, finns inga anläggningar dokumenterade .
Det 1000 m 2 stora västra schaktet, som var det
största utgrävda sammanhängande området på

boplatsen, var i den östra delen stört av ett ca I 0
m brett rörledningsschakt. Ett parti med starkt
avtagande fyndfrekvens , få anläggningar och ett
svagt utbildat kulturlager var beläget mellan ca
y+37 - y+48. Detta område skiljde två mer innehållsrika boplatspartier från varandra, vilket ligger till grund för en delning av det västra schaktet
i tre olika analysområden , områdena 2, 3 och 4
(se fig 3 ).

Område 2
Området , 218 m 2 stort, utgörs av partiet mellan
y+20 - y+36. Lagerbilden karaktäriserades av ett
10-30 cm tjockt svart kulturlager, som åt väster
enligt profilerna from ca x+6 tydligt uttunnades.
Den ursrpungliga markytan har fallit ca 20 cm
mot väster, från ca +22,80 möh till +22 ,60 möh.
Ett flertal anläggningar dokumenterades. I den
östra delen påträffades fyra välbevarade stensättningar (se fig 4) . Två av dessa framkom i schaktets ytterkanter och är därför ej helt avgränsade
och formmässigt bestämbara. Stensättningarna var
lagda med natursten , av varierande storlek och
med en största diameter på ca 20 cm, i ett till två
skift tätt sammanpackade. Den nordligast belägna
bildade närmast en 5x3 m stor oval, och utgjorde
tillsammans med de två söder om liggande en
nord-syd orienterad rad av stensättningar. På den
södra och i direkt anslutning till den östra stensättningen påträffades två grunda härdgropar.
Omedelbart öster om den nordliga stensättningen
utgrävdes en parallellt mea densa mma löpande
2,5 m lång, ca 30 cm bred, grund ränna. Norr
därom var tre nedgrävningar belägna . två av dessa
var fyllda med sten , varav den ena troligen är att
betrakta som ett stolphål.
Även i den västra delen av område 2 påträffades sten , dock mer utspridd. I den norra delen , i
ett ca 6x5 m stort område, dock något tätate. Där
framkom även ett 35 cm djupt stenskott stolphål.
Under en modern nedgrävning vid ca x+l2/y+29
påträffades ett senneolitiskt depotfynd .6
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Fig 4. Plan över anläggningarna i den östra delen av område 2.
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Område 3
Det 219 m 2 stora området, beläget mellan y+3 7 y+49 , kännetecknades som tidigare nämnts av få
fynd samt en uttunnad och förflackad lagerbild i
den västra delen av området , medan i den östra
delen upphörde kulturlagret.
Sex anläggningar påträffades och var koncentrerade till områdets södra del. Fyra av dessa var
ganska kraftiga och djupa stolphål , av vilka två
uppvisade stenskoning. De övriga anläggningarna
utgjordes av grunda stenfyllda nedgrävningar.

Område 4
Området, som var 563 m 2 stort, uppvisade en
med de övriga boplatspartierna likartad lagerbild.
Denna bestod av ett svart, oskiktat , upp till 40
cm tjockt kulturlager, vars mäktighet dock varierade högst väsentligt inom området. Väster om
nedan beskrivna långsträckta nedgrävning tunnades lagret successivt ut , för att i schaktets begränsning upphöra. I områdets sydöstra del kan en
motsvarande avgränsning av kulturlagrets utbredning åt öster göras. I den nordligaste delen har
boplatsen legat i direkt anslutning till den dåtida
sjön, och ett mindre parti av kulturlagret torde
där även avsatts i vatten , då det överlagrats av
marin sand . Den ursprungliga markhorisonten
har fällt ca 30 cm mot väst och nordväst från ca
+22,70 möh till +22,40 möh.
De förekommande anläggningarna koncentrerade sig till de partier, som uppvisade den kraftigaste lagerbilden. I områdets sydligaste del påträffades en öst-väst orienterad , ca 3 m lång, smal
och relativt gles stensamling. Denna begränsade åt
söder ett 15 m långt, 4-6 m brett, 10-40 cm djupt
nordöst-sydväst orienterat nedgrävningssystem ,
vars lager var identiskt med kulturlagret i övrigt.
Nedgrävningarna flankerades , i sin något diffusa
nordöstliga begränsning, av två stensättningar.
Den västliga av dessa utgjordes av en 2x2 m stor,
relativt gles ansamling sten av varierande storlek.

Den östliga bildade en 5x3-4 m stor anläggning,
vars fyra kända hörn närmast var rätvinkliga (se
fig 5). Tyvärr är stensättningens gräns åt öster ej
känd pga störning av modern rörledning. Stenarna, som låg olika tätt i anläggningen , varierade i
storlek men merparten utgjordes av knytnävsstora
till huvudstora naturstenar. Noteras skall att de
större stenarna var belägna i konstruktionens
ytterkanter. En ganska grund stenfylld härdgrop
var belägen i anläggningens nordöstra del.
En resp två m söder om stensättningen påträffades två mindre , stenfyllda , 25-35 cm djupa nedgrävningar. Ytterligare 5 m åt söder fanns ett
kraftigt stenskott stolphål.
Strax norr om den östra stensättningen framkom en nordöst-sydväst orienterad , 2 m lå ng, ca
40 cm bred, grund ränna och två mindre stensättningar. I anslutning till dessa dokumenterades ett
antal mindre stolphål , vilka ej bildade något synbart mönster. I områdets nordöstra del fanns
ytterligare två eller möjligtvis tre glesa stenansamlingar.

Område 5
Området omfattade 155 ,5 m 2 undersökt yta.
Grävningen skedde huvudsakligen i m 2 -rutor,
dock upptogs som i område I sex större partier.
Kulturlagret, som var stenigt, fett , sotigt och i
allmänhet ca 20-30 cm tjockt, tunnade ut mot
sydöst , norr och nordväst. Lagret har bildats på
en relativt flack markhorisont, belägen mellan
+22 ,70 - +22 ,80 möh. Kulturlagret innehöll stora
mängder spridd sten av varierande storlek , som
utom i ett fall inte bildade någon påtaglig konstruktion.
I områdets södra del framkom fyra anläggningar, tre härdgropar och en större sotfläck, liggande
närmast på en öst-väst orienterad linje (se fig 6).
Strax norr därom kunde eventuellt delar a v en
stolpkonstruktion iakttas, som bestod av stolphål
av varierad storlek, djup och inbördes avstånd.
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Fig 5. Plan över stensättningen och närliggande anläggningar i område 4. Det med runa symboler markerade partiet
visar en del av stensättningen , som inte kunde dokumenteras genom avritning.

104

V

\

0

ANLI

Fig 6. Plan över anläggningarna i den västra delen av område 5.

Dessa bildade en OSO-VNV orienterad och på
vissa ställen dubblerad stolprad. Den mot "härdlinjen" något avvikande orienteringen ger dock ej
direkt stöd för ett samband dem emellan . Ytterligare ca I m norrut var en närmast öst-väst
orienterad svagt bågformig, 7 m lång, ca 50 cm
bred och mycket grund rännformig fördjupning
belägen. Dess totala längd är dock inte känd, då
dess östliga begränsning var belägen utanför
undersökningsområdet. Så torde, tyvärr, även
vara fallet med raden av härdar samt den eventuella stolpraden.
I den östra delen av område 5 påträffades en
nordöst-sydväst orienterad, fem meter lång rad av
bitvis ganska tättställda stolp/ pinnhål (se fig 7).
Även dessa varierade i inbördes avstånd, diameter
och djup. Öster därom framkom ytterligare ett
antal stolphål. Två av dessa är ev av speciellt

intresse, då de var placerade med ett inbördes
avstånd av 1,5 m, i rät vinkel mot stolpradens
mittpunkt. Detta kan indikera ett funktionellt
samband dem emellan. Ca tre m öster om stolpraden var en närmast tresidig, ca 3x3x3 m stor
stensättning belägen. Noteras bör också att partiet
mellan stensättningen och stolpraden var ganska
fritt från sten.

Område 6
Området var 51,5 m 2 stort och det minsta av de
större schakten. Kulturlagret, som, varierade mellan I 0-30 cm i tjocklek, var i områdets mellersta
del stört samt tunnade ut mot östsydöst. Lagret
har bildats på en ganska svackig markyta som
sluttade ca 30 cm mot östsydöst, från +22 ,75 +22,45 möh .
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Mycket spridd sten framkom liksom i område
5, men någon distinkt koncentration var inte
urskiljbar. Schaktet innehöll ett flertal stolp- och
pinn-hål sa mt två mindre grunda skålformiga
nedgrävningar, men pga områdets lå ngsmala
form var det svå rt att urskilja något mönster dem
emellan.

Övriga schakt
Under den sista gräv ningssäsongen upptogs ett
antal provgropar, om sammanlagt 31 m 2 , i boplatsområdets norra, östra och centrala delar.
Norr om områdena 5 och 6 kunde i de fem
nordligaste av de sju provgroparna inget kulturlager konstateras och i de två övriga endast ett
tunt lager. Detta förhållande torde indikera en
begränsning av kulturlagret åt norr och nordöst
belägen högst ca 15 m norr om områdena 5 och

6.
De provgropar som grävdes strax söder om område 5 visade sig samtliga innehå lla ett mycket
tunt och diffust kulturlager. Mellan område I och
5 upptogs ytterligare nio provschakt, varav i sju
inget kulturlager konstaterades , medan i två förekom ett myc ket tunt osäkert fager. I detta inre
parti har ej heller några fynd på träffats.
I undersökningsområdets sydöstra och östra del
kunde , i de flesta upptagna provgroparna/ schakten , en med de större schakten motsvarande lagerbild konstateras . Även delar av olika anläggningstyper som stensättningar, härdar och övriga nedgrävningar påträffades. I provgrop x+92,10 / y+45,40
konstaterades däremot inget kulturlager. Någon
begrän sning av lagrets utbredning åt öst och sydöst
kunde ej beläggas via provschakten.
Flera skilda anläggningstyper som stepsättninga r, stolp-pinnhål , härdar, rännor samt andra olika
former av nedgrävningar fanns representerade på
boplatsen. De större nedgrävningarna i område 4
verkar, i alla fall sekundärt, ha tjänat som avfallsgropar. I övrigt synes det sammanfattningsvis
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svårt att få en klar bild av de konstruktioner, som
en gång måste ha funnits på platsen. •Påtagliga
rader av stolphål har främst framkommit i område 5. Den där belägna rännan kan eventuellt ha
tjänat so m dräneringsdike eller väggfundament
och till sa mm a ns med stolpraden och kanske även
härdarna ingå tt i en huskon strukti on. Lå nghus
med väggrännor frå n mellanneolitisk trattbägarkultur har på träffats på Limesgård, Bornholm 7
och ev på Troldebjerg, Langeland. 8 Eventuellt
kan även den längre österut belägna stolpraden ha
utgjort väggen och de två , mot densamma i rät
vinkel placerade, stolphålen tjänat som takbärande stolpar i en huskonstruktion. Men då inga
hörnkonstruktioner dokum enterats på boplatsen
bör den eventuella förekomsten av hus med nedgrävda stolpar endast med försiktighet antydas.
Även beträffande stensättningarnas funktion är
det svå rt att ge någo n entydig förklaring. Liknande anläggningar har framkommit på flera andra
mellanneolitiska trattbägarboplatser i Malmöområdet som Hindbygå rden, Djursjukhuset och
Jägershill. På den sist nämnda platsen har, i varje
fall , en stensättning ingå tt i en svagt nedgrävd
huslä mning. På den sena trattbägarboplatsen
Karl sfält , St Herrestad sn påträffades bl a en stensättning och ett flertal stolphål , vilka dock ej
heller möjliggjorde detaljerade slutsatser om ev
konstruktioner. 9 Att stensättningarna , vars utformning starkt varierar, haft olika f1mktioner är
inte bara tänkbart utan snarare troligt.r1 •
Om tolkningen av anläggningarnas funktion
och inbördes funktionella samband får anses ;till
stora delar diffus , torde orienteringen av vissa anläggningar som det större nedgrävningssystemet i
område 4 , de rännformiga nedgrävningarna , .stolpraderna , raden av härdar i område 5 samt stensättningsraden i område 2 ge antydan om boplatsens topografiska struktur (se fig 3). I områdena I
och 5 var de till riktning bestämbara anläggningarna orienterade ca öst-väst med en eventuell
reservation för stolpkonstruktionen i östra delen
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Fig 7. Plan över anläggningarna i östra delen av område 5.

av område 5. Medan i område 2 var raden av
stensättningar samt den parallellt därmed belägna
rännan orienterade nord-syd. Nedgrävningssyste-

met samt den lilla rännan i område 4 böjde, i
förh å llande till orienteringen i område 2 , av något
åt öst och var orienterad nordöst-sydväst. Ovan -
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nämnda förhållande antyder att de långsträckta
anläggningarna varit anlagda närmast i form av
en halvcirkel.
Trots lokala förekomster av fårgskiftningar och
i kulturlagret insprängda linser kunde en relativt
likartad lagerbild iakttas över större delen av
boplatsytan där kulturlager fanns representerat.
Detta bestod av ett till synes relativt oskiktat,
svart , fett , sotigt och ganska stenigt upp till 40 cm
tjockt lager. I och med förekomsten av regelrätta
anläggningar i lagret, och med tanke på deras
ovan beskrivna regelmässiga struktur, torde inte
lagret ha bildats som utkast från det egentliga
boplatsområdet, utan bör snarast betraktas som
ett av bebyggelseaktivitet på själva boplatsytan
avsatt lager.
Kulturlagrets utbredning har som tidigare
nämnts kunnat avgränsas inom delar av boplatsen. I område 2 uttunnades lagret märkbart åt
väst och i område 4 var det möjligt att avgränsa
lagrets utbredning åt väst resp norr. I den östra
delen av område 3 och den sydöstra delen av
område 4 upphörde det. De under den sista grävningssäsongen upptagna provgroparna gav möjlighet att avgränsa boplatsytan åt norr och nordöst ,
ca 15 m norr om schakt 5 och 6. Vidare kunde i
den inre centrala delen av grävningsområdet
inget, eller i något fall endast ett osäkert mycket
tunt lager konstateras. Det torde således vara
möjligt att belägga ett ovalt, ca 80x60 m stort,
centralt parti utan egentlig lagerbildning och
fyndmaterial , kring vilket kulturlagret avsatts, och
de långsträckta anläggningarna anlagts cirkulärt.
Det upp till 20 m breda kulturlagrets utbredning i
den västra och norra delen av boplatsen indikerar
som tidigare framgått ett med anläggningarna
analogt förhållande .
Område 3 karaktäriserades som bekant av få
fynd och anläggningar samt avsaknad av eller en
uttunnad och förflackad lagerbild. I den östra boplatsdelen, på andra sidan det tomma centrala
partiet, i provgrop x92, 10/ y45 ,40 påträffades
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heller inget lager, i det för övrigt kulturl agerförande östliga området. Dessa förhållanden ger
antydan om att två delboplatsområden är urskiljbara.
Området har som tidigare nämnts odlats men
inte varit utsatt för modern djupplöjning. De övre
lagren på boplatsen har bortodlats , och det kan
naturligtvis inte helt uteslutas att på vissa delar av
boplatsen även hela den ursprungliga lagersekvensen var förstörd . Boplatsen har dock legat på ett
relativt flackt parti och över hela ytan exploaterats på likartat sätt. Vidare korresponderar lagerbild , anläggningsorientering och täthet samt fyndfrekvens, som ovan framgått, på ett entydigt sätt.
Dä rför är det inte troligt att bortodlingen , på ett
avgörande menligt sätt, påverkat studiet av boplatsens topografiska struktur.
Det var inte möjligt att i grävningsschakten
belägga någon gräns för boplatsens utsträckning åt
öst och syd. Strax öster om undersökningsområdet har, enligt Welinders landskapsrekonstruktion , den ena av de två grunda vikar eller sumpmarker legat , mellan vilka boplatsen varit belägen . 10 Denna vik utgjorde en naturlig gräns för
bebyggelsens möjliga utsträckning åt öst. Partiet
mellan den tidigare omtalade bäcken, som från
söder flutit upp mot boplatsen och passerat denna
omedelbart sydväst därom , och den öster om boplatsen belägna grunda viken har utgjorts av ett
ca 100 m brett parti fast mark. Detta har utgjort
den enda torra landpassagen till boplatsen . Att
bebyggelsen även sträckt sig åt detta håll kan ej
uteslutas, men den skulle i så fall ej dragit fördel
av det skyddade och strategiskt placerade läget
ute på sandreveln, omgiven på tre sidor av vatten.
Ca 60 m sydväst om schakt 1 undersöktes delar
av ett kulturlager beläget under schaktmassor i
korsningen Båtyxestigen/ Järnyxegatan (se fig 1 nr
2). Det · framkomna fornsaksmaterialet är i sin
helhet samtidigt med det från Hindby Mosse boplatsen. Dock var det i samband med utgrävningen pga schaktmassor m m inte möjligt att med

Fig 8. Urval av på boplatsen förekommande ornerade keramikskärvor.
säkerhet utreda förhållandet mellan de båda lokalerna. Iakttagelser vid undersökningen gav vid

mivärde for antalet ornerade kärl. 11 På Hindby

handen att lagret utbrett sig minst 30 m norr om

Mosse boplatsen har 1049 sådana registrerats.
Här tillkommer dock 581 oornerade m ynnings-

själva grävningsschaktet, vilket innebär ett av-

skärvor, vilka rent teoretiskt kan härröra från lika

stånd till det södra schaktet på Hindby Mosse på
högst ca 30 m. Den tidigare omtalade forna

må nga olika kärl.

mynningsprofil kan variera på ett och samma kärl

bäckens fåra är belagd i den östra schaktväggen

av grövre typ , som de oornerade m ynnin gs bitarna

Då både godstjocklek och

på lokalen vid Järnyxegatan , vilket innebär att de

huvudsakligen verkar härröra från, är det dock

båda lokalerna , i varje fall, varit skilda från

svårt att utifrån dessa göra beräkningar. Ovan

varandra genom denna bäck.

angivna minimiantal är dock säkert alldeles för
lågt i förh å llande till det på boplatsen en gång
förekommande antalet kärl , men är användbart

Keramiken
Vid utgrävningen framkom totalt 283 kg keramik ,

för olika numeriska analyser.
Keramikmaterialet är som i andra boplatslager

varav merparten 231 kg (82%) utgörs av oorne-

starkt fragmenterat. Inga skärvor har kunnat sam-

rade skärvor. Genom att räkna antalet mynnings-

manfogas till ett komplett kärl , och endast ett

skärvor med olika ornamentik erhålles ett mini-

mindre antal har kunnat ihopfogas så att kärl109

profilen framgår. För 57 ornerade kärl har kärlprofilen kunnat rekonstrueras, vilket utgör 5% av
det ovan beräknade minimiantalet ornerade kärl.
9 oornerade kärl har kunnat rnkonstrueras med
avseende på kårlprofil.
Antalet rekonstruerbara kärlformer torde således, med avseende på deras representativitet,
procentuellt sett vara för litet för att utgöra
grunden i en typologisk studie av keramiken. En
bättre utgångspunkt torde den rikliga och varierande f1ora av ornamentik vara , som karaktäriserar den mellanneolitiska trattbägarkulturens keramik.
Sammanlagt har framtagits 2699 ornerade skärvor, vilka av förf genomgåtts och avritats. De på
dessa skärvor förekommande och till fullo identifierbara mönstren ligger till grund för den typologiska indelningen av skärvorna. Primärt kan 14
olika grundmönster urskiljas, vilka kan betraktas
som de byggstenar av vilka ornamentiken är konstruerad (se fig 9: l ). Flertalet av dessa grundmönster har kombinerats och varierats på ett otal
sätt av de dåtida krukmakarna/ makerskorna , vilket resulterat i att en mångfacetterad , vid en
första anblick brokig och svårgenomtränglig ornamentik skapats.
Bland grundmönstren kan olika huvudkategorier iakttas. En utgörs av den enkla gropornamentiken , grupp 11 , vilken ytterst sällan kombineras
med mer komplicerade mönster. De med enkel
gropornamentik dekorerade kärlen är oftast
enklare, stora förvaringskärl. Medan de finare och
mer profilerade bägarna och skålarna mycket
oftare är ornerade med komplicerad ornamentik.
Inom gruppen komplicerade mönster torde det
vara möjligt , pga graden av komplexitet i det
enskilda mönstrets uppbyggnad att indela dem i
enkla och sammansatta mönster. Som enkla
mönster betraktas olika typer av linjer och rader.
De mer komplext sammansatta mönstren utgörs
av band , trianglar, romber, vinkelband , schackbrädemönster, stora romber/ vinkelband och ögon
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/ solmotiv. De övriga grundmönstren kan inte
direkt inpassas i någon av de två huvudkategorierna enkel gropornamentik och komplicerade
mönster, dels därför att de kombineras med båda
kategorierna och dels är det tveksamt om typerna
vulster och genomborrade hål skall betraktas som
egentlig ornamentik. Deras existens är troligen
oftast betingad av kärlens funktion.
Innan de olika grundmönstrens frekvenser
presenteras skall här kort redogöras för hur dessa
beräknats. Detta kan synas trivialt, men är viktigt
för att olika undersökningar skall kunna jämföras.
En naturlig utgångspunkt vid beräkningen av
mönsterfrekvenser vore i antalet hela kärl men är
i detta fall ej möjligt, pga materialets fragmentariska tillstånd. Profilerade skarpvinkliga kärl har
en tendens att brista mellan kärlkroppens huvuddelar, vilket gör det svårt att relatera dessa till
varandra. Därför har beräkningarna utförts efter
mönstrens förekomst på kärlkroppens olika
huvuddelar, mynningens ut- och in-sida , halsen ,
skuldran och buken. Ett mönster, som upprepas
en eller f1era gånger på en kärldel har erhållit
frekvensen 1, men förekommer det på flera delar
på samma kärl har det erhållit frekvens efter hur
många kärldelar det förekommer på.
I tabell I framgår den absoluta och relativa
frekvensen för de olika grundmönstren. Det mest
frapperande är grupp 1 l 's, de olika enkla gropmönstrens, klara dominans, vilka utgör över hälften av samtliga mönster.
Förhållandet gropornamentik och övrig ornamentik kan även illustreras utifrån minimiantalet
ornerade kärl , varav 721 (68,1%) är gropornerade
medan 328 (31 ,9%) är ornerade med annan ornamentik. Vanliga grundmönster är även olika typer
av linjer, rader, band och trianglar, medan de
övriga är mindre frekventa. Stora mönster som
vissa schackbrädemönster, stora romber/ vinkelband samt yttäckande vertikala linjer är svårare
att identifiera, i ett fragmentariskt skärvmaterial,
och torde därför vara underrepresenterade.

Tabell I . Grundmönstrens fördelning
Grundmönster

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Sum~a

Tabell 3. Orneringsteknikernas fördelning
%

37

8,9%
7,2%
12 ,9%
4 ,8%
0 ,6%
0,8 %
0 ,5%
1,5%
1,4%
0,4%
57,0%
0,4%
2,0%
1,6%

2367

100,0%

210
171
305
113
14
19
13
35
33
9
1349
10
49

Tabell 2. Skrafferingstypernas fördelning
Skrafferingstyper
a
b
c
d
e
f
g
h
J
k

m
n

Summa

%

6
2
18
82
20
5
5
3

44 ,5%
16,2%
2,3%
6, 1%
10,2%
0,1%
0 ,9%
0,3%
3,6%
11 ,9%
2 ,9%
0,7%
0,7%
0 ,4%

689

100 ,0%

306
111
16
42
70

Orneringstekniker
a
b

c
d
e
f
g
h

Summa

%

662
194
39
15
14
8

70,7%
20,7%
4 ,2%
1,6%
1,5%
0 ,9%

5

0,5%

937

100,0%

Utformn ingen av flertalet grundmönster kan
variera med avseende på skraffering (se fig 9:2),
orneringsteknik (se fig 9:3), riktning (se fig 9:4)
och kantornering/ blixtlåständer (se fig 9 :5).
På Hindb y Mosse boplatsen förekommer 14
olika skrafferingstyper, med vilka utformningen
av gru ndmön stren 2-8 har varierats (se fig 9:2).
Skrafferingstypen a, tvärstrecksformad skraffering,
är den van ligaste typen , och är applicerad på
knappt hälften av de 689 skrafferade mönstren
(se ta bell 2). Van liga ä r äve n den snedstreckade
varianten b, vinkelskraffering sa mt bli xtlåsformad
skraffering.
Orneringen , exkl grundtyperna 11-14 , har i
70,7% av mönstren utförts med olika former av
tandade stämplar, av vi lka ett mindre antal i
o lika utförande och materia l påträffats på boplatsen (se tabell 3). 20,7% av mönstren är gjorda i
linjeteknik. Dessa är i huvudsak bundna till bli xtlås mönster samt till de enklare varianterna av de
komp licerade mönstren . De övriga orneringsteknikerna kombinerad tandstämpel och linjeteknik,
tvärsnoddsstä mpel , furchens ti ch, i gropteknik utförda komplicerade mön ster sa mt fingerintr yc k
förekommer i marginell utsträckning.
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Fig 9. Klassificeringssc hema för keramikskärvornas ornamentik.
9: I. Grund mönster
I A = linjer
B = vinkellinjer
C = bågf linjer/ intryck
D = vågf linjer
2=
rader ("band" utan konturlinjer)
3 = band
4=
trianglar
5 = romber
6 = vinkelband
7 = stora romber/vinke lband
8 = schackbrädemönster
9 = yttäckande mönster av vertika la linjer
10 = runda mönster ("ögon"/ "sol" motiv)
11 = enkla gropintryck
12 = vulster
13 = hack i mynningskanten
14 = genomborrade hål

9:2. Skrafferingstyper
a = tvärstrecksf. skraffering
b = snedstrecksf. (H-V) skraffering
c=
snedstrecksf. (V-H) skraffering
d=
parallell streck/linjef. skraffering
e = vinkelf. skraffering
vinkelbandsf. skraffering
f=
g = fjäderf. skraffering
h=
kryssf. skraffering
1=
korsf. skraffering
j=
blixtlåsf. skraffering
k = oregelbundet f. skraffering
1 = av gropintryck f. skraffering (komplicerad gropornamentik)
m = av punkter f. skraffering
n = ofylld yta
9:3. Orneringstekniker
a = tandstämpel
linjeteknik
b=
c = tandstämpel/linjeteknik
d=
tvärsnodd
e = furchenstich
f = gropintryck
snörstämpel
g=
h = fingerintryck
9:4. Mönstrens riktning
9:5. Typer av kantornering och blixtlåständer.
9:6. Typer av enkla gropintryck.
aaa = en rad stora vinkelrät instuckna gropar( :;:,. 7 mm)
aab = två elier fler rader stora vinkelrät instuckna
gropar
aac = stora vinkelrät instuckna gropar i blixtlåsordning
aba = en rad små vinkelrät instuckna gropar ( < 7 mm)
abb = två eller flera rader små vinkelrät instuckna
gropar
abc = små vinkelrät instuckna gropar i blixtlåsordning
baa = en rad stora snett instuckna gropar(:;:,. 7 mm)
bab = två eller flera rader stora snett instuckna gropar
bac = stora snett instuckna gropar i blixtlåsordning
bba = en rad små snett instuckna gropar ( < 7 mm)
bbb = två eller flera rader små snett instuckna gropar
bbc = små snett instuckna gropar i blixtlåsordning
c = fingerintryck

De förekommande enkla gropmönstrens utseende kan variera beroende på (se fig 9:6):
Om de är i förhållande till kärlväggen vinkelrät
(a .. ) eller snett instuckna (b .. )
Om de förekommer i endast en ( .. a) eller i flera
parallella rader ( .. b)
Om de är grupperade i blixtlåsordning ( .. c)
Om de är stora (.a.) eller små (.b.)
Om de är utförda medelst finger (C)
Vinkelrät instuckna gropar i en rad (aaa) är den
klart vanligaste typen, följd av den motsvarande
fast snett

instuckna varianten (baa) och

små

vinkelrät instuckna gropar i en rad (aba). Ingen av
de övriga typerna uppvisar en relativ frekvens
överstigande 6% (se fig 9:6 och tabell 4).
Ovan presenterade data har syftat till att ge en
summarisk allmän beskrivning av huvudlinjerna i
ornamentiken. I det följande kommer de aspekter
på den att presenteras, som kan vara av speciellt
intresse i samband med tolkningen av boplatsens
topografiska struktur.
Fig 10 visar de m 2 -rutor som innehöll mer än
250 g keramik. Koncentrationer kan iakttas i
samtliga områden utom i område 3, det inre
partiet där överhuvudtaget ingen keramik påträffats samt i delar av det östra området. Keramikens spridning på boplatsytan korresponderar
väl med anläggningarnas fördelning samt med
kulturlagrets utbredning.
Det nära rumsliga sambandet mellan keramikförekomsten och de påtagliga bebyggelselämningarna , som de olika anläggningarna utgör, torde
indikera att denna deponerats i nära anslutning
till de platser den använts på. Således har uppenbarligen ingen systematisk sophantering praktiserats, och det ter sig därför möjligt att analysera
ornamentikens rumsliga fördelning över boplatsytan.
Med avseende på förhållandet enkel och sammansatt komplicerad ornamentik, beräknad på
samtliga mönster, kan en viss skillnad iakttas
mellan de södra områdena 1-2, och det norra par113
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Fig I 0. Plan över undersökningsområdet med kvadratmeterrutor innehållande mer än 250 g keramik markerade.
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Fig 11. Fördelningen av varianterna enkel (ofylld stapel)
och sammansatt (fylld stapel) komplicerad ornamentik,
mellan de större områdena I, 2, 4 och 5, beräknad på
samtliga mönster.

Fig 12. Fördelningen av varianterna enkel (ofylld stapel)
och sammansatt (fylld stapel) komplicerad ornamentik,
mellan de större områdena I, 2, 4 och 5, beräknad på
mynningsskärvor med ornamentik på ut- och insida.

tiet, områdena 4-5. De övriga områdena har här
inte medtagits då de innehåller ett för kvantitativa
analyser alltför litet material. Av diagrammet, fig
11, framgår att två grupperingar torde vara urskiljbara. En bestående av områdena I och 2,
som procentuellt uppvisar 65 ,6-66, 1% sammansatt ornamentik och 33,9-34 ,4% enkel. Den andra
gruppen, omr 4 och 5 har 50,0-52,8% sammmansatt och 4 7 ,2-50 ,0% enkel ornamentik. För att

utröna om förhållandet enkel och sammansatt
ornamentik på ett avögrande sätt är knutet till
olika kärlformer eller till skilda delar av kärlkroppen , har mynningsskärvor med insidesornering
analyserats på samma sätt. Att så inte torde vara
fallet framgår av att en , med den tidigare analysen, i det närmaste identisk gruppering framkommer (se fig 12). Dock kan en generell minskning av de sammansatta mönstren iakttas.
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Tabell 4. D e enkl a gropintryckens fördelning
Typer
aaa
aab
aac
aba
abb
abc
baa
bab
bac
bba
bbb
bbc
ca

Summa
553
67
36
178
80
12
292
30
18
56
14
8
5
1349

%
41 ,0%
5,0%
2,7%
13 ,2%
5,9%
0,9%
2 1,6%
2,2%
1,3%
4 ,2%
1,0%
0,6%
0,4%
100,0%

Det ter sig så ledes möjligt att urskilja två nära
besläktade men dock sk il da mönsterpreferenser.
Vidare ko rrespondera r dessa två grupper med de
två delområdena som tidigare a nats utifrån an läggni ngarnas och kulturlagrets utbredning. Trots
olikheterna i ornamentik är det homogentiteten
som karaktäriserar materialet. Tex är det inte
möjligt att se några egentliga skillnader för o lika
typer av gropintryck mellan o li ka o mråden , utan
dessa ansluter sig vä l till den fördelni ng gä ll ande
hela boplatsmaterialet som tidigare redogjorts för.
Huvuddelen av keramikmaterialet har, tidigare
och i andra samman hang, daterats till MN 111,
men smä rre inslag av anslutande ä ldre resp yngre
perioder har äve n a nsetts företrädda. 12 Den på
bopla tse n med misstänkt äldre prägel förekommande ornamentiken ä r yttäckande vertikala linjer, krysskratferade mönster samt mönster ornerade med tvärsnoddstämpel. 13 In slaget av yngre
prägel utgörs av komplicerade mönster utförda i
groptekn ik såsom hängande trianglar, vertika la
rader, vinkelband och gropar i form av fingerintryck.14
11 6

Majoriteten av de krysskratferade mönstren
samt yttäcka nde vertikala linjer är utförda i tandstämpel , som ka raktärisera r huvuddelen av de
komplicerade mönstren från Hindby Mosse. Detta
kan ind ikera att dessa typer, med äldre prägel,
kva rl evt i mindre omfattn ing och integrerats i en
yngre stil. Vidare förekom mer flera tvärsnoddsornerade mö nster tillsammans med tandstämplade på samma kär l, vilket även kan indikera ett
med ovan ana logt för hål lande. Någon koncentrati on av dessa mönster, till speciella delar av boplatsen , kan inte iakttas utan de visar snarare en
jämn sprid ning (se tabell 5).
De fåtaliga yngre mönstren är ej hell er koncentrerade till delar av boplatsen , uta n är företrädda
både i den södra och norra delen (se tabell 6).
Det ä ldre resp yngre inslagets jämna förd elning
över boplatsområdet ger ingen a ntydan om någon
betydande kronologisk ski llnad mel lan o lika områden , snarare tvärtom. Därmed torde konstaterade skillnader i den materiella kult uren inom
boplatsen så ledes äve n kunna tolkas i andra än
kronologiska termer.

Flint- och bergartsforemålen
Antalet fynd av flinta och bergart ä r mycket stort
och torde vara ett av de större materialen från
trattbägarkulturen överhuvudtaget. Dess samma nsättning presenteras i tabell 7, med unda ntag för
det flera ton stora avslags- och avfallsmaterialet.
Att beskriva, ana lysera oc h förklara ett material
av sådan omfattning på ett meningsfullt sätt är ett
digert arbete, som tar ett sto rt antal sidor i a nspråk. I detta sammanhang skall endast de aspekter av det färd igbearbetade materia let, so m visar
tydliga ski llnader mellan olika delar av boplatsen
1
eller ha r speciellt intresse ur kronologisk syn punkt presenteras. I första hand måste dock
homogeniteten mellan de olika större områdena
beto nas, för flertalet av de olika redskapstypernas
procentuella fördelning.

Tabell 5. De "äldre" mönstrens fördelning(%= i procent av samtliga mönster)

område

2
3
4
5
6
7
8

tvärsnodd

krysskraffering i
linjetekn
tandst

6
8

3

I
2

15

3

5

yttäckande. v linjer i
linjetvärtekn
tandst
snodd
2
2

3
8

2
2

5
3

10

19

furchenstich

2

summa

%

5
19
2
22
7

2,2%
3,8%
4,3%
2,4%
1,9%
1,6%
4,8%

57

2,5%

3

Tabell 6. De "yngre" mönstrens fördelning (% = i procent av samtliga mönster)
område

vertikala rader

vinkelband

I
2
3
4
5
6
7
8
2

Med avseende på de olika typerna av de 721
knivarna, med undantag för skivknivarna, kan
skiljas mellan sådana , som har eggen vänd åt
vänster resp åt höger (se fig 13). I fig 14 återges
den procentuella fördelningen av dessa typer
mellan boplatsen s olika områden. Områdena I , 2
och 8, utgörande det södra området, uppvisar en
nästan identisk fördelning med ca 65% vänstervända och ca 35 % högervända kniva r. Det norra
boplatsområdet , bestående av områdena 4- 7, har
en motsvarande homogen sammansättning, men

trianglar

fingergropar

summa

%

2

2
4

0 ,9%
0,8%

2

2

5

0,6%

3

5

11

0,5%

en i förhållande till det södra området spegelvänd
fördelning. Intressant är även att det mellanliggande boplatso mrådet , område 3, har en förde lning som snarast är ett medelvä rde mellan det
södra och norra området. Dock är materialet i
detta område för litet att dra säkra slutsatser
utifrå n.
I den arkeologiska litteraturen finns exempel på
att knivar med ol ika eggorientering implicit ansetts hållna i vä nster res p höger hand . 1 5 Förutsättes det att detta även spegl a r vänster och
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Tabell 7. Flint- och stenmaterialets fördelning
Summa
Obestämbara ret redskap
Rund kärnor
Kärnor m 1 prep plattform
Kärnor m 2 prep plattformar
Kärna m 2 motstående prep plattformar

7246
4200
976
56
14

Skivskrapor
Spånskrapor
Skivborr
Spån borr
Kärnborr
Övr borr
Bågformiga knivar
Spånknivar
Skivknivar
Övr knivar
Spån
Tvärpilar
Spån pilar
Eldslagn ingsflintor
Knackstenar ("hela")
Knack/ malstenar
Malstenar (löpare)
Mal / slipstenar (underliggare)

5889
210
287
53
24
19
537
142
5
24
1140
202
7
18
292
10
14
21

Summa
Slipstenar
Små slipade fragment
Tjockbladiga räteggade flintyxor
Tjockbladiga håleggade flintyxor
Tjockbladiga obest flintyxor
Tvåsidiga håleggade flintyxor
Tvåsidiga obest flintyxor
Tunnbl flintyxor
Mejslar el yxor av flinta
Mejslar av flinta
Tjockbl omhuggna till tvåsid flintyxor
Obest flintyxor
Förarbeten till flintyxor
Kärnyxor
Skivyxor
Tunnackiga flintyxor
Bergartsyxor m timglasformat nackhål
Tjockbl fyrsid räteggade bergartsyxor
Obest fyrsid tjockbl bergartsyxor
Ovala tjockbl bergartsyxor
Förarbeten till bergartsyxor
Strids yxor
Ythuggna föremål

147
670
25
4
68
1
2
41
3
24
5
20
32
2
5
2
11
3
22
7
2
7
16
22505

högerhänthet , skulle många stenålderssamhällen
ha uppvisat en mycket högre andel vänsterhänta
än dagens samhälle. Men att så inte varit fallet
tyder en rad indirekta bevis från olika förhistoriska perioder och kulturer på . 1 6 Ett närliggande
exempel är M P Malmers studier av olika till vägagångssätt vid retuschering av tångepilspetsar
från den gropkeramiska boplatsen Jonstorp RÄ. 17
Där andelen av vänsterhänta personer retuscherade pilspetsar var 8% , 18 vilket relativt väl motsvarar de tvärkulturella studier som visar att
omkring 90 procent av alla människorna är
högerhänta. 1 9 Det är i vissa fall dock svårt att
11 8

fastställa häntheten , då en del människor uppvisar vad man skulle kunna kalla "b landad hänthet" - de utför en viss uppgift än med den ena,
än med den andra handen .2 0 Men även funktionella och/ el ler tillverkningstekniska orsaker torde
kunna förklara förekomsten av och relationerna
mellan de båda varianterna. Det stora antalet
knivar analysen bygger på samt den identiska fördelningen för de olika områdena inom det södra
resp norra boplatsområdet indikerar dock att
sammansättningen inte är slumpmässig, utan
snarare en av de dåtida inbyggarna medvetet
producerad sådan.

Fig 13. Bågkni var.
I = bågkni v med vä nstervä nd egg.
2 = bågkni v med högervänd egg.

Bla nd red ska pstyperna skivskrapor, bo rr oc h

typ ern a ä r företrädd a i och rela ti vt jämnt för-

kni va r finn s 27 exemplar, som a ll a är kortare ä n

delade m ell a n de stö rre scha kte n. 24 Pga a tt så

tre cm oc h dä rfö r betrak tats som mini aty re r.

gott som sa mtl iga flint yxo r ä r o mhu gg na , o ft a i

Ytterliga re två fö re må l av flint a , troli gen föres tä l-

betydande

la nde en yxa oc h en do lk ell e r dolkstav är i

de ras ursprungliga for m gå tt förl orad . M ed a nl ed -

utsträck n ing, oc h/ ell e r skadade

ha r

miniat yrform a t. Av speciellt intresse i d ett a sa m-

nin g därav ter det sig tve ksa mt o m ett såda nt

ma nh a ng ä r a tt sa mtliga på trä ffa ts i det norra

m a teria l på ett m eni ngsfullt vis ka n indelas i A

bo pl a tsområdet , fö rdel ade på o mråde na 4-6.
Tj ocknac ki ga rä tyx or, tunn b ladi ga yxor oc h

res p B-yxo r, då

m ej slar ä r i nä mnd ordning de va nligaste fo rm erna av yxor.

Dessa visa r en jä mn

fö rde lnin g

m yc ket s må fö rä ndrin gar av

yxo rn as s ma lsidesv inke l, o rsa kad av om hu ggning
oc h/ e ll e r s kada , ka n
ko nsekvenser.

ra

betydand e kulturhistori ska

m ell a n bo pl a tsyta ns stö rre sc ha kt. K ro no logiskt
Dä re m ot bö r t ro lige n den tj oc k b l ~ di ga

signifika nta type r so m Bunds0 och Lind0 -va ri a n-

hå l-

te n av d en rä teggade tj oc kn ack iga type n visar

eggad e typen bet raktas som ett yngre in slag. Då

hell er inga ko ncentratione r till specie ll a o mråde n .2 1 D en tj oc kn ac ki ga rä tyx an har äve n

en såda n ingå tt i d et se nn eoliti ska de po tfyndet på
bop la tsen 25 ä r det inte o rimli gt a tt de fyra a nd ra

indela ts i en A oc h B va ri a nt , m ed avsee nde på

äve n ska ll betra ktas so m senn eoliti ska. Vida re har

o m smal sidesv inkeln öve rsti ger res p und e rsti ge r
8°. 22 I Da nmar k a nses A -yxo rn a tillh öra tra tt-

ett

bäga rkulture n , medan B-yxo rn a till s kri vits de n
gropkerami ska- sa mt · st rid syxe kulturen . 23 Båda

mind re a nta l ythu ggna fö remå l på träffa ts.

Doc k bör na turli gtvis inte str idsyxek ulturen helt
ut elä m nas, då de n hå leggade yxa n är en av dess
ledt yper.
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förarbeten är fragmentariska, sekundäranvända
samt kasserade kan detta naturligtvis även tyda
på att man i det södra området misslyckats oftare.
Även om huggningen av kasserade yxförarbeten
kan ha varit av olika omfattning inom boplatsen
och därmed påverkat fördelningen. Detta bör ockanslutning till nedan anförda
så beaktas
exempel.

%
100

50

Merparten av förarbetena verkar vara till tjockbladiga rätyxor, medan fyra är till mejslar och ett
till en håleggad yxa. De två sistnämnda har samtliga framkommit i de norra områdena , och utgör
där 5 av totalt 7 förarbeten , vilket ev ger antydan
om att olika yxtyper producerats på skilda platser. Men innan de , i avslagsmaterialet troligen,
förekommande karakteristiska avslagen från yxtillverkningen genomgåtts får detta endast betraktas som hypotetiska spekulationer.

0

50

100

%

2

8

3

5

6

7

Fig 14. Fördelningen av knivar med vänster- (ofylld
stapel) resp högervänd (fylld stapel) eggar mellan samtliga områden.

32 förarbeten till flintyxor och mejslar framkom vid utgrävningen. Dessa representerar olika
stadier i tillverkningsprocessen från på började
yxplankor till nästan färdiga produkter. På flera
exemp lar har defekter i råmaterialet och felaktiga
avspaltningar kunnat konstateras. Dessa förarbe ten skall troligen betraktas som kasserade. Andra
är fragmentariska och sekundärt använda som
knackstenar eller avslagskärnor. Med avseende på
förarbetenas förekomst på boplatsytan kan återigen en skillnad mellan de södra och norra delarna kon stateras. Utav de 32 förarbetena har 25
påträffats i områdena 1 och 2 och 7 st i områdena
4-6 . Detta förhå ll ande kan indikera att tillverkningen av yxor i större utsträckning skett på det
södra boplatsområdet än i det norra. Då flera
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Ytterligare en olikhet mellan boplatsområdena
kan noteras med avseende på fördelningen av
antalet eggfragment från tjockbladiga rätyxor och
antalet mitt och nackfragment från tjockbladiga
yxor som framgår av tabell 8 . 1 de södra områdena förekommer dessa eggfragment i lika stort eller
större antal än nackfragmenten. Detta torde motsvara ett förhållande , som kan förväntas uppkomma på platser där yxorna brukats och gått sönder,
då det kan antas att de kraftigare bakre delarna av
yxorna i större utsträckning än eggfragmenten
sekundärt använts till olika ändamål och därför
bör vara underrepresenterade. 1 områdena 4 och 5
är däremot eggfragmenten markant underrepresenterade. Detta torde ev indikera att yxorna i det
norra området, i större utsträckning än i det
södra , gått sönder utanför själva boplatsen , och
följaktligen använts för arbeten utanför densamma. En sådan tolkning förutsätter att endast
skaftet och den däri , kvarsittande bakre delen av
yxan återbördats till boplatsen. Att en del tjockbladiga mitt och nackfragment kan härröra från
dito håleggade yxor kan inte uteslutas. Men då

Tabell 8. Fördelningen av eggfragment från tjockbladiga rätyxor, mittfragment från tjockbladiga samt
nackfragment från tjocknackiga flintyxor
områden

tjockbladiga mittfragm

tjocknack
nackfragm

Summa

7
3
2

16
16
6

7
12
7

5
30
31
15

16

38

27

81

tjockbladiga rätegg
eggfragm
4

2
4

5

endast fyra tjockbladiga hå leggade yxor identifierats, i förhållande till minst 25 tjockbladiga rätyxor, torde en eventuell sådan inblandning vara
av marginell betydelse.

Avslutande kommentarer
Det specifika läget samt den , i varje fa ll för delar
av boplatsen , cirkelformiga strukturen och det
"tomma" inre centrala partiet ger antydan om
förhå ll anden som karaktäriserar en exklusiv typ
av fornlämningar. Dessa brukar i Skandinavien
benämnas sarupsanl äggni ngar efter den i Danmark första kända sådana fyndplatsen belägen vid
Sarup på sydvästra Fyn. 26 Likartade anläggninga r
har sedan länge varit kända från England , Västoch Centraleuropa. Trots stora variationer har de
vissa gemensamma karakteristika :
En ell er flera parallella rader ej sa mmanhängade och ofta djupa vallgravsliknande nedgrävningar. Dessa är ofta kombinerade med
palissader och ibland med jordvallar och inhägnar helt ell er delvis ett i vissa fall mycket
stort och relativt tomt område.
Specifik topografisk placering på näs eller
andra naturligt skyddade och väl avgränsade
platser.
Speciella ·fyndo mständigheter av rituell
karaktär som fynd av hela kärl och större delar
av djurskelett.

Ett fleratal o lika tolkningsförslag har framförts
med avseende på deras funktion. Flertalet företrädare för den skandinaviska forskningen kring
problemet betraktar dem som samlingsp latser,
med sociala, ekonomiska och kultiska funktioner ,
för befolkningen i ett större område. 27
Med avseende på läget, cirkelformen och det
inre fyndtomma området uppvisar som ovan påpekats Hindby Mosse likheter med de s k sarupsan läggningarna . Det kraftiga och omfattande kulturlagret har däremot inte någon motsvarighet hos
dessa , utan det är just avsaknaden av sådant lager
som bl a ger sarupsanläggni ngarna deras speciella
prägel. I Danmark finns även en kategori boplatser, som genom sitt läge, storlek och i vissa
avseenden fyndmateria l har likheter med sarupsanläggningarna , men ski ljer sig frå n dessa genom
en tydlig prägel av regelrätt bebyggelse , bl a i
form av kraftiga utbredda kulturlager, som tex
Troldebjerg 28 och Spodsbjerg 29 på Langeland
samt Fannerup på Djursland. 30 Med dessa visar
således Hindby Mosse boplatsen även tyd liga
paralleller.
Ej heller har på boplatsen, i anslutning ti ll ell er
integrerat i det cirkelformiga kulturlagret, påt räffats några vall gravskonstruktioner. De förekommande nedgrävningarna och rännformiga fördjupningarna var med avseende på storlek, djup , stratigrafi och fyndmaterial med dessa ej jämförbara .
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En möjlighet , som dock inte kan uteslutas , är att
ett ev vallgravssystem med ev tillhörande palissad
legat strax söder om det utgrävda boplatsområdet,
på det ej undersökta och numera oåtkomliga ca
100 m breda partiet mellan de båda vikarna och
bäcken , och därmed spårrat av boplatsens enda
landförbindelse.
Som N. H. Andersen påpekat torde en av förutsättningarna för sarupsanläggningarna varit en
bebyggelsestruktur bestående av små utspridda
bosä ttningsenheter, för vi lka sarupsanläggningarna fungerat som centra la sam lingsp latser och
regionala centra. 31 I linje härmed har också tolkningen av stora fyndplatser med utbredda kulturlager som egentliga boplatser ifrågasatts. 32 En
annan uppfattning har dock uttryckts av J. Skaarup , som menar att existensen av stora boplatser
av by karaktär är klart dokumenterad. 3 3

denna fördelning är slumpmässigt uppkommen
och missvisande är inte troligt , då stora delar av
Sydvästskåne är väl undersökta , och betydande
delar av Malmö stads ytterområden är att betrakta som totalundersökta .37
Pga ovan skisserade förhållanden ter det sig
svårt att betrakta Hindby Mosse boplatsen som
en central sa mlingsplats för en samtida utspridd
bebyggelse i form av mindre bosättningar. En
annan möjlighet torde vara en, i varje fa ll lokal ,
förändring av bebyggelsens struktur som resulterat
i en koncentration av flera mindre bosättningar
till en större enhet , placerad på en naturligt vä l
skyddad plats , där i varje fall huvuddelen av
bebyggelsen varit belägen.

innehållsrik fyndp lats , med ett specifikt läge i

Trots storleken är sammansättn ingen av fyndmaterialet i grunden ett karakteristiskt boplatsinventarium . Dock finns inslag i detsamma , som
har misstänkt kultisk ell er ceremoniell prägel. Ett
ej obetydligt antal fragment av människokranier
finns representerade. Liknande fynd är kända från
flera megalitgravar, 38 sarupsanläggn ingar 39 och
våtmarksoffer, 40 där de utgör tydliga bevis för

terrängen , i närheten av en megalitgrav samt med
ett flertal mycket mindre bosättningar runtomkring, ger vid första anblick intryck -av att vara
en närmast idealiserad motsvarighet till den ovan
presenterade modellen. De närl iggande boplatserna, som till ytan gått att avgränsa , har samtliga
varit mycket mindre än Hindby Mosse boplatsen.
Förhålla ndet ter sig dock mer komplicerat då
endast två av bosättningarna är samtida med
huvudbosättningen på Hindby Mosse. Dessa är
dels , den mer "perifert" belägna boplatsen , Stolpalösa gå rd samt Järnyxegatan, vilken som tidigare påpekats eventuellt utgjort en med Hindby
Mosse boplatsen sammanhängande bebyggelse.
Inte mindre än 13 av de övriga boplatserna är
äldre. 34 Tre är yngre eller samtida med den
marginella yngsta fasen på Hindby Mosse,35 och
en gå r inte att närmare datera än till andra hälften av mellanneolitisk trattbägarkultur.3 6 Att

olika former av kult i vilken kraniet uppenbarligen haft en framträdande plats. Men även på
regelrätta boplatser förekommer människoben,
oftast kraniefragment. 41 I undersökningsområdet
har på den närliggande sena boplatsen Hindbygården en större de l av ett kranium påträffats.
Omkring en tredjedel av de större yxfragmenten
eller 11 % av samtliga är eldskadade. Denna fyndkategori är i mycket större utsträckning än andra
eldskadade. Motsvarande förhålla nd e återfi nns i
många megalitgravar, där offer av eldskadade
yxor är karakteristiskt för den sena trattbägarkulturen och stridsyxeku lturen. 42 Men även på
flera sena trattbägarboplatser43 samt gropkeramiska boplatser 44 har motsvarande exklusiva behandling vederfarits yxorna.
Att tolka ovan givna exempel som produkter av
någon form av kulthandling torde pga parallella
företeelser framförallt i megalitgravarna vara tro-

Kring Hindby Mosse boplatsen har, som mest
på endast några kilometers avstånd, undersökts
19 keramikförande mellanneolitiska trattbägarboplatser (se fig I). Denna situation, med en stor
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ligt. Dock har fynden med kultisk prägel inte
på träffats på boplatsen under sådana omständigheter, som indikerar att de deponerats på vissa
speciella och mot det övriga materialet avvikande
sätt. Ej heller är de koncentrerade till speciella
områden eller platser på boplatsen.
Med avseende på boplatsens inre struktur var
det möjligt pga kulturlagrets, anläggningarnas
samt fyndmaterialets utbredning, att ana två delvis åtskiljda, motställda boplatsområden . Då mer
betydande skillnader i fyndmaterialets sammansättning kunnat konstateras är det just mellan,
men ej inom , dessa båda områden som olikheterna består. Att dessa är kronologiskt betingade kan
naturligtvis aldrig helt avfärdas, då finkronologiska mätinstrument som dendrokronologi inte kan
utnyttjas. Men tidigare anförda skäl , samt att
boplatsens topografiska struktur torde förutsätta, i
varje fall , viss samtidighet mellan dess olika delar
för att vara meningsfull och inte slumpmässigt
uppkommen . Detta torde visa att äve n andra förklaringar kan vara relevanta.
Några av skillnaderna i flintm a terialet , mellan
den södra och norra boplatsdelen , bestod i att ett
!atal aktiviteter i större utsträckning varit knutna
till det ena området än det andra (dock bör tidigare anförda reservationer här beaktas). De konsta-

terade olikheterna i ornamentik är inte bundna
till olika kärlformer och torde därmed kunn a förklaras som olika mönsterpreferenser, som kan ha
andra än rent funktionella orsaker. Skillnaderna i
ornamentiken på boplatsen är dock inte större än
att de bör betraktas som nära "besläktade".
Etnoarkeologiska undersökningar har visat att
olika typer av ornamentik som symboler är bundna till olika grupper av människor. 4 5
Det har ansetts att trattbägarsamhället primärt
varit organiserat i form av siäktskapsgrupper, där
den enskilda familjen utgjort basen och varit förenade med andra genom en eller flera anfäder,
bildande en linättage eller en del av sådan under
ledning av en etter flera äldre män. 46 Enligt en
sådan modell kan den tidigare antydda förändringen av bebyggelsestrukturen i undersökningsområdet, från utspridda små boplatser till en
koncentration till Hindby Mosse boplatsen , eventuellt medfört att olika släktskapsbaserade grupper flyttats samman. En förklaring på tudelningen
av boplatsytan 4 7 samt av vissa aspekter i den
materiella kulturen kan därför vara att, grupper
med delvis olika traditioner sammanförts, och/
eller därmed behov av att markera sin självständighet - grupptillhörighet i förhållande till andra
uppstått.
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NOTER:
1 Welinder 1968 , opublicerat arkivmaterial från Malmö museum.
2 Welinder 1968, opublicerat arkivmaterial från Malmö museum.
3 Welinder 1968, opublicerat arkivmaterial från Malmö museum.
4 Welinder 1968, opublicerat arkivmaterial från Malmö museum.
5 Burenhult 1973, s 8.
6 Salomonsson 1970, s 56 ff.
7 Nielsen-Nielsen 1985, s 102 ff.
8 Winther 1935 , s 13 ff. Skaarup 1985, s 48-49 ,
362-363.
9 Larsson 1985 , s 8 fT.
1 0 Welinder 1968, opublicerat arkivmaterial från Malmö museum.
11 Burenhult 1983, s 72.
12 Salomonsson
1971 , s 74. Tinz-Wahlund Franck
1980, rättelse.
13 Se i anslutning härtill Ebbesen 1975, s 45 fT.
1 4 Se i anslutning härtill Becker 1955 , s 144 ff. Ebbesen
1975 , s 45 fT. Davidsen 1978 , s I 00 ff.
15 Se i anslutning härtill Skaarup 1973 , s 28.
16 Dennis 1958, s 147 ff. Uhrbrock 19 73,.s 27 ff.
1 7 Malmer 1969, s 45 ff.
18 Malmer 1969, s 46 ff.
19 I svensk översättning, Springer-Deutsch 1983 , s 103.
20 I svensk översättning, Springer-Deutsch 1983 , s 106.
2 1 Nilsson-Torstensdotter Ahlin 1983, s 43 .
22 Nielsen 1979, s 14 ff.
23 Nielsen 1979 , s 57 fT.
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Nilsson-Torstensdotter Åhlin 1983 , s 43.
Salomonsson 1970, s 56 fT.
26 Andersen 1975 , s 109 ff. Andersen 1981 , s 63 ff.
21 Madsen 19 78 , s 178 fT. Andersen 198 1 s 82 , 97.
Larsson 1982 , s 97.
28 Winther 1935 , s 5 fT. Skaarup 1985 , s 47-49 , 362.
29 Skaarup 1985 , s 41 fT.
30 Eriksen 1984, s 59 fT.
3 1 Andersen1981 , s82 , 96.
32 Madsen 1978, s 180. Andersen 1981, s 82.
3 3 Skaarup 1985 , s 359.
3 4 Fig I nr 4, 6-12, 16-18 , 20-21.
35 Fig I nr 5, 14-1 5.
36 Fig I nr 13 .
3 7 Larsson 1984, s 13.
38 Bröndsted 195 7, s 268. Strömberg 1968 , s 203 fT.
Gejvall 1973 , s 45 fT.
39 Andersen 1981 , s 70 .
4 0 Skaarup 1985 , s 377.
41 Skaarup 1985 , s 378, 427 , 445.
4 2 Strömberg 1968 , s 120 ff, 210 ff. Ebbesen 1975 ,
s 167 fT. Skaarup 1985 , s 376.
43 Winther 1926, s 32 . Larsson 1985 , s 16 .
44 Bagge-Kjellmark 1939 , s 86 fT. Ma lmer 1969 , s 14.
45 Hodder 1982 , s 37 ff.
4 s Tilley 1984, s 112 .
47 Här avses inte det inre området utan delområde 3
samt partiet mellan delområdena 7 och 8. Förekomsten av ett inre tomt parti kan ha andra orsaker, vilka
skall presenteras i ett senare sammanhang.
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Allhem i Malmö - mellan Lund och Köpenhamn
AV KJELL

Å

MODEER

1

Och Rifbjerg fortsätter:

Malmö ligger mellan Lund och Köpenhamn.
Fågelvägen är det ungefär lika långt från Skeppsbron i Malmö över det blå Öresund till Vor Frue
Plads i "Kongens by" som längs de i dag rapsgula
och gröna å kerfälten till UB på Helgonabacken i
"den akademiska bondbyn " Lund.
Mycket av den utveckling i modern tid av det
som präglar malmöitisk andlig odling har initierats eller har betingade katalysatorseffekter från
impulser hämtade från dessa två kulturmiljöer,
den europeiska storstaden och den regionala universitetsstaden. Malmö har fått ta mycket stryk
från dessa båda städer, som genom sina litterära
finkulturglasögon haft kritiska betraktare av isolatet Malmö.
Litteraturvetaren Fredrik Vetterlund , lundadoktor 1900 och docent vid lundaakademien
under seklets första decennium, skrev en dikt om
Malmö, i vilken han döpte staden till "tröstlöshetens stad". Och väl känner vi den bild av
Malmö som amagerpoeten Klaus Rifbjerg ger i
dikten "Undskyld":
Undskyld, men Amager
er mere end Amager.
Også det man ser @slaver
h@rer med:
Saltholm og Malmö.

Den fremmede hjemlighed på Sal1holm
er alligevel tryggere i det
asialiske m en civiliserede Malm@.
Man ved med sikkerhed
at turen gå r hjem samme dag,
at det man står i
om ledt er silhouet og akterude,
at synet om lidt er fra den rigtige vinkel Amagers.

Anders Österling har emellertid tillhört försvararna av sin hemstad. Som ung malmöbo
protesterade han mot tröstlöshetens och asienbildens Malmö i dikten "Städerna vid Sundet" i
raden:
"Och du som nämndes en tröstlös stad , tröst
nog för mig var den töckengrå synen. " Men försvaret kunde inte dölja hjärtats tårar vid tanken
på hemstaden. I "Skånska utflykter" skrev Österling: "Därutanför låg staden, merkantilt sysselsatt,
idog och massiv ; det kunde omöjligen undgås att
Malmö tedde sig som en bild av den fientliga
materien."
I det bildverk om Malmö, som på ett sätt utgör
centralpunkten, riktmärket, ja, nästan symbolen
för Allhems malmöitiska produktion, skrev en
annan malmöson, Hjalmar Gullberg, om sin
födelsestad: "Ute från Sundet kunde mistluren
spela dag och natt i höstdimmorna , ihållande,
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genomträngande, varnande . Det var molltonen i
stadens signaturmelodi , samtidigt befordrande
skeppsfartens trötthet och själens melankoli . Ty
med den enskildes inre angelägenheter hade detta
samhälle på frammarsch inte mycken tid att
befatta sig, upptaget som det var av ekonomiska
planeringa r, av nödvändigheten att hävda sig i
konkurrensen. Den växande befolkningens försörjningsproblem gav bekymmer nog: näring åt
hjärtats onyttiga drömmar åtog man sig inte att
tillhandahå ll a."

2
Min generation av malmöiter började vakna till
medvetande om världens tillstånd och tingens
ordning på slutet av 1940-talet. För oss kom den
här axeln åt väster och norr att synas mycket
tydligt.
Den nybyggda Köpenhamnsfärj an Malmöhus
började so m en stor vit fredsduva att stäva över
Sundet och åter öppna konta kterna mot ett
Europa , so m vi tidigare under våra promenader
längs Sundets kust - interfolierad av Per Albinlinj ens barnförbjudna betongfort - endast kunnat
betrakta som vanmäktiga åskådare. Nu kom
köpenhamnarna åter i stora skaror på resor i
Österled - och inte bara särskilt på Store Bededag
- för att köpa ananas på burk, kaffe och kulspetspennor, och för att på biografernas vita dukar
bedrägligt låta sig föras in i det förlovade landet i
väster och dess emotionella känsloströmmar
genom film en " Borta med vinden" .
Anders Österling har också givit en annan
minnesb ild av den värld, som växte fram för
malmöpojken . Det var samma intryck so m gavs i
hans tid som i min : "Genom små strövtåg vidgades horisonten. En av de första erövringarna
var Malmö hamn med sina mångfaldiga sensation er. Ibland rodde vi också utom piren, kände
Öresundsdyninga rna under oss och hörde hammarslagen eka från Kockums varv, medan Limhamns kalkvita rökar försilvrades av solen och
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Köpenhamns tornspiror kanske hägrade fram ur
en violett fjärrstrimma ."
När vi som gymnasister gjorde strövtåg till
Köpenhamn gick de till Folketeatret på N0rregade och dess ömsom traditionella ömsom ava ntgardistiska repertoar, och till Fiolstnede, där antikvariaten låg tätt. Det tillhörde också rutinerna
att besöka Rosenkilde och Bagger bredvid K0bmagergade och Politikens antikvariat vid Rådhuspladsen . I ma lmögymnasistens köpenhamnsbild
kompletterades kvarteren kring Vor Frue Kirke
och Regensen naturligt med "Vingaardens" ja msessions och " Papa Bues Viking Jazz Band".
I andra riktningen mot lärdomens Lund fanns
det för det då uppväxande släktet " pågatåg" av
äldre förkri gsmodell. Mycket snart lärde man sig
att de 17 kilometerna mellan Malmö och Lund
tog lika många minuter att tillryggalägga. Uret i
domkyrkan, Kulturen under Sven T Kjellbergs
lärda och inspirerande ledning, choklad med vispgrädde på Håka nssons samt besök på Olins och
Lengertz' antikvariat utgjorde återkommande
inslag i " respaketet". U niversitetshusets cementgråa fasad betraktade man som malmöpåg med
respektfullhet utan att riktigt våga öppna den
tunga entreporten.
Dessa kulturella exkursioner innehöll både bildande och roande moment. Gemensamt hade
resorna i väster och norr antikvariatsbesöken. Det
fanns även i 40- och 50-talens Malmö ett antal
antikvariat, som det ingick i rutinerna att regelbundet plöj a igenom efter skolans slut. Västergatan var under ett antal år ett Malmös Fiolstnede. Man lärde sig att en antikvariatshabitue
aldrig anger sina önskemål. Han/ hon ber bara att
få se på hyllornas innehåll. Intressena fokuserades
då till Cederborghs historiska romaner, till S0ren
Kirkegaard, August Strindberg, Hjalmar Söderberg och inte minst till teaterlitteraturen - det var
naturligt i 50-talets Malmö. Samtalen med bokhandlare Stå hlbrandt på Lengertz och hans bokhandels uppslukande berusningskraft i källarloka-

Allhem , porten till ett bokproduktionens Mekka i östra Malmö.
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har av Einar Hansen kombinerats till variationer
över ett tema, till en fuga genom hela hans hittillsvarande liv. Vi som i dag betraktar detta
historiska perspektiv ser detta mönster klart.
Einar Hansen kom som 20-åring från Danmark
till Malmö 1922 . Redan under första året i sin
nya miljö skaffade sig Einar Hansen ett kontaktnät i Lund . Av mellankrigstidens intellektuella
profiler var konstprofessorn Ewert Wrangel och
religionsforskaren Edvard Lehmann ett par av de
lundagestalter av etablerat märke som fick nöjet
samarbeta med honom .
En annan var fil kand Tage Erlander. Landsfadern Tage har i ett sammanhang långt senare, i
ett dedicerat exemplar av sina memoarer, till
Einar gett uttryck för denna sin tacksamhet och
erkänsla: "Tack för att Du som min förste chef
gav mig en så god start i livet", skrev Tage. Det
var i redaktionen av Svensk uppslagsbok som de
möttes och samarbetade. Einar Hansen planlade
då detta fortfarande det yngsta encyklopediska

Förlagsredaktör, fil.dr. S Artur Svensson.

verket i vårt land , Tage deltog som artikelförfattare tillsammans med många andra lundensiskt
utbildade, bildade medarbetare.
Det dröjde inte många år i mitt bokmedvetna
liv förrän S Artur Svenssons namn och bi ld präglades in i detta medvetande. Han tillhörde näm!igen antikvariatsbesökarna, som jag såg och
mötte i min ungdoms Malmö. Han kom ofta in
till Lengertz , hittade de nyinkomna pärlorna, lyfte
glasögonen upp i pannan , tittade med näsan intill
bokvolymen på majuskeltryck, fuktfläckar, pappers- och bandkvalitet samt illustrationer. Ofta
blev det köp i storleksordningar som låg ljusår
från de resurser som en veckopeng på 3:50 räckte
till för gymnasistens bokinköp . I dag vet vi vilken
kulturinsats som Einar Hansen och - ofta genom
- S Artur Svensson gjorde när de gemensamt och
var för sig köpte och samlade böcker. De köpte
både privat och till det omfattande referensbibliotek, som Allhem behövde för sina kulturhistoriska och andra arbeten. Artur Svenssons insats på

Allhem uppskattades synnerligen av Einar Hansen, som sitt sätt likmätigt, också särskilt framhöll
att Artur Svensson var Allhems "verklige bokförläggare". Svenssons enorma bildning, kunskaper
och outsinliga energi skapade monument
1900-talets svenska bokproduktion. Jag vill här
särskilt framhålla "Slott och herresäten", i 18
volymer från 1966-1971 , som han gjorde tillsammans med Sven T . Kjellberg. Det arbetet var så
initierat, att man runt om på slotten i Skåne fick
möblera om i salongerna för att inte utgöra handbok för en oönskad målgrupp av bildningssugna
läsare. Svenskt konstnärslexikon , i 5 band med
I 0 .000 biografier, utgör en annan konsthistorisk
pionjärinsats. Både Einar Hansen och Artur
Svensson har följdriktigt hedrats med Lunds universitets vackraste kännetecken på respekt och
uppskattning för insatser inom vetenskap och
kultur, nämligen som hederdoktorer vid filosofiska fakulteten.
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Den del av Allhems produktion som särskilt
kommit att få en hedersplats i folkhemmets
många bokhyllor är bildverken. De stads- och
landskapsböcker som med Lund och Malmö som
första exempel kom ut på början av 1950-talet
har blivit kulturhistoriska dokument av ovärderligt slag. De kommer för all framtid genom Erik
Liljeroths bilder att ge en historisk bild av efterkrigstidens samhälle, bilder fyllda av autentisk,
evolutionistisk framtidstro. Det var under tiden
1950-1976 dessa böcker producerades. Efterkrigstidens glada utvecklingsoptimism präglade denna
"moderna upplaga av Erik Dahlbergs bilderbok".

5
Det finns en sida i Einar Hansens karaktär, som
särskilt kom till uttryck under krigsåren, och som
också framgår av Allhems utgivning genom fem
decennier, och det är hans kärlek till hembygden ,
till regionen , och till dess kulturliv. För Einar
Hansen innebar det den nya hembygden i Skåne,
öster om Öresund. Det blev efterhand en viktig
del av förlagets produktion. Under krigsåren
markerades detta särskilt av naturliga skäl. Finlands bittra öde under världskrigets första månader fick Einar Hansen att väcka· tanken på ett
stärkande av Malmös luftförsvar. Att "Sveriges
beredskap är god" närmast var Per Albins propagandaformel framgick tidigt för Einar Hansen.
Med enormt engagemang och stor kraft verkade
han för sitt mål med förlaget och tryckofficinen
som viktiga instrument. "Hjälp innan det är för
sent!" - kampanjen hösten 1940 resulterade i
förlagsprodukten "Malmö genom 600 år" , som i
dag är ett klassiskt arbete i malmöhistorien.
Boken kostade 5 kronor och hela försäljningsbeloppet gick oavkortat till insamligen och kunde
ge Malmö "en ny luftvärnskanon". En soare på
gamla Hipp gav 211.000 kronor, ett stort belopp i
1940-års penningvärde. Inte bara !ottor och Allhems personal bidrog, också skolbarnen lämnade
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sma bidrag. Det kan erinras om vad en 10-årig
flicka den gången poetiskt skrev , när hon sände in
sitt bidrag:
Vår! fors var är lite dåligt
men soldaten väntar tåligt.
Här kommer nu en liten peng
till fler kanoner på Ribersborgs äng.

Malmöhistorien fick ett nytt bidrag genom
arbetet "Malmö försvar genom tiderna'', som utkom 1944 i folioformat med tryck i sepiabrunt
för att stödja Skånska luftvärnskårens (Lv 4) insamling, med Malmö-historiker som Einar Bager
och Leif Ljungberg samt Hans Dhejne som författare och redaktörer.
Malmöhistorikerna har därefter fått åtskilliga
av sina forskningsresultat publicerade i Allhems
produktion. Einar Bagers "Malmö-historia i sten
1-2 ", Malmö stads historia (som började planeras
redan 1957) vars första tre delar utkom på Allhem (den sista 1981) är ett par exempel. En
annan viktig produktion är den ovärderliga
Malmö-bibliografin "Litteratur om Malmö", sakkunnigt utarbetad av bibliotekarierna Ingeborg
Heintze och Margit Johanson. Den utkom 1977.

6
År 1956 installerades Einar Hansen som hedersledamot i Malmö nation . Det var en i hög grad
välförtjänt utmärkelse. Malmöstudenterna hade
då i många år och på flera sätt fått njuta Einar
Hansens stöd och uppmuntran. Det var samma år
som Hans Ruin, den fridsamme, vänsälle litteraturvetaren , "diktarnaturen som skrev om dikt",
tillika Malmö nations inspektor under många år,
fyllde 65 år. Det var en självklarhet att det genom
Hans och Caisi Ruin utvecklades en vänskap melIan dem och Einar Hansen . Den fick manifesta
uttryck i relationen Malmö nation och Allhem.
Ett exempel är Malmö nations festskrift till Hans
Ruin 1956 , som utkom i Malmö nations skriftserie. Det är med sin enkla typografi en underskön liten bok. Den är satt i halvfet bodoni med

Titelsidan till Malmö försvar genom tiderna, Allhems förlag (1944), hämtade sitt motiv från Gustaf Cederström s
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oljemålning " Magnus Stenbock i Malmö den 27 september 1709" å Malmö rådhus.
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versalrubriker, med anfanger i engelskt rött och
författarnamn i faksimile. Det var i typografins
form en vördsam poetisk hyllning från esteterna
på Allhem till en estetikens mästare.
När Malmö nation skulle bygga hus på Ö Vallgatan i Lund omkring 1960, ställde Einar Hansen
och Allhem upp på nytt och bekostade helt en
storslagen produktion, festskriften "Svärdfejare
och själamord'', med Einar Hansen som strategen,
som planlade och bidrog med utformningen. I
redaktionen satt Hans Ruin och hjälpte till. Författarna Anders Österling och Gabriel Jönsson,
Harry Martinson och Gunnar Aspelin , Fritiof
Nilsson-Piraten och Anders Sten var några av de
säljande bidragsgivarna.
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Med nationshuset färdigbyggt 1962 konstaterade Einar Hansen att de sunda själarna i de sunda
byggnadskropparna borde underhålla sin mentala
hälsa med musik och sång. Sången ädla känslor
föder, som bekant. De underlättas och stimuleras
med en sångbok. Den fjärde upplagan av Malmö
nations sångbok förelåg färdig våren 1965. Under
mitt kuratorsår i nationen 1964 färdigställdes
boken på Allhem, med tre av mina nationsvänner
som redaktörer. Den sångboken saknar - vågar
jag säga - motstycke i lundensiskt studentliv. Mer
än 200 sidor sångtexter interfolierade med fyrfärgsbilder av spexaffischer, kopparstick, originalteckningar, allt sammanställt med bokkonstnären
Harry Kumlins vana hand och finkänsliga öga.

Tusentals malmöstudenter i flera generationer,
dag skingrade över hela vårt jordklot, griper fortfarande i glada vänners lag i bokhyllan efter sångboken med högstruket ess. I dag är den slutsåld,
upplyser man på Malmö nation . Sångbokens
spridning och funktion som bok och medium för
mig naturligen in på ett annat av Einar Hansens
intressen: Hav och båtar.

7
På 1950-talets början gav Hans Ruin ut en essaysamling, "Drömskepp i torrdocka". Boktiteln var
hämtad från en liten inledande skiss, som handlar
om en gammal motorseglare upplagd på
Kockums varv i Malmö, "Shannock Ill", ritad av
den ryktbare båtkonstruktören Fife och döpt efter
vitklövern, Irlands nationella symbol. Efter sin
storhetstid som atlantbesegrare och runner up i
Amerikapokalen låg hon nu i torrdocka och hade
ratt ersätta oceaner mot flodmynningar och kustfart. En ung skeppspojke rar meddela budskapet
att även om "åldern stänger in oss , mödan styr
våra krafter, motgången pressar oss, ledan och
bitterheten belägrar oss" framträder alltid en
skeppsgosse som utropar: Ännu är det tid! Ännu
går monsunen över havet! Ännu rullar sjöarna!
Navigare necesse est. - Att segla är nödvändigt.
Den levnadsglade skeppspojken har alltid haft
sin gynnare i Einar Hansen , med glimten i ögat
klär han sig också i dennes skepnad. Jag nästan
hör hans röst artikulerad i den Ruinske skeppspojkens dröm: - En gang ska' vi sgu nok sejle til
Amerika!
Den intuitiva anknytningspunkten och kontinuiteten till skeppslivet visar sig bland annat däri
att Hans Ruins upplevelser på Kockums varv
skedde under samma solvarv som Einar Hansens
verksamhet som ledare för Clipperline tog sin
början på slutet av 1940-talet. Varje Malmöbo
identifierade sina drömmar om seglatsen på sund

och ocean med det smäckra kryssningsfartyget
"Stella Polaris" , en vit svala som beskådades av
många generationer vid sina besök i Malmö
hamn. Sjövärnskåren och sjöfartsskolan har i
Einar Hansen följdriktigt genom åren haft en
trogen mecenat.
Det konkreta intresset för hav och sjöfart
markerade också Einar Hansen i Allhems bokproduktion. "Svenska flottans historia" (1942-45)
blev ett pionjärverk, ett annat " Svensk skeppsbyggeri" kom 1963 med en slösande illustrationsprakt. Otto Lybecks bok om "Öresund i Nordens
historia" tillhör också denna produktionsgrupp.
Sven T. Kjell bergs bok om "Svenska Ostindiska
Compagnierna 1731-1813" (1974) är ett annat
exempel på hur seglandets nödvändighet resulterat i kulturhistoriska arbeten - författade av
lundabor!

8
För att återknyta till den axel mellan Lund och
Köpenhamn på vilken Malmö är belägen, så är
det tveklöst så att den i hög grad ratt karaktären
av ett styrkebälte genom de många insatser Einar
Hansen gjort för dessa tre stödjepunkter i vårt
närsamhälle . Åtskilliga representanter för lundaakademin har aktivt deltagit i produktionerna,
Lunds universitetsbiblioteks överbibliotekarier Gunnar Carlquist, Bror Olsson och Krister
Gierow tillhör de historiska exemplen. Senast har
Per Ekström från Allhem ratt stöd för den högtstående utställningskatalogen till fjorårets presentation av Lunds medeltida Liberie-skatter.
Lunds och Köpenhamns universitet har sedan
1970 i allt större utsträckning kunnat utveckla ett
samarbete med hjälp av den forskningsfond som
bär Einar Hansens namn och vilken varje år ratt
sina kapitalresurser förstärkta .
Ett strålande exempel på hur detta samarbete
också ratt nedslag i Allhems produktion är faksimileutgåvan av Peder Laurentsens "Malmo135

Allhems förlag och tryckeri vid N. Bulltoftavägen. Flygfoto.
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bogen" från 1529 - huvudkällan för reformationsverksamhetens förlopp i Malmö. Den utgavs i
faksimile 1979 , 450 år efter det den tryckts.
"Malm0bogen" var ett av de första tryckalster
som lämnat en press i Malmö, och den blev Einar
Hansens forskningsfonds uppvaktning till Köpenhamns universitet, som det året firade sitt
500-årsjubileum.
Det
var överbibliotekarie
Krister Gierow, som författade kommentaren till
den lilla i sig oansenliga skriften. Den kom på
något sätt att fa markera bokkonstens utveckling i
Malmö under 450 år från den danskfödde Oluf
Ulrickson till den danskfödde Einar Hansen . De
representerar en så frappant utveckling att Artur
Svensson reagerade på ett för honom typiskt sätt.
På omslagsfliken slår han fast: " Trycktekniskt
och typografiskt är volymen med sin kompakta
och litet grötiga design, sin vårdslösa rubricering,
sina må nga korrekturfel osv allt utom imponerande men räknas likväl av naturliga skäl till
Lunds universitetsbiblioteks klenoder". Så talar
man på en bokofficin som demonstrerat typografins evolution med åtskilliga ståtliga exempel.

Här hade också rederiet Clipperline sitt huvudkvarter. Marinmålningar och skeppsmodeller i
trapp hall och korridorer indikerade också denna
marina verksamhet.
Industrislottet "Allhem" ger emellertid inte
blott associationer till dess produktionslinjeverksamhter. Miljön inspirerade också till kulturella
äventyr. Einar Hansen kom med sina kulturella
intressen förankrade i regionen att här också se
dessa verksamheter exponerade i lokalern a på
Allhem. En aula eller samlingssal blev inte bara
ett forum för personalsammankomster, utan också för Rominstitutets vänner och andra kulturinstitutioner. Där kunde Einar Hansen med sitt
intresse för och kunskap om audiovisuell teknik
ge sammankomsterna effektfulla dimensioner.
På senare år har Einar Hansen och Allhem
lämnat Norra Bulltoftavägen för en av de gamla
patricievillorna längs Limhamnsvägen, där som
Bertil Widerberg uttrycker det i Malmö-bildverket
"läget är det bästa som staden har: med obruten
sikt över fälten och stranden och havet" .
Hit hjälpte Einar musikkonservatoriet, senare
musikhögskola n till goda lokaler. Nu är det andra
muser, som efter smakfull ombyggnad far njuta av
lokalerna.

9

10

Det växte i Folkhemmets anda på 1930-talet upp
ett industriellt lustslott, "Allhem", ute på Kirsebergs backar i östra Malmö. Här kom Einar
Hansen och Artur Svensson i flera decennier att
verka vid sina skrivbord. Härifrån dirigerades en
kulturinsats av stort format. Som malmöbor och
som lundensare visste vi det alla. Här fanns
tryckeriofficinen med en duktig, kompetent, lojal
och trogen kader av typografer - stolta över sin
yrkeskunskap och över att arbeta i ett företag med
de högt ställda mål som Allhem representerade.
Här hade Allhems förlag sin redaktion , sitt bibliotek och i en inre skattkammare bakom ekboaserade dörrar Einar Hansens växande boksamling.

Allhems bokutgivning, som upphörde 1981 ,
bildar också slutet på en epok i boktryckeriets
historia. Datasättning och offsettryck har skapat
en ny generation av tryckalster. Borta är rotogravyr, djuptryck och boktryck som krävde inte
bara hantverkets fulländning utan också den
utvecklade konstnärliga blicken och intuitionen.
När vi idag i utställnigen låter blicken smeka de
exempel på alster som under 50 års tid producerats på Allhem, så går associationerna igen till ett
"Drömskepp i torrdocka". Tekniken har idag gått
in i nya banor. Men bokutgivarna måste likt
skeppsgossen tro på de djä rva seglatsernas mål tro på Atlantis.
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Jag kommer då naturligen avslutningsvis in på
det boksamlande, som en man som älskar böcker
ser som sin käraste sysselsättning. Einar Hansen
har inte under sitt långa liv enbart givit ut böcker.
Han har också samlat på böcker. Tusentals rara,
vackra böcker som i dag står samlade på Fridhemsborg vid Sundets strand i Malmö. Och som i
allt som Einar Hansens handlingskraftigt företagit
sig har här för överskådlig framtid skapats ett
hem inte bara för denna boksamling utan också
ett fäste för kulturbryggan mellan Lund och
Köpenhamn. Här kan i framtiden forskare från
Lund och Köpenhamn mötas för att utveckla och
fördjupa förbindelserna mellan våra båda universitet till forskningens gagn - och här finns också
en naturlig arbetsmiljö för kommande professorer
i bok- och bibliotekshistoria vid Lunds universi-

tet. För några veckor sedan överlämnade Einar
Hansen till Lunds universitet en donation stor 9
miljoner kronor, som skapar förutsättningen för
en professur i bok- och bibliotekshistoria som
skall kunna verka från och med läsåret 1987 / 88.
Den donationen utgör inte bara ett mycket
värdefullt tillskott till humaniora och till bokvetenskapen i hela Norden. Den utgör också en
självklar hörnsten i hela det koncept beträffande
livsuppfattning, målsättning, regional förankring
och humanistisk grundsyn som är Einar Hansens.
"Navigare necesse est." Bokutställningen på
Lunds universitetsbibliotek visar vad som kommit
i kölvattnet med Einar Hansen vid rodret. Själv
har han lagt ut kursen mot framtiden. Lunds
universitet har fått sin Stella Polaris att både segla
med - och mot.

I något förkortad form anförande vid öppnandet av utställningen "Böcker från Allhem. Ett 50 års-jubileum".
Lunds universitetsbibliotek den 2 juni 1986.
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Släkten Gagge och Bunkeflo medeltidskyrka
AV ELSEBETH BAGER

När kaniken i Lund, Herr Niels Bunkeflo, dog
1346, hade han skrivit ett detaljerat testamente
och bestämt, hur hans ägodelar skulle fördelas.
Bl a gick hans boksamling till olika kolleger, hans
hästar till vänner och släktingar. Viktigt var
naturligtvis , att själamässor för honom skulle
hållas i Lund, i St Petri och Pauli kyrka i Malmö
och i Bunkeflo - inte bara för honom själv utan
även för hans föräldrar.
Herr Niels förefaller vara uppvuxen i Bunkeflo.
Han blev kanik i Roskilde i slutet av 1200-talet
och var 1299 ombud för ärkebiskopen Jens
Grand i de besvä rliga förhandlingarna med Erik
Menved . År 1307 hittar man Niels Bunkeflo som
kanik i Lund. Man kan förmoda, att hans släkt
bott i Bunkeflo från, minst, senare hälften av
1200-talet.
I sitt testamente gör han smärre donationer till
olika personer i Bunkeflo socken. Sedan en del
lösöre är fördelat, vill han , att hälften av vad som
återstår skall gå till de fattiga och hälften till hans
sanna arvingar. Han utser en släkting, Godrik
Jakobsen , 1 att tillsammans med tre präster sörja
för, att hans testamentariska bestämmelser utförs
så, som han förordnat. Godrik skall fa den bästa
talen i hans stall (som innehöll 17 hästar och 7
föl) och hans son skall också ha en häst.
Kaniken nämner även andra släktingar, tex
Cecilie, nunna i Börringe kloster, som skall ha
"min korkappa og overklaedning samt otte alen
linned och en halv mark penge".
För att kunna dela arvet måste arvingarna sälja
egendom. Fyra arvingar tar på samtligas vägnar
på sig denna uppgift. Det är av visst intresse att

Till Jens Andersen testamenterade han sin häst
"Blisgås" eller en "anden lige så god haest samt
mit sölbaelte".
Till Niels Gagge "min grå haest, som jeg
plejede at ride på· samt en hoppe (ett sto) med
dens föl".
Jens Andersens hustru , fru Bodil, fick ett stycke
"silketöj og hendes datter Luise det samme"
medan Gagges hustru far ett sto med föl och
dottern , Benedicte, "min kåbe og röde haette föret
med forskellige slags skind".
Magens Eriksen och Äge Jonsen, som han
kallar "mågar" och deras hustrur, som han benämner "niecer" blir likaså ihågkomna.
Dessa fyra , Jens Andersen, Niels Gagge och
mågarna Mogens Eriksen och Åge Jonsen företrädde arvingarna 134 7, när östra delen av Niels
Bunkeflos hus i Lund säljs till ärkebiskopen, herr
Peder (Peder Jensen av släkten Galen).
Niels Gagge tycks alltså ha stått Niels Bunkeflo
mycket nära . Antingen var de släkt eller också
har de vuxit upp tillsammans i Bunkeflo. Herr
Niels antyder ej släktskap med Gagge, medan han
noggrant preciserar flera andra som släktingar.

se, vilka dessa är, hur de står i testamentet och
vad de fick.

Niels Gagge den äldres och Niels Gagge den yngres
vapen.
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Troligen var Gagge barnd omsvän . Eftersom herr
Niels lämnade Bunkeflo vid 1200-ta lets slut,
våga r ma n kanske även placera in fam ilj en Gagge
i Vintrie frå n , i varje fall , mitten av 1200-ta let,
vilket gör, att de, när ombyggnad och målning av
Bunkefl o kyrka sker på 1400-talet, bör ha bott i
socknen i 200 år.
Från Niels Gagge den ä ld re till Niels Gagge den
yngre ä r det ett lå ngt hopp med osäkra mellanl ed.
Båda för som vapen ett av hugget björn(?)-huvud.
Den lågadliga släk ten Gagge var en av de ä ldsta
kända danska slä kterna och är hu vudsaklige n
förknippad med Skåne. Den fanns på flera hå ll i
sydskåne och vapenföringen tycks ha varierat.
N iel s Gagge den yngre va r gift två gånger: först
med Ingeborg (dotter till Torsten Simonson i
Kleva). I det ä ktenskapet föddes två barn. En
dotter, Johanne , blev nunna , en son dog späd.
Med sin andra hustru , Botild , hade ha n 3 döttrar
och en son. Endast två av döttrarna tycks ha uppnått vuxe n ålder. Dessa båda är de , lngeborgh oc h
Elna , som nämns i a rtikeln om kalkmålningarna i
Bunkeflo kyrka. (El bogen 1986 : 1, sid 25) Deras
fader hette alltså N iel s och ej Jens. Sammanblandning av dessa båda ma nsnamn före kom.

gången 146 7. Så ledes skulle man kanske våga förlägga ombyggnaden av Bunkeflo kyrka och kalkmå lningarna till åre n 1432-1467.
Elna Nielsdatter för i sitt sigill ett lejonansikte.
(I ett av kyrkans korvalv förekommer rosor och
sparrar.) Några medlemmar av släkten Gagge för
i sitt vapen ett halvt kvarn hjul. Så gör t ex grenen
i Skytts härad och den på Bornholm. På
1800 -talet hade släkte n i sitt vapen ett halvt
kvarnhjul och en sparre. Tanken går då onekligen
till den heliga Katarina, Bunkeflo kyrkas helgon ,
och till henn es symbol , kvarnhjulet. Här kan man
leka med olika förklaringar till släkten Gagges
förhållande till kvarnhjul och till valet av helgon i
Bunkeflo. All a försök till förklaringar kan vara
lika goda . De förblir dock än så lä nge endast
hypoteser.

Niels Gagge donerade ju 1432 fyra gårdar i
Malmö till ett alta re , som skall byggas i Bunkeflo
kyrka. Ombyggnaden av kyr kan är tydligen då
planerad , kanske redan påbö rjad. Niels Gagge dog
1446 . Hur gick det då med kyrkobygget?
Dottern Elna gifte sig första gången med T ruid
Jepsen Rosenspa rre och är 1446 ä nka efter sin
andre man Hans N ielsen . Som änka skänker hon
en gård i Malmö till Bunkeflo kyrka. Det är inte
omöjligt, att hon som änka har bosatt sig på den
gaggeska gården i Vintrie , a llra helst som Rosensparres barn i ett tidigare gifte fått arvet efter
honom och Hans Nielsen ej tycks ha haft större
egendomar. I och med detta antagande sku lle
hypotesen om kvinnoinflytande i Bunkeflo kyrka
få ytterligare fog för sig. Elna förekommer sista
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Släkten Gagges vapen under 1800-talet.

1

Godrik har ev också varit bosatt i Bunkeflo. Hans son
Jacob Godriksen omtalas 13 8 1 vara från Bunkeflo.
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Medlemsinformation

Stads vandring
Lördagen den 20 september 1986 företar Malmö fornminnesförening en stadsvandring i anslutning till
Svensk Bostadsmässa 86.
Samling sker kl. 13.30 i huvudentren vid Malmöhus, Malmö Museer, varpå utställningen "Om att
uppleva arkitektur" beses. Utställningen berör arkitektur och kulturminnesvård i Malmö.
Vi fortsätter sedan till Fischerrummet på museet och ser utstä llningen om byggmästaren och
uppfinnaren Eric S. Persson , hans livsverk och ideer.
Stegen ställs därefter till Kungsparken där en trädgårdsutställning visas varefter vi avslutar stadsvandringen med kaffe och kakor i Kungsparkens nyrestaurerade restaurang.
Programmet beräknas vara avslutat kl. 16.15 . Priset för arrangemanget är 40:- kronor. Anmälan om
deltagande i stadsvandringen och det avslutande samkvämet göres senast den 14 september å nedanstående svarskort. Anmälan är bindande.

Höstutfard
Malmö fornminnesförenings höstutfärd arrangeras i år lördagen den 4 oktober.
Samling sker vid Malmö Museers parkering kl. 12.45 varefter abonnerade bussar för medlemmarna
till Kronetorp vid Arlöv, Burlövs gamla kyrka och hembygdsgård och vidare till Gustav Pålssons
hus , som är under restaurering, i Käglinge by. Resan går sedan ev. till Naffentorpsgården i Bunkeflo
innan den avslutas med kaffe och kakor på restaurang Vega på Malmö Museer.
Utfärden beräknas vara avslutad kl. 17 . 15 . Priset för utfärden inklusive bussbiljetter och kaffe är 65:kronor. Anmälan till höstutfärden göres senast den 24 september å nedanstående svarskort. Deltagarantalet är begränsat till 100 personer. Anmälningarna registreras efter ankomstdatum. Anmälan är
bindande.

Söndagsforeläsningar
Under hösten arrangerar Malmö fornminnesförening två före läsningar i sin föreläsningsserie i
Skovgaardssalen, Malmö Museer.
Söndagen den 19 oktober 1986 kl. 14.00 talar fil.kand Per-Jan Pehrsson under rubriken "Parkernas
historia. Den offentliga grönskans framväxt i Malmö".
Söndagen den 30 november 1986 kl. 14.00 talar professor Kjell Åke Modeer under rubriken "Axel
Danielsson inför skranket. Tryckfrihetsåtalen mot Arbetets grundare".

Jul på slottet
Malmö fornminnesförening deltager även i å r med ett stånd för försäljning av föreningens alster samt
för information om föreningens verksamhet i Malmö Museers arrangemang "Jul på slottet" söndagen
den 7 december 1986.
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Burlövs gam la kyrka.

Burlövs prästgård. Kastanjen planterad 1854.
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Aktiviteter 1987
Bland de arrangemang som styrelsen planerar för 1987 ingår en serie "föreningsaftnar på museet". I
första hand kommer presentation att ges om aktuella stadsantikvariska och stadshistoriska frågor. En
av de första sammankomsterna i serien avses utvidgas till en "stadsmiljökväll" till vilken också andra
hembygdsföreningar och miljögrupper i vår region skall inbjudas att medverka.

"Minnen från Mal mö"
Ludvig B. Falkmans bok om Malmö från mitten av 1800-talet har nu levererats till de medlemmar
som beställt boken. De medlemmar som så önskar kan i fortsättningen köpa den på Stadsarkivet i
Malmö för 180:- kronor. Boken kommer också att finnas i bokhandeln.
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Burlövs prästgård, entredörren.
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Samuel Pufendorf som domare i Skåne 1676
Ett arkiv.fynd berättar
Av KJELL Å MODEER

1.
En rättshistorisk forskningsuppgift , som långt
ifrån är avslutad, är försvenskningen av rättsväsendet i de skånska landskapen 1645-1863 . 1 Ett
omfattande arkivmaterial bland annat i Skånska
generalguvernementskansliets arkiv måste analyseras innan denna rättsliga process - och dess
både rättspolitiska och rättstillämpande dimensioner - blivit klarlagd. Här skall med stöd av ett
arkivfynd en pusselbit i denna utvecklingsprocess
läggas på plats. Den indikerar hur rättstillämpningen från den svenska regeringens sida tidigare
än vad som hittills förutsatts styrdes mot ett övergivande av dansk och tillämpandet av svensk lag
och rätt i Skåne.
I fredstraktaterna, undertecknade i Roskilde
1658 och i Köpenhamn 1660, hade innevånarna i
de skånska landskapen garanterats att dansk lag
och rätt också fortsättningsvis skulle tillämpas i
deras territorier. Fram till det skånsk-danska
krigets utbrott i augusti 1675 respekterades garantiklausulen också i princip från svensk sida.
Genom krigsutbrottet ansåg sig emellertid den
svenska kronan ej längre bunden av några garan tiklausuler. Fältmarskalken och sedermera generalguvernören Fabian von Fersen kom också
mycket medvetet och konsekvent att flytta fram
de svenska positionerna också på det rättsliga
området under krigsåren. Ett sätt att påverka
rättstillämpningen utan att störa verksamheten
vid de ordinarie domstolarna med några påbud
eller påtryckningsmedel var att tillsätta special domstolar med särskilda uppdrag, sk. kommissorialrätter. Sådana dömande kommissioner förordnades normalt för ett särskilt mål , men de kunde

också erhålla mera vittgående och allmänna uppgifter. Kommissorialrätter hade förordnats redan
under Gustaf Otto Stenbocks tid som generalguvernör. Rättegången mot de tilltalade i den sk.
Malmösammansvärjningen 1658 är ett sådant
exempel. Då tillsattes en särskild domstol med
högt meriterade ledamöter för att ge domstolen
auktoritet. Det ansågs viktigt att statuera exempel
mot dem som bröt mot lojaliteten till den svenska
kronan. Det var således främst högförräderibrott
som avdömdes av dessa kommissorialrätter. Att
svensk lag skulle tillämpas vid avgörande av
sådana högmålsbrott ifrågasatte ej heller fredstraktaterna. Det är ett par exempel på hur dessa
kommissioner användes för att politiskt styra
rättsväsendet i Skå nelandskapen mot svensk rättstillämpning denna artikel vill visa.

2.
Det skånsk-danska krigets utbrott fick dramatiska
konsekvenser också för verksamheten vid det
nyinrättade Lunds universitet. I sigillet från 1666
visas, som bekant, ett liggande krönt lejon, som
med ena framtassen vilar mot en bok; med den
andra framtassen reser lejonet ett svärd. Sigillets
devis lyder "Ad utrumque paratus' ', beredd för
bådadera , dvs. både för boken och svärdet. De
första generationerna lärare och studenter vid den
kungliga karolinska akademien i Lund fick verkligen i bokstavlig mening leva upp till devisens
innebörd. Redan i januari 1676 hade två kompanier förlagts till staden , och i slutet av februari
ålades professorerna deltaga i att utrusta ett regemente knektar på 1.000 man.2
145

Samuel Pufendorf. - Koppartryck efter en teckning av David Klöcker Ehrenstrahl.
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I den uppkomna situationen ansåg sig professorerna oförhindrade att åtaga sig andra uppdrag.
Professorn i natur- och folkrätt vid den juridiska
fakulteten Samuel Pufendorf demonstrerade detta
genom att åtaga sig uppdrag i av Fabian von
Fersen tillsatta kommissorialrätter under 1676 .
Samuel Pufendorf var juridiska fakultetens främste och universitetets internationellt sett mest uppmärksammade representant under dess första
verksamhetsperiod . Sachsaren Pufendorf hade
efter en ganska äventyrlig karriär erhå llit Europas
första lärostol i tidens modeämne, natur- och
folkrätt, vid universitetet i Heidelberg 1661 . Han
kallades 1667 till en motsvarande tjänst vid det
nyinrättade universitetet i Lund. Pufendorf erhöll
sin fullmakt dagen före sina kolleger i den juridiska fakulteten , den 29 november 1667. Därigenom
markerades hans position som professor jurisprudentire primarius vid fakulteten. Han garanterades
också en betydligt högre lön än sina kolleger. 3
Under sina år vid lundaakademien kom Pufendorf att publicera sina mest kända arbeten, vilka
blev mycket uppmärksammade och som också
gjorde honom mycket omstridd. Med sin kollega i
fakulteten, professorn i romersk rätt Nils Beckman, hade han omfattande akademiska strider,
vilka slutade i det akademiska konsistoriet och
avgjordes till Pufendorfs fördel. 4
Genom krigsutbrottet uppstod naturligtvis
"flyktfara" för det unga universitetets professorer.
Skulle de stanna kvar och invänta fredstiderna
eller skulle de söka sig andra arbeten? Att hålla
dem sysselsatta med andra uppdrag blev ett sätt
att söka fördröja den processen. För Samuel
Pufendorfs vidkommande vet vi , att han i mars
1676 fick von Fersens förordnande att leda en
kommissorialrätt i Helsingborg.
Bakgrunden var följande. I oktober 167 5 utsågs
fältmarskalken Fabian von Fersen till genera/kommendör i Skånelandskapen, en uppgift han
innehade till han den 23 juni 1676 utsågs till
genera/guvernör. Fabian von Fersen kom formellt

redan innan han utnämndes till generalguvernören i praktiken att agera som sådan. Ett exempel
härpå, som också Erlandsson anför, 5 var att utse
Georg Andreas Donner till genera/guvernementsfiskal. Som sådan skulle denne agera och väcka
talan i mål mot kronan. Hans ämbete skall jämföras med det militiefiskalsämbete, som inrättades
167 5 och till vilket Michel Philip Breuer utsågs.
Han erhöll samma uppgifter som Donner inom
det militära rättegångsväsendet , och hans tjänst
uppfördes på generalguvernementsstaten 1676.6
Fabian von Fersen engagerade sig i fiskalernas
arbete och bevarade krigs- och kommissorialrättsprotokoll visar också vilken roll högförräderiprocesserna och andra mål rörande brott mot
svenska kronan spelade under von Fersens
ämbetstid.
I Helsingborg hade borgmästaren Eggert Elers,
avlidit redan 1667 . Hans änka Sophia förberedde
sig nu på att fly till Danmark. Färjekarlarna hade
rapporterat om hennes och hennes sons förehavanden. Man misstänkte att hon till andra
sidan Öresund redan fört över sitt lösöre samt
sina kontanter, sitt guld och silver, allt hade hon
redan "till fienden transporterat och sig jemte
sonen sig väl alldeles företagit haver, där i varande krigen att förbliva". Man hade beslagtagit en
stor järnbunden kista , som tillhörde henne . Dess
innehåll var emellertid okänt.
Guvernementsfiskalen Donner rekommenderade von Fersen att tillsätta en kommissorialrätt ,
som kunde upptaga både detta och ett annat mål
i Helsingborg. Den ordinarie domstolen kunde
inte utnyttjas. Båda borgmästarna i staden var
nämligen "interesserade - - - så att de intet der
på judicera kunna".
Fiskalen föreslog att professorn Samuel Pufendorf skulle utses till kommissionens ordförande.
Den 12 mars skrev von Fersen på sitt modersmål ,
tyska, till Pufendorf och hemställde att denne
ville åtaga sig att ingå i denna "Commissorial
Gericht" i Helsingborg. Till professorn i grekiska
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(och romersk rätt) vid universitetet Joachim
Buschovius, presidenten Bartholomeus Menth i
Landskrona samt rådmännen Otto Balltzersson
och Herman Sluter i Helsingborg utgick samma
hemställan om ledamotskap i kommissionen . 7
Några dagar senare ombads Pufendorf att åtaga
sig "das Pra:sidium beij gemelte Commission".
Saken skulle föredragas av Donner, och kommissionen skulle därefter sakens "egentliga beskaffenhet noggrant rannsaka (inqviriren) "und was vorkommet möglichste massen examinieren, die
Zeugen beijm Eijde und Scharffer Vermahnung
abhören" och slutligen avgöra målen med dom
("Sentiment"). 8 Särskilt angavs att "vederbörande
färjemän vid deras själs ed " skulle "examineras".
Kommissionen inställde sig i Helsingborg under
senare delen av mars månad. Den inledde också
sin verksamhet sedan de båda helsingborgsrådmännen i kommissionen hade ersatts av andra
ledamöter. Rådmannen Balltzersen låg för döden
och ersattes av borgmästaren i Lund Lars Tollsten. Rådmannen Herman Sluter visade sig stå i
"i svågerskap med Sophia Eggert Ellers", så rådmannen där Johan Andersson fick inträda i hans
ställe. 9 Den pufendorfska kommissionen fick
genom en skrivelse från Fabi an von Fersen den 7
april kunskap om innehållet i borgmästareänkans
järnsmidda kista. Han översände då det inventarium som landshövdingen Magnus Durell i Kristianstad låtit upprätta, sedan han på von Fersens
uppdrag låtit föranstalta om kistans öppnande . 1 o
Det kan idag inte återfinnas, och åven i övrigt
tiger källorna om hur kommissionens arbete därefter fortlöpte .

3.
Det skärpta politiska läget kom givetvis att tvinga
fram en ökad kontroll av högförräderibrotten.
Efter den danska militära landsättningen i Skåne i
juni 1676 blev denna kontroll särskilt nödvändig.
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Den nyutnämnde generalguvernören måste kunna
förlita sig på skåningarnas lojalitet. Danska trupper hade landsatts i Ystad den 25 juni 1676 och
några dagar senare, den 30 juni, landsteg nya vid
Råå söder om Helsingborg. Vid underrättelserna
härom beslöt konsistoriet vid Lunds universitet
att packa ned akademiens handlingar i en kista
och flytta dem till Malmö. Där kom arkivet att
förvaras i S:t Petri kyrka under kriget. Till den
bättre befästa residensstaden begav sig också ett
antal av de svenska och tyska professorerna i
Lund sedan universitetet upplösts. 11
Den 30 juli 1676 förordnade Fabian von Fersen
i Malmö en kommissorialrätt, som fick vittgående
befogenheter och för vilken uppgifterna var löst
formulerade . 12 Generalguvernören konstaterade
behovet av en kommissorialrätt: "Såsom här i
staden några sådana särdeles saker yppa, som helt
eftertänkeliga och av en farlig konsekvens synas
att vara , och för den skull helt nödigt är, att därutöver en tidig inqvisition uti ett rätt formerat
Collegio anställes". Det var inte någon speciell
händelse eller brottslig gärning som angavs för
kommissionen att avdöma, utan det var uppenbart behovet av att ha en instans som snabbt
skulle kunna ingripa som formulerade kravet på
en sådan kommission. Den inrättades "på det
man rätta sanningen må kunna utleta och sedan
därtill göra vad i sådant fall ske bör och såväl till
det gemenas bästa, som allas conservation och
säkerhet lända må". Det var en mycket representativ och kompetent samling kandidater till kommissionen som von Fersen då hade tillgänglig i
Malmö. Pra:ses (ordförande) i kommissionen blev
landshövdingen Augustin Leijonschiöld och han
fick tio assessorer vid sin sida. Av dessa var tre
professorer från Lund. Främst i ledet stod Samuel
Pufendorf från den juridiska fakulteten , men också två andra professorer fick säte i rätten . Professorn i romersk vältalighet Erik Elvedalius hade
varit med från universitetsstarten. Han utsågs till
professor i historia men kom efter hand att funge-

'

Den ed kommissorialrätten skriftligen avgav den 31 juli 1676 med Samuel Pufendorfs namnteckning (överst till
höger bland autograferna). - Edsformuläret återfinnes renskrivet som Bil. - Landsarkivet i Lund.

150

I

medel som Lag förmår" utnyttjades. Han föreslog
att "jämväl pina och tortyr här föredragas". Han
ville också personligen närvara vid förhandlingen
så att han , för att tala med hans egna ord, "medh
tienlige spörsmåhl" och "anden bewegelig maade
(kunde) bewege hendes hierter til sanferdig
bekiendelse."
Meckelburgh pläderade också för att svensk lag
skulle tillämpas i målet. Det fanns, hävdade han,
icke "om sådan casum" någon tillämplig regel i
den "Danske Lagen och Recessen". Och då
Malmö recess 1662 angav , att man i avsaknad av
danska rättsregler skulle tillämpa svenska, så
begärde han att hon skulle straffas enligt 29 kap. i
S Mosebok och 24 kap. i den 3 Mose bok, 16 vilka
stadganden enligt stadsfästelsebrevet till Karl IX:s
utgåva av landslagen 1608 "er for Lagh i dette
måhl approberet". Kommissorialrätten fick alltså
här upptaga ett allmänt brottmål, som en konsekvens av tidigare rannsakning rörande högförräderi.
Att von Fersen utnyttjade kommissorialrätten
som ett rättsinstrument med mera allmänna befogenheter framgår också av att den ålades att
upptaga också ett trolldomsmål till handläggning.
Den 6 oktober 1676 hölls på Malmö slott ett förhör som hade letts av den dåvarande generalauditören Christian Cassius. Den misstänkta, Karin
Månsdotter, var soldathustru under Hälsinge regemente . Hon beskylldes för att vara "trollkona"
och "att hava med 'fannen' spådt och omgängelse
samt bortförer till Blåkulla så gammal personer
som unga barn"., 1
Kommissorialrätten erhöll ett nytt konstitutorialbrev från generalguvernören den 19 oktober
1676. Hela "Julikommissionen" hade med något
undantag överförts till den nya kommissionen; det
var endast Thomas Jyde som hade ersatts av Erik
Isreus. Däremot hade den förstärkts med ytterligare fyra ledamöter, vilka alla hade särskild kompetens att avgöra trolldomsmål.Professorernas krets
utökades med medicinprofessorn Christopher

Rostius, och teologerna representerades av två
präster från S:t Petri, nämligen kyrkoherden
magister Niels Sörensen (Nicolaus Severus) och
kaplanen Wilhelm Laurenberg. Slutligen kompletterades rätten med borgmästaren Lars Persson
Törnschiär i Malmö. Till kommissorialrättens
notarie förordnades på nytt militiefiskalen
Michael Phillip Breuer. Domstolen fick makt att
noga "inkvirera, rannsaka, skärskåda och efter
Gudz och Sveriges Lag - - - avdöma" denna
trolldomssak. Kommissorialrätten sammanträdde
i Malmö den 27 oktober 1676. 18 Utgångspunkt
för deras förhandlingar var det tidigare förhöret.
"Sig emellan ventilerade" rätten därefter det upplästa förhörsprotokollet, och fann "rådeligt" att
först höra en soldathustru Ingrid Jönsdotter. Förhörsprotokollet angav, att den tilltalade angett ha
rest tillsammans med henne till Blåkulla. Den
tilltalade hade också "i helvitet sett" Ingrid Jönsdotter.

5.
På denna punkt i förhandlingarna avbryts protokollet. Liksom beträffande de tidigare angivna
kommissorialrätterna saknas bevarat arkivmaterial som belägger deras egentliga verksamhet. Det
bevarade materialet är emellertid i sig intressant ,
och sprider ljus åt generalguvernörens sätt att
rättspolitiskt utnyttja kommissorialrätterna som
ett verksamt instrument för tillämpande av svensk
rätt. De spridda bevarade kommissorialrättsprotokollen härrör från fler rättsfall än som här redovisats. 19 Ett bevis för att von Fersen betraktade
kommissorialrätten som en institution av mera
permanent karaktär är en skrivelse till "CommissorialRätten i Malmöe" den S juni 1677. Han
talar häri till de "godhe Männ som i den forne
rätten sutto, och ännu till en del är i denne bibehållna blevna" om hur han framdeles vill ha de
av rätten fällda domarna översända i samband
med att de presenterades för honom för "confirmation" . Tidigare hade rättens ordförande redo1S1

visat målet muntligen, eller så hade rätten överlämnat en "skriftlig relation över hela processen".
Då von Fersen beslutade om exekutionen av
rättens utslag var det viktigt för honom att i livssaker la ett ordentligt underlag för sitt beslut. Han
krävde därför att i fortsättningen praeses och två
av assessorerna i kommissorialrätten skulle upprätta och underteckna en sådan relation, som i en
kolumn framställde
"Fiscalis eller Actoris
Delation ", dvs. åklagarens yrkanden eller åtalspunkter. I en andra kolumn skulle anges de invändningar som i målet kunde göras mot åtalet
eller käromålet, "Rei Exceptio ", och i den tredje
kolumnen redovisades de skäl och omständigheter, som rättens utslag grundades på , "Causa?
cognitio ". Generalguvernören önskade således
fastställa mera permanenta regler för förfarandet
vid kommissorialrätten.
De bör i detta sammanhang noteras, att processen mot Jörgen Krabbe 1677 utfördes av en kommissorialrätt med militiefiskalen Michel Breuer
som å klagare. Då hade Fabian von Fersen avlidit
den 30 juli 1677 i sviterna av de skador han !att
vid försvaret av Malmö. Som viceguvernör inträdde Göran Sperling, och denne blev rättens ordförande. Nio svenska ämbetsmän utgjorde rättens
ledamöter. Det var "de förnämsta kungliga betjänter, dels adliga, dels andra redliga män som
vid den tiden fanns i Malmö". 2 Krabbe själv
reagerade mot domstolen och dess sammansättning. Han klagade över att han ställdes inför
denna specialdomstol utan att kunna utesluta
någon av ledamöterna. Enligt lag skulle mål
rörande majestätsförbrytelse dömas av kungen
själv eller av den högsta rättsinstansen , anförde
Krabbe. Dessutom brukade några adelsmän
knytas till domstolen; så hade ej skett i målet mot
Krabbe , vilket han som svenske kungens "vasall"
hade förväntat sig. 21 I det Skånska generalguvernementet hade man emellertid endast fullföljt den
linje som man hade slagit in på under von Fer-
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sens tid som generalguvernör. Kommissorialrätten
hade blivit en institution för brott mot trohet mot
den svenska kronan.

6.
Samuel Pufendorf och hans familj kom dock inte
fortsättningsvis att stanna kvar i Malmö. Han
lämnade Skåne för att tillträda sin tjänst som
rikshistoriograf i Stockholm.
Vid tre tillfällen under 1676 är det således
belagt att Pufendorf varit ordförande eller ledamot i kommissorialrätter med uppgift att döma
efter svensk rätt. Att sitta som domare är inte en
yrkesrollsutövning som hittills förknippats med
professorn i natur- och folkrätt Samuel Pufendorf.
De juridiska fakulteterna i Tyskland spelade
under flera sekler rollen som dömande instans .
Som sk. "Spruchkollegien" avgjorde de mål som
remitterats till dem för avgörande eller utlåtande
(responsa) från regionens domstolar. Också sådan
verksamhet var främmande för Pufendorf. I
Heidelberg hade han inte suttit i den juridiska
fakulteten utan i den filosofiska. Den juridiska
fakulteten i Lund hade ej påtagit sig en motsvarande uppgift. Pufendorfs deltagande i den rättsskipande verksamheten i Skånelandskapen sprider
således nytt ljus inte bara åt händelserna i det
Skånska generalguvernementet under det danskskånska kriget - det har också fogat en ry rad till
Pufendorfs meritlista , nämligen som domare i
Skåne 16 76. Om denna merit bidrog till att han i
maj 1678 erhöll fullmakt på häradshövdingeämbetet i Askers härad i Närke skall ej bli föremål
för bedömning i denna uppsats. Den tjänsten
avsåg emellertid endast att ge honom inkomster.
Han kom aldrig att fungera som häradshövding.
Det enda tillfälle då han i praktiken kom att
tillämpa svensk rätt var således i de Skånska
provinserna , vilka under rådande krigsförhållanden temporärt var befriade från fredstraktaternas
garantiklausuler.

NOTER:
1 Se härom senast: Kjell Å Modeer, Från dansk till
svensk lag. Kring uniformitetsproblemet i Skånelandskapen 1645-1683. Elbogen 1983 , s. 129 ff.
2 Jerker Rosen , Lunds universitets historia, Del I
( 1668-1709), Lund 1968, (Lund 1968), s. 64.
3 Kjell Å Modeer, Samuel von Pufendorf 1632-1982 .
Ett rättshistoriskt symposium i Lund 15-16 januari
1982. Rättshistoriska studier, Bd 12 , Lund 1986, s
IX ff.
4 Jan Eric Almquist, Samuel Pufendorf och Nicolaus
Beckman . En akademisk fejd på 16 70-talet. - Lychnos 1941 , s. 49.
5 Alf
Erlandsson , Skånska Generalguvernementet
1658-1693 och dess arkiv , Bibliotheca Historica
Lundensis XVIII , Lund 1967, s. 94.
6 Kjell Å Modeer, Generalauditörer och militiefiskaler
i Skåneland 1658-1756, Malmö fornminnesförenings
årsskrift 1967 , (Modeer 1967), s. 86.
7 G.A.Donner t. F.v.Fersen , Malmö 9.3.1676. Skånska
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myndigheter och ämbetsmän 1676-1677 (D lll
m:lO).
8 F.v.Fersen t. Pufendorfm.fl. 12.3 . 1676 o 17.3.1676.
SGKA , LLA: Konceptjan.-mars 1676 (A:20).
9 F.v.Fersen t.
Donner. Resolution 30.3.1676 p.2 .
SGKA, LLA: A:20.
1
F.v.Fersen t. Kommissionen 7.4.1676 , SGKA , LLA ,
A:21.
11
Knud Fabricius, Skaanes Overgang fra Danmark til
Sverige, Del III, Lund-Köpenhamn 1955 , (Fabricius
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SGKA, LLA: D 111 ba:3.
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Kommisso rialrättshandlingar i SGKA, LLA , D lll
ba:3.
5 moseboks 29 kap är Mose förmaningstal till Israels
folk; 3 moseboks 24 kap. innehå ller Herrens till
Mose meddelade straffiagar, vilka grundades på
talionsprincipen. "Och om någon vållar, att hans
nästa får ett lyte , så skall man göra mot honom ,
såsom han själv har gjort ; bruten lem för bruten lem ,
öga för öga, tand för tand etc''. ( 19 o 20 v)
Kommissorialrättsprotokoll i SGKA, LLA: D lll
ba:2. - Ledqmöter i " examinationen " var Mag. Jonas
Angelius, Erik Isreus, Magnus Lacander och fiskalen
Breuer.
Kommissorialrättsprotokoll i SGKA , LLA: D 111
ma:3 (Krigsrätters protokoll och handlingar).
Från 1676 bl.a. i landshövdingen A.Leijonschiölds
bevarade arkivhandlingar (Landshövdingen över
Malmöhus, Landskrona och Helsingborgs län , Koncept 1675-76 , A:34) odaterade koncept , bl.a. en
skrivelse till kommissorialrättens prreses och assessorer ang. prästen i Hörby Peer Jönsson (Somma r)
som "sigh uthi någre punkter grufweligen försett och
emot sin troohetzeed och plicht förgripit hafwer".
Fabricius 1955 , s. 124.
Fabricius 1955 , s. 132.
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Bil.
Wij , på Hans Kongl. Maij:tz wägnar, af Hans
Högwählb:ne Excell:s H . Feldt Marskalken och
General Gouverneuren Baron Fabian von Fersen
till detta Commissorial Rätt förordnade Pr:eses
och Assessores, Lofwa och swärja till Gudh , att
wij uthi dhenne Rätt wille rätt giöra, Saaksens
grundelighe beskafTenheet nogha ransaka och
inqvirera , Parthernas anbringande och förswar ,
bewijs och Skiähl wähl observera och i acht
tagha , och sedan döma efTter Sweriges Lagh och
Stadgar och wårt bästa förståndh och Samwete
och dhet eij låta för Mågsämia , fränsämia, willie
eller Wänskap, mycket mindre för Redhoga ,
Affwund eller Illwillia, eller och för Mutor och
Gåfwor skull, ingen saklöser giöra, som saaker

ähr, eller dhen som saacker ähr, giöra Saacklöser.
Jämwäll och af alt dhet , hwadh uthi desse saacker
passera eller föregåå , eller och afT Rätter sin
emellan sielff tahlas, proponeras och slutas
kunna, icke dhet ringaste yppenbahra, eller för
någo n Menniskia optäckia , mindre någo n EfTterrättelse om eet och annan gifwa, antingen til
Parterne sielf, eller till någo n annan , ehwem dhet
och ähr, och på hwadh Sätt dhet och skee kunna.
Så bedia Wij oss Gudh till Hielp , till Lijff och
Siäll , som wij dhetta trooligen hålla skole. Till
mehra Wisso underteckna wij detta med wåra
egne händher.
Datum Malmöe den 31 julij , Anno 1676
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Lars Ni lssons ga' rd nr 27
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'd .. ' - , xenska gården.
Ostergatan A .

v1

Danskt språk i svensk mun
AV

EINAR BAGER

Genom Roskildefreden 1658 hade de dansktalan-

undersåtar hemma i Malmö vid samma tid höll
på med. Min mormors farfars morfars far, han-

de Malmöborna fått svenska styvföräldrar. Enligt
överenskommelse skulle dock allt förbli vid det

delsmannen Lars Nilsson hade som synnerligen

gamla på så gott som alla områden och i språkligt

nybliven änkling förälskat sig i en ej fullt så

hänseende behöll Malmöborna sitt danska tungo-

nybliven änka, Anna Hansdotter Krutmeijer och

mål.

i

funnit sina känslor besvarade. Eftersom sorgetiden

slutet av 1670-talet blev det dock annat ljud i

var så kort, nödgades man se tiden an, innan man

Efter det danska återerövringsförsöket

skällan. Nu skulle det danska arvet i alla hänse-

yppade sin tilltänkta förbindelse utom för någon

enden röjas ur vägen. 1 skolorna pluggades svenska med en hotande färla som pådrivande kraft

av de allra närmaste och förutom något möte till-

rådbråkade danskfödda

sammans med andra släktingar hemma hos
änkans moder Anna Henriksdatter Berens , som

präster sina utläggningar på svenska. För det upp-

bodde i den efter hennes bortgångne man , kom-

växande släktet har väl denna påverkan snart satt

ministern Mårten Hanssen Torslow, uppkallade

och

på

predikstolarna

spår även i vardagstalet , men hur förhöll det sig

Mårtensgatan , tick de nöja sig med att växla små

med dem, som fram till denna tid uttryckt sig på

billets d'amour.

Malmödanska?

Efter några månader upptäckte dock Lars Nils-

Eftersom alla röster sedan länge tystnat, står
endast skriftligt material till förfogande för denna

son till sin stora ledsnad , att hans tillbedda icke
blott var en vän av brända och destillerade dryck-

frågas besvarande. Handlingarna från denna tid ,

er, utan även hade ett så rymligt hjärta , att där

domböcker, bouppteckningar, värderingar, inlagor

fanns plats för även andra än honom själv. Det

till myndigheter och hela raden är alla avfattade

blev avsked på grått papper, men den i sina för-

på svenska med endast fåtaliga danska olycksfall.

hoppningar svikna änkan stämde honom för bru-

Lyckligtvis har dock någon ytterst sällsynt gång

tet äktenskapslöfte och företedde som bevis hans

ett eller flera brev bevarats, som avsetts att läsas
av blott två ögon men som bevismaterial i rätts-

kärleksbrev.
Av särskilt intresse ur språklig synvinkel är, att

fall ställts till en hög myndighets begrundande ,

det tidigaste brevet i detta avseende helt skiljer sig

och brevskrivaren följaktligen struntat i att ge

från följande tre. Lars Nilsson hade sedan årtion-

sina tankar svensk form. De fyra små brev , som

den nödgats i olika sammanhang skriftligen ut-

nedan redovisas , synes särskilt väl åskådliggöra

trycka sig i svenska termer och när han nu vänder

skillnaden mellan det officiella och det talade
språket.

sig till sin hjärtevän , sker det av bara farten i

Året är 1712 och nere i Turkiet bejlade Karl
XII sedan ett par år till sultanen för att få en

tution. Sedan han förmodligen blivit utskrattad av
den glada änkan , kastar han den lånta dräkten

bundsförvant mot Ryssland , detta som en dramatisk , men ovidkommande parallell till , vad hans

och blir i fortsättningen sig själv. Därmed skulle
också frågan , hur försvenskningen påverkat

former , som om han uppvaktat en offentlig insti-
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gemene mans språk, vara besvarad. Ty lika självklart som det är, att svenska formuleringar enligt
påbud efter förmåga användes i skrift när så krävdes, lika orimligt är det, att en svensktalande
Malmöbo i skrift skulle översatt sina tankar till
danska . Lars Nilsson liksom de flesta äldre Malmöbor talade ännu 1712 sinsemellan ett tungomål, som föga påverkats av det nya herradömet.
Hade han i sitt tal använt ordet "mycket", skulle
det aldrig i skrift blivit "meget", lika litet som
"våra barn" blivit "vore börn" , för att blott
nämna ett par exempel.
Rollinnehavarna i detta lilla jeu a deux framträder också i olika andra sammanhang, varigenom en skarpare profilerad karaktäristik möjliggörs. Lars Nilsson var född 1661 , tre år efter
Roskildefreden, och av enkelt ursprung. Hans far
innehade en hästemölla på hörnet av Humle- och
Grönegatorna och efter hans död fortsatte sonen
till att börja med verksamheten här. Han rodde
dock snart upp sig, blev välbeställd handelsman ,
kyrkvärd och ledamot av stadens äldsta. Genom
förvärv av den s.k Axenska gården, den västligaste i Malmö stads nuvarande fritidskomplex vid
Östergatan, skaffade han sig en ståndsmässig
bostad . Som ett tecken på sonlig pietet får väl
tolkas, att han vid upprustningen av gården i
portgångens golv lät inmura en kvarnsten , en
påminnelse om faderns och hans eget tidigare
näringsfång. Här låg kvarnstenen kvar, tills för
några å r sedan , då den i samband med gårdens
restaurering tillsammans med annat skrot tyvärr
tippades ut vid Sjölunda. Sedan Lars Nilsson gått
ur tiden 1733 , sålde hans änka Engela Åkerholm,
hos vilken han funnit tröst efter ovan skildrade
misslyckande på giljarestråten, denna gård till
min farfars farfars far Haqvin Bager, som under
sina första tjugo år som handelsman bodde här.
Om Lars Nilssons tillbedda , Anna Hansdotter
har redan nämnts, att hon var dotter av komministern Hans Pedersen, efter vars bortgång 1674

modern gifte om sig med komministern Mårten
Hansson Torslow, död 1699 . Att styvdottern vid
upprepade tillfallen annekterat dennes efternamn
Torslow, underlättar inte särskilt utredandet av
hennes levnadsöden. Vid unga år trädde hon i
äktenskap med handelsmannen Göran Roth ,
ägare av en välbelägen gård vid Södergatan , och
när denne slutade sina dagar 1698, hade han
redan följande å r fått en efterträdare i handelsmannen Jöns Nilsson Krutmeijer. År 1710 hade
Anna åter trätt i änkestånd och efter det misslyckade försöket med Lars Nilsson dröjde det
ända till 1716 , innan hon i handelsmannen Erik
Kock fann en partner, villig att dela hennes öden.
Även denne sin tredje man hade hon överlevt
med tre år, när hon 173 7 slöt sina ögon för alltid.
Som facit av dessa torra fakta torde man kanske
våga förmoda , att hon varit fager under ögonen
och ägt andra behagliga . egenskaper. Att hon
också synes ha tagit hand om änklingen Lars
Nilssons små barn , såsom breven antyder, talar
även till hennes förmån .
När det lilla äventyret år 1713 hamnat på
rättens bord , återgår Lars Nilsson i sina inlagor
givetvis till svenskt språkbruk. Duellen mellan
Anna, som preciserar sina ersättningskrav , och
Lars , som i så fall vill ha tillbaka de ömhetsbevis,
med vilka han uppvaktat den tillbedda och som
han specificerar och vårdesätter, är visserligen
underhållande nog, men ligger utanför vårt ämne,
försvenskningen av språket. Omtänksamt lämnar
dock Lars Nilsson ännu ett litet bidrag på detta
område. Han avslutar en uppräkning av Annas
bedrifter med , att "dessa omständigheter mitt
hierta till henne ändrat och förkylt " . Den förkylningen hör nog inte hemma i Sverige.
Utan att vilja brista i tillbörlig vördnad för en
aktad förfader anser jag, att Lars Nilsson genom
sina små, intima brev lämnat ett så viktigt bidrag
till lösningen av ett språkligt problem , att de bör
återges in extenso.
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Min lille Mamme!

hielp kommer till dig i dag eller i afton , du wet ,

Jag åstundar långt heller at städze tala med dig

wähl hwad iag mener, iag war hos min Swer

än skrifva men iag moste nu så hafva tålamod, till

Moder rett nu, och sagde till henne, at iag war

dess Gud vill desse weckor till Juul blir gångne ,

hos dig i afton , hun lafwer till at bli på folcke

då iag sedan intett skall undse mig för någon at
komma till dig Min hjärtans lille Mamme, iag

wijs. Jag wil tala med dig om all ting när Gud
will iag kommer till dig, iag befaller dig mäd dine

beder emedlertyd at du äst intett otålig, at iag

små barn i Guds beskydd och lefwer din huldeste

intett kommer till dig så oftaz som iag wille, thi

och trogneste wän till min död

fast iag intett kommer till dig är du likawäl aldrig

Malmö d. 28 october 1712

af mine tanckar och ingen skall skillje oss åth
förän döden kommer. Om iag skulle aldri någon
tijd hafva annat till uppehälle än watten och

Lars Nillson
P.S. som du skref du skulle blifwa min bästa
hustru, skall iag och bli din bäste man.

bröd, eller (emot all förmodan) der Gud skulle så
behaga at iag icke närmare skulle hafva till födan,
utan iag skulle taga dig vid min hand och tiggia
min föda , det Gud dock förbjude , skall iag ändå
aldrig öfvergifva dig. lag tror min Gud wähl, at
han sörger för oss, thi han hafver alla dagar haft

Min lille allerkiereste tös!

en faderlig omsorg om mig, så troer iag och han

Jag undrer hvadh din lille tös giör men du intet
var i dagh i kircken, om intet du gaar i kircken i

giör ännu , thi han är en trofast Gud , som hiellper
sine barn, som hoppas på honom. Wora barn

aften saa skall ieg komme med en stoor kepp och

skall wor Gud wähl försörja, iag beder dig min

slaa dig medh, och du daa will gaa in om dörren

lille Mamme och aldra käreste siähl , at du giöm-

till kiära moders, saa skall ieg möde dig der naar

mer denna lappen at ingen får see den och förvarar till et fäste till wijdare, iag befaller dig min

bönen er ude. leg ville gerne gaa nu på stunden

lille Mamme och aller käraste siähl med wore

och Rådh , ieg skall ve! ellers, om Gudh under

små stackars omyndige barn den högste Guden ,

helsen faa den eren tale med dig lille tös i aften,
om ieg viste den icke ville skicke patrullen efter

hwilka iag aldrig skall till min dödstund förlåta ,

hiem till dig men iag for intet for Borgmästare

hwarmed iag och städze intill min död lefwer din

mig, men iag beder dig, att du försvarar mig om

trogne wän och allerhörsamste tiänare

den kommer. lag vill tala med dig i afton om min

Malmö d . 20 october 1712.

dreng, han var allt kommen i aftes, naar ieg kom
Lars Nils

hiem. leg tror ve!! intet andet, enn du jo haer
helsen. Helsa mine små börn och for-get dig intet
sielf, hvor med ieg till min sidste dödstund lefver
din allerbeste och kiereste ven och allerhörsomste
Tienere
Lars Nillson

Min lille Engell!

Malmö d. 17 november 1712.

Jag hafde nu bod hos din moder och spurde,

P.S. Kommer du till k. Moder och Swäger

hvor det stod till hos dig och hun swarede allt
wähl, hvor ofver iag blef ganske glad, Gud lade

Marten for än ieg, så hels dem fra mig saa ve!
som den lille töseungen din och min dotter Helle,

alltijd så were, iag lader dig wide at iag mäd Guds

lef al tid uell
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Min lille tös och allerkiäreste siä l!
leg beder tig, at duu för Guds skull intet tänker
paa dett andre , thi naar ieg eftertencker, kan dett
intet were saa meget och kunne were lige meget
om dett war Ell efve hundrede daler, som dett
intett kan vere, thi saa skall ieg gierne betale hve r
styfver och våre smaa stackers umyndige börn
skall medh Guds hielp faa lige meget. Vor Herre
hielper oss och vore börn lige fult , ieg haar intet
haft och min Gud haar lige fult hielpet mig, ieg
sörger intet , vor Herre forse er ve! offeret, allene
du will girve dig tillfredz , på dess wore owenner
icke ska ll faa si n glädie , der för wer kun du
kappekeis 1 och köb saa meget korn, som duu kan
fåå. leg taler ve! med dig (i) afton men ladh mig
intet see dig saa bedröfvedh , som du war i aftes ty
der som du är saa bedröfved gaar ieg strax fraa

KÄLLOR:
Rådhusrättens dombok 17 14 23 / 5 o. 30/ 8
Råd hu srättens dombok innel. handl. 17 14 15/ 5
Lektor Hans Ersgård har välvilligt kontroll erat avskrifterna.
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dig igen. leg befa ller dig min lille tös medh våre
stackels smaa omyndige börn den högste Gud och
lefver till min död din beste och trogneste ven
sampt hörsamste tienere
Lars Nills
Malmö d. 2 December Anno 1712 .

Sammanfattningsvis kan man förmoda , att
Malm öborna under en lå ng övergångsperiod begagnat två språ k, svenska, i alla officiella sammanhang, framför allt skriftliga, danska som sa mtalssprå k. Först stegvis och i en takt, som å lder
och samhällsställning bestämde, har de båda
språken smultit samman och blivit det malmöitiska tungomå l, som är en så egenartad variant
av hjältarnas språk.

NOT:
Ung. orubblig.

Ur Sophie Falkmans minnen
REDIGERADE

Av

IVAR FALKMAN

Generaldirektören Ludvig Berckhan Falkmans
"Minnen från Malmö " ger initierade och intressanta inblickar också i den Falkmanska familjens
historia. Ludvig Berckhans yngre syster Sophie
(1813-1904) har också efterlämnat självbiografiska anteckningar. Sophie ingick 1839 äktenskap

med I :e lantmätaren i Skaraborgs län Erik Herman Rosen . Hennes anteckningar bevaras numera
hos hennes sondotterson Nils Rogberg, Stockholm. De valda delar ur självbiografin som här
återges har redigerats av Ivar Falkman , Stockholm.

Jag föddes den 29 september 1813 i Malmö i
en stor gård vid Öster- och Mästernilsgatorna
samt Sankt Petri Kyrkoplats. Gården , numera
riven, kallades Falkmanska gården , en följd av att
den ägts i många år av någon medlem av vår
släkt. Först min farfar , borgmästaren Henrik (2)
Falkman , sedan av min far, Henrik (3) Falkman
och sedan av min farbror Hans Aron Falkman ,
sedan av dennes måg överjägmästaren Jan Sjöcrona och till sist av min yngsta bror August
Robert Falkman.
Mina föräldrar voro handlanden Henrik Falkman och Lovisa Gadd , gifta sedan den 8 oktober
1803 . Min far hade !att en för sin tid ovanlig
bildning, även vistats utomlands , bland annat i
Frankrike 1792-1 794 , och var skicklig i både
franska , tyska och engelska språken . Min mors
uppfostran var rent praktisk. Någon skolunderbyggnad hade hennes far ej bestått henne , men
hon hade ett gott huvud och mycken lust för
läsning och musik. Till det förra måste hon
smyga sig; lärde dock själv tyska språket med
tillhjälp av ett gammalt lexikon och tyska handelsmän , som besökte hennes far, Mathias Gadd i

Malmö, även han handelsman , språkade gärna
med den muntra flickan. Ett litet klaver fick hon
en gå ng, så stort att det stod på ett bord , och på
detta instrument lärde hon sig spela ganska bra.
Fiol lärde hon sig själv att spela och i yngre da'r
spelade hon även cittra och detta instrument blev
skänt till ett museum i Malmö.
Sådan styrka, sådan kärlek for make och ba rn ,
som min mor visade under de för min far så
utomordentligt svåra åren , som följde efter hans
ekonomiska ruin 181 7-1820 , finnes hos la och
make och barn glömde det aldrig. I anledning av
denna omstörtning i hemmet kom jag då, ett fyra
års barn , till min farbror Jacob Falkman , som vid
den tiden var barnlös och gift med min mors
syster. Till honom följde ock min äldsta syster
Katrin-Margret och ett par år senare min andra,
tidigt bortgångna syster Gunilda (lida). Min farbror Jacob bebodde en utmärkt vacker egendom
Kronetorp , belägen en halv mil från Malmö. Min
farmor - Lovisa Borgström - bodde även på
Kronetorp. Hon var en sådan god människa och
älskade oss barn ända till svaghet. Jag tillbringade
min mesta tid inne hos henne, mest lekande med
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en pall, som jag fann mera nöje med att kluta ut

yngre bröder voro. Vår äldre broder Johan stude-

till barn och bära till sömns, än riktiga dockor,

rade juridik i Lund och arbetade senare på ting i

som jag kunde la. En riktig högtid var det, då
man kunde få titta på farmors många grannlåter,

Blekinge. Vi hade mycket roligt om somrarna, då
man kunde vara ute i trädgården, men var det

förvarade i en vacker träask, rödmålad och med

den årstid, man skulle hålla sig inomhus, så var

granna rosor på locket. Här voro hennes många
nipper förvarade. Den snälla gumman lärde mig

det att hålla sig tysta och anständiga. Gärna hölls

så många böner och jag tror icke att jag glömt
någon av dem. Ack, om hon blott fått förtroendet

drängen , om han satt vid spisen och vände stekspettet. Gås eller gris stektes där alltid på spett.

vi i köket att språka med hushållerskan eller

la lära mig läsa , det hade säkert gått lätt, såsom

Ingen var rädd att äta sådan fet mat om aftonen

det bort vid fyra års ålder, men den undervisning-

och vanligen någon sorts gröt ovanpå och så

en åtog sig min moster, som var sträng och allvar-

bakelser. Dessa voro alltid insatta i mormors

sam. Om lektionerna icke började med tårar, så

stora skåp, på vilket dörrarna voro prydda med
stora, runda utskurna hål , varuti man tittade for

slutade de sällan utan att sådana gjutits. Sockerbitar eller kaka till uppmuntran kom icke i fråga,
utan ville det icke gå, så var det blott att påminna

att la skåda härligheterna så fort det kunde bära
sig åt.

om " vad som satt bakom spegeln". Således, ingen

Varje Påskdag voro vi hos morfars och alla

glad tanke förrän lektionen var slut och man åter

kusinerna Gadd . Vi trillade då ägg, ett sorts spel

satt inne hos farmor igen.

med färgade , hårdkokta ägg, som jag tror endast
är brukligt i Skåne. Man lägger en takpanna i

Så fortgick det ett år, men sedan min kusin
Louise slutat sina studier skulle jag hos hennes

sluttande läge och så klappar man sand ovanpå.

guvernant intaga hennes plats. Louise var dotter

Däri lägger det ena barnet efter det andra sina ägg

till min farbror , lagmannen Hans Aron Falkman.

att trilla ut på golvet och när då några ägg stöter

Hennes mor, Margareta Suell , hade dött kort efter

samman, är de vunna. Mormor hade så ovanligt

barnets födelse , och även Louise uppfostrades
därför hos farbror Jacobs. Nu blev det ännu

vackra ägg, röda , himmelsblå och ljusgula. Alla
barnen fingo lika många ägg och dem tog man

svårare for mig, ty guvernanten var så häftig. Jag

med sig hem , dels att trilla och dels att äta när

hade varit ett livligt och muntert barn , men nu

man ville. Sådan frihet satte man värde på.

låg jag om aftonen och grät och önskade få dö.

Ja , Påskdagen var rolig, men Julafton var ändå

Farbror Jacob var dock själva godheten mot oss

mycket roligare. Många klappar fingo vi , ty släk-

alla , alltid vänlig och glad med oss och såg vi
honom någonsin sitta ensam i ett soffhörn, voro

ten var stor och så voro vi vid julen alltid med
alla Falkmans , som vi tyckte så mycket om, både

vi icke sena att skocka oss kring honom. Den

de gamla och de unga. Så var det och så blev det

kära farbroderns födelsedag inträffade den 21 maj

alltid. Annandagen alltid hos farbror Niklas , där

och då fick man en extra fristund dagen förut for

Henrietta blev min särskilt goda vän. Med farbror

att plocka en mängd blommor, som växte ute i

Niklas fick vi gå på annandagjul assamblen på

parken och så på själva fodelsedagen , då det
bands kransar och kläddes i hans rum. Jag har ett

Stora Knutssalen i Malmö, en allmän barnbal,

minne av att jag en gång stod vitklädd på hans

alltid med samma vita klänning, så länge den var
stor nog. Sedan fick den gå i arv till systern.

skrivbord med en krans att sätta på hans huvud.

Sockerduks (cambric) vantar och dito skor, eller

Varje söndag eftermiddag hade vi nöjet la resa in

de , som hade bättre råd, vita skinnskor. Där

till Malmö , till morforäldrarna, där även våra två

dansade man alltid i tre qvadriller i den långa
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sa len. Den översta endast societet , den mellersta

kron a n a v bruden . Det gick så till , a tt a ll a flick o r-

vem som helt och den nedre mest barn. Fjärde

na da nsade krin g bruden , som då m ed förbundn a

dag jul börj ade å ter läsninge n , dock m ed den

ögon skulle sätta sin gröna kron a på någon i

skillnaden , a tt vi sluppo a rbeta därm ed eft e r

rin ge n. De n , som fi c k kronan , skull e b li den i

mörkrets inbro tt till efter trett o ndagen.

sa mlinge n , so m hä rn äst skull e stå b rud . Se' n
skull e a ll a her rarn a sky nda fra m fo r a tt ta'

Detta va r vinte rn s nöj en . Om somma ren va r
m ycket frä mma nd e på det vackra Kronetorp . Jag
såg

där

na mnkunniga

mä n ,

så som

T egne r,

Re uterdal , T o m a nd er, domproste n M elin m .fl.
Nä r dessa hade ba rn och un gdo ma r med sig, fin go
vi fritt frå n läsnin ge n och sl uppo ut. Färde n togs
då vanligen till He lenelund , ett-"'litet stä ll e, som
fa rbror Jacob a rrenderad e oc h som låg intill
Kronetorp . På de ägorna fann s två stora så ka llade ä ttehöga r, ovanligt sto ra. Den e na va r utgrävd med gå nga r runtomkrin g och urholkad so m
en grotta m en den a ndra va r o rörd och nu var det

brude n , såsom nu hörande till de m , me n fli c ko rna skull e icke vilj a slä ppa henne oc h så blev det
sto rt tumult och jag minn s ännu min för vå nin g
a tt se m oster m ed i såda nt stoj . N u bl ev det
herrarn as tur att slåss o m brudgumme n och det
gjorde de så våldsamt , så de nära kund e ha strypt
hon o m. De gifta he rra rn a skull e doc k segra och
de b u ro då brudgumm en i trium f på sina a rm ar,
dä rvid ha n vinkade fa rvä l å t un ghe rra rn a. Ja g ha r
nedskri vi t detta , t y det ka n vara ro ligt a tt minnas
såda na ga ml a bruk , vilka nu , li kso m det a tt
brude n s kulle ge va r och en av sina ma rs kalk a r

vå rt nöj e, a tt seda n man med m ycket bes vär
krav la t sig upp till spetse n , trilla tynta ned fö r

ett av sin a strumpeba nd , äro bo rtl agda .

e ll e r sätta sig på huk oc h å ka på fött e rn a ä nda
ned , alltid på sa mma kan a, så den blev a lldeles

a nn a n gå rd på a rrend e, Arlö f, dä r n u ä r anl agt

brun och gla tt som is , och a ldrig växte dä r gräs
ell e r ljung på de n ka nan .

socke rfa brik och j ä rnv ägsstation , (n edbrunn e n
1907). Min far fi c k öve rtaga denn a gå rd. m en då
den b ytte äga re , mås te han lämna de n 1824. Min

182 3 de n 11 dece mbe r hade min ku sin Lo ui se
bröllop med ö verjägmästa ren Sjöcrona.

Nä ra Kron etorp hade min fa rb ro r Ja cob e n

De nn a

stora högtidsdag, det forsl a bröllop jag sett , ha r

m or hade de tre, fyra se naste å ren id ka t minutha nd el, va rmed hon var väl fört roge n sedan sin
barndom.

Denna bod skötte ho n uta n annat

a lltid stå tt t ydli gt for mitt m in ne frå n den stund

biträde än sonen Lud vig och en drä ng for de

jag satt oc h åsåg hur brude n kl ädd es. Jag minns
min plats i e n fonsterni sc h , dä rifrå n jag åsåg

t yngre gö rom å len . Lud vig hade ho n sj ä lv lä rt laga

ceremonien , vilke n på mi g gjo rd e ett djupt in-

s kodo n , vi lket ha n ock gj orde å t a ll a barn e n .

tryc k. Till m in förvåning kund e jag icke lå ta bli

Ha nd eln hade gått bra, föräldr a rn a had e någ ra
tuse n kron o r i spa ra t ka pital och kund e taga e n

a tt grå ta , då jag trott det skull e vara så rol igt. Det

stö rre gå rd på a rrende , Widtskö fl egård , lyda nde

va r ett stå tli gt pa r, han i sin vackra , ljusgrö na

und e r T ro lle holm s fid eiko mmi s i T o rrl ösa soc ken

uni fo rm m ed guld , och ho n , något ö ve r 18 år, i

i Skå ne. Å r 1824 hade farbror Jacob fl ytta t t ill

vit siden kl ä nnin g med hög bå rd och stora bl o mm o r över kj o len. Jag minn s de t vackra middags-

öve r dett a stora god s. Ic ke a llen ast vi tre sys tra r,

bo rdet m ed sin tempel ka ka , nu kall ad kro ka n ,

som va rit på Kron eto rp. fl ytta de m ed , ut a n ä ve n

nöjd med att de nna bröts ned i det rum , dä r vi

vå r yngsta syster A ugusta , fodd

ba rn sutto oc h a tt fl e ra bita r fl ögo ut öve r go lve t,
vilka vi fin go. På a ftonen gic k a llt muntert till.

å tföljd av a mma , e nä r m o r s kö tte boden . till
Troll e ho lm , där vi vo ro kvar till hösten . då

Det var då ett bruk att , som d et kallades, da nsa

förä ld ra rn e togo e m ot Widts köfl egå rd.

Troll e ho lm så som exce ll e nse n Bo ndes fö rvaltare

1823 , fö ljde ,
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Att fl ytta frå n Kronetorp var icke så ledsamt ,
men att skiljas vid min kä ra farm o r kostade allt
på. H o n fl yttade nämlige n icke med till Troll eholm , uta n till fa rbror Niklas i Malmö , dä r ho n
mottogs festligt med verser skrivna a v bror Ludvig. Svå rt var det ä ven a tt skiljas frå n kusinerna i Ma lmö, men på Troll eholm fin go vi sna rt
mycket roligt. Guvernanten blevo vi sna rt av med
och moster var ge nom sjukdom urstå ndsatt att
hå lla e fter oss oc h vi fin go däri ge no m m yc ket
frihet. Dä r var m yc ket folk på en så stor gård oc h
vi had e vid må ltiderna oc h på led iga stunder
m ycket muntert . Vi skull e visserli ge n a rbeta vissa
tider under handledning av vår ä ld sta syster
Katrin-M a rgret , men då ho n även hade a nd ra
syss lo r, bl ev inge n rikti g ordnin g på den undervisnin ge n. På hösten kom ett äldre fruntimm er,
som skulle hjälpa moster och samtidigt se till oss ,
men vi hade mer nöje ä n n ytta a v henne , ty ho n
var en ga mmal to ka och bl ev icke lä nge kvar. Då
moste r dog 1825 fin go vi ko mma till vå ra förä ldrar på Widtskö fl egå rd , dä r vi tillbringade fl era
båd e lyckliga oc h n yttiga å r och vid mogna re
å lder har jag kunn at förstå , hur m yc ket vå r fa r
måste ha njutit av a tt å ter ha ett eget hem med
sina ba rn omkring sig.
Jag va r mina syskon mycket tillgiven med
undantag av den ä ldste systern Katrin-Margre t, ty
vi vo ro va randra så o lika till lynnet oc h som vå r
lä rarinn a tog hon sig välde över oss . Feriern a i
Lund , under vilka mina bröder voro hemma ,
vo ro a lltid mina gladaste daga r. Bi·o r A ugust va r
då min kä raste bror, endast två å r ä ld re ä n jag,
lekte ha n a lltid med mi g oc h syster lida och vi
hade m yc ket roli gt till samm a ns. Vi hade en liten
trädgå rd och han kunde hugga och tä lj a så vi fi ck
staket dä romkrin g. Vi gjorde oss en begravnin gspl ats fö r djur, so m vi funn o döda på gå rden . Vi
buro dem i process io n och ha n gjord e monument
vid grava rna , på vilka vi skrevo verse r. August
gj orde en teater ov h vi gjo rde kuli sser till sa mmans, dels a v ta peter och dels må lade vi med frå n
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tapeterna avskra pad färg. Penslar gj o rde vi sjä lva,
till s vi blevo nog lyckliga att få fårglåda med
pensla r. Nästa n alla aftn a r under julferierna uppförd e vi med pa ppersdoc ko r feeri er på denna lilla
scen och jag begriper icke nu hur vi kund e va ra
så uppfinnings rika och ha så m yc ket att p ra ta om.
Vi hade under tiden på Kroneto rp sett m yc ket
spe kta kl er, ty farbror Ha ns Aron hade a lltid
abonnemang på en hal v loge på teatern då skådespela rtrupp låg dä r. Logen var fö r tre personer
och ett barn fi ck följa med på köpet och det var
vanli ge n Katrin-Margret och jag va ranna n gå ng.
August kom med va rj e gå ng, ty ha n spelade fiol
för en herre i orkestern oc h erbjöd sig alltid bära
upp ha ns fioll åda.
Men barnd o mså ren il a bort , och så bl ev ock
slut på vå ra ba rnsliga leka r. Mina yngsta bröder
gingo in vid la ntmäteri et och då kom August
lå ngt bort frå n hemmet, så ha n endast var hemma
vid julen. Bro r Ludvi g va r däremot på Trolleholms stora gods hos kommi ss io nslantmä ta ren
Å hrberg, som va r an stä lld där och sedan 182 6
förl ovad med min äldsta syster Ka trin-M a rgret.
Hade j ag lekt mest med och hå llit mig mest till
August som ba rn , så bl ev Lud vig min un gdo ms
fört rogna , min rådgiva re och en ova nlig syskonvän ska p rådde mellan oss. Då vi icke mer kunde
vara tillsamma ns, uppstod mell a n oss en fliti g
brevväxling oc h han s b re v utgj o rd e för mi g en
rikti g skatt. Ännu har j ag icke haft hjärta att göra
mi g av med de m , ehuru jag brä nt de flesta brev
jag fi ck frå n mina flick vä nner.
1830 blev min äldsta syster svå rt sjuk och jag
skötte henne och dä rvid mildrad es det förut
mind re goda förh å ll a ndet mella n oss. Hon va r
ova nl igt rikt begåvad, kvi ck, musika lisk och hade
en prä ktig röst, skrev fö rträffiigt både vers och
prosa , men ho n förstörd e a llt hon skri vit. Endast
en dikt, henn es sista , ha r vi kva r, den hon ka llat
" fant as ie af en sjuk". Den är djupt tragisk. Men
jag minns en a nna n, muntrare epi sod frå n denna
tid . H ennes lä ka re hade en vacker så ngröst och

hon bad honom fl era gå nge r sjunga, vilket han
ock oftast gjorde, men en gå ng, då han ic ke ville
sjunga , sade hon ; - doktor Löfström tjock och la t,
gillar ej at t sj unga. Men när det gä ller vin och
mat , då brukar han sin tunga. - Om mi g rimmade
hon : - Sofia är en liten flicka , vill ej gä rn a ogift
dö. Men ho n har en tommer fick a, och mann en
vill ha en riker mö. 183 I på hösten blev hon gift med sin un gdom s
kärl ek, lantmätaren Karl Erik Åhrberg, den hon
älskade med hel a styrka n av sin livliga själ. I
september 1832 födde hon en gosse vid namn
Carl Mauritz, sedan var det ett j ä mt gåe nde mot
död en , som hon ivrigt efterlän gtade och som inträffade pås kafton 1833. Ca rl Ma uritz av led 1864
på ett kri gslasarett i Nord Amerika såsom artilleriofficer i det amerikanska frihet skriget.
Å ret 1830, vid I 7 å rs å lder, såg jag för första
gå ngen den man , som senare bl ev min ma ke, Erik
Herman Rosen , som legat i Stockholm oc h läst
till lantmäteriexamen till sa mmans med min bror
Ludvig. Efter examen bad han Ludvig söka skaffa
honom plats i Skåne, att kan kunde lära kä nna
det landska pet , lära känn a Ludvigs familj och
fortsätta be kantska pen med honom sj ä lv. Pl ats
fick han hos lantmätaren von Hackewitz, som
hade en brorson so m medhjälpare och en ga mma l
löjtnant som inn eboende. Dessa tre herra r, ogifta
alla tre och bosatta endast en liten bit från mitt
föräldrahem , kommo ofta på besök för a tt spela
vira med föräldrarna och den yngre brorsonen för
att prata bort en stund med flickorna och så blev
det ju nat u rligt, a tt Rosen skull e följa med . Hade
det ej varit för det nära gra nnskapet och oss, hade
ha n ej a ntagit pla tsen hos von Hackewitz, ty ett
hem förut a n fruntimmer var för honom intet
he m . Seda n Rosen kom på orten hade det bli vit
sedvänja , att om söndaga rna a lla un gdo mar i
grannskapet alltid skull e vara tillsammans, likasom på a ndra helge r. Med alla var han du , ha n
var fri och ogenerad , rikti gt retsa m ibl and , men
blev aldrig själv retad. D et föreföll som om han

hörde till oss. Vilka upptåg han än tog sig före ,
försvarade jag ho nom a lltid mot a ndra , so m
kl a ndrade honom. Han brukade t.ex. springa omkring och nappa näsduka rna frå n fruntimren , nä r
de sirligt sutto kring vägga rna med händerna på
knät och näsdukarna hä nga nde däri. Ha n hatade
all ste lhet , sirlighet och kruserlighet , ville ej gärna
kyssa de ä ldre da merna vördnadsfullt på ha nd ,
såsom den tidens sed var.
1831 blev ett sorgligt år i mitt hem. M in
stac kars far har för det å ret tecknat i en al manack: - det olyckligaste året af min lefnad . - Det
var det tredje på varandra följ a nde mi ssväxtåret
och han kunde icke längre behå lla gårde n han
arrenderat. Det var svå rt för honom , ha n stod nu
åter utan hem för de sina och detta förkrossade
honom helt, han som en gång förut, men då m ed
så stor stå ndaktighet, förlorat a llt. Min farbror
Jacob hade nu för a ndra gå ngen blivit änkling och
bebodde en stor egendom , Wan statorp , som han
köpt och tillträtt 183 0. Den ligger i Wansta by i
Färs härad mellan Lund och Ystad. Nära Wa nstato rp ligger herrgården Löfvestad , so m då arrenderades av min bror Augusts svärfar, löjtnant
Ko hrtz , dä rinvid nu finnes järnvägsstationen
Lö fvestad .
Anm. August R . Falkm a ns dotter Alma berättade, att då henn es far va r på friarfärd till Löfvestad , ställde den blivande svärfadern en mängd
frågo r angående inkom st, fra mtidsmöjligheter, förmöge nhet och såda nt, vartill August sva rade: det ä r a ll s icke löjtnanten jag tänker gifta rr.;g
med utan med löjtnantens dotter och förresten
ha r vi redan bestäm t oss.
Till Wanstatorp skulle nu föräldrarna fl ytta ,
min mor att förestå huset och min far som bokhå llare. Jag var då 18 å r och min lillasyster
Augusta 8 å r. Endast 6 år hade vi fatt njuta av
föräldrahemmet , men detta hade varit glada och
lyckliga å r. Min fa r va r sjä lva god heten och aldrig
hörde jag av honom ett strän gt ord eller någo n
förebråelse , va rk en till mig eller till de andra
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barnen. Min mo r var den , som egentligen hade
uppfostrat barnen. Hon var visst sträng men
aldrig orimlig. Om vi blott flitigt arbetade unnade
hon oss gärna att m ycket roa oss dessemellan .
Min äldsta syster var mest road av läsning och
finare handarbete , varmed hon hade naturli ga
anlag och skicklighet. Min håg låg mera åt det
praktiska. Jag gick gärna i hushållet, ville spinna
och väva, det senare roade mig sä rskilt mycket.
En sommar satt jag i samma rum som pigan och
då lärde hon mig alla sina visor och vi sjöngo och
smällde på med lust och fröjd. Jag minns att min
bror Ludvig en gång skrev: - om jag ändå en gång
finge se dig igen , so m då du sjöng i vävkammaren
med Karna . 1831 var det slut med både vä va och
sjunga , åtminstone glada visor.
Det var nu att tänka på för mig att få någon
plats. Vår snälla farbror Jacob erbjöd mig visst ett
hem ännu en gång hos sig, men jag ansåg det min
skyldighet söka att själv försörja mig. Jag var
m yc ket barnkär och ville gärna undervi sa små
barn och jag hoppades få en plats i någon pension , där jag kunde medtaga min lilla syste r
Augusta , ty tanken att skiljas från henne , var mig
så svå r, hon var mig så innerligen kär. Jag fick en
sådan plats i Ma lmö , dit både jag och Augusta
kunde komma och få allting fritt mot att jag
undervisade barnen och hjälpte i hushållet och jag
kände mig så lycklig och nöjd. Då jag icke kunde
få någo n lön , överenskommo mina tre bröder att
giva mig en summa av 100 Rd riksgäldssedlar,
som det då hette, å rligen och utan återbetalning.
En glädje var ock att jag skulle få bo i Malmö ,
där jag hade min så innerligt avhållna vän och
ku sin Henrietta Falkman , senare gift med rådman
Henrik Jungbeck , och hennes föräldrahem, där vi
alltid haft så roligt.
Den 21 oktober 183 I lämnade vi Widtsköflegård och därmed var åter vårt hem upplöst. Blott
en enda gång voro vi alla syskon samlade i föräldrahemmet. Det var julen 1828. Vad det var roligt
och vad vi musicerade! Två av bröderna blås te
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flöjt , den ene spelade fiol , som också vår mor
spelade och Katrin-Margret och jag spelade gitarr,
så ock Augusta, som börjat därmed redan vid 5
års ålder på ett för henne särskilt gjort instrument. På alla dessa instrumenten hade vi så
m ycket musik att spela , vi dubblerade alla stämmorna och dammade på med våra ouverturer så
det lät höra sig lång väg. Ja, vi hade alltid haft
stort nöje av vår musik.
Då mina föräldrar hösten 1834 flyttade till
Malmö, lämnade jag professor Dahl i Reslöf, där
jag de sista åren varit och arbetat och bosatte mig
hos föräldrarna. Min fars lynne hade efter tiden
på Widtsköflegård aldrig repat sig och han var så
djupt betryc kt. Min morfar var död och med det
vår mor fått ärva och vad de fingo över på Widtsköflegård, skulle de försöka att sparsamt leva.
Bror Ludvig bodde med dem och detta var deras
största glädje. Han hade alltid varit och förblev
alltid en sådan ovanligt öm och omsorgsfull son
och var för vår åldriga moder den käraste , så
länge hon hade redig tankeförmåga.
Ludvig skulle nu gifta sig med Anette Ståhle ,
det var den 13 december 1836 , och jag fick nu
större ansvar för föräldrarna och för att ha någon
sysselsättning och inkomst, undervisade jag små
barn. Ludvig hade nu fått brev från Rosen att han
nu åter skulle komma till Skåne och jag tänkte att
icke sk ulle han för enbart vänner göra en så lång
och d yrbar resa och det stod ju också tydligt i ett
av hans brev till bror Ludvig: - om du ock hindrat att Sophie icke i otid blev min hustru , skall du
dock ej förta mig hoppet, att det icke en gång
skall bli så. Så kom han då , på själva nyårsafton. Allt var
så högtidligt denna helgdagskväll, Ludvigs hustru
hade just fått sitt andra barn, Maria, och jag var
där för att vara till hjälp . Ett besynnerligt sammanträffande blev det. Han var glad och vänlig,
jag stel och tillknäppt , ända till den 4 januari, då
allt var sagt och i de 14 dagar, som följde innan
vi åter skulle skiljas fick jag en rik ersattning för

mina 7 år av saknad. Min far låg vid denna tid
sjuk men kunde dock mottaga Rosen och gladde
sig att veta min framtid tryggad vid en man , som
han värderade. Den 28 januari 1839 slutande
han, icke mer än 64 år gammal, men trött vid att
leva efter a llt vad han genomgått.
Den 9 augusti 1839 stod mitt bröllop. Jag
mötte Rosen på Östra by, ett ställe som bror
August arrenderade, så visade jag honom Kåseholm , där min kusin Henrietta var hos f.d. rektor
Henschen, så Wanstatorp och den 14 augusti va r
vår bröllopsdag, jag nära 26 och Rosen 32 år
gam la. Bror Ludvig gjorde vårt bröllop. Det var
trevligt och glatt och vi till oc h med dansade litet
mot aftonen. Brudklänningen var enkel av vit tyll.
Min bror Johan hade kommit från Stockholm och
mellan honom och farbror Jacob mötte jag min
brudgum , som följdes av sin bror Janne och min
bror Ludvig. Mina brudtärnor voro Henrietta
Falkman och Mathilda Ståhle. Det var icke då
brukligt , som nu , att soupera på stående fot , utan
vi satt högtidligt vid ett vackert dukat bord .
Andra dagen voro de närmaste släktingarna samlade till middag hos bror Ludvigs och på aftonen
hos farbor Nik las , där vi också dansade lite.
Dagen därpå reste jag ikring på visiter till alla,
som varit och gratulerat vid lysningen. Tidigt den
morgonen reste mor till Wanstatorp. Hon , ga mmal och härdad , gjorde avskedet kort och lätt för
mig. Svårare blev avskedet frå n Ludvig och Anette, som jag höll så mycket av. Den ömme brodern
var mer upprörd än jag och jag hör ännu den
kära rösten säga: - farväl Rosen du har fått min
käraste syster, gör henne lycklig. All denna smärta stillades först då jag blev ensam med Rosen i
vagnen. Hans mor hade skickat sin gamla, stora ,
gula berlinervagn och nu skulle vi göra en Eriksgata till mina bekanta. Först till Reslöf, där vi
voro 2 dagar, sedan över Hälsingborg till Sjöcronas, som bodde på det vackra Krapperup vid
Kullen. Där var så mycket att se och vi tillbringa de några angenäma dagar hos de glada och älsk-

li ga människorna. Med avskedet av dessa lämnade jag det sista av min egen släk t - ännu två
dagar sku ll e jag vara ensam med honom , ack , vad
jag önskade att så fått förb li va. Ja, jag önskade
han bott i en ödemark, då han icke bott b la nd
mitt eget folk. På väg mot Vadstena, som var
resan s mål , gjordes flera besök. Hos hans mor,
änka efter doktorn och kyrkoherden i Stora Åby,
Gustaf Rosen , bosatt i Gränna , hos borgm ästare
Wennberg, häradshövding Egnell och Kapten Sjöboms , där alla stod på trappan och vinkade och
Rosen sa': - ja, här kommer jag med Sophie
Falkman. - 1 Vadstena var m ycket folk ute för att
se oss komma , Rosen vinkade till höger och vänster, men jag kröp in i ett hörn av den stora
vagnen. Ännu ett bröllop skildras i dessa anteckningar.
Det är den yngsta systern Augustas bröllop med
inspektoren på Trollenä s egendom , August Kiellander. Detta var 1845 och Sophie Rosen färdades med båt frå n Motal a till Göteborg och därifrå n med dili ge ns till Hälsingborg där "Anette
var mig till mötes i deras ekipage och en halv mil
från Malmö mötte mig min kära Henriette med
sin man rådman Jungbeck " och så fo rtsätter hon:
- Augustas bröllop kunde icke vara så glatt som
mitt vari t i anseende till mors sj ukdom. Bror
Ludvig gjorde även detta bröllop. A lla sam lades
hos honom , så gingo de tvärs över gatan till mors
bostad , där vigse ln förrättades och så tillbaka till
Ludvigs, där traktering intogs. Det var så kallat
konfektsbröllop , ingen soupe. Om aftonen reste
de nygifta med farbror Jacob till hans egendom
Södertou , som icke låg lå ngt från deras blivande
hem Möllebo i Spannarp nära Ängelholm. Deras
bostä ll e var ett litet förtjusande hem. Ännu står
för mig den behagliga anblicken ögat mötte , då vi
en vacker augustiafton kommo dit. Fönstren stod
öppna och lampans sken lyste ut mellan de gröna
löven.
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Omamentbildhuggare Edwin Notinis hus
AV THOMAS ROM BERG

Vid sekelskiftet var stuckatur ett mycket omtyckt
dekorationselement såväl exteriört som interiört.
Vid dagens ombyggnader av äldre hus är takrosetter och taklister ofta det enda som bevaras av de
äldre inredningsdetaljerna.
I boken Arkitekturtermer av Jan Torsten Ahlstrand förklaras stuckatur som: "Vägg- eller takyta av dekorativt eller ornamentalt behandlad
stuck, ett fint putsbruk av gips, kalk och marmor
- eller alabastermjöl , som ger en slät vanligen
vitaktig putsyta."
Edwin Notini verkade som stuckatör eller ornamentbildhuggare, vilken var hans officiella titel , i
Malmö årtiondena kring sekelskiftet. Birgit Kordina har i ett tidigare nummer av Elbogen skrivit
om stuckatur och Edwin Notini . Se Elbogen
1981 . Stuckatörtraditionen i Malmö .
1897 lät Edwin Notini uppföra ett hus åt sig på
Stora Nygatan i nuvarande kvarteret Concordia.
Arkitekt för nybygget var Nils Alfred Arwidius
och byggmästare Frans Andersson . Några år tidigare hade samma trio samarbetat vid uppförandet
av fabrikör A. P. Sjöbergs privatpalats vid Östergatan i kvarteret Hum.le.
När Edwin Notini lät arkitekt Arwidius rita sitt
hus måste en målsättning ha varit att fasaden
skulle innehålla så mycket stuckatur som den kan
bära. På nybyggnadsr!tningen framgår mängden
dekoration men ej på något sätt den detaljrikedom som fotot av fasaden från sekelskiftet visar.

En byggnadsbeskrivning av Edwin Notinis hus
borde vara en lämplig uppgift för en studerande i
konsthistoria då mängden ornament och detaljer
är överväldigande. Edwin Notini har låtit sitt hus
bli en reklampelare som visar vad en stuckatör
kan utföra .
Huset innehåller endast tre lägenheter, en på
varje våningsplan. Lägenheterna innehåller fem
rum plus ekonomiutrymme och jungfrukammare.
De tre rummen i fil m?t Stora Nygatan är Fruns
rum, Salon och Herrns rum. Åt gården är sovrum
och matsal placerade. Denna egendomliga planlösning beror på att tomten endast är tolv meter
bred och därmed för smal för att ge möjlighet till
en normal planlösning.
Köket och jungfrukammaren är små och jungfrukammaren saknar också uppvärmning. I de
övriga rummen finns kakelugn. Lägenheterna nås
som brukligt vid denna tiden via två trappor, en
huvudtrappa och en kökstrappa.
Även interiör! finns stuckatur som dekorationselement, men inte i samma omfattning som på
fasaden .
Ännu idag finns Edwin Notinis stuckaturverkstad
bevarad på gården bakom bostadshuset. Ett litet
oansenligt gårdshus , troligtvis frå n 1800-talets
början. Här tillverkades den stuckatur som ännu
pryder många byggnader i Malmö. Fortfarande
idag kan man i taket på verkstaden se konturerna
av takrosetter och taklister som varit uppskruvad e
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Plan l:a vå nin gen. Skala 1:100.
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Foto på huset från c:a 1900.

Edwin Notinis verkstad. - Foto 1986. Björn Andersson , Lena Wilhelmsson , Malmö museer.

som visningsexempel för byggherrar och andra

skick. Sedan Edwin Notini upphörde med sin

spekulanter. Givetvis hade Edwin Notini även

verksamhet har hu sets underhåll eftersatts.

kataloger med sina alster.
Edwin Notinis hus kommer inom en snar framtid att renoveras. Genom ett sa marbete mell a n
byggherren , arkitekten , stadsarkitekten, läns-

Edwin Notinis hus på Stora Nygatan är inget
bra exe mpel på det sena 1800-talets bebyggelse .
Husets värde ligger i stället i sin dubbla roll som
bostad och reklampelare å t Edwin Notini. Genom

antikvarien och mu seet kommer byggnaden att

att huset nu restaureras kommer fasadens detalj-

byggas om på ett acceptabelt sätt.

rikedom att bevara s och Edwin Notinis stuckatu-

Dess värre kommer Edwin Notinis verkstad ej
att kunna bevaras då det huset är i mycket dåligt
172

rer kan beskådas även i fra mtiden på och i det
hus där han verkade och bodde.

Fasaddetaljer. - Foto 1986 . Björn Andersson,
Lena Wilhelmsson , Malmö museer.
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Malmö-litteratur
Bibliografiska noteringar for år 1985 (med tillägg från föregående år).
AV PER ANDERSSO N

A. Bok- och biblioteksväsen
I Nilsson, Nils Gunnar, En gammal europe drar västerut. - (SDS 12/ 5.) - Intervju med Sven-Erik Bergh, Berghs
Förlag AB.

BIBLIOGRAFI
2 Andersson, Per, Malmö-litteratur. Bibliografiska noteringar för år 1984 (med tillägg från föregående år) . (Elbogen . 1985:4, s 166-187.)
3 - Skånska kyrkor, kapell , kloster och andra kyrkliga
byggnader. Bibliografiska noteringar. Malmö 1985 . (8] ,
254 s. - (Föreningen Malmö stadsbiblioteks vän ner.
Bibliografiska skrifter. 11.) - Bl.a försam lingar i Malmö
kommun.
4 Mral, Brigitte, Poetiska bidrag i Folkviljan 1882-1885,
189 1-1892, Social-Demokraten 1885- 1900 och Arbetet
1887- 1900. Ett register. Uppsala 1985 . 99 s. - (Litteratur
och sam hälle. 1985:2/ 3.)
BIBLIOTEK OCH ARKIV
5 Antonsson, Verner, Bibliotekens eget lånelager central
för utgallrade böcker. - (Arb. I 0/ I0.) - Reportage från
Depåbibliotek Syd sorterande under lånecentralen vid
Malmö stadsbibliotek. - Reportage från depåbiblioteket
även i NST 7/ 10 av Janne Malmquist.
6 Betänkande med förslag beträffande den kommunala
biblioteksverksamheten i Malmö. Malmö 1985. 24 s. (Malmö
kommunfullmäktiges
handlingar.
Bihang.
1985:67.) - Med bilaga: Malmö stadsbibliotek 1982.
Arbetsmaterial för 1980 års kommunala biblioteksutredning sammanställt av tjänstemän vid Malmö stadsbibliotek. 78, I 0 , 3 s.
7 Fah/in, Gertrud, Jonsson , Bo, & Källström, In grid,
Biblioteket går ut i Malmö. Boken-kommer, Kirsebergsprojektet och arbetsplatsutlåningen vid Malmö stadsbibliotek. Borås 1984. 4 7 bl. - (Högskolan i Borås. Institutionen bibliotekshögskolan. 1984:85.)
8 Hager, Knut, Ljungdahlsbiblioteket. Glömd kulturell
raritet vid MAS. - (Sjukvårds Ronden. 1985:3 s 48-50 .) Medicinhistoriskt bibliotek skänkt till Allmänna sjukhuset av Malte Ljungdahl.
9 Mundt Almquist, Greta, Ericsson, Acke, & Lindström,
Birgit, LIMES. Ett dataprojekt vid Malmö stadsbibliotek.
Malmö 1985 . 24 bl. - LIMES= Länsbibliotekets i Malmö
eget söksystem; dataprojekt med inläggning av bl a Skånelitteratur.

10 Schlyter, Herm an, Malmö stadsarkiv - en kulturell
oas. - (SkD 312.)
11 Wiklund, Charlotte, Svårt att arbeta i å lderdomligt
hus. - (SkD 1612.) - Reportage från Stadsarkivet.

8. Allmänt
12 Det där. Tidning. Malmö. Sverige. -85. Malmö 1985 .
[20 s.]
13 Hägglund, Kent, Kulturlivet hå ller andan inför nyårets maktskifte. - (Arbetartidningen Ny Dag. 1985:48, s
12.) - Intervj u med Bengt Pålsson om kulturlivet 1
Malmö.
14 Medicinsk-tekniska forskningsb yn
Malmö.
(Svensk farmaceutisk tidskrift. 1985:8, s 17.) - Forskningsbyn Ideon, Malmö.
15 R ekordbygget ldeon - Lund och Mal mö. - (V-byggaren. 1985:5/6, s 63-66 .)
16 Sjöblom, Lasse, Malmö-Lund satsar stort på forskarprojekt. - (Malmöperspektiv. 1985:2, s 17-1 9.) - Avtal
med Lunds universitet om kontaktforskarverksamhet i
Malmö.
17 Söderberg, Staffan, I skuggan av Stockholm. [Artikelserie om "kulturens villkor utanför Stockholm".] - (SDS.)
- 27 / 1. Malmö - Nationell tillgång? [Stadsteatern.] 29/ 1. Musik för halva slanten. [Bl a Malmö symfoni orkester.] - 6/ 2. Mindre värd , mindre lärd . [Forskning
och högre undervisn ing i Lund och Malmö.] - 17/2.
[Kommentarer av fem skånska riksdagsmän och av Staffan Söderberg.]

ALLMÄNNA MUSEER
18 Lindhagen, Nils. Malmö museums stora svek mot
Hill. - (SDS 19/ 1.) - Ma lmö museums sam ling av kon stverk av Carl Fredrik Hill. - Med svar av Frans Carlsson
och genmäle av Nils Lindhagen 31 I I. - Ytterligare inlägg
I /2 av Sten Åke Nilsson med genmäle av Nils Lindhagen.
19 Nih/en, Staffan , Borgens förfall , museets svek. - (SDS
10/3 .) - Malmö museum och förf:s skulptur "Borgen".
Med an ledni ng av tidigare inlägg om skulpturen av Åsa
Berntsson 21 / 1 och av Frans Carlsson 24/2.
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MASSMEDIER
20 Boklund, Hans-Göran, SOS-museum lägger an på
jubel- och extrablad. - (Pressens tidning. 1985:3 , s 11.) Reportage från Sydsvenska Dagbladets tidningsmuseum.
21 Ljunghill, Lena Fejan, För mycket TV-tittande gör
barnen aggresiva: - (Lärartidningen. 1985:29 , s 7-8.) Undersökning bland 250 barn i Malmö.
22 Nilsson, Nils Gunnar, Välkommen åter! - (SOS
20/ 5.) - Kvällspostens kultursidor.
23 Nyström, Staffan, Kabel-TV-Sverige tar form i
Malmö. - (Elektronikvärlden. 1985:3 , s 21-24.)
24 Sjölin, Mats, Kommunalpolitiken i massmediernas
spegel. En studie av dagspressens och lokalradions bevakning av fem kommuner. Lund 1985. 243 s. - (Lund political studies. 45 .) - Bl a Sydsvenska Dagbladet, Arbetet,
Skånska Dagbladet, Radio Malmöhus och kommunalpolitiken i Malmö.
25 Widing, Hans, En bildmäster gör sorti. - (SOS
20/ 10.)- Ernst Henriksson, pressfotografpå SOS.

C. Religion
26 Bager, Einar, Heligands hospitalshus och kloster. (Elbogen . 1985:3, s 103 - 107.)
27 Ekumeniken i K.irseberg. [Av] Mariann Hansson ... (SOS 19/ 11.) - Med genmäle 12/ 12 av "Kyrkoherdar i
olika försa mlingar i Malmö" och svar 20/ 12 av Ingemar
Thorin .
28 Filade!fiafarsamlingen, Malmö, 50 år. En jubileumsskrift. 1935-1985. [Redigering: Sören Wibeck.] Malmö
1985 . 95 , [l] s.
29 Gustavsson, Loua, Musikpedagogen blev gammalkatolsk herde. - (SkD 17 /6.) - Intervju med Sven H.
Jakobsson, Gammalkatolska kyrkan, Mil~ö.
30 Hässleholms lutherska missionsförenings 125-åriga
verksamhet. 1860-1984. [Utg. av Hässleholms lutherska
missionsförenings styrelse. Red. av Lennart Axelsson.]
Hässleholm 1984. 203 , [2] s. - S 169-175: Malmö.
[Roseniusföreningen/ Bibeltrogna vänner i Betlehemskyrkan.]
31 Praeckel, Christoph, Aus <ler Geschichte <ler
Gemeinde. Seemannsmission in Malmö. - (Deutsche
evangelische Gemeinde, Malmö. Gemeindebrief. Jahrg.
22 , nr 3, 1985, s 2-5 .)
32 Schlyter, Herman, Hur K.irseberg blev en egen församling. - (SkD 14/3.)
33 - Kyrkstöt - spögubbe. En studie tillägnad Einar
Bager. - (Elbogen. 1985:4, s 145-161.) - Behandlar såväl
redskapet som ämbetet, bl a i S:t Petri kyrka.
34 - Kyrksömn och kyrkstöt. - (SkD 6/1.) - Med fortsättning 16/ 1: Kyrkväktarens bonjour och kollekthåvens
bjällror. - Bl a om kyrkstöt och kyrkväktare i S:t Petri
kyrka.
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35 Skarsgård, Åse Lo, Omstridde Mårten Werner pensioneras. Sjömän lärde mig klarspråk. - (Svenska kyrkans
tidning. 1985:15 , s 8.)
36 Söderlund, Kerstin, Franciscanerna och deras kloster
i Malmö. - (Elbogen. 1985:2, s 86-90.)

E. Undervisning
37 Abel, Stel/a, Aldrig enformigt på Teknis. - (SOS
21 /9.)- Pauliskolan , fd Tekniska läroverket.
38 Adamson, Monica, [Värner Rydenskolan och
Rosengård.] - (Pockettidningen R. 1985:5. 95 s.) Temanummer om skolan (bl a intervjuer med Torsten
Engholm, Walter Engler, Ulla Sandell, Emmanuel
Morfiadakis och Kurt Sjöström) och Rosengård (bl a
intervju med Irene Johansson om Sofia-projektet).
39 Andersson, Lars, Om ansvar i skolan. - (SOS 30/9.)
- Erfarenheter från Lindeborgsskolan.
40 Andersson, Lennart, Universitetet som gör Malmö
känt i världen. - (SkD 7I 12,) - Intervju med Erik Nordström, Sjöfartsuniversitetet/World Maritime University.
41 Björn, Anna-Lisa, Tandläkarhögskolan i Malmö
behövs! - (SOS 20/ 3.)
42 Bunte, Olle, Pauliskolan och Silicon Valley. - (SOS
719.)
43 Carren, Cajsa, På väg till morgonomsorgen. Fritidspedagogerna missnöjda. - (Fackläraren . 1985:22 , s
10-12.) - Morgonomsorgen för skolbarn i Malmö.
44 Dahlbeck, Per, & Johan sson, Å ke, Nu får det vara
nog! - (Förskoletidningen. 1985:2, s 5-17 , 19-21, 23-33.)
- Reportage om den svenska barnomsorgen med Malmö
som exempel.
45 Edlund, Ulf Usel skolmiljö i Malmö. - (Lärartidningen . 1985:14, s 10-11.) - Reportage om bristfälliga
skolbyggnader.
46 Fransson , Roland, Malmös morgonomsorg besvärlig för föräldrarna. Långt mellan hem och skola. (Fritidspedagogen . 1985:5, s 12-14.) - Referat av en
undersökning utförd av Ole Olsson.
47 - Morgonomsorgen i Malmö: Otryggt och sterilt. (Fritidspedagogen. 1985:3, s 8-9.) - Försök med morgonomsorg på fritidsgårdarna.
48 Gustafison, Annika, Tidig hobby kan rädda från
missbruk. - (SOS 27111.) - Intervju med Ruth Bauth,
Kryddgårdsskolan.
49 Hasse/rot, Tilli, Välkommen till föräldramöte med
dans! - (Pedagogiskt magazin . 1985:1 , s 34-37.) - Hem
och skola-verksamhet vid Augustenborgsskolan.
50 Hedenbro, Mariann e, Rektorn som fostrar eleverna
i demokrati. - (SOS 2/12.) - Intervju med Bengt Falk,
Rosengårdsskolan .
51 Hermelin, Thor, & Olsson, Curt Åke, Att lägga ner
skolor. - (SOS 23 /9.) - Med genmäle av Ulla Sandell
8/10.

52 Johansson, Anders N, Rektor i Örtagård. - (Pedagogiskt magazin . 1985: 1, s 23-26.) - Intervju med Ruth
Bauth, Kryddgårdsskolan .
53 Jönsson, Märta, Muller, Charlotte, & Denker,
Mariann e, Södervärnsskolans öde. - (SDS 20/4.) - Även
pub!. i Arb. 2214. - Med disk ussionsinlägg i Arb. 23 / 4
och SDS 25 /4 av Elisabeth Elgh samt i Arb. 13/ 5 av
Nils-Arvid Persson m 11.
54 Karlsson, Klas-Göran, Hundra år av frigörelse. En
Kfrsebergshistoria i praktik och teori. Malmö 1984. [6], '
50 s. - (Lärarhögskolan i Malmö. Utvecklingsarbete och
fältförsök . Rapport. 16. 1984.) - Erfarenheter från å k 8
på J(jrsebergsskolan att framställa och utprova ett
undervi sningsmateri al med lokalhistorisk anknytning. Rapporten presenterad av förf. i Historielärarnas förenings årsskrift. 1984/ 1985 , s 61-62.
55 Kartläggning av hygien och miljö i Malmöskolorna. Eta pp 1. Grundskolan. [U tg. av] Malmö miljö- och
hälsoskyddsförvaltnin g. Malmö 198 5. [3], 16, [6] s.
56 Kristoffersson , Marianne, Värner Ryden skolans
högstadium läggs ner. Nu få r andra skolor våra problem. - (Skolvärlden . 1985:11 , s 10-11.)- Reportage.
57 Ljunghill, Lena Fejan, Här är barn och vuxna
arbetskamrater. - (Lärartidningen. 1985: 15 , s 18-20.) Intervju med Ruth Bauth, Kryddgårdsskolan.
58 Malmö en central punkt i sjöfartsvärlden. World
Maritime University mötesplats för i- oc h u-land. (Svensk sjöfartstidning. 1985 :5 1/ 52 , s 20-22.) - Sjöfartsuniversitetet.
59 Möller, Rode, Så vill m ha skolan i Malmö. - (Arb.
8/10.) - Intervju med Inge Garstedt. - Med genmäle
15110 av Ann-Britt Larot.
60 Nilsson, Ola, "Vi måste få ett slut på gnölet i skoldebatten!" . - (Aktuellt i politiken . 1985 :6, s 24-25 .) Intervju med Ruth Bauth, Kryddgårdsskolan.
61 Stannow, Lovisa, " Stormorsorna " so m politikerna
inte litar på. - (Arbetaren. 1985:48, s 13 .) - Reportage
från Björnens förskola i Malmö.
62 Stensson, Gunnar, Attentatet mot Heleneholmsskolan. - (SDS 1/6.) - Lärarbehörighet vid skolan .
63 Stå/nacke, Stig Äke, Grafikskolan Forum - en
mans arbete. - (Trelleborgs Allehanda. 6/3.)
64 Tardell, Rolf Omstritt kommunalråd i Malmö.
" Det blir alltid protester". - (Nu. 1985 :5 , s 12-13 .) Intervju med Ulla Sandell om nedläggningen av högstadiet på Värner Rydenskolan.
65 Til/ander, Ulla, Från anbud till påbud. - (SDS 8/ 5.)
- Samlad skoldag i Malmö.
66 Tro/le, Helle af, Om omplacerade lärare. Perso nalkonsulent i Malmö: Det psykiska våldet har knäc kt
många lärare. - (Skolvärlden . 1985:22, s 6-8 ; - 1985 :23 ,
s 10-11.)
67 Wahlberg, A nna, Bladins och hoppet. - (SDS 16/4 .)
- Bladins skola.

68 Äberg, Han s, " Lärare skulle må bra av att byta
skola". En intervju med Inge Garstedt. - (SDS 30/ 10.)
69 - 50 år ga mmal - aktuell än i dag. Malmölärares
elevtester ovärderliga för forskningen. - (SDS 3/ 4.) Siver Hallgrens tester av 10-åringar i Ma lmö.

F. Språk
70 Johannesson , Gösta, Om parter, puner, kretensare
och malmöbor. - (Ale. 1985:3 , s 23 -27 .) - Om uttrycket
" Malmös man " som liktydigt med lögnaktig person
under 1500-talets förra hälft.

G. Litteraturhistoria
71 Moberg, Ove, Skaldernas park. - (SDS 2117 .) Kungsparken och Gustaf Frödings dikt " Parken".
72 Mral, Brigitte, Friihe schwedi sc he Arbeiterdichtung.
Poetische Beiträge in sozialdemokratischen Zeitungen
1882-1900. Med en sammanfattning på svenska: Tidig
svensk arbetardiktning. Poetiska bid rag i socialdemokrati ska tidningar 1882 -1900. Uppsala 1985. 170 s. Ill. litt.
- (Skrifter utgivn a av Avdelningen för litteratursociologi
vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala. 18.)
- Diss. Uppsa!a. - Diktmaterial i bl a Folkviljan (pe riodvis utg. i Malmö) och Arbetet.

H. Skönlitteratur
73 Hesslind, Lars, Grävlinga r. Götebo rg 1985 . 217 s. Rom an med bl a kärnkraftsproblematiken som tema.
Bokens slutavsnitt i Malmö-miljö.
74 Swahn, Sven Christer,
Europa min smitta mitt
hjärta. Dikter. Lund 1985 . 82 , [5] s. - Några prosa poem
med Malmö-anknytning.
75 Trotzig, Birgitta, D yk ungens dotter. En barnhistoria. Sthlm 1985. 280 s. - S 228-232 utspelar sig
Malmö-miljö.
76 Wennstad, Pär, Hornblower. - (BLM. 1985:3 , s
177-179.) - Novell i Malmö-miljö.
77 - Nattportierns dag. Roman. Sthlm 1985. 252 s. Ro man i Malmö-miljö, bl a Savoy Hotel.

I. Konst, musik, teater
78 Berg, R abert, Inympa ett socialt tänkande i Konsthallen!. - (SDS 2/ 2.j - Med gen mäle av Anna-Mi
Wendel i KvP 6/2 och svar av Rabert Berg i KvP 12/ 2.
79 Bil/gren, Ola, Malmö konsthall under Eje Högestätt. En tradition att bygga vidare på . - (SDS 1/6.)
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80 Bråhammar, Gunnar, & Garm er, Kristina, Vägar
till konstverket. Skisser ur museets samlingar. [Utg. av
Konstmuseet. Arkiv för dekorativ konst.] Lund 1984.
112 s. - S 88-89: Beck & Ljung. [Bl a förslag till
utsmyckning av Caroli City shoppingcenter av Holger
Bäckström och Bo Ljungberg.] - S 92-95: Barbro Bäckström. ["Skulptur för ljus och skugga" . Relief på Landsstatshuset av Barbro Bäckström och Bernt Nyberg.] - S
I 02: Curt Asker. [Bl a akvarellskulpturer i Riksbankens
ljusgård.]
81 Castoriano, Ewa-Rita, Malmöfestivalen. - (Konstnären. 1985:4, s 22.) - Konsten på Malmö-festivalen
16-23 aug.
82 En gqvist, Lars, Får vi inte ha roligt? - (Arb. 21 / 8.)
- Om Malmö-festivalen med anledning av en ledare i
SvD 20/8.
83 Johansson, Tomas. Konstnären skall ha hallen på
sin sida. - (KvP 23 / 9.) - Intervju med Björn Springfeldt,
Malmö konsthall.
84 Kalium, Christina, Han skapar musik för ögonen. (SOS 25 / 8.) - Bengt Olssons målning i Malmö konserthus.
85 Lundberg, Lizz ie, Konsulenttjänsten i Malmö
konsthall. - (Svenska museer. 1985: I, s 17.) - Pedagogtjänst för uppsökande verksamhet.
86 Oredsson , Lars-Göran, Big Scale -85. - (Paletten.
1985:3, s 4-5.) - "Storskalig" konst i offentlig miljö,
arrangerad i augusti 1985 i anslutning till Malmö-festivalen.
87 Romantik - svenskt landskapsmåleri 1780-1870.
Katalogredaktör: Frans Carlsson. Malmö 1985. 112 s. (Malmö museer. Katalog. 354 .) - Ryggtitel: Romantik.
Malmö museers årsbok 1985. - Utg. i anslutning till en
utställning bl a innefattande konstverk ur museets samlingar.

KYRKOR OCH KYRKLIG KONST
88 Acking. Carl-Axel, Asplundklenod i det fördolda. (SOS 21 / 11.) - S:t Petri kyrkas dopskål i silver, ritad av
Erik Gunnar Asplund.
89 Bager, Einar, Heligandsklostret, Rådhuset och Stortorget. - (Elbogen . 1985:3, s 97-102.)
90 - Heligandskyrkans altare finns i Västra Ingelstad. (SOS 3/3 .) - Altaret från Heligandsklostrets kyrka,
överflyttat till Västra Ingelstads kyrka.
91 - En orgels kurragömmalek. - (SOS 20/ 1.) - Medeltidsorgeln på Malmö museum, ursprungligen hörande
till Heligandsklostrets kyrka och därifrån 1536 överflyttad till S:t Petri kyrka. - Kompletterande inlägg 24/ 11
av Åke Sundström om orgelns tid i Genarps kyrka och
31 I I av Herman Schlyter om Albert Schweitzer och
orgeln.
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92 Sanning, Knud, Kalkmalerierne i Skånes, Hallands
og Blekinges kirker 1100-1600. Khvn 1985. 161 , [5] s. S 126-128: Malmö, S. Petri 1510-25.
93 Börrefors, Bo, Här vilar stans historia - glömd och
förfallen. - (SkD 26/ 3.) - Reportage från Gamla kyrkogården.
94 Ohlsson, Johan, "Knarkhandel på kyrkogård". (SOS 12/ 11.) - Om skötseln av Gamla kyrkogården ,
med anledning av uttalande av Thorsten Hallin i SOS
19/ 10. - Genmäle av Thorsten Hallin 15/ 12.
95 Pålsson, Gustaf Glostorps kyrka. Kort beskrivning.
- (Oxie församlingsblad. 1985:3, s 2-3.)
96 Ryden, Daniel, "Orgeln vansköts!" - (SOS 18/4.) Intervju med Björn Stoltz och Hans Hellsten om orgeln
i S:t Petri kyrka. - Inlägg 20/4 av Carl Hervelius med
svar av Stoltz och Hellsten; - 18/ 5 av Bengt Edlund; 2215 av Carl Hervelius; - 2515 av Carlhåkan Larsen; I / 6 av Bengt Edlund.
97 Stibner, Åsa, "Den måste räddas!" Carolis orgel
står och förfaller. - (SOS I 0/ 8.) - Intervju med Göran
Mårtensson.
98 Strömberg, Bosse, Hyllie kyrka åter mitt i byn. (Limhamnsposten. 1985:7, s 13.) - Den nya kyrkan och
dess föregångare.
99 Svanberg, Carl Johan, Västra Skrävlinge minneslund. - (Västra Skrävlinge församlingsblad. 1985:2 , s
6-7 .)
100 - Livsträdet ger hemkänsla vid anonym gravsättning. - (Kyrkogården. 1985:2 , s 18.) - Minneslund inom
Västra Skrävlinge kyrkogård med skulpturen "Livsträdet" av Erik Willö.
I 0 I Söder/ind, Ulf Anne Hansdatter. Ett människoöde
i S:t Petri. - (Malmö S:t Petri församlingsblad. H 243 ,
1985:4, s 4-5 .) - Anne Hansdatter enl. traditionen
avporträtterad på S:t Petri kyrkas predikstol. Hon har
skänkt ett epitafium till kyrkan.
I 02 - Rädda Gustaf Rydbergs grav! - (SOS 24/ I I.) Graven på Gamla kyrkogården.
103 Weggerup, Karl-Erik, & Larsson, Gerhard, Hyllie
nya kyrka och dess tre föregångare. Hyllie [1985]. (4 s.]

ARKITEKTUR
I 04 Ahlin, Jann e, Sigurd Lewerentz, arkitekt. Sthlm
1985. 243 , [9] s. (8 pl.-bl.] - S 68-73, pi 4: Begravningsplats i öppet landskap [Malmö östra begravningsplats]; s 124-127: Krematorieförslaget för Malmö östra begravningsplats; - s 128-131: Nytt teater- och konserthus i
Malmö; - s 152: Malmö museum 1932; - s 176-183, pi
2-3: Skådeplats Malmö [Malmö stadsteater]; - s
184-189, pi 7: S:t Knuts och S:t Gertruds kapell
[Malmö östra begravningsplats]; - s 235-237: Östra
kyrkogården i Malmö.

105 Eliasson, Leif, Stadshus av 2:a eller 3:e sortering.
- (SOS 26/ 1.) - Den nya stadshusb yggnaden.
I 06 Halim, Birgit, "Plötsligt stod jag inför en kallfront " . Stadspla nearkitekt återvände till Malmö efter I 0
år. - (SOS 18112.)
107 Hessel, Carl-Göran, Varför tävla om sjä lvklarheter? - (SOS 717 .) - Eric Sigfrid Perssons förslag till
bebyggelse av ett område mellan Friluftstaden och
Limhamnsvägen .
I 08 Johansson, Nils P, & Bergström-Johansson,
M aria, Malmö börshus - utmanande ide. - (Bygg &
teknik. 1985:8 /9, s 49-50, 53-54.)
109 Nilsson, Jan 0 , Staden som tivoli. - (KvP 12/ 8.) G atan som uterum i Malmö stadsbild.
110 Pehrsson, Per-Jan, Hu s mitt i grön skan. Funktionalismens ideal - förverkli gade , förfu skade. - (Arb.
15 /9 .) - Bebyggelse i Malmö från 30-talet och fram åt.
111 - Ett nyckfullt inlägg. (SOS 24/ 4.) - Nybyggnad
och stadsplanering i Malmö.
I 12 Samuelsso n, Sten, Kon serthuset och kv Davida ,
Malmö. - (Bygg & teknik. 1985:3 , s 53-54, 57-58.)
113 S öron, Camilla, Bländande m etall och dekaden s.
Abelardo Gonzales skapar natten s Malmö. - (SOS
27 / 9.) - Intervju om inredandet av nöjeslokaler i
Malmö.
114 Törnberg, Ulf, Nu får musiken ett hem i Malmö .
[Il!. : Georg Holm.] - (SOS 25 / 8.) - Malmö konserthus.

122 MSO-Nyll. Malmö sy mfoniorkester. Malmö.
l 98 5:september-ff.
123 Mu sikstaden. 5 sidor om mu siklivet i Malmö. (Vårt Malmö. 19 85 :3 , s 7-11.)
124 En rapsodi. _Anteckningar inför invigningen av
Konserthuset i Malmö, värld smusikå ret 19 85. [Utg. av]
Stiftelsen Malmö Symfoni Orkester. Redaktion: Sune
Almkvist ... Malmö 1985. 127 s.
12 5 Rask, P-0 , Rosa Lu xe mburg. - (Röd press.
1985:9 , s 2-5.) - Rosa Luxemburg - en rock- och bildgrupp i Malmö.
12 6 Ryden, Daniel, Malmösymfoniker i med vind. (SOS 28 / 12.) - Intervju med Bengt Hall, Malmö sy mfoniorkester.
127 Sjöqvist, Gunnar, Äntligen ett kon serthus. (Mu sikrevy. 1985:7 , s 297-2 98.) - Kon serthu sfrågan
genom åren.
128 Stenlund, Dan Olof En tioåring som betal a r för
att få sjunga. - (MSO-N ytt. l 98 5: no vember, s I .) Konserthusstiftelsens
kör/ Malmö
symfoniorkesters
kör/ MSO-kören.
129 Ståln e, Björn W,Ma!mö en modell för Mu siksverige om MSO blir hundramannaorkester. - (MSO-Nytt.
l 985:septe mber, s I.) - Malmö symfoniorkester.
130 Söderberg, Hans, Öppna dörrarna och öronen för
den nya mu siken! - (KvP 8/ 9.) - Repertoaren i Konserthu set.

MUSIK
115 Andersson, Greger, "Gudz na mn till ähra så wehl
som staden till honore och heder" . Om stadsmusikanten
i svenskt musikliv under 1600- och 1700-talet. - (Tidskrift för tidig mu sik. 1984:4/ 5, s 30-33.) - Med exempel ur Ma lmö musikliv.
116 Andersson, Pia, Sjung ut pojkar. Lyrans manskör
fyller 85 å r. - (SOS 27 / !.)
117 Bengtsson,
Hans,
Välljudande
mu sikkår
75-å rsjubilerar. - (SkD 18/ 10.) - Malmö brandkårs
musikkår. Reportage.
118 Domeij, Ingrid, Symfoni - marknadsföring. (DIK-forum. 1985:7 , s 16-17 .) - Intervju med Bengt
Lohmander om marknadsföring för Malmö symfoniorkesters konserter.
I 19 Frohm, Mikael, "Sjungande skomakarens" kör
firar 85-å rsjubileum. - (Arb. I / 2 .) - Så ngföreningen
Lyran .
120 Larsen, Carlhåkan, Det börj ade på bio för sextio
år sedan ... - (SOS 25 / 8.) - Malmö symfoniorkesters
konsertlokaler genom tiderna.
121 Lundberg, Camilla, - - - och Skånes toner ila. (Expr. I 0/ 9 .) - Konserthuset.

TEATER OCH FILM
131 Behring, Bertil, Skottet vid Svansjön. - (KvP
4/ 12.) - Konflikten vid stadsteaterns balettkå r.
132 Ca vefors, Bo, Svanesång eller revelj? Decentralisera Malmöthalia. - (Arb. 13112.)
133 Donner, Jarl W, Scenografen är ensa mmast på
teatern. - (SOS I 0/ 3.) - Intervju med Stig Nel son ,
scenograf vid Ma lmö stadsteater.
134 Dram eus, Lena, De kommer från jordens alla
hörn! - (SOS 2011.) - Reportage från stadsteaterns
balettkå r.
135 Gustafsson, Annika, Ung kultur, hur blir det nu? (SOS 22111 , 25 / 11 , 29 / 11.) - Intervjuer med Renata
Åhlander, lngegerd Råberg och Aina Öhbom om ungdomskultur i Malmö; musik- , teater- och filmverksamhet.
136 Gustaj~·on, Ragnar, Ma lmö teater 1860-68 - de
sista åren före ombyggnaden. 2. - (Elbogen. 1985: I, s
1-19.)
137 Högeslätt, Eje, Byxångest. Dramatiken vanvå rdad
i Malmö. - (Arb. 7/ 12.) - Malmö stadsteater och Konsthall sscenen.
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138 Kaplan, Tony, Slå ihop de skå nska stadsteatrarna:
Helsin gborg-Malmö! - (Arb. 11 /8.) - Intervju med Claes
Sylwa nde r oc h Gösta Hiibin ette. - Ytterligare intervjuuta land en bl a av Janne Ol sson oc h Å ke Jörn fa lk 12/ 8
sa mt av Staffan Olzon oc h Claes Sylwander 13/ 8. Debattinlägg a v Bertil Pa lmqvist i Arb. 14/ 8 samt av
Sten Sjö ho lm , med sva r av La rs Svenson, i K vP 17/ 8. Ytterliga re inlägg a v Gösta Hiibin ette i Arb. 19/8 sa mt
av Bertil Behring i KvP 2 1/ 8 .
13 9 Klin teberg, Roland, Biodöd en i Ma lm ö en riktig
rysa re. - (S kD 612.)
140 Li/jequist, Ann- Ma rgrel, Sandra Malmquist och
ha ns verksa mhet so m scenogra f. Sthlm 1985. 30 7 s. O m Sa ndra Malmquists verksamh et vid Ma lmö stadsteater bl as 67 -8 1, 186 -1 92, 199 -20 3.
141 Noh rborg, Mallia s, Ma lmö - en cineastisk öken. (KvP 20/ 8.)
142 - Recept mot bi odöd en i Ma lmö: G e oss ko mmuna la biogra fer! - (Kv P 20/ 9. )
143 Olsson. Cu rl Åke, Kn a pph etens ka lla stjärn a. (SDS 11 / 4.) - De statliga bidrage n till Ma lm ö stadsteater.
144 Olsson, Fredrik, En skröna so m fän gslar publiken.
- (Nya teatertidningen . Nr 28 , 1985: I , s 44-45 .) - Intervju med Christin a Claesson o m "Cafe Skröna n" på Cafe
Stadt.
14 5 Palmqvist, Bertil, Malmö stad steater på väg mot
katastrof. " La Cage a ux Folies" en Pyrrus-seger. - (A rb .
3/ 12.)
146 - Ma lmöba lette n. U nder med verka n av Elsa
Marianne vo n Rosen oc h All an Fridericia. [Tec kninga r:
Ludvig Johnso n,] [Malmö] 1985 . 11 9 s.
14 7 Rem be, Rolf, Fan ska vara tea terch ef. Ma lmö
198 5. 130 s. - Ma lmö stadsteater under Ro lf Rembes
tid som teaterch ef, 19 77-19 80. - Ett avsnitt ur bo ken
pub I. i SDS 2919 med ge nmäl e I / I 0 av Carl-A xel
Ros lund.

J. Arkeologi
148 Arkeologi oc h naturgas i Skåne. T ext: Hå kan
Assarsson .. . T ekninga r: Jörgen Andersson ... Lund 198 5.
36 s. - (Riksa ntikva rieä mbetet UV-Syd 's skriftse rie. 6. ) Bl a o m utgrävninga rna i Södra Sa llerup, O xie (Lindegå rd) , Tygelsjö (Fra mn äs), Loc karp (Iredsbo, Östregård).
149 Kling, Jörgen, Frå n kl osterområde till fa ttigkvarter, kv. Fisken med omgiva nde gator och kvarter. (Elboge n. 1985:2 , s 56-67 .) - Bl a utgrävnin garna på
pl atsen för Franci scanerklostret/ Gråbrödraklostret.
150 Larsson, Lars, En grav frå n bondestenå ldern o mtolkning a v ett skel ettfynd frå n Hyllie kroken i Limha mn . - (Limhamniana. 1985 , s 29 -35.)
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151 Lindgren-Hertz, Lena, Kvarteret Fisken. Utgrävnin g av ett medeltida strandområde. - (Elbogen . 198 5:2,
s 49 -5 5.) - Bl a behandl as Skå nemarkn aden oc h sillhandeln i Malmö på 1300-talet.
152 N yberg, Tommy, Byns plankor. - (El bogen.
1985 :2 , s 68-73 .) - Förskansningar mot havet under
mede ltiden, bl a rester funna i kv Fisken.
153 Öhnegård, Vilhelm, Ha lvkä ll a rhus i kvarteret
Fisken - (Elbogen. 1985:2 , s 80-85.)
154 - Medeltida keramikfra mställning i Ma lmö. (El bogen. 1985 :2, s 74-79 .) - Fynd i kv Fisken.

K. Historia
155 Andren, Anders, Den urbana scenen. Städer och
sa mhäll en i det med eltida Danmark. Bonn 1985. 282 s.
I ka rta . - (A cta archaeo logica Lundensia. Series i 8:0.
13 .) - Di ss. Lund. - Talrika uppgifter om Malmö, bl a s
165 , 2 11.
156 Edgren, Lars, Lärlin gar so m ungdomsproblem. En
" ungdom skultur" i Malmö under 1800-ta lets första
hälft. - (Elbogen. 1985 :3 , s 123-143.)
157 Foged, Harly, & Kriiger, Henrik, Flugtrute Nord.
Nazisternes hemm elige flugtn et genn em Da nmark.
Lynge 198 5. 137 , [14] s. 4 pi. - Naz ister på fl ykt efter
an d ra vä rldsk riget. Malmöankn ytning bl a s 71-76:
"Edderko ppen" i Ma lmö. [N ysve nska rörel sen.]
15 8 Georgsson, L ars-Olof, Vå ren då en hel vä rld väntade på krigss lutet. Så drabbades Sydsverige av and ra
vä rl ds kri gets sva llvågor vå ren 1945. - (Arb.-SkD 21 /4 .)
- Med fo rts. i Arb . 28/ 4. - Bl a om Malmö oc h krigsslutet.
159 Lundbak, Henrik, Så fremt som vi skull e vre re
deres lydi ge bo rgere. Rådene i Kobenhavn og Malm0
151 6-15 36 og deres politiske virksomhed i det feuda le
samfund . Odense 198 5. 248 s. - (Odense uni versity
studies in history a nd social sc iences. 88.) - Bl a rådsväsendet i Ma lmö oc h Jörgen Kock.
160 Malm ö stads histo ria . Utg. på uppd rag av Stadsfullm ä ktige i Ma lmö. Hu vudred. : Oscar Bjurling. 4.
(1 870-1 9 14). Ma lmö 1985. 522 s. - S 9-1 34: Bjurling,
Osca r, Inte blott av bröd. - Se även nr 306, 359 .
16 1 Mårtensson, Ola, Det hände i Ma lmö. [Artikelserie. fo rts. frå n 198 4 .] - (SDS.) - 6/ 1. Bra läge reda n
1524. [Intervju med Ein a r Bager om mötet Gu stav Vasa
- Fredrik I och Ma lmö recess 1524.]
162 R osbarn , S ven, Igå r dan sk - idag svensk. - (Borgposten. [Pgrogramblad till somma rteater på Ma lmöhus
borggård .] Utg. av Folkteatern. Malmö 1985 , s 2-3.) Ma lmö och kriget 1658 -59.

NUMISMATIK
163 Flen smarck, Tor, Skånska m ynt och deras mästa re . Degeberga 1984 . 128 s. - S 90-104: Från m yntverket i Ma lmö 1439- 1513 . - S 10 5-122: Från m yntverkets sista tid i Malmö 1513 -1 536 samt frå n Landskrona m yntve rk 15 13-15 25. - Dessutom släkttavlo r
över släkterna Myndel och Dringenberg sa mt över Clavs
Pedersi<ms oc h Jörgen Kocks släktkretsar.

L. Biografi
164 Andersson, H elge, Ma lmö profilen. [Artikelserie.] (SkD, måndaga r, fr o m 4/ 11 .) - Biografiskt om minnesvärda ma lmöbo r frå n de sista hundra å ren.
165 Sydsvenska Dagb ladets aktiebo lag. Matrike l 1985 .
72 , [2] s. - Bilaga. Anställda i bokstavsordning. [14 s.]
SÄRSKILDA PERSONER
166 BAGER, EINAR. Fagerström, Anders, "Jag har
roligt i stud iearbetet" . 98-årige Einar Bager forskar
ännu. - (SOS 25 / 9.) - Intervj u.
16 7 BERG , RUDOLF FREDRIK. Drameus, Lena,
Han var kungen av Limhamn . - (SOS 26/ 6.)
168 BERGSTRAND , ALLAN. Forsberg, Bengt, Röde
lektorns upprättelse. Men på 30-talet var han inte populär. - (Arb. 1/ 12.) - Med kompletterande uppgifter av
U ll a Bergstrand 1211 1986.
169 CA VEFORS , BO. Cavefors, Bo, Rapport från det
stora fosterländska världskriget. - (Arb. 13 / I 0.) - Barndomsminnen från Ma lmö 1940- 1946.
170 DAHLSTRÖM , HELMER. Dahlström, Ingvar,
Bilder ur en arbetares li v. Lund 1985. 126, [2] s. Muraren Helmer Dahlströms li v ski ldrat i bild med
korta textkommentarer.
17 1 EKELUN D , FRE DRIK. Carlson, Tom , Det ska
vara lite trögt i portgången. - (Folket i Bild. Kulturfront.
1985:9, s 16.)- Intervju.
172 ERIKSSON, NANCY. Eriksson, Nancy, Nancy.
Nancy Eriksson minns. Sthlm 1985. 279 s. - S 7-36 :
Barndomen. - Avsnitt ur memoarerna berörande barn domen i Malmö även pub!. i Arb. 8/ 9.
173 - Lindström, Ulla, Såda n var hon - Nancy. (Arb. 7/ 9.) - Bl a om Nancy Erikssons barndom 1
Ma lmö.
174 GULLBE RG , HJALM A R. Silvaker, Anders, H yrkuskens son. - (Röster i Radi o-TV. 1985: 13 , s 14-17.)
175 HANSSON , PER ALBIN. Isaksson, Anders, Per
Albin. 1. Vägen mot fo lkhemmet. Sthlm 1985 . 399 s. [6
pi-bl.] - Bl a om Per Albin Han ssons uppväxtår och
po litiska verksamhet i Ma lmö samt om soc ia lism ens
tidiga år i staden , s 24- 149.
176 - R ich1er, B-E, Landsfadern från Kull adal. - (SOS
2 7Il 0.) - Per Albin Hanssons barndoms- och ungdom sår i Malmö.

177 HEIM ER, ASTRI. J ohansson, Ewa, Här har du
Astri Heimers li v. - (KvP 13/ 1.) - Intervj u.
178 HELA NDER, OLLE. Modeer, Kj ell Å, Olle
Helander in memoriam. - (Elbogen. 1985 :4 , s 190 .)
179 HÖG EST ÄTT, EJE. Engz ell, Stig, Konsthallschefen - van vid hårda vindar. - (SkD 22 / 3.) - Intervju
med Eje Högestätt , Malmö konsthall.
180 LUNDBERG, A RN E. Börrefo rs, Bo, Snart tar
Malmö kl ara sig utan Arne Lundberg. - (SkD 2417 .) Intervju.
18 1 - Fagers1röm, Anders, " Musikens hu s borde ha
byggts vid Triangeln " . Arne Lundberg blickar tillbaka. (SOS 23 / 10.) - Intervju.
182 - Jönsson, Göran, Nu är det klippt. - (Arb.
24/ 10.)- Intervj u.
183 MOR FIADAKIS, EMMANUEL. Bosund, Marie,
Förste invandraren i utrikesnäm nden. - (Aktuellt i politiken. 1985:21, s 38-39.) - Intervj u.
184 MÖRNER (släkte r). Material till släkterna Mörners hi storia. Utgiven av Mörnerska släktföreni ngen
ge nom Magnus Mörner. Sthlm 1985. 300 s. - Flera
med lemm ar av släkterna med Malm ö-a nknytning.
185 N ILSSON , ANDE RS . Prahl, Egon, Äspösonen
Anders N ilsson hedrades med sitt namn åt Malmögata ...
- (Byahornet-Skåneland. 1985:3, s 21-28. - Främst om
Anders Nilssons liv innan han blev stadsi ngenj ör i
Malmö.
186 OLLEN, JOAKIM. Godderidge, Katarina. Han
ha r Malmö i si n hand. - (Arb.-SkD 6/ 10.)
187 PERSSON, C HRIST ER. Hal/berg, Peter A , Vägen
till utopin - om Christer Perssons författarskap. - (BiS.
Bibliotek i sam häll e. 1985: I , s 18-2 3.)
188 POPPE, N ILS. Rich1er, Jan, Fars lill e påg - han
har a ldrig sett sin far. - (SOS 23 / 6.) - Intervju med Nils
Poppe, huvudsa kligen om hans barndomsår i Malmö.
189 SY AN BERG , MAX WALTER. Larsson, Bengt
G, Max Wa lter Svanberg. - (El ek trikern . 1985:5, s
20-21.) - Bl a om konstnärens Malm ö-a nkn ytn ing.
190 SVÄRD, J AN. Carlsson, A llan, "V isst vill jag
fortsätta att vara kommunalråd" . - (KvP 12/ 3.) Intervj u.
191 WENNSTAD, PÄR. Uggleberg, Anneli, Att
skriva •är so m att lösa ett matematiskt problem. (Saco/ SR-tidningen. 1985:8 , s 38-39.) - Intervju om
roma nen "Nattportierns dag".
192 WERUP, JACQUES. Landin, Per, Dessa tidens
estetiska gnetar! - (SOS 5/ 1.) - Intervju .
193 WIREN , HERTA. Hjalmarsson, Sten, Herta
Wiren - 80-talets typ iska arbetarförfattare. - (Lantarbetaren. 1985:617 , s 18- 19 .)- lnte rvju .
194 - Linder, Bengt- Olov, Herta, 86 år, oroas för
arbetarrörelsens framtid. 'Sossarna måste bli yngre för
att kunna leva vidare'. - (LO-tidningen. 198 5:37 , s
I 0-11.) - Intervj u.
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195 ÖSTERLING , ANDERS. Jeppsson. J ohn, Gatan i
stan och gården på slätten. - (SkD 7/ 6.) - Om Anders
Österlings barndomsmiljöer, bl a Malmö.

M. Folkkunskap
196 Andersson. Cha1arina, & Salomonsson, Bengl.
Mat och matvanor på 1500-ta let. Teckningar: Maria
Persson. Malmö 1985. 17 s. - (Malmö mu see r. Kata log.
355.) - Skrift uta rbetad i anslutning till utställning med
hushå ll sa rtiklar i kopia efter original mestadel s funna
vid utgrävningar i Malmö.
19 7 Thagaard. A nna-Margre1he, Livet på Backarna att växa upp i en förstad i början av 1900-talet. Under
medverkan av Anna Kristina Ribbin g. Malmö 1985.
201 , [3] s. - Kirsebergso mrådet.

N. Geografi
198 Adress- & gaLU/oneckning för Malmö 1984. [Utg.
av] Malmö kommun. Arbetsgruppen "Samordnad
områdesindelning". Ma lmö 1984. 85 s. - Nyckel från
gatuadress till olika ind elnin gar inom kommunen sa mt
översikt över olika distriktsindelnin gar.
199 Andersson , H elge, Det ga mla Malmö. [Artikelserie.] - (SkD, må ndagar, t o m 28/ 10.)
200 Gisb.l'. Ca1arina . & Rich1er. J an, Fyra kilometer
ringla nde möjli gheter. - (SOS 1417 .) - Kanal erna i
Ma lmö.
201 H olmq visl, Yngve, Kulturstaden Ma lmö: unken ,
primitiv, likrikt ad. - (KvP 19/ 11.)
202 Ja ns/ad, Hans, & Rosborn. Sven, Malmö. Sthlm
1985 . 143 s. - S 5-20 författade av Sven Rosborn; - s
21-125 av Hans Janstad.
203 Malmö kommun. - (Skånsk kulturbygd. Malmöhus län. Skånes hembygdsförbund. Årsbok. 1983 [tryckt
1985], s 185 -196 .)
204 Mina drömmars Malmö. [Artikelserie. ] - (Arb.) 2917. Ulla Sandell. - 5/8. Ha ns Rode . - 12/ 8. Joak im
Ollen. - 2618 Lars-Erik Lövden. - 219. Kerstin
Tyrstrup. - 13 /9. Kurt Sjöström.
205 Möller, Rode, Kvinnorna som gett na mn å t
Malmös gator. - (Arb. 8/ 3.) - Malmögator med kvinnonamn.
206 Nilsson, Jan 0. " Karneva lståget har av löst
demonstrationståget". Staden so m tivoli. - (KvP 12/8. )
207 Punk! [pse ud . för Ragnar Gustafson], Ga mla
Ma lmö. - (SDS, måndagar.) - Serie i form av pristävling. Forts. från föregående å r.
208 Sjös1röm, Thorvald, " Minns Du dom ä n ... "
[Thorvald Sjöström rita r och berätta r om ga mla original
och profil er frå n ett sv unnet Malmö ... ] Ma lmö (1 985].
112 s.
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209 Sven s1ed1, Carl-Henrik, Hjärta t i söder. Ca rlHenrik Svenstedt porträtterar Malmö. - (DN 10/ 3. ) Med kommentar av sign. NGN [Nils Gunnar Nilsson] i
sos 12/ 3.
210 8 fotomotiv öfver den vackra stade n Ma lmö. Fototryck frå n fotografier tillhörande Malmö mu seum . Utgifv it af Gunilla Gustafsson, Thomas Jahrl. [Lidköpi ng
1984 .] [8 pl.-bl.]
SÄRSKILDA BYGGNADER
211 HEDMANSKA GÅ RDEN. Kordina,
Birgil,
Gabriel Hed man s magasin vid Lilla Torg. - (Torg- och
gaturum i några svenska städer. Sthlm [19 83], s 5 1-53.)
- Tidigare pub!. i Stadsbyggnad. 198 3: 1.
212 HYLLIE 19. Andersson, H elge, H yllie nr 19.
Några anteckningar kring en bildsv it från I 96 1.
(Elbogen . 1985:4, s 162 -165 .) - Sex fotografier av
gården , tagna av Inge ma r Ingers.
213 MALMÖ BÖRSHUS. Olsson. Han s- Inge, Huset
som ska lyfta Malmö. - (SDS 8112.)
214 TEGNERSKOLA N. R osendahl. Sven. T egnerskola ns ödestimme. - (El bogen. 1985: 1, s 46-4 7.)
SÄRSKILDA ORTER OCH OMRÅDEN
215 FRILUFTSTADEN.
[Frilu/is1aden.}
Hi storia,
byggnation, om människorna där och o m dess byggherre
Eric Sigfrid Persson. - (Elbogen. 1985: 1, s 20-45.) - S
20-25: Nordström , Maria , "Åt varj e bostad ett stycke
jord och na tur". Om utemiljön i Friluftstaden. - Pla nerin gen av Friluftstaden. - S 26: Caldenberg, C laes ,
Radhu set som fo lkbostad? - S 27-31: Genell-Harrie.
Lisa , Så föddes Friluftstaden: Vision en tar form. - S
32-33: Lundgren , Bengt, Från affä rscentrum till kyrka
[Västervångkyrkan , tillhörig Ma lmö Baptistfö rsamling].
- S 34-3 7: Heijkenskjöld, Annika , Den intern o rd iska
utstä llnin gen - Vi bo i Friluftstaden. - S 38-43: Polfeldt ,
Ingegerd , Erikslust och Friluftstaden. - Författare om
Friluftstaden. - S 44: Nordström , Maria, Upprustningen
av Norra Friluftstaden 1982 -83 . - S 45: Persso n-M elin ,
Signe, Eri c Sigfrid Persson.
21 6 HUSIE. Andersson. Helge. Till minn et av en lantsocken. - (SkD 26 / 1.) - Husie socken oc h dess inkorporering med Malmö 193 5.
217 KALENDEGATAN. Söron, Camilla. Citys döda
stråk. Kal endegata n ligge r öde ba ra ett stenkast från
gågatans vimmel - (SOS 1717 .) - Reportage.
218 KLAGSHAMN. Hansson . Mille. Så gick det till
när Klagsha mn blev industri sam häll e. - (SkD 16/ 2.)
219 - J onsson, Beng/ Inge, Klagsh a mn. - (Förf:s 55
skå nska smultronställen. Malm ö 198 5, s 59 -6 3.)
220 KÄGLINGE. Jön sson. Göran. Hä r ka n man ä nnu
hitta Linn es örter. "Högste backar" vid Käglinge fortfarande lika intressa nta. - (Arb. 16/7 .) - Intervju med
Gustaf Pålsson.

221 LILLA TORG . Tyn elius. Sven. Lilla Torg i
Malmö. - (Torg- och gaturum i några svenska städer.
Sthlm (1983], s 44-48.) - Tidigare pub!. i Stadsbyggnad.
1983 :1.
222 LIMHAMN . Limhamns miljöförening 10 år 1985.
Limhamn 1985 . 36 s. - Bl a s 11-17: Rosendahl , Sven ,
Mi ljöföreningens första I 0 å r; - s 18-19: Asp-Polfeldt ,
lngegerd , Strandbygget - ett sommarminne från Limhamn ; - s 22-23: Juhlin , Carl-Henrik, Värde och vård
[naturvården] ; s 24: Larsson , Gerhard , Inkorporeringen
70 å r.
223 - Silow, Sture, "Grödahöre" på Limhamn . (Limhamnia na. 1985 , s 4-8 .)
224 L0GST0R. Ka aman , Arvi. Lögstör - en svensk
besittning i Danmark. - (KvP 2/ 6.) - Reportage från
Malmö kommun s markinnehav på norra Jyll a nd.
225 MÖLLEVÅNGEN. Möllevången i våra hj ä rtan.
En berättelse i ord och bild sammanställd av Elsie
Blomquist . Malmö 1985 . 151 s.
KARTOR
226 Historisk
atlas
som
visar
utvecklingen
1815-1915-198 5 i ett tjugotal områden 1 och omkring
tätorter i sydvästra Skå ne. [Utg. av Sydvästra Skånes
kommunalförbund.] Malmö 1985. 49 , [2] s. - Malmö
centrum, Fosie, Limhamn , Västra Skrävlinge/ Husie,
Oxie, s 24-33.
227 Karta över Malmö. Skala I :20.000. Upprättad av
Malmö stadsbyggnadskontor, Stadsingenjörsavdelningen ,
i januari 1985. Malmö 1985. 82x90 cm .

0. Samhället
228 Braconier, Fredri k, Regimskiftet i Malmö. Testplats för borgerlig politik. - (SvD 30/ 11.)
229 Karlsson , Kurt , Malmö socialdemokratiska förening 100 år. 1885-1985. Malmö 1985. 72 s.
230 Larsson, Verner. När gick Malmös politiker ut
bland människorna? - (Arb . 25111.) - Valrörel sen i
Malmö.
231 Myrdal, J an, Efter va lspektaklet. Piss i urnan. (Folket i Bild. Kulturfront . 1985 :(17], s 31 .) - Skå nepartiet och kommunalvalet i Ma lmö. - Med inlägg av
Thomas Nydahl , 1985: 18 , s 31 , och ytterligare inlägg av
Jan Myrdal , 1985 : 19, s 31.
232 Områdesbeskrivningar för Malmö 19 85 . Stadsoch delområden. [Utg. av] Drätse lkontoret, planeringsavdelningen. Malmö 1985. 129 s. - Statistiska uppgifter.
Kooperationen :
233 Andersson. Ull Ostpassage n. Hä r passerar nio
miljoner kilo ost om å ret. - (Kooperatören. 1985 :2 , s
29-31.) - Reportage frå n KF: s färskvarucentra l i Ma lmö.

234 Ek. m an, Anne-Marie, Industribageri so m satsa r på
både ha ntverk och bake off. - (Livsmedelsteknik.
19 85 :4 , s 172 -1 74.) - So lidarbageriet i Ma lmö.
FÖRVALTNING, STADSPLANERING
235 Andersson, Birgilla, & Olsson, ln[?rid. Han tar
steget rakt in i politiska hetluften . Bertil Persson - nytt
råd för Malmös "besvä rligaste förvaltningar". - (Arb.
1/ 11.) - Intervju.
236 Bliicher, Raul, Goda granna r i Rosengå rd. (Arbeta rtidningen Ny Dag. 19 85 :3 , s 15-1 7. )
237 Bra/lberg, Lars. Malmö - stadsportar och komplettering i parkernas stad. - (Plan. 1985:5 , s 218-222.)
238 Engellau, John-Jacob, Tankar kring en telefonkatalog. - (SOS 612.) - Kommunen s " fårvaltningsapparat", speciellt gatukontoret. - Med genmäle av Claes
Rehn 11 / 2.
239 Halvegård, Gun. Kronberg, Tom, & Mårtensson.
Sten, En natt i Malmö. - (Vårt Malmö. 1985:2 , s 6-9 .) Reportage om den kommunala servicen nattetid.
240 J anstad, Hans. " Det skövlad e Ma lmö - har rivningsraseriet stoppat?" - (El bogen. 1985:3 , s I 09-121.)
241 [Johansson, Ulla], Kroksbäck - stadsförn ye lse.
Vad har gjorts? Vad har det kostat? Hur har det blivit?
[Utg. av] Malmö kommuns fastighetskontor. Malmö
1984. 49, [22] s.
242 Klinteberg. Fredrik a.f. Vägv isningsplan för
Ma lmö. - (Stadsbyggnad. 1985: I, s 23-26.)
243 Lindelöw, Per, Så avlägsnades en politiker. Hi storien om hur rykten om en hemlig rapport stoppade Jan
Svärd ... - (Arb. 13/ 10.) - Med kommente rande artikel
av Lars Engqvist. - Dessutom inl ägg av Jan Svärd i
Arb., SOS och SkD 23 / 10.
244 Löj"gren Bjerner, L ena, Mer ma rknad sekonomi när
Malmö byter politiker. - (SAF-tidningen. 19 85:38 , s
8-9 .) - Reportage.
245 Malmö - stadens uterum. - (Plan. 1985:5 , s
230-231.)
246 Malmö kommun s markinnehav inom kommungränsen. [Karta.] Redovisning per 1985-07-0 I. Fastighetskontoret i Malmö kommun. Malmö 1985. 82x90
cm. - Textbilaga I s.
24 7 Ollen, Joakim. N y tid för Malmö. [Om ett annat
sätt att sköta en stad.] Malmö (1985]. 106 s.
248 - Offentliga se ktorn ett hind er mot utveckling. (S ynpunkten . 1985:3 , s 3.) - Inlägg med anledning av
leda re i Synpunkten 1985:1 / 2 av Bengt Hedlen .
249 Strukturplan för Malmö stad. Slutrapport. Maj
1985. [Utg. av] Ledningsgruppen för kommunen s strukturplane ring. Malmö 1985 . 82 s.
250 Tolander, Bosse, Vi kan inte konkurrera med
nä ringslivet om duktiga ekonomer. - (Kommunaktuellt.
1985:37 , s 15.) - Samtal mellan Joakim Ollen och Inger
Nilsson om kommunens ekonomi.
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Triangelnprojektet:
251 Asp, Per, Köpkraft finns för Triangeln-projektet.
[Av) Aktionsgruppen för Tri angelprojektet. Per Asp. (SkD 19/ 12 .)
252 B6dis, Peter, Klimatet, spänningen och paranoian.
- (SDS 23 / 1.)
253 - Lek inte med elden Joakim [Ollen]! - (SDS
7/ 10.)
254 - Ogräs i rabatten. Kommunal demokrati a la
Malmö. - (Fritidsgå rden. 1985:4, s 8-10.)
255 Boysen, Sven, " Stadsbilden krossas". - (SDS
26 /4.)
256 Hor vath, Lajos, Triangeln - offer för Malmökonservatismen ... - (SkD 3/ 5.)
257 - Triangeln-projektet: Var finns politikernas
lyhördhet? - (SkD 1/4 .)
258 - & Johansson, A ke, Domus anställda och Triangeln ... - (SkD 19/ 12.)
259 [Hultin, Oloj], Triangeln , Malmö. [Sign. :] OH. (Ariktektur. 1985:9 , s I 0-11.) - Huvudsakligen berörande det projekterade Sheratonhotell.:t.
260 H årde, Ulla, En vilsen symbol. - (SDS 18/ 4 .) Intervju med Olof Hultin.
261 Johan sson , A ke, Än kan Triangeln-projektet stoppas. - (SkD 27 / 3.)
262 Tyrstrup, Kerstin, "Triangeln-projektet måste
omarbetas trots skadestå nd" . - (SkD 8/ 5.)
263 - Vad men a r landshövdingen? - (SDS 18/ 4.) Med anledning av uttalanden i SDS 13 / 3 av Bertil
Göransson om Triangelnprojektet, - Med genmäle av
Bertil Göransson 26 /4 och svar av Kerstin Tyrstrup 915.
264 Wictorin, Kay, Triangelnprojektet och demokratin . - (SDS 30/ 3.)
265 William-Olsson, A nders, Stå på dig om Triangeln
Kerstin [Tyrstrup) . - (SDS 27 / 10.) - Med kompletterande a rtikel 7/ 11.
266 Ledare om Triangelnprojektet bl a i Arb. 511O; KvP 18/ 3, 4/ 10; - SDS 27/ 4; - SkD 23 / 1, 26/4.

RÄTTSVÄSEN
267 Berg, In grid, Gågatedramat i Malmö. - (SDS
10/ 11.) - Knivdrama med dödlig utgång 14/ 6.
268 Dalin , Eva, Brott och straff i Oxie härad. (Limhamnia na. 1985, s 9-12 , 15-26.) - Rättsfall ur
gamla domböcker.
269 Dödsskjutningen i Malmö. - (Polistidnin gen.
1985:7, s 229-234 .) - Reportage om ett polisingripande
med olycklig utgå ng 2417 .
270 Larsson, Peter, Nordöstra kanontornet var
Malmös " djävulsö" . - (SkD 2/ 9.) - Intervju med Sven
Rosborn om ett kanontorn på Malmöhus, främst dess
funktion som fän ge lse.
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271 Olson, Anders, Falskmyntare avslöjad i Malmö.
Fängelset återuppstår? - (Arb. 23 / 9.) - Intervju med
Sven Rosborn om det forna fängelset på Malmöhus, bl a
inrymmande det nyresta urerade kanontornet.
SOC IALA FRÅGOR
Arbete och a rbetsmarknad:
272 [Billin g, Peter], Människovärdet vi fordra tillba ka.
Arbetarklasse ns formering och det socialdemokratiska
arbeta repartiets framväxt och utveckling fram till 1911 .
Minnesskrift utgiven av Skånes socialdemokratiska partidi strikt. 1905-1985. Malmö 1985. 122 s. - Talrika
uppgifter om arbetarrörelsen i Malmö.
273 Enqvist, Jan , Nya Sydvästmejeriet. Anställdas
krav togs på allvar. - (Arbetsmiljö. 1985:6 , s 22-24 .) Nytt mejeri ingående i Skå nem ejerier.
274 Freij, Mats, Dålig stämning. Vad göra? - (SJ-n ytt.
1985: 19 , s 3-6.) - Reportage från SJ :s huvudverkstad i
Malmö.
275 Jan sson , Jan-Eric, Godisfabrikens snåriga bonuslön. - (Mål och medel. 1985:7/8 , s 8-9.) - Lönesyste met
på Malaco.
276 Johnn , Sten, Träindustriarbetarna 100 år. Från
Malmö möbelsnickarefackförening 1885. Till Svenska
träindustria rbetareförbundet. Sektion 1 Malmö 1985.
Malmö 1985. [104 s.)
277 Jön sson, Th omas, KrAmi - projektet som fun gerar. Hjälper ungdomar på glid . - (Statstjänstemannen.
1985:5 , s 12-13.) - Kriminalvå rdsklienter i arbetsmarknadsinstitut. Ett Malmö-projekt.
278 Lappalainen, Pauli, Om sa marbetet kommunenfacket: Yngvesson oc h Ollen i TIM-intervjuer. - (SKTF
- Tj änsteman i Ma lmö. 1985:2 , s 5-8.) - Intervj uer med
Nils Yngvesson och Joakim Ollen.
279 [Lundgren, Max], Fabriksarbetareförbundets avd.
3. 100 år. 1885-1985 . [Olavi La urila har bidragi t med
arkivmaterial.] Malmö 1985. 80 s.
280 Orrgren, Alice, "Grävare" i Malmö dokumenterar
förbundets sista klassiska strejk. - (Lantarbetaren.
1985 :5, s 12-13.) - Strejk 1935 bland trädgå rdsarbetare
anslutna till Lantarbetareförbundet.
281 Runsten, In grid, & Henricson, Lasse, Arbetsmiljö.
- (Arb. 19/ 2. ) - Arbetsmiljönummer ägnat Allmänna
sjukhuset och Östra sjukhuset.
282 S1een, Jesper, & V I/mark , Peter, Mejeriet i
Malmö. Sthlm 1984. 144 s. - (Arbetslivscentrum. Varia
rapport. 38.) - Fall studi e inom Front-projektet berörande planeringen av Sydvästmejeriet, Skånemejeriers
nyanläggning.
283 Svenning, Marian ne, Tjejerna på tvätten . Om
arbetsorgani sation , arbetsmiljö oc h möjligheten att påverka . Malmö 1984. 176 s. - Arbetsmiljön på ett tvätteri i Malmö. - Med anledning av boken reportage i SDS
515 frå n L Å Tvätten AB.

284 Tidman, Yngve, Ett sekel med färg. Minnesskrift
vid
Svenska
målareförbundets
avdelning
2
100-årsjubileum 1985 på styrelsens uppdrag utarbetad.
Malmö 1985. 169 s.

Bostadsfrågan:
285 Bengt-Påhlsson, Johan, Miljonrullningen i MKB.
- (SOS 22 / 5.) Med genmäle av Hans Rode 516.
286 Carlström, Anders, HSB Malmö 60 år. 1925-1985.
Malmö [1985). 96 s.
287 Johan sson, Åke, & Horvath, Lajos, Hårda nypor.
- (Arb. 1715.) - Om bostadspolitiken i Malmö (med
anledning av artikel av Hans Rode i Arb. 10/ 5.) - Med
svar av Hans Rode 31 15, bl a berörande Triangelnprojektet.
288 Lindhe, Jan G, Vindslägenheter i Malmö. - (SOS
30/ 12.) - Inredning av bostäder i vindsutrymmen.
289 Roslund, Carl-Axel, Så går det till inom HSB. (SOS 3/ 10.) - Genmäle 18/ 10 av Per-Eric Persson.
290 Tingvar, Anders, & Holm, Magnus, Boekonomi betalningsvilja och kostnader. Exempel från Malmö
kommun. Sthlm 1985. 196 s. - (Byggforskningsrådet.
Rapport. 1985:21.)

Socialvård:
291 Carlsson, Allan, Nye socialchefen vet vad han har
framför sig: kommunens tuffaste jobb. - (KvP 27 /8.) Intervju med Sven-Olof Johansson.
292 Carren, Cajsa, Stort gensvar i Malmö för avlösarfamiljer åt handikappade barn. - (Socialnytt. 1985:8, s
16-19 .)
293 Classon, Sigvard, Malmöavdelningen äldre än förbundet. - (Statspensionären. 1985 :8, s 4-5.) - Reportage
från Malmöavdelningen av Statspensionärernas riksförbund.
294 Gradowski, John , Vi klarar inte vårt jobb! - (SSRtidningen/ Socionomen. 1985:40, s 10-11 .) - Reportage
om socialsekreterarnas situation i Malmö.
295 Håkansson, Hans, Samtal om fosterbarn. Älvsjö
1985. 119 s. - Intervjuer med personer med anknytning
till barn placerade i fosterhem i Malmö.
296 Lundborg, Bitte, En pensionär slår sig motvilligt
till ro. Efter 3 5 år har det stormat färdigt runt Bengt
Hedlen. - (Kommunaktuellt. 1985:28, s 6.) - Intervju
med Bengt Hedlen, Malmö socialförvaltning.
297 Norrman , Inger, Anna Greta går och Lena,
40-talisten , tar över. - (Synpunkten. 1985:4, s 4-5.) Intervju med Anna-Greta Johansson och Lena Jarnbring, avgående resp. tillträdande ordförande i socialnämnden.
298 - Sven Olof - ny socialdirektör. - (Synpunkten.
1985:4, s 1-2.) - Intervju med Sven-Olof Johansson.

299 Olsson, In grid, Byråkratin måste stoppas! - (Arb.
4/ 11.) - Intervju med Lena Jambring om de sociala
frågorna i Malmö.
300 Ralfnert, Bernt, Rädda Nattjouren i Malmö! (SOS 5/ 11 .) - Stadsmissionens nattjour.
301 Strömberg, Bosse, Björk, Mai-Louise, & Lindemann, Jiirgen, Samarbete mellan kvarterspolisen på
bostadsområdena Holma/ Kroksbäck och socialsekreterare på Västra socialbyrån, Bellevuegården: slutrapport
med utvärderingar. Malmö [1985). 25 bl.
302 Svedberg, Göran, Nilsson, Stefan, & Bengtsson,
Ulf, Gänget hå ller hela stadsdelen i skräck. - (KvP
9110.) - Reportage om ungdomsbrottslighet och sociala
problem i stadsdelen Holma.
303 Törn er, Gunnar, Barnmisshandel utan åtgärd. (SOS 23 / l 0 .) - Socialförvaltningens agerande vid barnmisshandel i Malmö.
304 Winberg, Anne-Lise, Socialvårdsmuseet tar form.
-(Synpunkten.1985:1/2 ,s7.)
305 Vinterh ed, Kerstin, De andra föräldrarna. Om
fosterföräldrars förh å llningssätt till fosterbarn. Älvsjö
1985. 157 s. - (Barn i kris.) - En studie av 85 fosterbarnsfall i Malmö.

P. Teknik, industri, kommunikationer
306 Bjurling, Oscar, Stad i utveckling. 1870-1914. (Malmö stads historia. 4. Malmö 1985 , s 135-394.) Främst om industri , arbetsmarknad, ekonomi.
307 Energi i Malmö. Remissupplaga 1985. [Av) Ledningsgruppen för kommunens energiplanering. Malmö
1985. [6], 34 bl.
308 lenk [pseud. för Leo Lönnbrink] , Klagshamns
schaktugn räddad i sista minuten. - (SOS 17 Il 0.) Kalkugnen i Klagshamn . Reportage.
309 Ragnarsson, Per, Kunskapstivoli. - (Svenska
museer. 1985: 1, s 6-7 .) - Ett "kunskapstivoli" på
Tekniska museet.
310 -Tekniska museet/Sjöfartsmuseet. En unik resurs
inom teknik och naturvetenskap. - (Malmöperspektiv.
1985:1, s 10-12.)
311 Schmitz, Arne, Han gick runt på "Dotfeln" med
sin kamera ... - (Aktuell fotografi. 1985:5 , s 32-35 .) Nils Jönssons fotografier, bl a från Malmö Yllefabrik,
hvuudsakligen från 1910- och 1920-talen.

BYGGNADSTEKNIK OCH KOMMUNAL TEKNIK
312 Carlsson, Krister, & Svensson, Rolf, Erfarenheter
från utbyggnad av lokalt omhändertagande av dagvatten
i Käglinge , Malmö kommun . - (V-byggaren. 1985:4, s
35-39.)
313 Johanson, Sture, Här seglar 2 miljoner m 3 fyllnadsmassor på pråm till utbyggnad av Malmö hamn . (Tidningen Byggindustrin. 1985 :27 , s 21-23.)

185

3 14 - U nikt stå lverk i Malmö byggs i rekordfart. (Tidningen Byggindustrin. 1985 :25, s 22-23.) - Ferrokromverk för SwedeChrome AB.
315 Landqui.11. Åk!', Naturgas i storsta n. - (Gasnytt.
1985:3, s 13-15.) - Malmö energiverk oc h naturgasen.
3 16 Lauren. C/aus. Optimering av storstadsbebyggel se.
Försöksverksamhet i Malmö. Genombrott för ROTsek torn. - (Energimagasinet. 19 85:3, s 26-27.)
317 Nilsson, Han s 0. "Malmö industrigas" bistå r
industrin. - (Malmöperspektiv. 19 85: I, s 2-3.)
3 18 Nästan a llt kvicksilver kan nu avsk iljas i Malmö
avfa ll sverk. - (Nord isk skrottidning. 1985:9, s 14.)
319 Rosborn. Sven. Skånskt tegel under medeltid en.
Tegelbruk och tegelproduktion fram till 1588.
(Skå nskt tegel. Skå nes hemb ygdsförb und. Årsbok. 1984,
s 7-25.) - S 8-14: Tegelbruk i Ma lm ö. - Om medeltida
tegelbyggnader i Malmö, s 19-22 .
320 - Äldre tiders tegelbyggande. - (Byggnadskultur.
19 85:4, s 16-1 9.) - Med tonvikt på tegelbyggande i
Malmö.
321 Sygnar!'k. Ter!'sa. Naturgas - ren energi för industri. - (Malmöperspe ktiv. 1985:2 , s 2-4.)
Öresundsbroprojektet:
322 Bergling. Mikael. Nej till bron! Ett hot mot miljön
och jobben. - (Arb. 2/ 1.)
323 Björklund, Jan . SSU och bron. - (Arb. 18/ 3.) Inlägg med anledning av ledare i Arb. 6/ 3.
324 - & Peltersson, Henry, SSU-Skåne: Kapita lt misstag av Malmö satsa på bro! - (SkD 23 / 3.)
325 Bygg den fasta förbindelsen över Öresund - nu! [Ledare.] - (V-byggaren. 1985:5/ 6. s 9.)
326 Hu/ten, Bertil, Ekvationen som inte går ihop. (SDS 19/ 9 .) - 1984 års Öresundsutredning. - Med gen mä le av Lars Hansson 27/9.
327 - Malmö klarar sig utan KM-b ro . - (SDS 11 15.)
328 Jarlås . Jan Erik, Tunn el Öresund. BarsebäckKöpenhamn. - (V-bygga ren , 19 85:5 / 6, s 55-58.)
329 Lewan, Nils, Broförespråkare - hur kan ni? - (SDS
3/ 6.)
330 Me/ander, Barbro, Goda alternativ till sundsbro. (SkD 19/ 11.)
33 1 Peltersson, Hen ry. Bristfä lli g länk. Skandinavisk
bro till storkapitalet. - (Arb. 14/ I .)
332 Schmitz , Arne. Öresundsbro - ett hot mot skånsk
natur. -(Sveriges natu r. 198 5:3, s 15.)
333 Synnemar, Karl-Erik, Sundsförbi nd else ska ana lyseras av ScanLink-grupp. "Felande länka r" kan byggas
på 20 år för 540 miljarder. - (Byggindustrin. 1985:3, s
24-25.)
334 Öresundsjörbindelser. Rapport av 1984 å rs danska
och sve nska Öresundsdelegationer. Sthlm 1985. [8], 154
s. - (DsK 1985: 7.)
335 Ledare om Öresundsbroprojektet bl a i Arb. I /4 ,
28 / 6; - SDS 29 / 6; - SkD 28 / 2 , 21 15, 28 / 6.
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KOMM UN IKATIONE R
336 Sorge/in. Gunnar, Trafiksförsörjningsplan för
Ma lmö. - (Malmöperspektiv. 1985:2, s 8-11.)
337 Fa/ck, Göran. & Danowsky, Be/la, Enk lare göra
busslinjekarta med datorteknik. - (Plan. 19 85:6, s
284-286.) - Malmö lokaltrafik.
338 Gasdrivna bussar i innerstadsförsök. - (Svenska
vägföreningens tidskrift. 1985: 1, s 37, 40.) - Innerstadstrafik i Stockholm och Malmö.
339 Gran /und. Elisabet, De tröttnade på Ma lmö Taxis
dåliga rykte . Service i högsätet hos TS-gruppen . - (S ydsvenska affärer. 1985:617 , s 56-58 .) - TS = Taxitransport-Serv ice.
340 M årtensson. In ge. Sna rt kliver Malmö rakt in i
bilhistori en. - (SDS 23 / 6.) - Allan Söderströms sa mling
av veteranbilar, planerad att bli bilmuseum i Malmö.
341 - Veteranbilarna får sitt museum. - (SDS 22 / 5.) Intervju med Lars Söderström o m plan erat bilmuseum.
342 Wi /son. Gunnar, In för trådbussar i Malmö! - (SDS
1111.) - Äve n publ. i Arb . 11 / 11.
Järnvägar, spå rvägar:
343 Fjärdeklassvagnen. - (Ångtrycket. Medlemsblad
för Museiföreningen Klippan-Ljungbyheds järnväg.
1983:2 , s 12- 15.) - Ritningar visa nd e kombinerad
tredje/ fjärdeklassvagn , tillverkad 1888 för MalmöLimh am ns järnväg. Vagnen nu i muse ifören ingens ägo.
344 Neck e. Christian, Spårvagnen går igen . Malmö
trimmar sin Mustang. - (HD 22112.) - Spårvagnar i
Ma lm ö och i Tekniska museets ägo .
345 10 år sedan spå rvagnen försvann frå n Malmö. (Ångtrycket. Medlemsblad för Museiföreningen Klippan-Ljungby heds järnväg. 1983 :2 , s 7- 11.)
Sjöfart:
346 Axelsson, Göte. Swede Harbour. - (Svensk ha mn tidning. 1985:4, s 16-1 8.) - Ny bulkhamn i Malmö.
34 7 Fridlizius, Gunnar. Från spannmå lstu nnor till
smördrittl ar. Malmö hand el oc h sjöfa rt. Se nr 359.
348 Landqvist, Per-Erik. Nu går M/ S " Ma lmöhus" i
graven. - SvD 15/ 11.) - Tågfärjan Malmöhus på linjen
Malmö-Köpenhamn.
349 Ma lmö skapa r n y mark i Öres und. Djuphamn
lockbete för industrier. - (Svensk sjöfartstidning.
198 5: 19, s 24-25.)
350 Möller. Lotte. Vad ska vi göra i Ma lmö säger
köpenh a mna rna. (Vi. 1985:5, s 58-59.) - Båtförbindelserna Malmö-Köpenhamn.
351 Nydren, Gösta. & R osengren, Caisa , Tema bogser.
- (Sjömannen. 198 5:2 , s 9-24.) - Reportage från ScanTugs bogserbåtar Axel och Järven , stationerade i
Malmö.
352 Ollen. Joakim, En sede lärande hi storia. - (SDS
21 / 3.) - Malmö kommun och Gripen-rederiet.

353 Porten mot Europa kräver bättre kommunika tiokontinenten.
(Affärsvä rlden.
Porten till
ner.
1985:29 / 31, bilagas 17 , 19.) - Färjetrafiken över Öresund från Malmö och Helsingborg.
354 R osen. Lars von, Malmö ha mn expanderar och
sa tsa r på industrima rk. - (Skandinavisk transportteknik.
198 5:5 , s 18-21.)
355 Skog/und, Lars-Olof Swede Harbour. - (Malmöperspektiv. 1985:2 , s 5-7.) - Malmö nya djuphamn och
dess industriområde.
Flyg:
356 Gustavsson, Lotta, Första sundsfl ygningen ett vågspe l so m fyllt 75. - (SkD 18 / 6.) - Robert Svendsens
sundsflygning 1910.
357 Winge, Göran, Robert Svendsens sundsflygning.
En sa mmanställnin g av artiklar ur "Aftonbladet",
"Dagens Nyheter" och "Sydsvenska Dagladet SnällPosten" från juni-juli å r 1910. - (Limhamniana. 1985 , s
37-62.)
358 Wärring, P-0. Här födde s en flyghjälte. 75 å r
sedan första Öresundsflygningen . - (SDS 917.) - Robert
Svendsens flygning.

Q. Ekonomi och näringsväsen
359 Fridliziu.1, Gunnar, Från spannmålstunnor till
smördrittlar. Malmö handel och sjöfart 1870 -1914. (Malmö stads historia. 4. Malmö 1985 , s 395-522.)
360 Hindersson, Per, Hallå - får dom göra så? - (Arb.
25 / 9. ) - Intervju med Sven-Åke Ha nsson om kommunal
kon sumentvägledning i Malmö.
361 Hoverb y, Agne, Lokalpostexpressen i Malmö. (Förf:s Hälsingborgs lokalpost. Lidingö 1985,
101-113.)
362 Johansson, Gun, Thomeesa mlingen. - (ByahornetSkåneland. 1985:4 , s 16-19.) - Gunnar Thomees samling äldre jordburks- och hantverksredskap avsedd att
placeras i Wowragå rden, Södra Sallerup. - Tidi ga re
pub!. i Elbogen, 1984:3.
363 Orup, Hu go, Malmö köpmannaförening. Nybildad
organisation för detaljhandeln i Malmö. - (Malmöperspekti v. 1985:1 , s 14-1 7. )
364 Rosen, Lars von, Fosei - Ma lmös nya bilstad . (Motorbranschen. 1985:5 , s 42-44 .) - Bilförsäljning i
Malmö, bl a i Fosie industriområde .
Husdjur:
365 Bil/gren, Lars, Hundens dag i Malmö - slå r ett
slag för ledarhunden . - (Hundsport. 1985 : 12 , s
150-151.)
366 Nihlen, Mals, Hundarnas missnöjesparti i kommunalpolitiken. - (Hundsport. 1985: 12 , s 240.) - Hundägarpartiet i Malmö.

Fiske:
36 7 Yrkqfisket. En inventering av yrkesfisket - fiskare, fångster och fiskehamnar i Malmöhus län. [Utg. av]
Länsstyrelsen i Malmöhu s län. Malmö [1985]. 60 s. Bl a s 35-37: Malmö; - s 38-39: Limham n; - s 40-41:
Klagshamn.
Parker:
368 Lim/man, Eva, Skogen växer i Malmös nya oas. (SkD 8/8 .) - Intervju med Torsten Rosengren om parkområdet på Bulltofta gamla flygfält.
369 Nilsson, Kjell. En stadsträdgårdsmästa res framtidsvisioner. - (Utemiljö, 1985 :5, s 10-12.) - Intervju med
Gunnar Ericson.
3 70 Nydah/, Klas, Har du gröna fingrar. Gunnar Ericson, ny stadsträdgårdsmästare. - (Blänk & stänk. 1985:3 ,
s 6-7.) - Intervju.
3 71 Pehrsson, Per-Jan , Arbetarnas pa rker. Anläggningar för och av folket. - (Arb. 11 / 8.) - Folkets park
och Slottsparken.
372 - Hu s mitt i grönskan. Funktiona lismens ideal förverkligade, förfuskade. - (Arb. 15/9 .) - Bebyggelse
och parklandskap i Malmö efter 1930.
373 - Kungsparken i Malmö överklassens stråk. (Arb. 2817.)
374 - Pa rken och staden. Längtan efter konstgjord
natur. - (Arb. 18/8 .) - Huvudsaklingen om Pildammsparken.
375 R osenqvist, Torsten, Kungsparken och Slottsparken rustas upp . - (Blänk & stänk. 1985: I , s 12-13 .)
376 - Bulltofta rekreationsområde. - (Stadsb yggnad ,
1985:6 , s 7-14.)
.

SÄRSKILDA FÖRET AG
377 BRÖDERNA EDSTRAND AB. Bergh, Rickard,
Bröderna Edstrand - ett begrepp. 100 år 1985. Malmö
1985. 159 s.
378 - Hedberg, Thomas. Edstrands som fyller 100 år.
- (Arb . 24/ 4.) - Intervju med Per Edstrand.
379 CA RDO , AB. Jacobsson, Gösta, Storkapitalism
på gott och ont. - (SDS 11 / 12.)- Volvos köp av Cardo.
380 FÖRENINGSBANKEN. Liljenberg, Bengt, Kring
Malmöorten - för framtid ss kördar. [Utg. av] Föreningsbanken . Malmö 1985. 29, [2] s. - Utg. med anledning
av bankens 50-årsjubileum.
381 INVESTMENT AB SKRINET. Gladh, Christer,
Det är svå rt att vara uppkomling. Bo Sandell talar ut. (Sydsvenska affärer. 1985 : 1, s 6-10.)- Intervju.
382 KOCKUMS AB. A ndersson, SLen, Om Kockums
faller. - (SDS 27 / 12.)
383 - Ohlsson, John-Erik, Rädda Kockums. Ge oss
samma villkor som övriga Europa! - (Arb. 11 / 12.)
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384 - R ydberg, Anders, Sju systrar från Kockums.
Varvets första tankers av VLCC-storlek. - (Svensk sjöfartstidning. 1985:37, s 18-21.)
385 - Stor press på nya order. Det mörkna r för
Kockums. - (Affärsvärlden. 1985:26/ 28, s 6-7 ,9.)
386 - S venberg, Stafjån, Laboratoriet unik tillgå ng för
Kockums. - (Sydsvenska affärer. 1985:8, s 40-41.)
387 - Öberg, Tommy, Total enighet i Skå ne: 'Rör inte
Kockums!' -(Metallarbetaren. 1985:47 , s 16-17 .)
388 KÅKÅ AB. Svenninger, Lennart, Ett porträtt av
Bertil Olofsson. - (Bröd. 1985: I , s 20-22 .)
389 LINESCO, AB. Persson, Leif, Linesco - expa nsivt
familjeföretag inom elektroniksektorn. - (Malmöperspektiv. 1985:2, s 21-23.)
390 MALMÖ BÖRSHUS AB. Bendeus, Bengt, &
Holmqvist, Carl-Erik, Malmö Börshus - ett finansiellt
kraftcentrum. - (Malmöperspektiv. 1985: 1, s 1, 25-27 .)
391 PLM. Gladh, Christer, PLM. Målet är Europatoppen. - (Sydsvenska affärer. 1985 :5, s 20-24.) - Intervju med Ulf Laurin.
392 PÅGENS FAMILJEBAGERI AB. Osvalds, Erik,
Storbagaren Pågens satsar hårt på export. - (SOS 2/ 1.) Reportage.
393 REKLAMTEKNIK BENGT ANDERSSON AB.
Svensson, Gunnar, Reklamteknik i Malmö med miljövänlig screen. "Inte störst men bäst". - (Grafiskt forum .
1985:617, s 22-25 .)
394 SCANSPED, AB. G/adh , Christer, Scansped.
Decentralisering nyckeln till framgång. - (Sydsvenska
affärer. I 985:6/7, s 20-23.) - Intervju med Curt Stjernlöf.
395 SKANSKA AB. Härliga kassaflöden ger Ska nska
ny profil. - (Affärsvärlden. 1985:3, s 17-23 .)
396 SKÅNE-GRIPEN AB. Edenhammar, Hans,
Enorm expansion skapar risker i Skåne-Gripen. (Veckans affärer. 1985:5 , s 46-47.)
397 - Edenhammar, Hans, Skåne-Gripen ännu ett
oprövat kort. - (Veckans affärer. 1985:40, s 58-59, 61.)
398 - Edgar, Sören, Skånsk diversebutik som slår till i
USA . - (GP 3/ 3.)
399 SKÅNEMEJERIER. Jan sson, Jan-Eric, I de anställdas mejeri är det Erling som styr. - (Mål och medel.
I985:1, s 6-7.) - Reportage från Skånemejeriers nya
mejeri i Fosie industriområde, kallat Sydvästmejeriet.
400 SKÅNSKA BANKEN. Fredriksson, Svante, De
handlar med miljarder. - (Sydsvenska affärer. I 985:9 , s
10-12.) - Skånska Bankens arbitrageavdelning i Malmö.
40 I - Jobb-rotation och gemensamt kassaansvar. (Bankvärlden. 1985:10, s 14-16.) - Skånska Bankens
kontor i Fosie industriby.
402 SOCKERBOLAGET. Chreisti, Kenneth, Gyllenhammars söta affärer: Han är Sveriges sockerkung! (Vi. 1985: 11, s 6-9.)- Volvo, Cardo och Sockerbolaget.
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403 SONESSON AB, WILH . Nu måste Sonessons
växa av egen kraft. - (Affärsvärlden. 1985:26/28, s
26-29 , 31-32.)
404 SVENSKA HANDELSBANKEN. Agrelin, Ove,
Utlandsrörelsens expansion kräver utrymme - Handelsbanken utvidgar. - (Malmöperspektiv. 1985: 1, s 22-24.)
- Utlandsrörelsen på Svenska Handelsbanken i Malmö.
405 SYDKRAFT AB. Bergquist, Sven, De heta å ren.
[En rapport från insidan!] Sthlm 1985. 319 s. - Sydkraft
och kärnkraftfrågan.
406 - Törnqvist, Jan , Karl Arne Ahlberg, senioren
som fick en ny chans: fastna inte i den ga mla chefsstolen. - (Chefen. 1985:8 , s 6.) - Intervju .
407 TARKETT AB. Olson, Björn, Tarkett 100.
1886-1986. Ronneby 1985. 66 s. I pi. - Bl a om företagets framväxt ur AB Malmö Snickerifabrik/ Limhamns
Snickerifabrik AB/ Limhamns Träindustri AB.
408 TRACK TAPE AB. H edberg, Thomas, Kassettdrottningen som förlorade på löpande band. - (Arb.SkD I SI 12.) - lngegerd Engfelt och Track T a pe AB.
409 - Ölander, Mika el, Hon satsade en förmögenhet och förlorade. Track T a pe - _en ide dömd att misslyckas? - (Sydsvenska affärer. 1985:4, s 14-17 .)
410 VENTILATORVERKEN, AB. Linde, Karin,
Sveriges ä ldsta ventilationsföretag finns i Malmö. (Malmöperspektiv. 1985 :3, s 26-28.)

R. Idrott
411 Bilder av ett fotbollslag. [Sammanställd av] Rikard
Lehmann , Pierre Mens. Malmö 1985. 119, [4] s_ " Berättelse i bilder" om MFF under 75 år. Med bidrag
av Jan Mårtenson , Birger Buhre, Max Lundgren och
Olle Svenning_
412 (Bowlingklubben Geist. Jubileumsbok sammanställd av Börje Kvist.] [5 .] [1981-1985 _] Malmö [1985].
Bl 1159-1413. [254 s.]
413 Buhre, Birger, Murarens testamente lade grundstenen. - (KvP 16/ 2.)- MFF 75 å r.
414 Janbrink, S ven, Hur man motiverar ett lag.
Människan som mål. - (Personal , människor och arbete.
1985: 11 , s J 3_) - MFF:s fotbollslag.
41 S Janstad, Hans, Sprintrarnas spänstfenomen. (Arb. 25 / 3.) - Lennart Strandberg.
416 Lehmann, Rikard, Så började MFF:s fantastiska
fotbollssaga. - (Arb.-SkD I0/2_)
417 - " Pojken från bygden " . - (Arb.-SkD 2817.) Intervju med Ingemar Erlandsson, MFF.
418 Söderström, Evert, Malmö frisksportklubb 50 å r. (Frisksport. 1985: I, s 8.)

S. Krigsväsen
419 Berglund, Yngve, Ett beredskapsminne. - (LvFyringen. 1985:3, s 13-14.) - Luftvärnsinsatser i Malmö
1943.
420 Stridsberg, Sven, Tionde flygflottiljen på Bulltofta
1940-1 945. Harlösa 1985. 15 5 s. - Skånska flygflottiljen
(F 10).
421 Ströms/en. Per, Ga mla Borgarskolan - lite nostalgi. - (Lv-Fyringen. 1985:3, s 8-10.) - Kri gsårens förläggning till Borgarskolans f d loka ler, Repslagaregatan 8, av
det luftvärnsdetachement som seda n blev Lv4.
422 [Te//enbach, Per-Olof], Malmö civilförsvarsförening 50 år. Malmö 1985. (20 s.]

U. Naturvetenskap
423 Eke/und, Nils, Klagshamnsudden, ett naturområde
för rekreation. - (SkD 13/2.)
424 Juhlin , C-H. Klagshamn , den sjätte världsdelen. (LUFS. 1985:3, s 6-9.) - Huvudsaklingen om Klagshamnsuddens växtliv.
425 Renntun, Eva, Malmös unika ökentagel överlever
på havregryn. - (Arb. 15/10.) - Ett bestånd tofslärkor i
Malmö.

V. Medicin
426 Andersson, Berit, & Hitt e. Mats, Utvärdering av
en vårdkedja. - (Kritisk psykologi. 1984:3 , s 42-55.) Forskningsprojekt i Malmö som studerar konsekvenserna av behandling för narkotikamissbrukare som sökt
vård.
427 Arkitekt [Carl-Axel] Stoltz ritade nya Rostorps
sjukhus. - (Sjukvårds Ronden. 1985: 1, s 24-27 .) - Östra
sjukh usets tillkomst och tillbyggnader genom åren.
428 Beckman. Lala. & Råberg, Chris, Hjälp till sjä lvhjälp ger friskare astmati ker. - (SSR-tidningen. 1985:31 ,
s 4-5.) - Patientgruppverksamhet vid Allmänna sjukhuset.
429 Brorsson, Annika, & Janzon, Lars, Självtillfogade
dödsfall bland unga i Malmö 1974-79. lncidens samt
karakteristik av hög- oc h lågriskområden. - (Socialmedicinsk tidskrift. 1985 :2/ 3, s 64-69.)
430 Bråhammar, Nils-Sture. Ett halvseke l psykiatrisk
vårdutveckling. Från 1935 till 1985. - (Sjukvårds
Ronden . 1985: 1, s 2-15.) - Behandlar specie llt Östra
sjukh uset.
431 Cronberg, Stig. De gamla , de sjuka och skatten. (SOS 3/12.)

432 - Malmö måste har råd att vårda si na åldringar' (Arb. 30/ 3.)
433 Grip, Lars, Vänskap oc h arbete. Ett samhä ll e i
miniat yr. - (Revansch! 1985: 1, s 4-6.) - Reportage från
"Stiftelsen Vänskap och arbete" i Malmö - en motsvarighet till Fountain Hou se.
434 Heijbel. Claes, RFHL [Riksförbundet för hjälp åt
läkemedelsmissbrukare) i Malmö. För oss är det viktigt
att påverka kommunen. - (Slå tillbaka! 1985 :6 , s 10-12 .)
- Bl a narkotikamissbruket.
435 Karlsson, Inger. Snå lblåst kring vårdhemmen. (SOS 17 / 5.) - Diskussionsinlägg 24/ 5 av John-Fredrik
D ym ling.
436 Lind, Jan. Barbro Lizelius-Lanke, en gräsrot i
alkoholi stvården. Hon har mött 20 000 med alkoholproblem. - (Alkohol och narkotika. 1985:5 , s 31-34.) Intervju med chefen för alkoholklinken , Allmänna sjukhuset.
Sven-Eric.
Sjukvårdskostnaderna
1
43 7 Lindell.
Malm ö. - (SOS 4/ 6.) - Följdartikel med sa mma rubrik i
sos 4/ 10.
438 Lundholm, M ervyn. Knark och fo lkvilja. - (SOS
919.) - Hanteringen av narkotikaproblem. Med svar av
Bengt Hedlen och Per Scholtz 17/ 9.
439 Lungk/inken behövs! [Av] Bo Simonsson ... - (SOS
915.) - Lungklinken vid Allmänna sjuk huset. - Med
inlägg av Bengt Jarnbring 14/ 6.)
440 Myhre, Mona-Britt, Psykogeriatri sk klinik vid
MÖS. - (Sjukvårds Ronden. 1985:4, s 19-21.) - Klinik
vid Östra sjukhuset.
441 Narkomanvård i Malmö. [Av] Lars Billgren ... (Synpunkten . 1985: 1/2, s 8- 11.)
442 Nydren, Gösta. Gruppboende.
(Sjukvå rds
Ronden. 1985:2 , s 2-8.) - Reportage från Gullviksborgs
gruppboende för å ldersdementa.
443 Ofin, Tord, Röntgenprivatisering. - (SOS 26/ 3.)
444 O/son, Anders, En dag i lejo nets kula. - (DN 1/ 2.)
- Reportage från Apoteket Lejonet.
445 Persson. Bertil. Sjukvård på fel väg. - (SOS 1217 .)
446 Petersson. Bo. Alkohol och dödlighet hos yngre
medelålders män i Malmö. - (Läkartidningen. 19 85:9, s
717-720.)
44 7 - Metoder för värdering av alkoholens roll som
dödsorsa k. - (Socialmedicinsk tidskrift. 1985 :5 , s
220-225.) - Bl a en Malmö-undersökning, s 223-224.
448 Toremalm , Nils Gunnar.
Malmösjukvå rdens
triange lproblem . - (SOS 8/9. ) - Öppenvården vid Allmänna sj ukhuset.
449 Ö versyn av Malmö kommuns företagshälsovå rd.
[Utg. av] Malmö personalnämnd. Malmö 1985. [2], 41,
[7] bl.
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Isaksson , A 17 5

Jacobsson , G 379
Jahrl , T 210
Jakobsson , S H 29
Janbrink , S 414
Jansson , J-E 275 ,399
Janstad, H 202 ,240 ,415
Janzon , L 429
Jarlås , J E 328
Jarnbring, L 297,299 ,439
Jeppsson , J 195
Johannesson, (i 70
Johansson, A-G 297
Johansson, A N 52
Johansson , E 177
Johansson , G 362
Johansson, I 38
Johansson , N P 108
Johanson , S 313 ,314
Johansson , S-0 291,298
Johansson , T 83
Johansson, U 241
Johansson , Å 44 ,258 ,261 ,287
Johnn , S 276
Johnsson , L 146
Jonsson , B 7
Jonsson, B I 219
Juhlin, C-H 222,424
Järnvägar 343
Järven (borgserbåt) 351
Jönsson , G 182
Jönsson , M 53
Jönsson , N 31 1
Jönsson, T 277
Jörnfalk , Å 138
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Kaaman, A 224
Kabel-TV 23
Kalendegatan 217
Kalium , C 84
Kanalerna 200
Kaplan , T 138
Karlsson , I 435
Karl sso n, K 229
Karlsson , K-G 54
Kartor 226,227
Keramiktillverkning: medeltiden
154
Kirseberg 54, 197
- biblioteket 7
Kirsebergs försa ml 2 7 ,32
Kirsebergsskolan 54
Klagshamn 218 ,219
- fiske 367
- kalkugnen 308
Klagshamnsudden 423 ,424
Kling, J 149
Klinteberg, F af 242
Klinteberg, R 139
Kock , J 159 , 163
Kockums AB 382-387
Konserthuset 84 , 112 , 114 , 120 ,
121 , 124 , 127 , 130
Konsthallen 78,79,83 ,85, 179
Konsthallsscenen 13 7
Konsumentvägl edn 360
Kooperativa förb Färskvarucentr
233
Kordina, B 2 11
Kriget 1658-59 162
Kristoffersson , M 56
Kroksbäck 241 ,30 I
Kronberg, T 239
Kryddgårdsskolan 48 ,52 ,57 ,60
Kriiger, H 157
Kulturpolitik 13 , 17
Kungsparken 71,373,375
Kvist , B 412
K vällsposten 22
Kyrkogårdar 93 ,94 ,99 , 100 , 102 ,
104
Kyrkor: bibliografi 3
Kyrkstöt 33,34
Kåkå AB 388
Käglinge 220
Källström, I 7
Landin , P 192
Landquist, Å 3 15
Landqvist, P-E 348

192

Landssta tshuset 80
Lantarbetareförb 280
Lappalainen, P 278
Larot, A-B 59
Larsen , C 96 , 120
Larsson , B G 189
Larsson , G I 03 ,222
Larsson , L I 50
Larsson, P 2 70
Larsson , V 230
Lauren , C 316
Laurila, 0 279
Laurin, U 391
Lehmann , R 411 ,416,417
Lejonet , Apoteket 444
lenk [pseud] 308
Lewan , N 329
Lewerentz, S 104
Liljenberg, B 380
Liljequist, A-M 140
Lilla Torg 22 I
LIMES-projektet 9
Limhamn 222 ,223
- fiske 367
- kartor 226
- Tegnerskolan 2 14
Limhamns miljöfören 222
- Snickerifabrik 407
- Träindustri 407
Lind, J 436
Linde, K 410
Lindeborgsskolan 39
Lindell , S-E 43 7
Lindelöw, P 243
Lindemann , J 30 I
Linder, B-0 194
Lindgren-Hertz, L 151
Lindhagen , N 18
Lindhe, J G 288
Lindman, E 368
Lindström , B 9
Lindström, U 173
Linesco, AB 389
Lizelius-Lanke, B 436
Ljungberg, B 80
Ljungdahl , M 8
Ljunghill , L F 21,57
Lockarp: arkeo logi 148
Lohmander, B I 18
Lokalpost 361
Lokaltrafik 33 7,338,342
Luftvärnet 419 ,421
Lundbak, H 159
Lundberg, A 180-182

Lundberg, C 121
Lundberg, L 85
Lundborg, B 296
Lundgren , B 215
Lundgren , M 279 ,41 1
Lundholm, M 438
Lyran , Sångfören 116 , 119
L Å Tvätten AB 283
Läke medelsmissbruk 434
Löfgren Bjerner, L 244
Legst0r 224
Lönnbrink, L 308
Lövden, L-E 204
Malaco, AB 275
Malmquist, S 140
Malmö baptistförsa ml 215
- brandkårs musikkår 117
- börshus I 08,213 ,390
- civilförsvarsfören 422
- fotbollsfören 411 ,413,414 ,
416,417
- frisksportkl ubb 418
- kommunala bostads AB 285
- köpmannafören 363
- museum/ museer 18 , 19 ,87 , 104 ,
196 ,2 70,2 71
- - medeltidsorgeln 91
- museers å rsbok 87
- möbelsnickarefackfören 276
- recess 161
- Snickerifabrik 407
- socialdemokr fören 229
- stads hist 160,306 ,359
- symfoniorkester 17, 118 , 120 ,
122 , 124 , 126 , 128-130
- teater 136
- Yllefabrik 31 1
Malmö-Limhamns järnväg 343
Malmöfestivalen 81,82,86
Malmöhus (fängelset) 270 ,271
- (tågfärjan) 348
Markinnehav: kommunalt 246
Melander, B 330
Mens, P 411
MFF 411 ,413,414 ,416,417
MKB 285
Moberg, 0 71
Modeer, K Å 178
Morfiadakis, E 38 , 183
Morgonomsorg (skolbarn) 43 ,46 ,
47
Mral, B 4 ,72
MSO-kören 128

MSO-Nytt 122
Mundt Almquist, G 9
Museer 18-20,87 , 104,196,270,
271 ,304 ,309,310,340,341 ,344 ,
362
Myhre, M-B 440
Miiller, C 53
Myndel (släkten) 163
Myntverket 163
Myrdal , 1 231
Mårtensson, I 340,341
Mårtenson , 1 411
Mårtensson, 0 161
Mårtensson, S 239
Möller, L 350
Möller, R 59 ,205
Möllevången 225
Mörner (släkter) 184
Mörner, M 184
Narkotikamissbruk 426,434 ,
438,441
Naturgas 315 ,317 ,321
Nazism 157
Necke, C 344
Nelson, S 133
NGN [sign] 209
Nihlen , M 366
Nihlen , s 19
Nilsson, A 185
Nilsson , H 0 317
Nilsson, I 250
Nilsson , 1 0 109 ,206
Nilsson, K 369
Nilsson , N G 1,22 ,209
Nilsson , 0 60
Nilsson , S 302
Nilsson , S Å 19
Nordström, E 40
Nordström , M 215
Nohrborg, M 141 , 142
Norrman , I 297 ,298
Numismatik 163
Nyberg, B 80
Nyberg, T 152
Nydahl, K 370
Nydahl, T 231
Nydren , G 351 ,442
Nyström , S 23
Nysvenska rörelsen 157
OH [sign] 259
Ohlsson, 1 94
Ohlsson, J-E 383

Olin, T 443
Ollen , J 186,204,247 ,248 ,250 ,
253 ,278 ,352
Olofsson, B 388
Olson, A 271,444
Olsson , Bengt 84
Olson, Björn 407
Olsson , CÅ 51 , 143
Olsson, F 144
Olsson, H-1 213
Olsson, I 235 ,299
Olsson, 1 138
Olsson, 0 46
Olzon, S 138
Områdesbeskrivningar 232
Oredsson , L-G 86
Orrgren, A 280
Orup, H 363
Osvalds, E 392
Oxie: arkeologi 148
- kartor 226
- härad: rättsväsen 268
Palmqvist, B 138,145 , 146
Parker 71,368-376
Pauliskolan 3 7 ,42
Peders0n , C 163
Pehrsson , P-J 110, 111,3 71-3 74
Persson , B 235,445
Persson, C 187
Persson, E S 107,215
Persson , L 389
Persson, N-A 53
Persson, P-E 289
Persson-Melin , S 215
Petersson , B 446-447
Pettersson, H 324,331
PLM 391
Polfeldt, I 215 ,222
Poppe, N 188
Praeckel , C 31
Prahl,E 185
Psykiatrisk vårdorganisation 430
Punkt (pseud] 207
Pågens AB 392
Pålsson, B 13
Pålsson, G 95,220
Radio Malmöhus 24
Ragnarsson, P 309 ,310
Ralfnert, B 300
Rask, P-0 125
Rehn, C 238

Reklamteknik Bengt Andersson
AB 393
Rembe , R 147
Renntun , E 425
RFHL 434
Ribbing, A K 197
Richter, B-E 176
Richter, 1 188 ,200
Riksbanken 80
Rode, H 204,285 ,287
Rosa Luxemburg (orkester) 125
Rosborn, S 162 ,202,2 70,319 ,320
Rosen , EM von 146
Rosen, L von 354 ,364
Rosendahi , S 214 ,222
Rosengren , C 351
Rosengren , T 368
Rosengård 236
- Sofia-projektet 38
Rosengårdsskolan 50
Roseniusfören 30
Rosenqvist , T 375,376
Roslund, C-A 147,289
Runsten , I 281
Rydberg, A 384
Rydberg, G 102
Ryden, D 96 ,126
Råberg, C 428
Råberg, I 135
Rådhuset 89
Rådsväsendet: 1500-talet 159
Salomonsson , B 196
Samlad skoldag 65
Samuelson, S 112
Sandell , B 381
Sandell , U 38 ,51 ,64,204
S:t Gertruds kapell (Ö kyrkog)
104
S:t Knuts kapell (Ö kyrkog) 104
S:t Petri kyrka 33 ,34 ,88 ,92 ,96,
101
- - medeltidsorgeln 91
Savoy Hotel 77
Scansped AB 394
ScanTugs AB 351
Schlyter, H I 0,32-34,91
Schmitz, A 311,332
Schweitzer, A 91
Sheratonhotellet 259
Silow, S 223
Silvaker, A 174
SJ:s verkstad 274
Självmord 429
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Sjöblom, L 16
Sjöfart 346-355
Sjöfartsmuseet 310
Sjöfartsuniversitetet 40,58
Sjöholm, S 138
Sjölin, M 24
Sjöqvist, G 127
Sjöström, K 38 ,204
Sjöström, T 208
Skanska AB 395
Skarsgård, Å L 35
Skoglund, L-0 355
Skolhygien 55
Skrinet, Investment AB 381
Skråväsendet 156
Skåne-Gripen AB 396-398
Skånemarknaden: 1300-talet 151
Skånemejerier 273 ,282,399
Skånepartiet 231
Skånes socialdemokr arbetareparti
272
Skånska Banken 400,40 I
- Dagbladet 24
- flygflottiljen 420
Slottsparken 3 71,3 7 5
Socialförvaltningen 291,294 ,
296-299 ,303 ,304
Socialsekreterare 294
Socialvårdsmuseet 304
Sockerbolaget 402
Solidarbageriet 234
Sonesson AB, Wilh 403
Springfeldt, B 83
Spårvägar 344 ,345
Stadsarkivet 10, 11
Stadsbiblioteket 5-7 ,9
Stadshuset 105
Stadsmissionens nattjour 300
Stadsteatern , 17,104,132,133,
137, 138 ,140,143, 145, 147
- balletkåren 131 , 134, 146
Stannow, L 61
Statspensionärernas riksförb 293
Steen, 1 282
Stenlund, D 0 128
Stensson, G 62
Stibner, Å 97
Stjernlöf, C 294
Stoltz, B 96
Stoltz, C-A 427
Stortorget 89
Strandberg, L 415
Strandbygget (sommarnöje) 222
Strejker 280
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Stridsberg, S 420
Strukturplan 249
Strömberg, B 98 ,301
Strömsten, P 421
Stålnacke, S Å 63
Stålne, B W 129
Sundström , Å 91
Swahn, S C 74
Svanberg, C 1 99 ,100
Svanberg, M W 189
Svedberg, G 302
Swede Harbour 346 ,349 ,355
SwedeChrome AB 314
Svenberg, S 386
Svendsen, R 356-358
Svenning, M 283
Svenning, 0 411
Svenninger, L 388
Svenska Handelsbanken 404
- målareförb 284
- träindustriarbetareförb 276
Svensson, G 393
Svenson , L 138
Svensson, R 312
Svenstedt, C-H 209
Svärd, 1 190,243
Sydkraft AB 405,406
Sydsvenska Dagbladet 20,24 ,25 ,
165
Sydvästmejeriet 273 ,282,399
Sygnarek, T 321
Sylwander, C 138
Synnemar, K-E 333
Sångfören Lyran 116, 119
Söderberg, H 130
Söderberg, S I 7
Söderlind, U I 01 , 102
Söderlund, K 36
Söderström, A 340,34 l
Söderström, E 418
Söderström, L 341
Södervärnsskolan 53
Södra Sallerup: arkeologi 148
- - Wowragården 362
Söron, C 113,217
Tandläkarhögskolan 41
Tardell, R 64
Tarkett AB 407
Taxi 339
Tegelbruk/ tegelbyggande: medeltiden 319 ,320
Tegnerskolan 214
Tekniska museet 309 ,310,344

Television 21,23
Tellenbach , P-0 422
Thagaard, A-M 197
Thomee-samlingen 362
Thorin , I 27
Tidman , Y 284
Tidningar 20,22 ,24 ,25
Tidningsmuseum 20
Tillander, U 65
Tingvar, A 290
Tolander, B 250
Toremalm, N G 448
Track Tape AB 408,409
Trafikförsörjningsplan 336
Triangelnprojektet 251-266
Trolle, H af 66
Trotzig, B 75
T rådbussar 342
Träindustriarbetarna 276
TV 21 ,23
Tygelsjö: arkeologi 148
T ynelius, S 22 l
Tyrstrup, K 204,262,265
Tyska församl 31
Törnberg, U 114
Törner, G 303
Törnqvist, 1 406
Uggelberg, A 191
Ullmark, P 282
Wahlberg, A 67
Valrörelsen 230 ,231
Vatten- o avloppsverket 318
Weggerup, K-E 103
Wendel , A-M 78
Wennstad, P 76 ,77 ,191
Ventilatorverken , AB 410
Werner, M 35
Werup, 1 192
Veteranbilmuseum 340,341
Wibeck, S 28
Wictorin, K 264
Widing, H 25
Wiklund, C 11
W(lliam-Olsson , A 265
Willö, E 100
Wilson, G 342
Winberg, A-L 304
Winge, G 357
Vinterhed, K 305
Wiren, H 193 , 194
World Maritime University 40,58
Wowragården 362

Vägvisningsplan 242
Vänskap o arbete (stiftelse) 433
Världskriget 1939-45 157, 158
Värner Rydenskolan 38 ,56,64
Wärring, P-0 358
Västervångkyrkan 215
Västra Skrävlinge: kartor 226
- - kyrkogården 99 , 100
Yngvesson, N 278

Åberg, H 68,69
Åhlander, R 135
Åldringsvård 431 ,432,440,442
Öberg, T 387
Öhbom, A 135
Öhnegård, V 153, 154
Ölander, M 409
Öresundsbroprojektet 322-335
Öresundsllygn 1910 356-358

Öresundstrafiken 348,3 50,352 ,
353
Österling, A 19 5
Östra kyrkogården 104
- sjukhuset 281,427 ,430 ,440
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Malmö fomminnesförenings verksamhet 1985

Årsmöte

Utflykter och föredrag

Ordinarie årsmöte hölls den 15 april i Carolinahallen , Fritidskvarteret S:t Gertrud i Malmö.
Inledningsvis informerade ordföranden bland
annat om utgivningen av Ludvig B. Falkmans
"Minnen från Malmö" samt om Folke Malmbergs och Birgit Slangerup-Malmbergs fond , varvid konstaterades att fonden kommer att uppgå
till cirka 700.000:- kronor.
Efter årsmötesförhandlingarna följde ett föredrag av docent Helmer Lång med titeln "Skånsk
humor i litteraturen".
Efter årsmötesförhandlingarna och föredraget
samlades 57 medlemmar till samkväm i cafe S:t
Gertrud.

Den traditionella vårutfärden ägde rum Kristi
Himmelsfärdsdag, torsdagen den 16 maj och gick
till Köpenhamn och dess norra omgivningar. Två
abonnerade bussar med Bengt Berggren, Sven
Rosborn och Bengt Salomonsson som färdledare
förde 92 deltagare via Limhamn-Dragör till
Christiansborgs Slot, där Sven Rosborn berättade
om ruinerna av Bispeborgen och K0benhavns
Slot.
Resan fortsatte därefter till Rosenborgs Slot
med sina må nga välbevarade interiörer och vidare
till Gruntvigkirken som besågs exteriört.
Lunch åts på restaurang Ved Stalden i Charlottenlund, varefter resan fortsatte genom det vackra
landskapet till det nyligen öppnade museet i
Gamla Holtegaard där Bengt Salomonsson berättade om Vedba::kfundene. De väntande bussarna
förde sedan sällskapet tillbaks till Dragör för tillbakaresan till Malmö.
Den 27 september avreste 42 deltagare med
färjan Trelleborg på en veckoslutsresa till svenskminnena i Pommern i föreningens arrangemang.
Ordföranden berättade under överfarten till
Sassnitz om områdets historia och anknytning till
Sverige och svensk kultur.
På väg från Rostock till Stralsund gjordes på
lördagen studiebesök vid Cistercienserklostret i
Bad Doberau vars imponerande hallkyrka återinvigdes 1984.
I Stralsund blev gruppen omhändertagen av
professor Herbert Ewe som medryckande och
med imponerande kunnighet informerade och
guidade i det restaurerade franciskanerklostret S:t
Johannes.

Styrelsen
Under året har styrelsen sammanträtt fyra gånger,
den 11 mars , den 15 april, den 3 september och
den 26 november.
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Professoren Kjell Å Modeer, ordförande
direktören John Hain, vice ordförande och kassaförvaltare,
arkitekten SAR Bengt Berggren , sekreterare,
museichefen Bengt Salomonsson och fru Elsebeth
Bager med lektorn fil.lie . Olle Helander, lektorn
Hans Ersgård och lagmannen Hans B Andersson
som suppleanter.
Vid styrelsesammanträde 1985.11.26 beslutade
styrelsen adjungera stadsarkivarien Birgit Arfwidsson-Bäck till styrelsen för tiden fram till årsmötet
1986 samt vid å rsmötet föreslå henne som ny
suppleant i styrelsen.
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Vidare gjordes studiebesök i Mariakyrkan och
Stadtmuseum samt på Alter Markt. Exteriört
besågs Nikolaikyrkan och Jakobikyrkan .
Söndagen ägnades åt Greifswald . Universitetsarkivarien Manfred Herling tog emot på trappan
till Ernst-Moritz-Arndtuniversitetet. Han berättade fängslande om staden , universitetet och dess
svenska anknytning.
I kollegiesalen hade Herling och hans medhjälpare arrangerat en utställning med olika föremål
och urkunder vilka gruppen efter föredraget med
största intresse tog del av.
Studiebesök gjordes därefter i Marienkirche
varefter resan fortsatte till klosterruinerna i
Eldena. Den vackert restaurerade anläggningen
bildade slutackordet på resan till svenskminnena i
Pommern. Den abonnerade bussen förde därefter
deltagarna tillbaka till Sassnitz och färjan .
Lördagen den 9 november anordnade föreningen studiebesök i några intressanta byggnader
utmed Östergatan i Malmö. Intendenten Per-Inge
Lindqvist berättade om och visade Vagnmuseets
inventarier. Kyrkoherde Herman Schlyter visade
Caroli kyrka och stadsarkivarie Birgit ArfwidssonBäck Stadsarkivet.
Stadsvandringen avslutades med kaffe på cafe
S:t Gertrud.
I söndagsföreläsningsserien på Malmö museum
i Malmö fornminnesförenings regi föreläste ordföranden , professor Kjell Åke Modeer söndagen
den 13 oktober om svenskminnena i Pommern
och Elsebeth Bager söndagen den 1 december om
kalkmålningarna i Bunkeflo gamla kyrka.
Föreningen deltog söndagen den 8 december i
Malmö museums arrangemang "Jul på slottet"
med ett stånd för försäljning av föreningens alster
och för information om föreningens verksamhet.

Publiceringsverksamheten
Malmö fornminnesförenings tidskrift Elbogen,
årgång 15 har utkommit med fyra nummer, num-

mer 1 den 1 april 1985 , nummer 2 den 17 juni
1985, nummer 3 den 4 november 1985 och nummer 4 den 19 december 1985.
Ordföranden har varit ansvarig utgivare och
som redaktörer har ordförnden, Bengt Salomonsson och sekreteraren tjänstgjort.
Malmö fornminnesförening har, med medel ur
Leif Ljungbergs stiftelse, bidragit, liksom Malmö
Förskönings- och Planteringsförening, till utgivningen av boken med berättelser från Backarna
som Arkitekt Anna-Margrethe Thagaard under
medverkan av Anna Kristina Ribbing samlat,
redigerat och illustrerat i samband med en rad
backaträffar och intervjuer.
Malmö fornminnesförenings arbete med utgåvan av Ludvig Berckhan Falkmans "Minnen
från Malmö" har pågått under året och beräknas
lämna trycket under våren 1986. Styrelsen har
nödgats konstatera att arbetet blivit mycket mer
tidskrävande än vad från början beräknades.

Expeditionslokal
Efter styrelsens sammanträde 1985.04. l 5 informerades fastighetsdirektören Göte Gustavsson om
föreningens verksamhet och diskuterades möjligheterna att påskynda färdigställandet av det Haqvin Bagerska skalderummet, lokalen i Hedmanska
gården som kommunen ställde till föreningens
förfogande under 1984. Göte Gustavsson föreslog
att en framställning görs till kommunen om bistånd med pengar för slutförandet av arbetena.

Medlemsantal
Under året har föreningens medlemsantal utgjorts
av fyra hedersledamöter, två ständiga medlemmar
och l 052 betalande medlemmar samt 13 7 familjemedlemmar.
Styrelseledamoten fil.lie. Olle Helander avled
den l 0 november 1985 och styrelsesuppleanten
Hans B Andersson den 19 september 1985.
Medlemsantalet har ökat med 47 sedan föregående år.
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Under året har 79 nytillträdande medlemmar
registrerats och 61 fullbetalande medlemmar avförts ur medlemsregistret.

Folke Malmbergs och Birgit SlangerupMalmbergs fond
Malmö fornminnesförenings styrelse har genom
dess arbetsutskott utsett arkeologen Mac Svensson
till årets stipendiat tillika fondens förste stipendiat.
Stipendiatens arbete avser en systematisk bearbetning av det mycket omfattande flintmaterialet från de yngre stenåldersboplatser i Malmöområdet som utgör grunden för hans doktorsavhandling. Stipendiesumman uppgick till 15.000:kronor.

Tillgångar
Aktier
540 aktier i Asea
6.818
315 aktier i Sv. Handelsbanken 7.648
301 aktier i Cardo AB
3.681
1.450 aktier i SE-Banken
23.704
660 aktier i Skandia
5.338
330 aktier i Skandia Intern.
29 .700
Hold.
4.894
620 aktier i Custos
9. 181
200 aktier i Öresund
Bank och kassa
Leif Ljungbergs Stiftelse
Malmbergska Fonden: bank
332 .267
aktier 259.656

90.964
69 .662
35 .000
591 .923
787 .549

Skulder
Leif Ljungbergs stiftelse
Under verksamhetsåret har bidrag till Malmö
fornminnesförening utdelats med 30.000:- kronor.
Bidrag till tryckningskostnaderna av boken
"Livet på backarna - att växa upp i en förstad i
början på 1900-talet" har lämnats med 5.000:kronor.
Kapitalbehållningen uppgick enligt balansräkningen per den 31 december 1985 till 350.911:kronor.
Föreningens balanskonto per den 31 december
1985 utgjorde:
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Berghska Fonden 1 och Il
Leif Ljungbergs Fond
Anna Lisa o. Sven Eric Lundgrens
Fond
Emil o. Iris Schelins Fond
Elisabeth Berntons Fond
Einar Bagers 90-års fond
Folke Malmbergs och Birgit SlangerupMalmbergs Fond
Jubileumsfonden
Reserverat för Elbogen 1984 och 1985

17 .700
6.350
17.065
8.690
6.510
12.035
591.923
20 .627
78 .979
787.549

Utdrag ur Malmö fomminnesförenings
matrikel november 1986
Heders ledamöter:
Andersson , Helge, skriftställare
Bager, Einar, fil. doktor, konstnär
Bergh , Brita, fru
Munck af Rosenschöld, Thomas, f.d. borgmästare

Årligen betalande medlemmar, vilka inträtt under år 1986:
Anderberg, Per Martin
Arenhill, Pia
Arrfeldt, Ulf
Asp, Kjell
Berg, Ethel
Borgström, Anita
Borgström, Stig
Brange, Ulla
Brodin, Evy

Holmstedt, Bo
Holmstedt, Maja
Hägg, Peter
Jsraelsson, Jsse
Ivetorp, Maj-Britt
Jacobsson, Gösta
Jeppsson, Inger
Joelsson, Arvid
Joelsson, Irma

Carlsson, Axel
Karlsson, Kristin
Fossenius, Mai
Georgsson, Tommy
Grewin , Åke
Göransson, Mikael
Göteborgs Arkeologiska Museum
Heijkenskjöld, Rolf
Helander, Kerstin
Hildeman , Rut
Holmer, Mikael
Holmgren, Ingrid
Holmgren, Kerstin

Lendin, Waldemar
Leon-Nilsson, Anna
Linder, Disa
Linder, Gudrun
Lindsjö, Herman
Ljungström, Katarina
Lundblad, Gunnevi
Mattsson, Berne
Möller, Bengt
Möller, Lilian
Nilsson , Barbro

Olsson, Börje
Petren, Arne
Petren , Birgit
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