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Hohög - Stationssamhälle 1894-1948 
AV HELGE ANDERSSON 

Ho högarna, de båda östra kullarna från Sallerupsvägen. - Foto 1939. 

I Elbogen 1986:2 lämnas en kort översikt av järn

vägarna och stationssamhällena inom Malmö 

nuvarande område. Ett av dessa stationssamhällen 

skall här närmare presenteras. Det är Hohög vid 
Malmö-Genarps järnväg i Östra Skrävlinge by i 

Husie socken, som inkorporerades med Malmö 

1935. 

Hohögarna, namnet och den äldre 
bebyggelsen 
I nordvästra hörnet av Östra Skrävlinge by i 
Husie socken sträckte sig ännu för ett halvsekel 

sedan utmed Sallerupsvägens norra sida från 

Västra Skrävlingevägens mynning ned till i höjd 

med Östra kyrkogårdens ingång Hohögarna eller 

Hohögs backar, en mäktig grusås, som kröntes av 

fyra kullar. 
Sedan slutet av 1930-talet har stora delar av 

grusåsen successivt bortschaktats vid utvidgning 

av Bulltofta flygfält , anläggande av pistolskjut

banor och framdragandet av Inre Ringvägen. 

Kvar av grusåsen är ett höjdparti vid Sallerups

vägens norra sida mitt emot ingången till Östra 

kyrkogården och en lägre sträckning söder om 
Sallerupsvägen inne på kyrkogårdens område 

fram till krematoriets klockstapel. 



Järn vägsskärningen genom Hohögarna. - Foto 1939. 

En sista rest av Hohögarna norr om Sallerupsvägen vid Inre Ringvägen. - Foto 1987. 
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Grusåsen är omnämnd i Lunds stifts landebog 

1569 som haahöyene1 och på en stads- och fåst

ningsplan över Malmö från 1678 som Hååhöger

na.2 På en karta från 1850 läses Håhögarne3 och 

på en karta från 1853 Hohögarne. 4 Namnet inne

håller som första led det gammalnordiska adjek

tivet har= hög och betyder "de höga högarna." 

Den tidigast kända bebyggelsen intill Hohögar
na i Östra Skrävlinge bymark är Hohögshuset, 

omnämnt i mantalslängderna 1786 och 1790,5 då 

det beboddes av "Munster Kutsken Nils Wester

berg med hustru och 3 ynglingar." På en karta 

över Östra Skrävlinge by, upprättad 1773 och 

renoverad 1777 ,6 är å Östra Skrävlinge nr 8 söder 
om Sallerupsvägen intill Hohögarna nära platsen 

för den senare Böckaregården inritade två bygg

nader, som möjligen kan avse Hohögshuset. En 
mönsterkusk hade till uppgift att i samband med 

mönstring av manskap under indelningsverket 

skjutsa officerare och mönsterskrivare. 

Vid enskiftet i Östra Skrävlinge by 1804,7 då 

det gamla byhemmet, beläget ungefär där Husie 

kyrkoväg nu utmynnar i Klågerupsvägen, spräng

des, blev fem av de utflyttande gårdarna, tre till

hörande Östra Skrävlinge nr 4 och två tillhörande 

Östra Skrävlinge nr 8, nyuppförda i bymarken 

söder om Hohögarna på var sin enskiftesplan. 
Längst i väster mot Håkanstorps vång och Malmö 

stads gräns nyuppfördes intill åsen vid Sallerups

vägens södra sida Östra Skrävlinge nr 8 3/8 

mantal (senare kallad Böckaregården efter den 

förste innehavaren, böckaren, dvs tunnbindaren 

Jacob lfwersson) och 400 meter öster härom intill 
åsen vid Sallerupsvägens norra sida Östra Skräv

linge nr 8 1 / 8 mantal. 

Böckaregården var en utgård till den kockum
ska egendomen Bulltofta8 norr om Hohögarna. På 

Böckaregården hölls kor och far , som betade på 

Hohögarnas sluttningar. Dessutom bedrevs fågel

avel med kalkoner, gäss, ankor och höns. 

Böckaregården och Hohögamas västra kulle från Sallerupsvägen. - Foto 1939. 
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Böckaregårdens boningslänga från sydost. - Foto 1946. 

Ulricedahlsgårdens boningslänga från söder. - Foto 1962. 
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Gamlegård vid Västra Skrävlingevägen 14-16 . - Foto 1959 . 

Böckaregården eldhärjades hösten 1922, då alla 

byggnader så när som boningslängan ödelades. 

Efter några år förvärvades den kvarstående 

boningslängan av Malmö Förskönings- och Plan

teringsförening, som lät restaurera och inreda 
längan till restaurangrörelse, och den 1 maj 1928 

öppnades Böckaregårdens värdshus för allmän

heten. Under tre decennier blev värdshuset vid 

Hohögs backar ett populärt utflyktsmål för 

malmöborna , tills det en majdag 1956 totalför

stördes av eld. 

Ungefär 300 meter söder om Böckaregården 

nyuppfördes den utflyttade gården Östra Skräv

linge nr 4 1 /2 mantal (senare kallad Ulricedahl 

efter Ulrica Dahl , hustru till innehavaren, 
handelsmannen och tullfiskalen Svedin Kar

ström). Gården fick utfart till Sallerupsvägen 

genom en markväg, senare kallad Ulricedahls-

vägen. I senare hälften av 1800-talet uppfördes 

söder om gården ett nytt boningshus, som numera 

är den enda kvarstående byggnaden och sedan 

1953 inrymmer restaurangrörelse . 

Söder om Böckaregårdens och öster om Ulrice

dahls enskiftesplaner fick de återstående två går

darna tillhörande Östra Skrävlinge nr 4 sina sam
lade ägor, där de nyuppfördes, Östra Skrävlinge 

nr 4 114 mantal, norra delen (sedermera kallad 

Gamlegård, Västra Skrävlingevägen 14-16, riven 

1959) och Östra Skrävlinge nr 4 114 mantal , 

södra delen (sedermera AB Anders Dahlqvists 

Handelsträdgård, Västra Skrävlingevägen 57). 

Efter enskiftet skapades genom hemmansklyv

ningar vid olika tillfällen under l 800-talet9 ytter
ligare fem småbruk inom Östra Skrävlinge nr 4 , 

fyra väster och ett öster om Västra Skrävlinge
vägen. 
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Gamlegård, boningslängan från öster. - Foto 1959. 

Bulltofta by tillhörde Västra Skrävlinge socken 

fram till 1949, då den vid församlingsreglering i 

Malmö överfördes till den nybildade Kirsebergs 

försam ling. Byn var emellertid avskild från den 

övriga delen av Västra Skrävlinge socken genom 

Östra Skrävlinge bymark. Bulltoftabornas kyrkväg 

gick sedan gammalt genom byns södra mark , 

sedermera Bulltofta flygfält , fram till Sallerups

vägen vid Hohögarna, där den fortsatte söderut i 

nuvarande Västra Skrävlingevägen genom Östra 

Skrävlinge bymarker i Husie socken fram till 

Västra Skrävlinge kyrkby. Sedan Bulltofta södra 

bymark i slutet av 1920-talet i allt större omfatt

ning tagits i anspråk som flygfält , försvann den 

gamla vägförbindelsen mellan Bulltofta by och 

Sallerupsvägen i Östra Skrävlinge. 

Vid vägkorset låg intill Hohögarna norr om 

Sallerupsvägen och väster om Bulltofta kyrkväg 

den tidigare nämnda vid enskiftet nyuppförda 
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utflyttaregården Östra Skrävlinge nr 8 1/ 8 mantal. 

Sedan 1800-talets mitt innehades gården av gods

ägare Ludvig Kockum på Bulltofta. På gården 

bodde i början på 1860-talet godsägarens moder, 

änkefru Anna Brita Kockum, f. Bergh och hans 

båda systrar Henriette och Catharina Kockum. 

Gårdens areal minskades genom hemmansklyv

ning 1867, och omkring sekelskiftet skattade 

byggnaderna åt förgängelsen. Ännu i början av 

1920-talet kunde grundrester iakttagas norr om 

Sallerupsvägen. Fram till 1920-talets början kvar

stod vid vägkorset norr om Sallerupsvägen och 

öster om Bulltofta kyrkväg å Östra Skrävlinge nr 

8 ett gården tillhörigt stathus, den sista tiden 

bebott av statfolk vid Böckaregården. Stathuset 

kallades i folkmun "Tuggalite," ett öknamn på 

hus och gårdar, där man hade ont om mat. Enligt 

traditionen försäkrade emellertid stathusets in

vånare "vi tuggar lia stort så mm alla andra." 



Bulltoftafåltet med Västra Skrävlingevägen och Hohögama. - Hjalmar Asp, 1923 kol. 

Vid vägkorset låg å Östra Skrävlinge nr 8 söder 
om Sallerupsvägen och väster om Västra Skräv

lingevägen sedan 1870-talet ett hörnhus, som 

inrymde ett bageri. Intill vägkorset låg å Östra 

Skrävlinge nr 8 söder om Sallerupsvägen och 

öster om Västra Skrävlingevägen ett gatuhus 

(sedermera Sallerupsvägen 213 B). 

Norr om Sallerupsvägen och 200 meter öster 

om vägkorset låg å Östra Skrävlinge nr 8 · en 

smedja, anlagd 1832 av smeden Olof Möller, tidi

gare bysmed i Bulltofta. Läget intill vägkorset var 
gynnsamt. Sallerupsvägen var förr livligt trafike

rad inte bara av hemmabyarnas bönder, som 

körde till Malmö för att avyttra sina produkter på 
torg eller till handelsmän, utan också av långväga 

bönder från Bara, Hyby och Genarp, som körde 

"i äcke", dvs utförde körslor med timmer och 

spannmål för godsägarna till Torup, Hyby, Klåge
rup, Toppeladugård och Häckeberga. I gamla 

tider hade smedjorna vid landsvägen samma ser

vicefunktion som nutidens bitverkstäder och ben
sinmackar. Här fick resenärerna vagnar reparera

de och hästar omskodda för den fortsatta färden . 

Samma tjänster utförde smedjorna åt hemmabyar

nas bönder, som också kom med sina olika red

skap för reparation. Den förste smeden avlöstes 

av Christen Hagström, som inflyttade 1865 och 

drev "Hohöja smiddja" till sin död 1900. Efter

trädare blev smedmästare Nils Malmgren , som 

omkring 1910 lät uppföra ett nytt boningshus. 

Han innehade rörelsen till 1929 , då den övertogs 

av smedmästare Anton Chronquist Linde, som 

blev den siste smeden i Ho hög. Han avled 19 50. 

Redan några år tidigare hade rörelsen upphört, då 

smedjan rivits i samband med breddning av Salle
rupsvägen. Smedjans kvarstående boningshus 

(Sallerupsvägen 224) revs 1964 vid ny breddning 

av Sallerupsvägen. Under smedjans glansdagar 
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Hohögs smedja. - Foto 1925 . 

Hohögs smedja, boningshuset. - Foto 1964. 
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Ho högs mölla från sydväst. - Foto 190 I. 

fram till 1920-talet hade smedmästaren till sin 
hjälp ett par gesäller. Smedjan hade ett särskilt s k 

sko-stall för hästarna. 
Mitt emot smedjan låg söder om Sallerupsvägen 

å Östra Skrävlinge nr 8 sedan 1863 en vädermölla 
av holländsk typ, uppförd av mjölnaren Ingvar 
Hansson, som kom från Augustenborgsmöllan i 
Västra Skrävlinge. Hohögs mölla, i folkmålet 

"Hohöja mylla", övertogs 1867 av mjölnaren 

Lars Nilsson, som innehade möllan till sin död 
1916. Ursprungligen hade möllan endast en kvarn 

med ett par stenar från Höör. Senare anskaffades 
ytterligare två kvarnar, den ena med franska och 
den andra med rhenska stenar. I detta samman
hang uppmärksammas att i Skåne liksom i Dan
mark är mölla, i folkmålet "mylla", det gängse 
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Hohögs mölla vid Sallerupsvägen från öster. - Foto 1933. 

ordet för själva kvarnbyggnaden eller fastigheten, 
och man skiljer mellan vädermölla (stubbamölla 
eller holländare) och vattenmölla, i folkmålet 
"värmylla" och "vannmylla'', medan kvarn där

emot på skånskt och danskt område betecknar 
själva malningsanordningen, kvarnstenar med till
behör, samt olika kvarnar i husgerådet, tex kaffe

kvarn, köttkvarn och maltkvarn. Förutom de tre 
kvarnarna fanns även ett siktverk med rensnings
maskin för råg och vete, två centrifugalsiktar, en 
triör och en mjölblandningsmaskin. En magasins
byggnad uppfördes 1901, då samtidigt en fotogen
motor anskaffades för malning vid vindstilla. Vid 
ett kraftigt åskväder 1902 slog blixten ned i 
möllan och antände vingarna, men några ung
domar, som var på hemväg från dans i Torups 
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skog, upptäckte branden, och man lyckades 
släcka. Genom klyvning av hemmanen Östra 
Skrävlinge nr 4 112 mantal och Östra Skrävlinge 
nr 8 I / 8 mantal 186 7 skapades en mjölnaren Lars 
Nilsson tillhörig egendom på ca 15 tunnland, den 
s k Möllaregården (sedermera Sallerupsvägen 
225). Med hjälp av drängar drevs lantbruket av 
mjölnaren, som höll två hästar, tre kor och ett 
hundratal svin. Möllaregården omgavs av en 

vacker gammaldags bondeträdgård med syren, 
jasmin, rosor, pioner, brandgula liljor och blå iris. 
Mjölnaren Lars Nilsson avled 1916, då möllan 

övertogs av sonen Anders Larsson. Denne ut
arrenderade redan 1928 möllan till mjölnaren 
Helgo Jönsson, som kommit till möllan som 
"möllesven" 1915 . Lantbruket var då redan ned
lagt, sedan åkermarken utstyckats till egnahems

tomter och bebyggts. Helgo Jönsson tillhörde en 
gammal skånsk mjölnaresläkt, där yrket gått i arv 
i tre generationer. Farfadern hade en mölla utan
för Lund, och fadern hade först den s k Socker
bruksmöllan i Brågarp, där Helgo Jönsson var 
född 1892, och senare Skogholmsmöllan 10 i Fosie 
socken. Sina första lärospån som mjölnare hade 
Helgo Jönsson gjort hos fadern på Skogholms
möllan. Innan Helgo Jönsson kom till Hohögs 
mölla, hade han sedan 1911 varit "möllesven" på 
Hjärups mölla i Uppåkra socken. 

Fram till början av 1920-talet var det en livlig 
verksamhet vid Hohögs mölla. Husie var då ännu 
en ren jordbruksbygd med ett flertal stora gårdar, 
som fick sin säd malen där. Möllan kunde genom 
sitt läge nära vägkorset liksom sin granne smedjan 
täcka ett större område. Också från gårdar i 
Västra Skrävlinge kom man med säd till Hohögs 
mölla, som bl a malde all statsäd till Rosengård . 11 

I början av 1920-talet började antalet jordbruk i 
Husie kraftigt minska. Jordbruken nedlades, och 
marken styckades ut till tomter för egnahemsom
råden, tex Virentofta, Hallstorp, Kungshälla och 
Trollängen. Malningen av säd minskade och 
Hohögs mölla inriktade sig i stället på att sälja 



foder till villaägarnas husdjur, gris, höns och 

kaniner. På grund av närheten till Bulltofta flyg

fält nedrevs möllans resliga överbyggnad med 

vingarna 1942, då den ansågs utgöra ett faro

moment för flygtrafiken. Rörelsen drevs i begrän

sad omfattning av Helga Jönsson fram till 1958, 

då en åkerifirma övertog den kvarstående botten

våningen, soin in'reddes till garage. Under sina 

sammanlagt fyrtiotvå år i Hohögs mölla lärde 

Helga Jönsson känna varje detalj i möllan, och 

han byggde en modell i skala 1: 10. Efter Helga 

Jönssons bortgång 1976 donerades modellen till 

Malmö Tekniska Museum. 

Mjölnaren Helgo Jönsson med modellen 
av Hohögs mölla. - Foto 1963. 

Söder om vägkorset hade efter enskiftet utmed 

Västra Skrävlingevägen uppförts nio gatuhus, i 

folkmålet "gadehus", åtta inom Östra Skrävlinge 

nr 4 och ett inom Östra Skrävlinge nr 8. Ute i 

bymarken hade å Östra Skrävlinge nr 4 uppförts 

ytterligare tre mindre hus. 
Intill västra delen av Hohögarna fanns tidig 

bebyggelse också inom Malmö stads område, som 

utgjordes av "Östra Förstaden, Gårdejord 5te 

Trakten". Marken närmast Hohögarna var en 

avstyckning från Håkanstorp och har på en karta 

från 1850 beteckningen Håhögslyckan.3 Här 

anlades söder om Sallerupsvägen ett småbruk, 

som i Caroli husförhörslängder rubriceras "Nr 43 

Östra Förstaden, Hohög". Hit inflyttade 1853 

från Fosie husmannen Hans Nilsson. Småbruket 

innehades i slutet av 1800-talet av grosshandlan

den Carl Peter Österberg och förvärvades omkring 

sekelskiftet av åkeriägaren Ola Jönsson , som upp

förde nytt boningshus av rött tegel , kallat Villa 

Hohög, och 1905 sålde egendomen till Malmö 

stad. Egendomen omfattade 28 tunnland och hade 

förutom det nybyggda boningshuset också "1 st 

mindre bostadslägenhet af tegel , samt stallbyggnad 

af tegel och lagbyggnad af trä , de båda sednare ca 

29 m långa samt respektive 8.25 och 9.75 m 

breda''. 1 2 Av byggnaderna kvarstår boningshuset 

Villa Hohög (Sallerupsvägen 151), som inrymmer 

Kyrkogårdsförvaltningens arbetsledarkontor för 

den intilliggande Östra kyrkogården . Allen från 

Sallerupsvägen söderut utmed egendomens ägor 

(numera Östra kyrkogården) till Industrigatan 

kallades Hohögs alle till 1935 , då den fick 

namnet Olof Hågensens alle. 13 

Malmö-Genarps järnväg bygges 
1800-talets två sista decennier präglades av ett 

livligt järnvägsbyggande i Skåne. Malmö fick 

direkt förbindelse med Simrishamn 1893, då den 

sista delsträckan Dalby-Tomelilla färdigställdes. 

Redan 1882 hade sträckan Tomelilla-Simrishamn 

öppnats, och 1892 öppnades sträckan Malmö

Dalby. 

ll 



if\~ 

A\ I 

Villa Ho hög, Sallerupsvägen 151. - Foto 1987. 

För att tillgodose sina transportbehov hade 
kritbruksägarna i Husie och Södra Sallerup lik
som slottsherrarna på Torup, Klågerup, Hyby, 
Toppeladugård och Häckeberga pläderat för en 
sydligare sträckning av Simrishamnsbanan. Då 
deras önskemål inte beaktats, tog de initiativet till 
en ny järnväg Malmö-Kvarnby och österut. 
Oenighet rådde om järnvägens ändpunkt. Ryds
gård, Skurup och Ystad var föreslagna . De eko
nomiska resurserna fällde till sist utslaget och 
bestämde Genarp som ändpunkt. Koncession be
viljades 1892 , och efter två års banbyggande 
kunde Malmö-Genarps järnväg invigas den 14 
juni 1894. 

Utmed järnvägslinjen uppfördes olika bygg
nader, stationshus, banvaktsstugor, godsmagasin 

och betvågar. 
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Hohögs station 
Vid Malmö-Genarps järnväg anlades å Östra 
Skrävlinge nr 4 inte långt från korsningen av 
Sallerupsvägen och Västra Skrävlingevägen en 
station, som efter Hohögarna fick namnet Hohög. 

Läget gjorde att Hohögs station fördelaktigt kunde 
utnyttjas för bettransporter av de båda släkten 
Kockum tillhöriga storgårdarna Rosengård 11 

söder om järnvägen och Bulltofta8 norr därom. 
Bangårdens spårsystem bestod av huvudspår 

och ett parallellt med detta gående växelspår. För 
lossning och lastning av järnvägsvagnar gick från 
Västra Skrävlingevägen utmed växelspårets norra 
sida en stationsväg. Vid denna låg såväl betvåg 
med våghus som ett mindre godsmagasin. Vid 
östra infarten till bangården fanns en vattenpump 
för ånglokomotiven. Järnvägsövergången vid 



Ho högs station från norr. - Foto om kr. 1910. 

Västra Skrävlingevägen omedelbart väster om 

bangården hade från början svängbommar, som 

först sköttes av stationsvakt och sedan av ban

vakt. Svängbommarna ersattes efter ett par decen

nier med fållbommar, som manövrerades för 

hand med vev av stationsföreståndaren. 

Söder om huvudspåret låg stationshuset med 

perrong för tågtrafikanterna. På perrongen stod en 

semafor för signalering till lokpersonalen och en 

anslagstavla med emaljerade reklamskyltar för 

bl a Pellerins Margarin , Cloettas Choklad och 

Zoegas Kaffe . Stationshuset var uppfört i två 

våningar av gult tegel under papptak. Fönstren 

hade omfattningar av rött tegel , och de gula vägg

ytorna bröts av horisontella band av rött tegel. 

Byggnaden inrymde förutom expedition för såväl 

järnvägs- som postärenden, väntsal och bagage

rum också bostad för stationsföreståndaren, i dag-

ligt tal "stinsen". Framför väntsalen hängde en 

liten malmklocka, som stationsföreståndaren 

klämtade med strax före tågets avgång. På norra 

fasaden mot järnvägsspåret var stationsnamnet 

målat med svarta bokstäver på vit botten: 

HOHÖG, flankerat av texten "23 Km från 

Genarp" och "5 Km från Malmö". 

Söder om stationshuset och parallellt med järn

vägsspåren gick en markväg från Västra Skräv

lingevägen till Videdals gård å Östra Skrävlinge 

nr 1. Området mellan markvägen och järnvägs

spåren upptogs närmast Västra Skrävlingevägen 

av ett jordstycke, som disponerades av banvakten 

och i öster mot stationshuset av den stationsföre

ståndaren tillhöriga trädgården med potatisland 

och ett antal fruktträd , äpple, päron och plom

mon, allt kringgärdat av yviga syrenbuskar. 
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Hohögs station från norr. - Foto 1936. 

Den förste stationsföreståndaren vid den 1894 

öppnade Hohögs kombinerade järnvägs- och post

station blev Johannes Thulin, som var född 1861 

i Östra Vemmerlöv i Järrestads härad på Öster

len. Efter slutad skolgång och ett par år i 

snickarelära hos sin fader , som var möbelsnickare 

i hembyn, gjorde han 1880 rekryttjänstgöring på 

Herrevadskloster vid Skånska Dragonregementet 

och tog därefter värvning vid regementet, där han 

genomgick korpralskolan i Ystad. Han tog 1885 

avsked från regementet och blev konduktörselev 

vid den då nyöppnade Tomelilla-Simrishamns 

järnväg. Förtjänsten här var emellertid dålig, och 

efter någon tid tog han anställning som rallare 

först hos greve Fredrik Posse, som byggde linjen 

Malmö-Billesholm och sedan vid banbygget Bör

ringe-Östratorp, och när denna senare järnväg 

öppnades för trafik 1887, blev han stationsföre

ståndare i Hönsinge. Här sammanträffade han 

ofta med författaren Ola Hansson, som hade sitt 

föräldrahem i Rustgården i Hönsinge by. 

14 

Från Hönsinge kom Johannes Thulin till Ho

hög, där han tog emot invigningståget, som bestod 

av endast lokomotiv och en öppen blomster

smyckad vagn, där honoratiores, däribland lands

hövdingen Robert Dickson, stadsfullmäktiges i 

Malmö ordförande, doktor Carl Herslow, hamn

direktionens ordförande, konsuln Johan Henrik 

Dieden, hovpredikanten och prosten Axel Olin , 

grosshandlanden Gottfried Beijer och konsuln 

Adolf Fredrik Hörstedt, och en blåsorkester åkte. 

Över spåret hade rests en äreport av grönt, och på 

perrongen hade ortsborna mött upp talrikt. Riks

dagsmannen och godsägaren Ludvig Kockum på 

Bulltofta högtidstalade och utbringade ett leve för 

Malmö-Genarps järnväg. Några av de höga her

rarna nyttjade enligt tidens sed snus, men de hade 

i brådskan glömt att medföra sina dosor. Johan

nes Thulin räddade situationen genom att över

räcka en i hast fylld silverdosa, som han fick till

baka tom, när invigningståget återvände från 

Genarp. Månadslönen för stationsföreståndaren 

var invigningsåret 55 kronor. Bland resenärerna 

Stationsföreståndare Johannes Thulin. - Foto 1942. 



Infarten till Hohögs station från öster (nuv. Hohögsgatan). - Foto 1945. 

på perrongen i Hohög hade Thulin under de 

första åren ofta dåvarande statsministern Erik 

Gustaf Boström, som gästade sin gode vän och 

rådgivare Ludvig Kockum på Bulltofta. Thulin 

expedierade ett flertal extratåg med den blå kung

liga salongsvagnen, där först gamle kung Oscar 

och sedan Gustaf V åkte till Bara station fv b till 

jakt hos friherre Coyet på Torup. 

Efter en järn vägskonkurs 1929 , där den privata 

pensionskassans fordringar inte bevakats, kunde 

de äldsta befattningshavarna vid Genarpsbanan 

inte pensioneras. De fick då stanna kvar i tjänst 

och uppbära lön så länge de kunde tjänstgöra . 

Till denna kategori hörde Johannes Thulin. Han 

avgick först 1942 vid åttioett års ålder. Han hade 

då varit stationsföreståndare i Hohög i fyrtioåtta 

år och var Sveriges äldste i tjänstgöring varande 

stationsföreståndare. Hans månadslön var då 206 

kronor. Befattningen med posten hade han lämnat 

redan 1932, då postkontoret flyttat från järnvägs

stationen till en egen nyuppförd byggnad vid 

Sallerupsvägen. 

Sin knappa lön utökade Thulin genom att 

verka som tomt- och fastighetsmäklare . Mark

naden härför var god i en tid, då åtskilliga lant

brukare i stadens ytterområden upphörde med 

jordbruket och avstyckade åkermarken till egna

hemstomter. Mot ett humant arvode biträdde 

Thulin också med upprättande av olika skrivelser 

till myndigheter, kontrakt , köpebrev och deklara

tioner. 

När Genarpsbanan nedlades den 8 maj 1948 

stod Johannes Thulin på perrongen i Hohög och 

vinkade av det blomstersmyckade sista tåget, men 

då var han sedan sex år tillbaka inte i tjänst . 

Järnvägsveteranen Johannes Thulin avled 

Malmö 1950 i en ålder av nära åttionio år, varav 

de flesta varit uppfyllda av daglig tjänst. 
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Utfarten från Hohögs station mot väster (nuv. Pärongatan). - Foto 1945. 

Sedan Johannes Thulin trätt tillbaka, innehades 

tjänsten som stationsföreståndare Hohög 

1943-44 av Viktor Olsson, pensionerad stations

inspektor, tidigare i Skurup vid Malmö-Ystads 

järnväg och 1944-48 av Carl Andersson, pensio

nerad stationsmästare, tidigare i Fosieby vid 

Statens Järnvägar. 

Under åren 1894-97 fanns vid Hohögs station 

också en tjänst som stationsvakt, som skötte den 

tidigare nämnda bombevakningen vid Västra 

Skrävlingevägen och hjälpte till med lastning och 

lossning av gods. Tjänsten som stationsvakt inne

hades av Per Lind, sedermera banvakt i Hohög. 

Banvaktsstugan nr I Hohög 
Vid Hohögarnas sydsluttning å Östra Skrävlinge 

nr 8, där Malmö-Genarps järnväg korsade Salle

rupsvägen, uppfördes mellan järnvägsspåret och 

landsvägen en banvaktsstuga, som betecknades 
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Banvaktsstugan nr 1 Hohög. Banvaktsstugan var 

liksom Hohögs station uppförd av gult tegel under 

papptak. Fönstren hade omfattningar av rött 

tegel, och de gula väggytorna bröts av horisontella 

band av rött tegel. På banvaktsstugans södra vägg 

satt en vit plåtskiva med siffran I i svart. 

Banvakten i Hohög svarade för bevakning av 

järnvägslinjen Östervärn-Kvarnby. Tjänsten som 

banvakt har innehafts av Ola Andersson 

(1894-97), Per Lind (1897-1924) och Gösta 

Andersson (1924-48). 

Järnvägsövergången vid Sallerupsvägen intill 

banvaktsstugan hade svängbommar, som sköttes 

av banvaktshustrun fram till 1936, då svängbom

marna ersattes med fållbommar, som manövre

rades från Hohögs station. Fram till 1936 stod vid 

järnvägsövergången en rödmålad träkur för skydd 

åt grindvakten och förvaring av signalmateriel 

som stoppflaggor, bomlyktor och knalldosor. 



Ban vaktsstugan från söder. - Foto 19 3 6. 

Banvakt Gösta Andersson på dressin. - Foto 1936. 
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Banvaktsstugan från sydost. - Foto l 94 7. 

Jämvägsövergången vid Sallerupsvägen. - Foto l 94 7. 
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Tjänsten som grindvakt vid Sallerupsvägen har 

innehafts av banvaktshustrurna Anna Andersson 

(1894-97), Thilda Lind (1897-1924) och Alfrida 

Andersson ( 1924-36). 

Bebyggelse och samhällsutveckling efter 
järnvägens tillkomst 
När järnvägen kom 1894 bestod bebyggelsen 

inom Östra Skrävlinge nr 4 och nr 8 av de redan 

nämnda fem utflyttaregårdarna från enskiftet, sex 

småbruk, som efter enskiftet bildats genom hem

mansklyvningar, fem inom Östra Skrävlinge nr 4 

och ett inom Östra Skrävlinge nr 8, en smedja, en 

vädermölla och femton mindre hus, därav tio 

gatuhus utmed Västra Skrävlingevägen och Salle

rupsvägen, med bostad för statare, husmän och 

hantverkare. Ett par gatuhus fick namn i folk

munnen, Lotterihuset eller Lotterivillan (seder

mera Västra Skrävlingevägen 42), byggt för 

medel, som ägaren vunnit på lotteri och Vagn

makarehuset (sedermera Västra Skrävlingevägen 

6) efter en där boende vagnmakare. Ett gatuhus 

kallades Annehem (sedermera Västra Skrävlinge

vägen 55) efter Anna Jeppsson , hustru till ägaren 

f d lantbrukaren Anders Jeppsson.14 

Järnvägen blev en pulsåder, som stimulerade 

olika former av företagsverksamhet, handel, 

småindustri och hantverk. Stationen blev centrum 

i en ny samhällsbildning, där bebyggelse och folk

mängd successivt ökade. Genom utstyckning av 

åkermark till byggnadstomter under första världs

kriget och decennierna därefter ökade bebyggelsen 

runt stationen väsentligt. Nybebyggelsen växte i 

huvudsak fram dels på ett område söder om 

stationen och öster om Västra Skrävlingevägen på 

åkermark tillhörig egendomar å Östra Skrävlinge 

nr 4, däribland Gamlegård, dels på ett område 

öster om Västra Skrävlingevägen mellan Salle

rupsvägens södra sida och bangårdsområdets 

norra del på mark, som avstyckats från Möllare

gården å Östra Skrävlinge nr 8. Bebyggelsen 

bestod företrädesvis av enfamiljshus av sk egna-

hemstyp, men också av tvåfamiljs- och fler

familjshus, bland de senare tex Augustenhill 

(sedermera Sallerupsvägen 213) och Thereseborg 

(sedermera Sallerupsvägen 215). De inflyttade 

kom huvudsakligen från Malmö och utgjordes av 

tjänstemän och industriarbetare, som i egnahems

rörelsens tid flytt stadens trångboddhet och 

lyckats förverkliga drömmen om ett eget hus med 

trädgårdstäppa i ytterområdena. 

I början var förhållandena i nybebyggelsen 

primitiva med dåligt underhållna gator utan trot

toarer och belysning. Avloppsledningarna utmyn

nade i en bäck å Östra Skrävlinge nr 4 eller i 

öppna diken . Sedan området 1935 inkorporerats 

med Malmö, förbättrades långsamt de sanitära 

förhållandena i nybebyggelsen, som delvis lades i 

stadsplan. Genom beslut av stadsfullmäktige fick 

Hohögs stationssamhälle i takt med utbyggnaden 

gator i två etapper: 1935 Bjällhögs-, Finnhögs-, 

Hohögs-, Svedhö_gs-, Torshögs-, Vallhögs- och 

Ärlhögsgatorna och 1938 Byhögs-, Kramhögs-, 

Marhögs-, Nolhögs- och Rudhögsgatorna. Äldst 

av dessa gator är Vallhögsgatan och Torshögs

gatan i områdets södra del. De utlades redan på 

1920-talet och kallades då av villaägarna Vide

gatan resp. Askegatan. Det första namnet kan 

möjligen ha inspirerats av den närliggande Vide

dals gård , medan det senare förklaras av att gatan 

lagades med aska, som villaägarna bar ut från 

sina koks- och vedspisar. Efter inkorporeringen 

fastställde stadsfullmäktige de nya namnen Vall

högsgatan och Torshögsgatan. 

Samhällsutvecklingen under ett halvsekel be

lyses av följande tabell , som visar antalet in

vånare i stationssamhället, d v s Östra Skrävlinge 

nr 4 och nr 8, vart tionde år från järnvägens till

komst 1894 till 1944. 

1894: 132 
1904:188 
1914:235 

1924:246 
1934:524 
1944:528 
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Utsnitt av den ekonomiska kartan, Malmöhus län 1915. 



Vagnmakarehuset, Västra Skrävlingevägen 6. 

Augustenhill, Sallerupsvägen 213. 
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Av tabellen framgår att tyngdpunkten i utbygg

naden och därmed befolkningsökningen i stations

samhället ligger på senare delen av 1920-talet och 

första delen av 1930-talet. En viss utbyggnad med 

villor fortsatte även under 1940-talet. Trots nybe

byggelse och inflyttning förblev emellertid nu 

invånarantalet nästan oförändrat. Samtidigt sked

de nämligen en utflyttning från stationssamhället. 

Det var främst giftasvuxna ungdomar från 1910-

och 1920-talens inflyttade familjer, som nu flyt

tade tillbaka till staden för att där etablera eget 

hem. I stationssamhället fanns inga lägenheter för 

ungdomar, som ville bilda familj. När jordbruks

arealerna minskade genom utbyggnad och meka

niseringen samtidigt ökade inom jordbruket och 

trädgårdsnäringen, friställdes arbetskraft, som i 

stället drogs till stadens industrier. De nyblivna 

industriarbetarna, som tidigare haft bostad hos 

sina arbetsgivare, lantbrukare och trädgårdsmästa

re, flyttade nu också till staden. 

Perssons hörna från norr. - Foto 1920. 
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Handel, småindustri och hantverk 
Samma år som järnvägen kom, inflyttade från 

Fjelie handlanden Anders Scharffenberg och etab

lerade i vägkorset å Östra Skrävlinge nr 8 söder 

om Sallerupsvägen och öster om Västra Skräv

lingevägen en spannmåls- och diverseaffär, som 

blev livligt frekventerad. Efter affären kom väg

korset att kallas "Scharffenbergs hörna'', i folk

målet "Sjaffenbarjs jö.rna". 

Sedan Anders Scharffenberg 1910 avlidit, över

togs affärsrörelsen av handlanden Olof Persson, 

som fortsatte att driva endast diversehandel. I en 

kalender 1916 15 betecknas rörelsen "hökeriaffär". 

Efter den nye ägaren kallades vägkorset nu i stäl

let "Perssons hörna", i folkmålet "Pärsens jö.rna" 

eller nyare "hörna". Båda sidor om ingångsdörren 

pryddes av emaljerade reklamskyltar: Zeniths 

Växtmargarin , Tellus Kaffe, Mazetti Chokolad, 

Pix och Persil. På handelsbodens vägg mot Västra 

Skrävlingevägen satt fram till inkorporeringen 



1935 en officiell anslagstavla för rullföringsom

rådet och olika myndigheter i Husie kommun . 

Olof Persson efterträddes 1944 av handlanden 

Carl Axel Nilsson, som innehade affären till 

194 7. Den siste innehavaren blev Sture Frank, 

som drev rörelsen till 1950, då hörnhuset (Salle

rupsvägen 211) övertogs av metall varufabriken 

Andersson & Lundgren . 

I takt med nybebyggelsen tillkom för den 

växande befolkningens behov två speceriaffärer å 

Östra Skrävlinge nr 4 , först 1927 Hans Håkans

sons speceriaffär (sedermera Torshögsgatan 3) och 

sedan 1939 Arvid Månssons speceriaffär (Västra 

Skrävlingevägen 34). 

För stadens behov uppstod redan omkring se

kelskiftet i ytterområdena ett flertal handelsträd

gårdsmästerier, som producerade grönsaker och 

blommor för försäljning i butiker och på torg i 

Malmö. Till Östra Skrävlinge nr 4 inflyttade 1892 

- samma år som järnvägen började byggas - träd-

Perssons hörna från söder. - Foto 1959. 

.. 

gårdsmästaren Carl Anton Rosenqvist, som där 

anlade ett trädgårdsmästeri å ett småbruk, tidigare 

tillhörigt åbon John Andersson. Efter tretton år 

förvärvades trädgå rdsmästeriet av trädgårdsmäs

taren Anders Dahlqvist, som inflyttade från Tos

terup 1905. Han drev trädgårdsmästeriet (seder

mera Västra Skrävlingevägen 19) till 1929 , då det 

övertogs av sonen Hans Dahlqvist. Tidigare hade 

Ove Dahlqvist, också han son till Anders Dahlq

vist, 1926 inflyttat till ett småbruk å Östra Skräv

linge nr 4 , som tillhört åbon Hans Jeppsson, och 

där anlagt ett trädgårdsmästeri (sedermera AB 

Anders Dahlqvists Handelsträdgård, Västra 

Skrävlingevägen 57). Intill detta trädgårdsmästeri 

låg å Östra Skrävlinge nr 4 på gränsen mot Västra 

Skrävlinge ett annat småbruk, där trädgårdsmäs

terirörelse sporadiskt drevs (sedermera Rustgår

den, Västra Skrävlingevägen 59). Från Danmark 

inflyttade 1903 trädgårdsmästare Per Johansson 

till Östra Skrävlinge nr 4 , där han förvärvade en 
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Perssons hörna från öster, Sallerupsvägen 211. - Foto 19 59. 

avstyckning och anlade ett trädgårdsmästeri mitt 
emot Gamlegård och uppförde en villa, kallad 
Nyhem (sedermera Bröderna Johanssons Handels
trädgård, Västra Skrävlingevägen 17). Ett små
bruk å Östra Skrävlinge nr 4 , tidigare tillhörigt 
lantbrukaren Anders Jeppsson och AB Atlas i 
Malmö, förvärvades 1913 av lantbrukaren Olof 
Larsson, som här anlade ett mindre trädgårdsmäs
teri . Sina produkter levererade han till staden 
med hästskjuts, förspänd med två "ölänningar", 
Olof Larsson var skåning och född i Östra Klags
torp , men eftersom han en tid varit bosatt utanför 
huvudstaden och närmast inflyttade från Solna, 
kallades han allmänt "stockholmaren". Han ut
flyttade 1925, och egendomen kom senare att till
höra grosshandlanden Oskar Gotthard Matton i 
Malmö. Bostadsfastighetens adress blev sedermera 

Västra Skrävlingevägen 56 . 
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Redan under järnvägsbygget etablerade mejeris
ten Magnus Nilsson 1893 ett mejeri å Östra 
Skrävlinge nr 4 i en länga till ett småbruk, som 
tidigare tillhört åbon Thomas Abrahamsson. I sin 
tjänst hade Magnus Nilsson en dräng, två pigor 
och en "mejerska". Sedan Magnus Nilsson 1901 
avlidit, förvärvades egendomen efter någon tid av 
grosshandlanden Erik Appelberg i Malmö, som 

bedrev handel med smör, ost, margarin och kolo
nialvaror. Egendomen blev grosshandlande 
Appelbergs sommarbostad och kallades sedan 
omväxlande "det gamla mejeriet" och "Appel
bergs lantställe". I folkmålet blev det oftast endast 
"Appelbarjs". Ett annat mera skämtsamt namn, 
som erinrar om den gamla verksamheten är 
"fittafabriken" (av fitt = flott). Sist inrymde bygg-
naderna bröderna Allrins rörledningsfirma 
(Västra Skrävlingevägen 13). 



När bagerirörelsen i hörnhuset vid vägkorset å 

Östra Skrävlinge nr 8 upphört, inflyttade här 

1906 Färgfabriks AB Orcin, som tidigare haft 

fabrik och kontor vid Djäknegatan 26 i Malmö. 

På en tomt å Östra Skrävlinge nr 8 strax norr 

om bangården hade parkettläggningsfirman B & 

0 Holmström på 1940-talet en såganläggning och 

upplagstomt för ekstockar, som levererades på 

Enligt bolagsordningen var ändamålet "att i järnvägsvagn. 
Malmö drifva fabriksmessig tillverkning af och För att slippa hälsovårdsmyndigheternas 

idka handel med kemiska färgpreparater till 

skydd för trä, jern och murytor". De specialartik

lar, som salufördes var: "Spackelfäger, Japan

emaljfärger, Metallskydd 'Anti-Oxid', Maskin

färger, matta och blanka, Fuktskyddsfärger och 

Skeppsbottenfärger" .16 Efter sex år upphörde färg

fabriken 1912 med verksamheten i Hohög, och 

lokalerna övertogs av en slakterifirma. 

Å Östra Skrävlinge nr 4, fastigheten "Elfdalen", 

(sedermera hörntomten, begränsad av Västra 

Skrävlingevägen, Torshögs- och Svedhögsgatorna) 

anlade fabrikör Fredrik Vilhelm Löfstedt i Malmö 

1911 ett garveri. Redan efter två år övergick 

garveriet till läderhandlanden Johan Arvid 

Garberg i Malmö, som drev rörelsen till 1919, då 

garveriet förvärvades av Husie kommun och in

reddes till skola . Garveriets grannar besvärades av 

till tork uppspända djurhudar och av det illa

luktande spillvattnet, som rann ut i den öppna 

bäcken. 

En korkfabrik vid Ringgatan 16 B i Östra För

staden, som innehades av korkskäraren Edvard 

Andersson , flyttade 1924 till Östra Skrävlinge nr 

4 (sedermera Torshögsgatan 4). Av korkek, som 

importerats från Portugal, skars här ut 8-10000 

flaskkorkar per vecka, främst vin- och pilsner

korkar. De största mottagarna var Malmqvists 

och Richters bryggerier. Rörelsen upphörde 1930. 

Vid Sallerupsvägen strax öster om Hohögs 

mölla anlades 1932 å Östra Skrävlinge nr 8 

Österlind & Son, en fabrik för metall- och emalj 

arbeten och olika reklamartiklar. Fabriken hade 

som specialtillverkning emaljskyltar, som sändes 

som styckegods från den intilliggande järnvägs

stationen över hela Sverige. 

stränga regler och kontroller slog sig stadens slak

tare gärna ned i ytterområdena, där de också 

kunde uppföda slaktdjur, främst grisar och får. 

Till Hohög sökte sig inte mindre än fem slaktare 

från Malmö. Redan 1898 förvärvade slaktare

mästare Carl Hansson ett småbruk å Östra Skräv

linge nr 4. I Malmö hade Carl Hansson butik vid 

Lundavägen 1. Carl Hansson flyttade 1926, och 

egendomen förvärvades senare av rosodlaren 

Knut Gyllin i Södra Sallerup, som där drev häst

avel och kallade den Centrumgården (sedermera 

Västra Skrävlingevägen 21 ). I dagligt tal kallades 

gården "Gyllins gård", som i folkmålet blev 

"Jyllinagåren". Egendomen Gamlegård å Östra 

Skrävlinge nr 4 förvärvades 1903 av slaktare

mästaren Ludvig Fritiof, som emellertid avflyt

tade redan 1908 , varefter egendomen övergick till 

grosshandlanden Daniel Hjort i Malmö. Till den 

tidigare omnämnda nedlagda färgfabriken å Östra 

Skrävlinge nr 8 inflyttade 1914 slaktaremästare 

Eric Nilsson, som här inrättade charkuteri och 

korvfabrik. Kontor och bostad inrymdes i en 

boningslänga med namnet Ericsborg (sedermera 

Sallerupsvägen 209). I staden hade han butiker 

till en början vid Föreningsgatan 45 och senare 

vid Föreningsgatan 22, Möllevångstorget 12 och i 

Södra Saluhallen. Han innehade även gården 

Granbacken å Östra Skrävlinge nr 6 och höll får, 

som betade på Hohögs backar. Ytterligare två 

slaktaremästare inflyttade till Hohög, där de an

lade charkuteri och korvfabrik. Först kom Sigfrid 

Jönsson 1920 till Östra Skrävlinge nr 4 (seder

mera Västra Skrävlingevägen 46) och sedan kom 

Eric Nordqvist 1923 till Östra Skrävlinge nr 4 

(sedermera Torshögsgatan 9). Båda hade butiker i 

staden, Jönsson vid Norregatan 18 och Bergsgatan 

13 och Nordqvist i Södra Saluhallen. 
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Ericsborg, Sallerupsvägen 209. - Foto 1966. 

Eric Nilssons slakteri , utkörare. - Foto 1925. 
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Bagare Nils Hansson, " Ringa-bagaren". - Foto 1953 . 

Å Östra Skrävlinge nr 8 strax norr om statio
nen öppnade bagare Nils Hansson 1924 ett tids
enligt bageri "Nils Hanssons Ångbageri" . Bageriet 
drevs som ett familjeföretag med hjälp av hustrun 
Gerda, sonen Göte och de båda döttrarna Gertrud 
och Margareta . Nils Hansson var född 1881 i 
Nevishög och lärde efter slutad skolgång och 

exercis bagaryrket hos bagaren J. Eriksson på Nya 
Vattenverksvägen i Kirsebergsstaden. Efter att ha 
drivit egna bagerier först i Staffanstorp och sedan 
i Sege återvände han hösten 1913 till Malmö, där 
han övertog ett bageri vid Södervärn på nr 40 
Uppland. Brödet distribuerades med hästskjuts, 
en skåpvagn och en häst. För det nya bageriet i 
Hohög inköpte han en skåpbil, en Dodge med 

registreringsnumret M 104, som var ett välkänt 
inslag i gatubilden framför allt på Öster i Malmö 
under mer än tre decennier med undantag för 
1940-talets krigsår, då bilen på grund av bensin
restriktioner ställdes åt sidan, och den gamla 
hästskjutsen från bageriet på Uppland åter fick 
göra tjänst. Nils Hansson bakade endast matbröd, 

fint bröd, runda och långa, laputa , långfranska 
och småfranska, rågbullar och dessutom vetebröd. 
I de runda fina bröden trycktes in ett varumärke, 
som bestod av två ringar, och bröden var väl
kända i hela Malmö som "ringa-brö'', och Nils 
Hansson själv gick under smeknamnet "Ringa
bagaren ". Ibland kallades han också "Hohögs
bagaren". Nils Hansson var en otroligt flitig och 

27 



Spettkaksbagerskan Hilma Andersson. - Foto 1978. 

arbetsam människa av gamla stammen. Han var 
både bagare och utkörare i ett. År ut och år in 
gick han till sängs kl. 7 på kvällen sedan han först 
förberett nästa dags bak för att stiga upp kl. 2 på 
morgonen och börja baka. Efter frukost körde han 
till staden och distribuerade bröd till såväl privat
kunder som affärer, speceri-, mjölk- och bröd
butiker på Öster. Först vid 12-tiden var han till
baka och åt middag med familjen. Därefter var 
det tid att rengöra ugnarna och lägga fyr för nytt 
bak. Under tiden hade de övriga familjemedlem
marna rengjort bagerilokalerna och diskat alla 
kärl och redskap. Nils Hansson hade en järnhälsa 
och hade under hela sin yrkesverksamma tid inte 
en enda sjukdag. Först vid 75 års ålder upphörde 
han med bagerirörelsen 1956. Han avled följande 
år. Det gamla bageriet vid sedermera Finnhögs
gatan 5 tjänar fortfarande bagerinäringen. 
Lokalerna har övertagits av Pe-Pe AB, som fram
ställer bageri- och konditoriförnödenheter. 
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I källaren till en fastighet å Östra Skrävlinge nr 
4 (sedermera Västra Skrävlingevägen 58) inrym

des under 1930-talet och början av 1940-talet ett 
mindre bageri och konditori med försäljning av 

godsaker framför allt till barnen i Hohögs skola. 
I källaren till en nybyggd fastighet å Östra 

Skrävlinge nr 8 (sedermera Hohögs plan 4) drevs 
sedan slutet av 1940-talet ett spettkaksbageri av 
fru Hilma Andersson, som tillhörde en släkt, där 

tre generationer bakat spettkakor. Hilma Anders
son skickade spettkakor som styckegods på järn
väg till avlägsna orter och var på sin tid vida 
känd som "spiddekagekvingan i Hohög". På gam

malt vis bakade hon över öppen eld av bokved , 
vars rök gav spettkakan en speciell smak. Spettet 
drogs emellertid inte längre för hand av en . 
"hjälpekvinga" utan med elektrisk motor. 

Redan vid sekelskiftet hade Östra Skrävlinge nr 
4 både skräddare och skomakare. De råkade bo 
och ha sina verkstäder i samma gatuhus vid 



Västra Skrävlingevägen, och ett talesätt var "po 

nommer fira bor skräddare å skomagare i vär sin 

änne". l senare tid fanns ett skomakeri i ett hus å 

Östra Skrävlinge nr 4 (sedermera Torshögsgatan 

12) med Otto Friden som innehavare och ett 

annat i källaren till en fastighet å Östra Skräv

linge nr 8 (sedermera Sallerupsvägen 213). Två 

sömmerskor var verksamma å Östra Skrävlinge nr 

4, Ester Lindskog å sedermera Torshögsgatan 10 

och Anna Jeppsson i Annehem (sedermera Västra 

Skrävlingevägen 55). Den senare, som gett namn 

åt gatuhuset, var specialist på att sy flickornas 

konfirmationsklänningar. 

En verkstad för reparation av cyklar och radio 

drevs å Östra Skrävlinge nr 4 (sedermera Sved

högsgatan 4) av Karl Sparrholm, inflyttad 1929. 

Hohögs skola från söder. - Foto 1961. 

Hohögs skola 
Från början gick alla barn från Östra Skrävlinge i 

de båda byskolorna å Östra Skrävlinge nr 1 

(småskola, riven 193 7 och folkskola med ännu 

kvarstående byggnad vid nuv. Klågerupsvägen 

296). Det var lång skolväg för barnen i stations

samhället å Östra Skrävlinge nr 4 och 8 i byns 

västra del. Åbon Hans Jeppson å Östra Skrävlinge 

nr 4, som utförde körslor med kol och ved för 

skolornas behov skjutsade vintertid barnen från 

Hohög med släde till och från byskolorna. De 

dagar det var skolskjuts sade läraren: "Alla från 

Hohög är fria nu, Hans Jeppson håller utanför 

med släden". 
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Hohögs skola, klasserna I och 2. - Foto 1931 . 

Inflyttningen av barnrika familjer från staden 

till Husie under och efter första världskriget 

sprängde de gamla byskolornas ram. Skolmyndig

heterna tvingades vidtaga åtgärder, lärarpersona

len utökades, dubbelläsning infördes, och nya 

skolhus uppfördes. För att lösa den akuta skol

frågan för det växande stationssamhället inköptes 

1919 17 genom beslut av kyrkostämman i Östra 

Skrävlinge nr 4 fastigheten "Elfdalen", ett nedlagt 

garveri , som inreddes till skolhus med två klass

rum och två lärarbostäder. Skolan blev av B-form 

och fick två tjänster: småskollärarinna för barn i 

klasserna 1-2 och folkskollärare för klasserna 5-7. 

Folkskollärarens bostad var i nedanvåningens 

västra gavelända, medan småskollärarinnan hade 

sin bostad i motsvarande del i ovanvåningen, som 

också omfattade slöjdsal för pojkarna och vinds

utrymmen. Kostnaden för fastighetsköp och om-
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byggnadsarbeten uppgick till 45000 kronor. Från 

lantbrukaren Olof Larsson inköpte kyrkostämman 

192018 söder om skolhuset ett område på 1000 

kvadratmeter för 2577 kronor "för att förhindra 

att området komme i främmande händer och an

vändes i för skolan skadligt syfte". Skolan star

tade höstterminen 1920. Genom beslut av kyrko

stämman samma år ändrades uppdelningen av 

barnen inom Östra Skrävlinge skolrote "så att till 

Hohögs skola hänvisas barnen från Nr 4, 6 och 8 

Östra Skräflinge samt Widedals gård". 19 Hohögs

barnen i klasserna 3-4 fortsatte att undervisas i 

byskolan å Östra Skrävlinge nr 1, som 1924 

utökats med ett nyuppfört skolhus, nuv. Husie

skolan (Klågerupsvägen 298). Folkskollärare vid 

Hohögs skola blev Oskar Persson och småskol

lärarinna Tyra Hellman Olsson. Årslönen var 

1920 för folkskolläraren 23 50 kronor och för 



småskollärarinnan 1530 kronor jämte bostadsför

måner. I Hohögs skola var 1924 antalet barn i 

folkskolan 54 och i småskolan 36. 

Vid kyrkostämma hösten 1924 behandlades ett 

miljöproblem, som uppstått vid skolan . Kom

munens hälsovårdsnämnd hade i skrivelse på

pekat de sanitära olägenheter, som vållas genom 

att kloakledningar utmynnar i den bäck, som 

flyter förbi skolan . Hälsovårdsnämnden krävde , 

att bäcken skulle ledas förbi skolan i en kulvert 

och diket igenfyllas. Kyrkostämman ansåg att 

föga kunde vinnas genom täckdikning endast vid 

skolan, om inte diket också rensades i sitt nedre 

lopp, något som inte lagligen kunde åläggas jord

ägarna. Kyrkostämman föreslog därför fullständig 

täckdikning, och sedan slaktaremästare Carl 

Hansson å Östra Skrävlinge nr 4 erbjudit sig att 

svara för halva kostnaden, blev detta kyrkostäm

mans beslut. Ett förslag hade utarbetats av lant

bruksingenjören i länet.20 

Sedan barnantalet i Hohög växt genom fortsatt 

inflyttning från staden, krävdes ökad undervisning 

i skolan. Lärarbostäderna drogs in 1936, och 

ännu ett klassrum inrättades nu i folkskollärarens 

bostad. Ytterligare lärarkrafter anställdes: för 

klasserna 1-2 småskollärarinnan Hilma Frej och 

för en nyinrättad avdelning med klasserna 3-4 

folkskollärarinnan Karin Johansson. 

Undervisningen i Hohögs skola upphörde med 

vårterminen 1981. 

Kommunikationer 
För förbindelserna med Malmö svarade under de 

tre första decennierna enbart järnvägen . Hohögs

borna åkte med tåget till antingen Östervärns 

station eller Malmö Lokalstation , varifrån de 

sedan for vidare med spårvagn till olika delar av 

staden. Tidtabellen var gles, vardagar fyra tåg i 

varje riktning, sön- och helgdagar sex. Vardagar 

gick första morgontåget från Hohög till Malmö 

Den första bussen Malmö-Bokskogen på Sallerupsvägen. - Foto 1924. 
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Buss på Malmö stads spårvägars busslinje nr 16 Hohög-Virentofta. - Foto 1929. 

vid pass halv åtta och ett annat tåg två timmar 
senare. Från Malmö avgick på eftermiddagen ett 
tåg klockan fyra och sista tåget på kvällen 
klockan åtta . Restiden mellan Hohög och Malmö 
var endast tio minuter. Med den glesa tidtabellen 
tog dock ett stadsbesök hela dagen i anspråk. Här 
gällde ännu det gamla talesättet "en stas-resa e 
das-resa". De som kunde körde därför hellre med 
häst och vagn eller gick till fots . Cykeln var ännu 
inte så vanlig. 

Järnvägstrafiken fick 1924 konkurrens. Då öpp

nade Malmö Omnibusbolag linjerna Malmö
Hässleberga-Sturup och Malmö-Bokskogen, som 
båda utgick från Värnhem och gick över Salle
rupsvägen genom Hohög österut. Trafiken var i 
början blygsam och bedrevs med små bussar, som 
tog endast 6 a 10 passagerare. Dessa båda buss
linjer övertogs 1930 av Malmö Östra Omnibus 
AB, som drev en linje Malmö-Bokskogen-
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Börringe till 1939, då linjen övertogs av Statens 
Järnvägar, som i Malmö förlade ändstationen till 
Slussplan. 

Samtidigt med den första busslinjen öppnade 
Malmö stads spårvägar 1924 en ny spårvägslinje 
nr 6 från Värnhem österut i Sallerupsvägen med 
ändstation vid Håkanstorpsvägen på lagom gång
avstånd från Hohög. För invånarna i Hohög blev 
nu linje nr 6, populärt kallad "sexan", den be
kvämaste förbindelsen med staden. Ännu bekvä

mare blev det 1937, då linje nr 6 förlängdes från 
Håkanstorpsvägen till Villa Hohög vid Östra 
kyrkogårdens ingång. 

Redan 1929 kompletterade Malmö stads spår
vägar linje nr 6 med busslinje nr 16, som gick 
från spårvägens ändstation österut i Sallerups
vägen till Husie kyrkoväg/Virentofta. Busslinje nr 
16 kom redan följande år att utgå från Värnhem 
och gick parallellt med spårvägslinje nr 6 i Salle-



Spårvagn vid Östra kyrkogården på linje nr 6 Värn hem-Hohög. - Foto 194 7. 

rupsvägen. Hohögsbornas förbindelser med staden dragspel. Ingen anlagd dansbana fanns, utan man 
fick ytterligare ett tillskott 1931 , då Malmö stads dansade på den tillstampade marken. Ett par 
spårvägar öppnade en ny busslinje nr 17, som gånger om sommaren gjorde man också en utflykt 

gick från spårvägens ändstation till Ellenborg över till Torups skog, där det fanns dansbanor och 
Sallerupsvägen och Västra Skrävlingevägen. tivolinöjen. Antingen åkte man med häst och 
Redan följande år kom också denna busslinje att vagn eller med tåget, som hade hållplats inne i 
utgå från Värnhem. skogen . I Malmö besökte ungdomarna olika 

utvärdshus och Folkets Park. 

Nöjen 
I äldre tid fanns det inte så många noJen på 
landet, och de som fanns var tämligen enkla. 
Ännu omkring sekelskiftet fanns en mindre dans
bana uppe på Hohögarna på en öppen platå 
mellan de båda östra kullarna, som då var be
vuxna med risig granskog. Här samlades på som
maren ungdom i Östra Skrävlinge by till dans om 
lördagskvällarna. För dansmusiken svarade ett 
par spelkunniga drängar från byn med fiol och 

På 1920-talet började man fira midsommar i 
nybebyggelsen söder om stationen . Invånarna 
utmed den sk Askegatan, sedermera Torshögs
gatan, reste majstång, och man dansade på gatan 
till dragspelsmusik. 

Välkomna inslag i dagsrutinen under seklets två 
första decennier var besök av olika musikanter 
och vissångare från staden. Om söndagsförmid
dagarna kom positivhalaren " Blinde Fritiof' och 
vevade melodier som "La Paloma" och "Konval-
jens avsked". Från en låda, där det satt en pape-
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Vintersport på Hohögarna. - Foto 193 7. 

goja på locket, sålde han lyckobrev för tio öre 

stycket. En annan positivhalare medförde en apa. 

Om söndagarna kom också en kringvandrande 

fiolspelare , kallad "den lille fiolaren" , som ut

förde några nummer för fem eller tio öre stycket. 

Han kom året runt , också på vintern . I pauserna 

lade han då fiolen i en snödriva , medan han tog 

ett par värmande åkarbrasor. Till underhållning

en hörde också kringvandrande vissångare, som 

mest sjöng skillingtryck som "Kors på Idas grav" 

och "Älvsborgsvisan". 

Vintertid var Hohögarna ett populärt tillhåll 

för ungdomar, som där åkte kälke , sparkstötting 

och skidor på sluttningarna. Skridskoåkning prak

tiserades på översvämm~de ängar på Ulricedahls

gårdens mark och en damm vid Böckaregården. 
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Språk och personbenämningar 
I Husie socken talades fram till 1920-talet ett 

någorlunda genuint folkmål, som dialektgeogra

fiskt tillhör ett övergångsområde mellan folk

målen i södra Bara härad och folkmålen i norra 

Oxie härad. Folkmålet i Husie har tex vacklande 

pluralformer av substantivens slutartikel. I Husie 

har sålunda upptecknats omväxlande Hohöja

backana och Hohöjabackane, hästana och 

hästane, kvällana och kvällane. Folkmålen i södra 

Bara härad har här endast pluralformen -a, 

medan folkmålen i Oxie och Skytts härader här 

endast har -e. Den stora inflyttningen av stadsbor 

till Husie decennierna efter första världskriget 

medförde en kraftig nivellering av folkmålet. 

Husieborna influerades av de inflyttade stadsbor-



nas språk och vid sina besök i staden, som kom 

närmare genom täta spårvägs- och bussförbindel

ser. De inflyttade stadsborna karakteriserade det 

genuina folkmålet som "bondskt' ', medan de in

födda i Husie betecknade stadsbornas språk 

"tjyppsted" , dvs köpstadsaktigt. Ibland sades 

också stadsbon vara "spansk i mongen ", en be

teckning för ett förnämt och tillgjort språk. 
Ännu i början av 1900-talet, innan språkbruket 

i högre grad hunnit påverkas av de inflyttade 

stadsborna , använde den ä ldre generationen i 

Husie gamla personbenämningar, som var gängse 

på skånska landsbygden. Sålunda benämndes en 

man med både för- och efternamn, tex Janne 

Andersson " Annorsen'', Hans Josefsson, Per 
Jönsson "Jinnsen' ', nyare "Jynnsen'', och Sven 

Nilsson "Nelsen". Om en man var ensam inom 

sitt yrke och ingen förväxling kunde uppstå, 

benämndes han med endast yrkesbeteckning, tex 

läraren, stinsen, hand/anden " hannlaren ," 

banvakten, brännaren, fiskaren, smeden "smen" 

och möllaren "myllaren". När flera yrkesmän av 

samma slag fanns, användes yrkesbeteckningen 

jämte efternamnet, t ex handlande Persson, hand

lande Håkansson och handlande Månsson. 
Ibland användes också förnamnet jämte yrkes

beteckning, tex Hans brännare. En lantbrukare 

benämndes ofta efter gården, om denna hade ett 

speciellt namn. Innehavaren av Ulricedahl kalla

des sålunda Ulricedahlaren, medan innehavaren 

av Gamlegård kallades Gamlegårdaren "Gamle
gåraren ". 

Hustrur benämndes på olika sätt. Vanligast var 

mor eller förnamnet jämte mannens namn i geni

tiv, tex mor Janne Anders' "Annors", mor Hans 

Josefs, m or Per Jöns' "Jinns'', nyare "Jynns'', och 

mor Sven Nils' "Nels" eller Emma Janne Anders' 

"Annors '', Karna Hans Josefs, Maria Per Jöns' 
"Jinns'', nyare "Jynns" och Elna Sven N ils' 

"Nels". Vid omtalande, men aldrig i tilltal kunde 
hustrur också betecknas med ändelsen -skan 

"sjan", lagd till mannens namn, tex Per ] önskan 

"Jinnsjan" och Sven Nilskan "Nelsjan". Ett 

nyare namnskick var att fru-titeln sattes framför 

mannens båda namn , om efternamnet slutade på 

-son, t ex fru Per Jöns' "Jynns" och fru Sven Nils' 

"Nels". Hustrur benämndes också efter mannens 

yrke, tex smedkvinnan "smekvingan" och 

möllarekvinnan " myllarekvingan" . Ibland använ
des nedsättande eller skämtsamt käring " tjarring" 

i stället för kvinna , tex smedkäringen "smetj ar

ringen" och möllarekäringen " myllaretjarringen". 

Hustrur till män med högre social status benämn

des aldrig kvinna utan fru, tex stinsafrun och 

handlandefrun " hannlarefrun ". För kvinnor med 

egen försörjning användes yrkesbeteckningen eller 

förnamnet jämte yrkesbeteckningen, tex lärarin

nan " lärinnan " , Elna stickerska och Hilda tvät

terska. När gift kvinna hade högre social status än 

mannen , användes kvinnans yrkesbeteckning i 

geniti v följd av " man". Den första småskoll ära

rinnan i Hohög var gift med en expedit i en 

herrekiperingsaffär, och han benämndes lärarin 
nans man "lärinnans man" , ibland också lärarin

nemannen " lärinnemannen ". Den gifta lärarin

nan kallades av såväl föräldrar som barn också 

Fröken, och en något komisk benämning på 

hennes make var Frökens man. 

Man och hustru ka llades gemensamt med 

mannens namn i genitiv , tex Hans Josefs och 

Sven Nils' "Nels'', dvs Hans Josefssons och Sven 

Nilssons "Nelsens" . Därmed kunde också beteck

nas Hans Josefssons och Sven Nilssons familjer. 

Söner och döttrar betecknades med fadern s 
namn i genitiv jämte det egna förnamnet , tex 

Jeppa Lars' Anders "Jippa Lars' Annors" och 

Per Jöns' Emma "Per Jinns , nyare Jynns, 

Emma". De kunde också betecknas med faderns 

yrkesnamn i genitiv, ställt före eller efter förnam

net, tex hand/andens Gösta " hannlarens Jyssta" 

och korkskärarens Anna eller Gösta hand/andens 

"Jyssta hannlares" och Anna korskärares. 
Barn betecknades med "glyttar" och utgjordes 

av både " pågar" och " töser". Smedens samtliga 
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barn benämndes "smeglyttana", medan hans enda 
dotter blev "smetösen". Möllarens ende son blev 
"myllarepågen". Vuxna ogifta döttrar i burgna 

familjer med högre social status, handlande, träd
gårdsmästare, slaktare och bagare, kallades 
"Fröken", tex Fröken Johansson, Fröken Nilsson 
och Fröknarna Hansson. 

I samband med den stora inflyttningen av stads
bor på 1920-talet trängdes det gamla namnskicket 
tillbaka och ersattes långsamt med det i Malmö 
brukliga. De gamla konstruktionerna av typen 
mor Janne Anders' , Elna Sven Nils ' och fru Per 
Jöns' ersattes med fru Andersson, fru Nilsson och 

fru Jönsson. 
Stationssamhällets invånare benämndes i grann

byarna Hohögarna "Hohöjana" eller Hohögsbor

na "Hohöjab6ana". Själva kallade sig invånarna 
Hohögare "Hohöjare", tex "vi Hohöjare". 

En särskild grupp personbenämningar utgör 
öknamnen, som i allmänhet uttrycker ett karak
teristikum och kan ha tillkommit antingen för att 
tjäna ett praktiskt syfte, t ex att skilja en person 
från en annan av typ Store Hans och Lille Hans, 
eller enbart för att framkalla löje. Några öknamn, 
som varit gångbara i Hohög är: 

Danske Larsen, ägare av ett gatuhus å Östra 
Skrävlinge nr 4, född i Danmark. 

Dubbel-Jöns "Jinns", nyare "Jynns", husman å 
Östra Skrävlinge nr 4, som hette Jöns Jönsson. 

Flickornas Jöns "Jinns, nyare "Jynns", husman 
å Östra Skrävlinge nr 4 med förnamnet Jöns, 
ombud för det Danska klasslotteriet. Kanske in
spirerat av det danska "Pigernes Jens" , i betydel
sen " flickornas favorit". Densamme som före
gående Dubbel-Jöns och efterföljande Lotteriman
nen och Lotteri-Jöns. Kärt barn har många namn! 

Gamle stinsen, en pensionerad stins från 
Skegrie, till skillnad från den tjänstgörande stin
sen på Hohögs station, som kallades enbart stin
sen. Den pensionerade stinsen skötte betvågen vid 
stationen under betsäsongen. Han bar då sin 
gamla uniformsmössa. 
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Gödsel-studenten "Jysselstudenten", en lant
brukareson, som avlagt studentexamen men fort
satte att hjälpa till med arbetet på gården, bl a 
körde han gödsel iklädd sin vita mössa. 

Hohögs first lady, 21 så betraktade sig småskol
lärarinnan med en viss portion självironi så länge 
som hon var ensam i sin befattning. 

Hohögs Sydsvenska, kvinna som förde skvaller. 
Lotteri-Jöns "Jinns", nyare "Jynns", ombud 

för det Danska klasslotteriet. Jmfr ovan Flickor
nas Jöns. 

Lotterimannen, ombud för det Danska klass
lotteriet. Jmfr ovan Flickornas Jöns . 

Potatis-Jönsson "Panntåffie-Jynnsen " , försäl
jare av potatis från Malmö. 

Skit-studenten, densamme som Gödsel-studen
ten. 

Skrävlingebonden "Skrävlingebonen", f d lant

brukare från Östra Skrävlinge, som blivit åkare, 
även kallad Skrävlingeåkaren. 

Skrävlingeåkaren, jmfr ovan Skrävlingebonden. 
Smör-Jönsson "Smöra-Jynnsen", försäljare av 

smör från Malmö. 
Spettkaksbagerskan "Spiddekagebagorskan", 

spettkaksbagerska å Östra Skrävlinge nr 8, även 
Spettkakskvinnan. 

Spettkakskvinnan "Spiddekagekvingan" , jmfr 
ovan spettkaksbagerskan. 

Stockholmaren, lantbrukare och trädgårdsmäs
tare å Östra Skrävlinge nr 4, som tidigare varit 
verksam utanför Stockholm. 

Stumpen, en kortväxt dräng. 
Sydsvenskan, även Hohögs Sydsvenska, jmfr 

ovan. 

Tidkulan, en punktlig slaktaredräng å Östra 
Skrävlinge nr 4, som varje morgon på slaget sju 
körde ut genom vagnsporten på väg till staden. 

Ägg-kvinnan "Äggakvingan", ensam kvinna å 
Östra Skrävlinge nr 4, som höll höns och två 
gånger i veckan gick till Malmö med en korg ägg, 
som hon sålde. 



Folktro och vidskepelse 
Ännu i början av seklet frodades gammal folktro 

och vidskepelse . I folktron vimlade det av mystis

ka varelser, som drev sitt spel med människorna 

på gott eller ont. Tron på tillvarons dunkla 

makter hölls levande genom sägner och spök

historier, som berättades om kvällarna. Det var 
en viktig del av underhållningen i en tid, då radio 

och TV var okända begrepp. 

I Hohögarna huserade enligt folktron den sk 

Hohöjavären , en spökgestalt i en vädurs skepnad, 

som brukade ofreda vandrare nattetid eller hoppa 
upp i böndernas vagnar och ställa till förtret. När 

spöket hoppat upp i vagnen, blev lasset så tungt, 

att hästarna endast med möda kunde dra det. 

Ibland hände det, att hästarna på vägen förbi Ho

högarna tvärstannade och darrade och svettades. 

Det var också spökets verk. Från slutet av förra 

seklet berättas om några pigor, som en sommar

kväll hade en skräckupplevelse vid Hohögarna. 

På hemväg från Malmö fick de se en trebent 
tingest stå orörlig mitt på Sallerupsvägen. De 

trodde fullt och fast , att det var spöket och vågade 

inte gå vidare. Efter en stund kom några drängar, 

också de på hemväg från staden. De var inte stort 

modigare än pigorna. Först sedan de i den när

liggande Böckaregården beväpnat sig med liar och 

hötjugor, vågade de försiktigt smyga sig fram för 

att mota undan spöket. Men den väpnade expedi

tionen fick ett snöpligt slut. Det förmenta spöket 

var ingenting annat än ett ofarligt s k bankebord 

av det slag tvättgummor förr brukade använda. 
Det hade ramlat av ett flyttlass och kommit ned 

på benen och blivit stående. 

Hohöjavären användes liksom annat trolltyg 

pedagogiskt till att skrämma barn med för att de 

skulle komma hem, innan det blev mörkt. Ännu 

på 1930-talet påskyndade barn i Hohög sina steg 

inför hotet: "Ajta di så ente Hohöjavären kom
mer å tar di". 

Även annat trolltyg drev enligt folktron sitt spel 

vid Hohögarna. Tidiga morgnar kunde man där 

på Sallerupsvägen möta en liten pojke med röd 

mössa och ett knyte på ryggen. Om man tilltalade 

honom, skrattade han emellertid lika grovt som 
en vuxen människa. 

Nattetid kunde man också vid Hohögarna på 

Sallerupsvägen höra en skramlande hästskjuts , 

som vid ScharfTenbergs affär vred in på Västra 
Skrävlingevägen och i vild fart fortsatte upp mot 

Västra Skrävlinge kyrka. Spökskjutsen kördes 

enligt folktron av en huvudlös präst, och när man 

hörde ljudet, sade man: "De e denn hoelöse präs

ten , såmm e ude å tjör". Sägnen, som berättar om 
en präst, som blev rånad och halshuggen av 

krögaren på Tillysborgs landsvägskrog22 i Östra 

Skrävlinge by och sedan spökade på vägarna nat

tetid , är en lokal variant av den kända folksägnen 

om "Den rike herr Holger till Häckeberga", en 

adelsman, som kom i onåd hos den danske 
kungen och blev halshuggen . 

Över de vattensjuka ängarna vid Ulricedahl och 

ut mot Bulltofta dansade under mörka kvällar irr

blossen hit och dit. I folktron tog de gestalt av 
lyktgubbar, som kunde vilseleda nattliga vand

rare. Lyktgubbarna troddes vara lantmätare, som 

vid enskiftet mutats till att mäta fel och därför 

fatt till straff att irra omkring osaliga i markerna. 

Råkade man komma nära en lyktgubbe, kunde 

man höra honom skramla med mätkedjor och 
säga: "Här är det rätt , här är det fel" . 

Vattendragen var i folktron tillhåll för olika 

mystiska varelser. I bäcken, som flöt genom Östra 

Skrävlinge, huserade såväl bäckamannen eller 

"Ällen" som bäckahästen. Båda dessa väsen 

hjälpte till att hålla barnen på behörigt avstånd 
från vattnet. 

En kuslig gestalt i folktron var " vårulen ", dv s 

varulven, som var på jakt efter havande kvinnor. 

Det var en människa, som förvandlats till hund 
och sprang på tre ben och hade det fjärde till 

svans. Kunde han komma åt att riva ut fostret , 
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blev han befriad från förbannelsen. Varulven 
kunde inte gå genom dörrar utan måste borra sig 
under trösklar eller krypa upp genom vaskrör. En 
person, som var sårig i ansiktet, misstänktes 
därför vara varulv. I Östra Skrävlinge fanns enligt 
folktron en man, som var varulv. Han brukade 
sitta under ett s k mjölkbord vid Sallerupsvägen 
och passa på kvinnfolk. Det gjorde att kvinnor 
efter mörkrets inbrott helst höll sig inomhus. 

En annan skräckinjagande gestalt i folktron var 
den sk gravson, en sugga, som hade långa borst 
och knivskarp rygg. Gravson var farlig att råka ut 
för. Den försökte springa mellan benen på män
niskor för att fläka upp dem. Enligt folktron blev 

ett barn, som dödats av elaka föräldrar, efter att 
ha legat i jorden i hundra år förvandlat till grav
so. I Västra Skrävlingevägens långa utförslöpa ned 
mot Östra Skrävlinge nr 4 härjade förr en gravso. 

En sympatisk gestalt i folktron var "goenisse", 
en liten hustomte, som drog välstånd eller obe
stånd till gården, allteftersom gårdsfolket för
tjänade det. Om man höll sig väl med honom och 
satte ut mat till honom, bar han lycka och hälsa 
till gårdsfolket. På Böckaregården hade man "goe
nisse". Om man kom på Sallerupsvägen tidigt om 
morgnarna, kunde man fa se, hur "goenisse" gick 

och drog till gården allt vad han kunde. 
Den, som råkade komma i vägen för de över

naturliga makterna, blev vanligen sjuk. När någon 
drabbats av en åkomma, som inte kunde förkla
ras, hette det: "Hann (honn) har kommed farr 
nåd i en horrelving''. 23 För att bli bra igen, måste 
den, som råkat ut för något trolltyg, uppsöka 
någon klok gubbe eller gumma, som genom be

svärjelser och underkurer fördrev det onda. Det 
fanns genom tiderna en rad sådana "kloka" runt 
om i bygden, t ex Åsumspågen, Svedalamannen 
och Ommamannen.24 

I Hohög bodde å Östra Skrävlinge nr 8 en klok 
gumma, som var verksam ännu i början av 
1930-talet. Hon påstod sig kunna bota "skäver", 

dvs engelska sjukan (rachitis), diverse utslag och 
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olika slags värk. Hennes ordination var "tissla 
tassla"25 och mossa , som hon enligt egen utsago 
plockat på Kristi grav. Hon hade emellertid aldrig 
varit utomlands, och mossan var plockad i det 
närmaste grannskapet på Hohögs backar. Hon 
åtalades 1930 för kvacksalveri. 26 

Efter hand som den äldre generationen gick 
bort, och inflyttningen från staden ökade på 
1930-talet, trängdes gammal folktro och vid
skepelse alltmer tillbaka. 

Folklivsbilder 
Ända in på 1930-talet var fattigdom och tiggeri 
dystra inslag i samhällsbilden. En särskild kate
gori utgjorde yrkestiggare från staden, sk luffare, 
som i trasiga eller lappade kläder drog längs land
vägarna i ytterområdena och tiggde mat och logi. 
Här var de utom räckhåll för stadens polis. Som
martid kamperade de i höstackar, men vid dåligt 
väder och under d~n kalla årstiden drevs de att 
söka logi inomhus. I Hohög fick främst ladorna 
till Möllaregården och Böckaregården tjäna som 
logi åt luffarna på Sallerupsvägen. I Möllaregår
dens stallänga kunde ett 20-tal luffare samtidigt 
logera på "jällen", dvs höskullen. Ibland festade 
de på utspädd denaturerad sprit och förde oväsen 
till långt ut på natten. På Möllaregården stod 
alltid ett ankare med svagdricka och ett dryckes
krus i köket, där såväl luffare som andra pas
serande på Sallerupsvägen vid behov fritt kunde 
släcka sin törst. På Böckaregården blev gästfri
heten mot luffare ödesdiger. Genom oförsiktighet 
med eld förorsakade logerande luffare en novem
berkväll 1922 en brand, som ödelade gården med 
undantag av boningslängan. Sommartid höll luf
farna sina spritfester i gröngräset på Hohögs 
backar. Som tilltugg hade de "skäre'', dvs korv
ändar och skinkkanter m m som de fick till 
skänks eller köpte för några ören hos slaktarna. 

Sin törst kunde vägfarande på Sallerupsvägen 
också släcka med öl, som inhandlades i speceri
butiken i korsningen av Sallerupsvägen och 



Gatuparti av Västra Skrävlingevägen mot norr. - Foto 1953. 

Västra Skrävlingevägen, först "Scharffenbergs den på Böckaregården 1922, då en dräng på 

hörna" och sedan "Perssons hörna". Ett omtyckt 

rastställe var Sallerupsvägens norra gräskant mitt

för speceributiken . I en ämbetsberättelse 1934 
fäste kyrkoherden i pastoratet uppmärksamheten 

på öldrickandet utmed vägen: "Ett par handlande 

ha tillstånd att försälja pilsnerdricka. Där ser man 

ofta arbetare stanna till på hemvägen från sitt 

arbete och förtära en eller annan flaska öl , ibland 
tom till övermått'',27 

Ännu i slutet på 1920-talet hände det på Ulri

cedahl och Böckaregården att man spred ut sopor 

från Malmö stads renhållningsverk på åkrarna, 

där sedan svinen gick och bökade. På kvällen 

kom fattigt folk och rotade bland de utströdda 

soporna för att om möjligt finna något använd

bart, tex olika klädespersedlar, som kunde tvättas 

och lagas. Letandet bland soporna på åkrarna 

understryker tidens sociala misär på sina håll. 

Några på en gång dramatiska och komiska hän

delser i samhället etsade sig fast i minnet och 
återberättades gärna. En sådan händelse var bran-

Gamlegård körde en hästanspänd vattentunna. I 

farten lossnade emellertid tappen, vattnet rann ut 

i strömmar på vägen efter honom, och han kom 

fram till släckningsmanskapet vid de brinnande 
längorna med tom tunna. 

Strax före jul ett av första världskrigets nödår 

spreds som en löpeld i stationssamhället nyheten 

"di har tad stinsens hoe". Tågtrafiken kunde 

emellertid fortsätta obehindrat. Det gällde näm

ligen huvudet på stinsens julgris, som nyss slak

tats. Medan slaktaren och hans medhjälpare tog 

en paus i styckningen och drack den obligatoriska 

kaffegöken, hade någon förbipasserande i ett obe

vakat ögonblick stulit grishuvudet. 

Före inkorporeringen med staden 1935 var det 

tillåtet att hålla såväl höns som gris i stations

samhället. Hemslakt utfördes av en hos slakteri

firman Eric Nilsson anställd slaktare vid namn 

Axel Jakobsson, som också var uppburen Par 

Bricole-sångare och vid kaffet i pausen underhöll 
slaktfolket med sång, gärna med visan "Ljungby 

horn och pipa". 
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Gatuparti av Västra Skrävlingevägen mot norr. Gatuhus väster om vägen. - Foto 1953. 

I mitten av 1920-talet svarade en skolpojke för 
dramatik av annat slag. Pojken vägrade med stöd 

av föräldrarna att gå i skolan och skulle hämtas 
av kyrkoherden, som tillika var skolrådets ord
förande . När pojken såg kyrkoherden komma på 
trappan, kastade han en stor ost genom köks
fönstret på kyrkoherden, som förskräckt retire
rade. 

Vanliga pojkstreck var att retas med stinsen 
genom att sätta käppar i dragwiren till fållbom
marna, så att han inte kunde dra runt veven eller 
att flytta om adresslapparna på godsvagnarna på 
bangården, så att bestämmelseorten inte stämde 
med fraktsedeln . Vid ett par tillfällen lyckades 
pojkar åstadkomma att godsvagnar expedierades 
till felaktiga stationer. 

Så länge postexpeditionen var knuten till järn
vägsstationen fick invånarna i stationssamhället 
själva hämta posten, tidningar, brev m m på sta-
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tionen under viss tid på dagen. Till Hohög kom 
posten från Malmö med förmiddagståget , som 
förde postkupe. Invånarna i längre bort belägna 

delar av Hohögs postområde fick sin post genom 
cyklande lantbrevbärare, som utgick från sta
tionen, där posten först sorterats. Telegram och 
brådskande försändelser gick stinsen själv ut med 
efter expeditionstid. Som tack för besväret trak
terades då stinsen efter tidens sed med kaffegök 
eller endast en sup med en sockerbit som tilltugg. 
En söndagsförmiddag kom stinsen med ett brev 
till en dansk familj. Mannen och en medhjälpare 
höll just på att reparera taket. När hustrun tagit 
emot brevet, pekade hon upp mot taket och sade 
till stinsen: "Di spiger og hamrer, men vi tar os 
en lille" . Detta blev sedan ett talesätt i samhället. 

För komiska inslag svarade på sin tid husman
nen på Östra Skrävlinge nr 4 Per Jönsson, avliden 
l 92 l . Han uttryckte sig med förkärlek på rim, 



Gatuparti av Västra Skrävlingevägen mot norr. Gyllins gård väster om vägen. - Foto 1953 . 

varav några bevarats i uppteckn ingar. När han en 
vinterdag skulle berätta, att han varit i Håkans
torp och köpt salt, fick det formen: 

"I da e de ka.lt, 
ja har vad i Hågenstårrp å tjyfft sa .It" 

(a i ka.lt och sa.It är slutet och långt som tex 
mat, tak). 

Ana, en gammal gumma från stathuset "Tugga
lite'', hälsade han en vinterdag med rimmet: 

"Ana, din gamla trana , 
e du ude å ska slå kana" . 

När han en gång mötte flickorna Ellen och 
Johanna på vägen utbrast han inspirerat: 

"Ellen o Johanna 
e så granna, 
så di får näck räktet bra manna". 

(Näck= nog, räktet = riktigt). 

Till en från staden inflyttad tjänsteman, som 
höll höns i sin trädgård, sade han: 

" I har vell stora lynnor, 

så I har råd å tjöva bynnor 
ti jära hynnor". 

(ve!! = väl , lynnor = löner, tjöva = köpa, bynnor = 
bönor, jära = edra , hynnor = hönor). 

De enda uniformsklädda i stationssamhället, 
stinsen och banvakten, fick under veckosluten 
svår konkurrens. Då kom de ynglingar, som 
"gjorde rekryten" på de då talrika skånska rege
mentena hem på permission och visade upp sina 
granna munderingar av modell Ä vid promenad 
på Västra Skrävlingevägen och på stationsper
rongen , där ungdomarna gärna samlades på kväl
larna för "att titta på tåget" . Särskilt beundrade 
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Gatuparti av Västra Skrävlingevägen mot söder. Gatuhus väster om vägen vid Torshögsgatans 
mynning. - Foto 1953. 

av flickorna var rekryterna från Skånska Dragon

regementet K 6 i Ystad med sina ljusblå uni

former. 

En viktig roll i hushållningen och familje 

ekonomin spelade ännu in på 1930-talet egen 
trädgård med potatis- och grönsaksland, fruktträd 

och bärbuskar, hushållsgris, kaniner, duvor och 

höns. Övriga produkter för livets nödtorft inhand

lades främst i samhällets speceriaffärer men också 

vid stadsbesök i olika specialaffärer på Öster. 

Inköp kunde också göras hos utkörare eller kring

vandrande försäljare, som besökte samhället 

regelbundet en eller två gånger i veckan. Svag

dricka såldes av drickamannen, fisk , främst sill, 
torsk och spättor, av sillamannen, fotogen av 

fotogenmannen, stenkol av ko/mannen, "kolla

mannen" och olika tvål av två/mannen. Lant

brukare Johan Althen på Lilla Riseberga gård 

levererade med häst och vagn varje morgon mjölk 
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till ett mejeri i Malmö. På sin väg till staden 

distribuerade han också mjölk till privatkunder 

utmed Sallerupsvägen. Mjölken levererades i kan

nor, som ställdes på ett sk mjölkbord, i folkmålet 

"millkabor" vid vägen eller på trappan till huset. 

Då kannan tömts och diskats, ställdes den till

baka och hämtades av lantbrukaren, när han åter

vände från staden, för nästa dags leverans. Vid 

månadens slut inkasserade lantbrukaren betal
ningen hos sina privatkunder och trakterades då 

vanligen med en sup. Mjölken var av hög kvalitet 

men kunde ibland ha en speciell smak efter vad 

korna utfodrats med, t ex betblast. 

Epilog 
Bilismens genombrott på 1930-talet betydde en 

svår konkurrens för järnvägarna. Särskilt hårt 

drabbades de korta linjerna, däribland den endast 

28 km långa Genarpsbanan med ett smalt trafik-
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Tåg vid Hohögs station den 8 maj 1948 . 

område mellan Simrishamns- och Ystadsbanorna. 
Lastbilsåkerier övertog en stor del av godstrafi
ken, och dessutom svarade större industrier för 
transport med egna bilar. Bönderna skaffade trak
torer och körde med traktorsläp själva sina betor 
.direkt till sockerbruken. Persontrafiken övertogs i 

allt större utsträckning av landsvägsbussar. 
Genarpsbanans fraktinkomster och biljettintäkter 
minskade kraftigt, och 1939 anhöll bolagsstyrel
sen hos Kungl. Maj:t att fa upphöra med driften. 
Andra världskriget utgjorde emellertid ett hinder 

för nedläggning, och under bensinrestriktionernas 
år upplevde järnvägen en renässans. Bilismens 
totala genombrott efter krigsslutet betydde det 
definitiva slutet för Malmö-Genarps järnväg. Den 
8 maj 1948 kl. 20 36 avgick det absolut sista tåget 
från Hohögs station till Genarp. På perrongen 
hade ett par hundra samhällsbor mött upp för att 
se de röda akterlyktorna försvinna österut i vår-

kvällen . Lokomotivet, som drog det sista tåget, 
var smyckat med blommor och grönt och pryddes 
framtill av en lagerkrans. Liksom på invignings
dagen femtiofyra år tidigare hurrades det och 
sjöngs "Du gamla, du fria" . En epok var slut. 

Efter nedläggningen 1948 förvärvades järnvägs
området inom Malmö, banvall och bangårdar 
med stationshus och banvaktsstugor, av staden. 
På hösten 1948 började ett arbetslag på åtta man 
bryta upp spåret, och på våren följande år var 
arbetet slutfört. Av folkhumorn fick arbetslaget 
namnet "baklängesrallarna". 

Sedan byggnadsverksamheten efter andra 
världskriget kommit i gång på allvar i början på 
1950-talet, utbyggdes stationssamhället i rask takt 
till ett sammanhängande bostadsområde med vil
lor och radhus. Öster om Västra Skrävlingevägen 
tillkom bostadskvarteren Kramhög, Nilshög, Ols
hög, Rudhög, Svedhög, Vallhög, Vikhög och Är!-
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hög. Med början 1956 utbyggdes åkermarken revs 1960, medan banvaktsstugan kvarstod till 

väster om Västra Skrävlingevägen till villa- 1970. Stationshuset var beläget ungefär vid nuv . 

området Ulricedahl, varvid de gamla lantställena busshå llplats Hohögsplan vid linje nr 31, och 

rivits. Av de gamla gatuhusen å Östra Skrävlinge banvaktsstugan låg där Inre Ringvägen korsar 

nr 4 vid Västra Skrävlingevägen kvarstår endast Sallerupsvägen. 

två vid Västra Skrävlingevägen nr 53 och 55. I Hohög var ursprungligen namnet på bebyggel-

vägkorset Västra Skrävlingevägen och Sallerups- sen vid Hohögarna å Östra Skrävlinge nr 4 och nr 

vägen har samhällets gamla affårsplats, först 8. Efter den kombinerade järnvägs- och post-

"Scharffenbergs hörna" och sedan "Perssons stationen blev Hohög snart också namn på hela 

hörna" intagits av den sk Flygkiosken. Banvallen 

och bangården har i nybebyggelsen utlagts till 

gator, Pärongatan väster om Västra Skrävlinge

vägen och Hohögsgatan öster därom. Hohögs

gatan fortsätter sedan 1973 österut från Husie 

kyrkoväg i den på banvallen anlagda cykel- och 

promenadstigen till Torup. Hohögs stationshus 

NOTER: 
1 Lunds stifts landebog 1569 , utg. av K.G. Ljunggren 

och B. Ejder, Del I, s. 395, Lund 195 l. 
2 Stads- och fästningsplaner. Sverige, Malmö nr 266. 

Planer 1678, Krigsarkivet. 
3 Karta öfver alla ägorna till Malmö stad av A.G. 

Rosengren, Länslantmäterikontoret, Malmö. 
4 Karta öfver staden Malmö med därtill lydande ägor 

av C. Liunggren. Tryck. 
5 Kammararkivets mantalslängder, mikrofilmer CD 

3800 och 3801, MSA. 
6 Karta av Gustaf Regnell och Samuel Gutman, akt nr 

9, Husie sn, Länslantmäterikontoret, Malmö. 
7 Enskiftesprotokollet, akt nr 9, Husie sn , Länslant

mäterikontoret, Malmö. 
8 Se vidare Eriksdotter, Gunhild, Bellevue och Bull

tofta, Två 1800-talsgårdar i utkanten av det dåtida 
Malmö, Elbogen . Malmö fornminnesförenings tid
skrift 3/ 1987 s. 105 tf. 

9 Bl a 1835, 1867 och 1877 , akterna 15, 71 och 86 , 
Husie sn, Länslantmäterikontoret, Malmö. 

10 Se vidare Kalling, Sten, Skogholmsmöllan, MFÅ 
1958 s. 140 tf och Ingers, Ingemar, Ortnamn i 
Malmö IV F.d. Fosie socken, MFÅ 1960 s. 68 . 

11 Se vidare Andersson, Helge, Rosengård, Gammal 
lantegendom blir modern stadsdel, MFÅ 1969 s. 76 
tf. 

12 Stadsfullmäktiges protokoll 1905 13/ l , Bihang 12 . 
1 3 Se Ljungberg, Leif, Gatunamn i Malmö, Malmö 

1960. 
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det vidsträckta område inom Husie socken , vilket 

täcktes av poststationen. I samband med en posta! 

omorganisation på öster i Malmö försvann Hohög 

efter sjuttio år som postadress den I mars 1964, 

då Hohögs poststation i hörnet av Sallerupsvägen 

och Granbacksvägen omdöptes till Malmö 14. 

14 Se vidare Ingers, Ingemar, Ortnamn i Malmö V F.d. 
Husie socken, MFÅ 1961 , s. 77 tf. 

15 Skåne-Kalendern, Karlskrona 1916. 
15 Malmö Stads Adresskalender 1907-08 . 
1 7 Kyrkostämmoprotokoll 1919 2 l / 12 Husie kyrko

arkiv KII:l 
18 Kyrkostämmoprotokoll 1920 25/9 och 1922 14/ 11 

Husie kyrkoarkiv Kil: I 
19 Kyrkostämmoprotokoll 1920 27/ 10 Husie kyrko

arkiv KII : l 
20 Kyrkostämmoprotokoll 1924 2919 Husie kyrkoarkiv 

KII:2 
21 Hohögs första dam. 
22 Se vidare Andersson, Helge, Tillysborgs Värdshus, 

MFÅ 1959 s 77 tf. 
23 Han (hon) har kommit för något i en virvelvind. Ett 

annat uttryck för virvelvind var "trålltjarring", dv s 
troll käring. 

24 Se vidare Andersson, Helge, Traditioner kring tre 
skånska naturläkare, Svenska Landsmål och Svenskt 
Folkliv, 86:e årg. Stockholm 1963. 

25 Tissla-tassla, folklig förvrängning av Cassia fistula , 
oäkta Johannesbröd (fam. Leguminosae). Frukten 
svagt avförande. 

26 Årsberättelse rörande den allmänna hälsovården från 
hälsovårdsnämnden i Husie 1930, LLA E 8 

2 7 Södra Sallerups kyrkoarkiv N Il: I 



(Utöver i noterna redovisade källställen har uppgifter 
hämtats ur spridda volymer i Husie kyrkoarkiv, främst 
husförhörslängder och församlingsböcker 1894-19 50 och 
Malmö Stads Adresskalendrar från samma tid. Muntliga 
uppgifter har lämnats av lärarinnan Gerda Jönsson f. i 
Husie 1887, död 1967, mjölnaren Helgo Jönsson , f. 
1892, död 1976, hans hustru Ellen Jönsson, f. Kristens
son, f. i Husie 1900, död 1984, och Johannes Thulin, 
stationsföreståndare i Hohög 1894-1942. Dessutom 
bygger framställningen på förf:s egna upplevelser och 
minnesbilder). 

REFERENSLITTERATUR: 
Andersson, Gösta, En banvakts minnen från Malmö

Genarps järnväg, Elbogen. Malmö Fornminnesföre
nings Tidskrift 1981. 

Andersson, Helge, Gamla gårdar i Husie, MFÅ 19 50. 
- Hohögama, MFÅ 1954. 
- Malmö-Genarpsjärnväg, MFÅ 1955 . 
- Folkmål och folktro i Husie, MFÅ 1960. 
- Skolundervisningen i Husie under 200 år, MFÅ 1962. 
- Torups skog, en gång populärt utflyktsmål för 

malmöborna, MFÅ 1968. 
- Tre skånegårdar i Malmö, Elbogen. Malmö Forn

minnesförenings Tidskrift 1981 . 
- Stationssamhällen i Malmö, Elbogen . Malmö Forn

minnesförenings Tidskrift 1986. 
Ingers, Ingemar, Ortnamn i Malmö V F.d. Husie 

socken, MFÅ 1961. 
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TORGGATAN Karta över den del av Gamla kyrkogården, där de här beskrivna gravarna är belägna. 

0 Gravplats varav avbildning finns i artikeln. 



Nya begravningsplatsen som blev 
Gamla kyrkogården 
AV HERMAN SCHL YTER 

Malmö kyrkogårdars historia 1 börjar med den 

medeltida Pildammskyrkogården, som låg vid 

kyrkan i Övre Malmö mellan vad vi kallar 
Pildammsparken och Triangeln. Kyrkogården var 

omgiven av en mur. En del av denna mur an

vändes vid Malmö befåstningsarbeten. Under 

peståret I 712 utnyttjades denna kyrkogård som 

begravningsplats för i pesten avlidna Södervärns

bor. 1862 gjordes utgrävningar i Pildamms

området. Man fann ett tjogtal väl bevarade sten

kistor med vardera ett skelett härstammande från 

den första kristna tiden. 
När den första kyrkan byggdes i Nedre Malmö 

- omnämnd 1269 - försågs den också med kyrko

gård. Kyrkans utseende framgår av bilden på 

Malmö stads äldsta sigill. Kyrkans läge var nära 

havets vågor. Här har funnits en kyrkogård , men 

när S:t Petri kyrka tillkom i början av 1300-talet 

fick den sin egen kyrkogård liksom klostren (Grå

och Svartbrödraklostren) och Helgeandshuset 

hade sina. Det senare hade sin kyrka och kyrko

gård på västra delen av Stortorget. I kvarteret S:t 

Jörgen låg stadens vårdanstalt för spetälska. Här 

fanns fram till 1500-talets början en kyrkogård. 2 

Dess kapell låg på hörnet av Baltzars- och Söder

gatorna med kyrkogården intill. 

Andra kyrkogårdar, som Slottsförsamlingens, 

Hospitals- och Garnisonsförsamlingarnas låg i 
nuvarande Slotts- och Kungsparkerna. När Caroli 

tyska församling tillkom fick den efter att kyrkan 

blivit färdig 1693 sin kyrkogård. Caroli och S:t 

Malmö stads äldsta sigill 

Petri hade utöver gravarna i kyrkan kyrkogårdar 

runt kyrkorna omgivna av var sin mur. Av Caroli 

gravar finns idag knappast något kvar. När den 

nya kyrkan byggdes 18 79 behövdes mer mark och 

de gravstenar, som fanns i den gamla kyrkan flyt

tades ut till den nya kyrkans ytterväggar åt öster. 

På grund av platsbrist kom många Malmöbor att 

gravsättas på slotts- och garnisonskyrkogårdarna. 

Genom Kungl. Maj:ts beslut förbjöds 1805 an
vändning av dem,3 då där skulle anläggas en 

örlogsbas med stapelbäddar. Krig hotade i Napo

leonstidens oroliga förhållanden och Sveriges läge 

var mycket utsatt. 4 1805 anordnades en ny be

gravningsplats för Slotts- och Garnisonsförsam-
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Idyllisk bild från Gamla kyrkogården. 

lingarna utanför yttre slottsgraven vid bastion 

Baner, vilken upphörde 1809. Då hade staden 
anlagt ny garnisonskyrkogård ("tjuvakyrko

gården '', f d kyrkogård på Kirsebergs backar vid 

gamla vattentornet). Den kom 1827 också att 

användas som fångkyrkogård. Denna begravnings
plats utnyttjades för garnisonsmedlemmarna till 

1870 och för fångvården till 1891 , varefter 

begravningarna skedde på den 1870 invigda be-• . 

gravningsplatsen i Rörsjön ,5 senare kallad S:t 

Pauli norra. 

Efter hospitalets flyttning till kvarteret Run
delen anlades i dåvarande trädgård begravnings

plats för hospitalets hjon och personal. Den togs i 

bruk 1690. På den jordades även avlidna från S:t 

Petri och Caroli församlingar fram till 1820-talet. 

Då nya begravningsplatsen vid Gustav Adolfs torg 

1822 togs i bruk, anvisades 6:e kvarteret därstädes 

för Hospitalsförsamlingens medlemmar. 
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Malmö fick i början av 1800-talet kunglig order 

att rasera fästningsvallar och bastioner och erhöll 

genom raseringen nya markområden, så att man 

kunde utvidga staden och anlägga Gustav Adolfs 

torg och Drottningtorget. Stadens befolkning fick 
göra sina dagsverken vid anläggningen av den nya 

begravningsplatsen. Den blev på så sätt Malmö

bornas egen begravningsplats. Numera kallas den 

ju Gamla kyrkogården , men detta namn är en 

smula felaktigt, då den saknar kyrka eller kapell. 

Planer på kapell fanns men de fullföljdes aldrig. 

Ett fastighetsbolag bildades, som på fem år skulle 

sörja för att rasera befästningsvallar och iordning

ställa begravningsplatsen. Invigning av den skedde 

den 22 november 1822 av biskop Wilhelm Faxe. 

Generaldirektör Ludvig B. Falkman skriver 
härom i sina "Minnen från Malmö". Han berät

tar också utförligt om begravningsväsendet i 

Malmö med lokala seder och bestämmelser. 1843 



anställdes en väktare som "dagligen från kl 6 om 

morgonen till kl 9-10 om aftonen skulle hålla 

vakt och förekomma ofred å Grafvarne och deras 

prydnader under tiden 15 april - 1 oktober". 7 

Begravningsplatsen utlades i sju kvarter, varav 

de fyra förstas ytterområden indelades i grav

ställen. Femte kvarteret avsattes för stadens fat

tiga, sjätte, som ovan sagts för hospitalet och 

sjunde för självmördare. Ytterligare gravplatser 

anlades utmed Stora Nygatan, Gustav Adolfs torg 

och Torggatan, vilka avskildes från den övriga 

delen av kyrkogården genom breda gångar. 1829 

behövde området för fattiglik utvidgas och man 

tog därtill yttre södra delen av fjärde kvarteret 
jämte en gång. 1832 utvidgades kyrkogården 

genom att man tog över det mellan begravnings

platsen och södra kanalen till promenadpark 

anslagna markområdet. Ytterligare utvidgningar 

företogs åren 1848, 1853 , 1858 och 1859. 

Fram till 1870 var Nya Begravningsplatsen 

stadens enda begravningsplats och blev snart 

kallad Gamla kyrkogården. 1870 invigdes en ny, 

senare kallad S:t Pauli norra kyrkogård. 1890 till

kom Pauli mellersta och 1904 Pauli södra. Dessa 

tre kallades ursprungligen Nya, Nyaste och Allra 

Nyaste begravningsplatsen men fick 1923 nu

varande ovannämnda beteckningar. 1921 tillkom 
Hohögs- eller Östra kyrkogården . Efter inkorpore

ring av en rad utkantsförsamlingar tillfördes 

staden ytterligare kyrkogårdar. 

Gamla kyrkogården 1870-1987 
Kyrkogårdens bestånd har varit hotat vid flera 

tillfällen. 1912 beslöts efter många förhandlingar, 

att som förberedelse till en väg ut mot Baltiska 

utställningen skulle man bygga en förlängning av 

Slottsgatan genom sydvästra delen av kyrkogården 
och så avskilja den västligaste delen liggande vid 

Kungsparken. Senare föreslogs att Stora Nygatan 

skulle utvidgas på beskostnad av kyrkogården. 

Därav blev dessbättre ingenting. Även planer på 

bebyggelse av området lyckades man avvärja. 

1928 tillsattes en kommitte för utredning "om 

lämpligheten av att Gamla kyrkogården alltfort 

brukades såsom begravningsplats". 8 Man föreslog 

att den borde bli en park och att efter 1970 ingen 

begravning där skulle ske. Man anförde hygienis
ka skäl för förslaget, men hittills har inga ingrepp 

gjorts. Kyrkogården är en grönskande oas, en 

stillhetens, minnenas och fridens plats, där det 

tyska ordet för kyrkogård - Friedhof - passar in. 

Dess vård är viktig och en restaurering av grav

stenar och staket har påbörjats. Ett program för 

fortsatt restaurering håller på att utarbetas, vilket 

lovar gott för framtiden. Även en minneslund -

urnlund - kommer att iordningställas och en viss 

förnyelse med anläggning av enklare gravar på 
tomma ytor har diskuterats. 

Gamla kyrkogårdens gravar ger en inblick i 

Malmö 1800-talshistoria. Här möter kända släk

ter, köpmän, jurister, läkare, officerare, präster 

och vanliga borgare och hantverkare, tre kolera

läkare och några präster. 
Att stilla vandra kring bland gravarna och tolka 

namn och inskrifter på gravvårdarna är rogivan

de, tankeväckande och uppbyggligt, men upp

repad skadegörelse innebär ett hot mot gravfriden 

och kyrkogårdens stillhet. 

NOTER: 
A.U. Isberg behandlar Malmö kyrkogårdar i sin 
Handbok med uppgifter och förklaringar till A.U. 
Isberg S:RS historia i Karta över Malmö stad av år 
1875 2:a upp!... , Malmö 1923 sid 514 f, 579 f, 581 
ff. 

2 E. Bager, Malmö byggnadshistoria i: Malmö stads 
historia I, Malmö 1971 sid 272 ff. 

3 Memorial 31 /8 1805 i MSA. 
4 Jfr Ludvig B. Falkman, Minnen från Malmö, Malmö 

1986 sid 429 . 
5 Jfr Kjell Åke Karlssons PM angående begravnings

platser i Malmö 1658-1924 (MSA). 
6 Det finns i MSA arkivalier ang. begravningsplatsens 

anläggning, räkenskaper från 1820, deputerades rulla 
över dagsverken samt gravlängder. 

7 Falkman, a.a . sid 137 ffoch 143 ff. 
8 Sammansatta kyrkorådets .. . protokoll och handlingar 

1829-63. (MSA). 
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Nedan lämnas en redogörelse över kvarvarande 

äldre gravar längs Gustav Adolfs torg, Torggatan 

och Stora Nygatan kv. 1 och 2 . 

Gustav Adolfs torg, gravplats 1. 
Eberhard Quensel 

Gustav Adolfs torg, gravplats 1 

Eberhard Quensel (1 782-1851) 
Landskamrerare och kammarrättsråd . Född i Ausås, son 
till prosten Jakob Quensel och h.h. Ulrika Benedikta 
Bill berg. 
Han bidrog 1841 till upprättandet av det naturhistoriska 
museet i Malmö, som nu är en del av Malmö museum. 
Släkten invandrade 1630 till Sverige från Harz och inne
håller många betydande namn. 
Gift med I) 1807 Johanna Ulrika Risell 

2) 1823 Katrina Maria Kruse 

På gravplatsen ligger också 
a) landssekr Jöns Peter Krok 1827-1907, ogift 
b) tullpackhusinspektör Carl Wilhelm Krok 1831-1922 
c) Octa via Quensel 18 31-1 900 
d) Ellen Quensel 1863-1945 
e) Assessor P. Krok med maka och barn 

Gustav Adolfs torg, gravplats 3 

Mathias Flensburg (1779-1851) 
Handelsman, kommunalman. Född i Tolånga, son till 
prosten Pehr Flensburg och h.h. Elsa Maria Lorch. 
F. förlorade sin mor vid sex års ålder och sin far sex år 
senare. Han måste tidigt tjäna sitt eget bröd. Han gick i 
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Gustav Adlofs torg, gravplats 3. Mathias Flensburg 

lära hos handl. Lorens Faxe och dennes son, rådman 
Cornelius Faxe. 1806 satte han upp spannmålshandel i 
Hjulhamnsgatan. 1827 inköpte han Flensburgska gården 
vid Södergatan 34. Jämte lanthandeln ägnade han sig åt 
rederirörelse och exporterade spannmål. Som medlem 
av hamndirektionen bidrog han till utvidgning av ham
nen och skapade ett bolag, som i Karlshamn 183 7 bygg
de det första ångfartyget för Malmö. Han tog initiativ 
till Malmö navigationsskola, nuv. Maritime University. 
F. var en av stiftarna av Malmö sparbank. Hans por
trättbyst finns på Malmö rådhusfasad. Släkten F. in
vandrade från Tyskland. 
Gift med I) Benedicte Sophie Thomson 

2) Anna (Annette) Thomson (ej syster) 
På gravplatsen ligger också tre andra medlemmar av 
släkten Flensburg. 

Gustav Adolfs torg, gravplats 4 

Lorentz Isac Bager (1785-1857) 
Framstående köpman, kommunalman, rikdsdagsman . 
Född i Malmö, son till handl. Peter Bager och h.h. 
Mariane Beate de la Rose, vars gravsten finns på an
gränsande gravplats nr 5. 
B. fick en sträng fostran. Efter handelsutbildning i 
Göteborg, Lund, Hamburg och Bordeaux övertog han 
Bagerska handelshuset vid Östergatan, vilket han ytter
ligare upparbetade. 1815 blev han förman för stadens 
äldste och ledamot av hamndirektionen . Han var 
1826-1855 dess ordförande och fullföljde tillsammmans 
med Mathias Flensburg och Carl Gottreich Beijer den 
anläggning av den nya yttre hamnen, som Frans Suell 
startat. Han grundade drottning Josefinas slöjdskola 
1826 och en yrkessöndagsskola 1831 , vilken senare blev 
stadens tekniska elementarskola. Hans porträttbyst finns 
på Malmö rådhusfasad. 
Gift med Anna M. Ulrika Cronsioe. 



Gustav Adolfs torg, gravplats 4. Lorentz Jsac Bager 

Gustav Adolfs torg, gravplats 5 

Emanuel Bager (1788-1866). 
Handelsman, andlig ledare. Broder till Lorentz Isac 
Bag er. 
Fostrad i herrnhutarnas skola i Christiansfeld. Han drev 
en betydande affärsrörelse på Östergatan (spannmål, 
timmer, stenkol och brännvin). Hans huvudintresse vid 
sidan av köpenskapen var en kristen evangelisatorisk 
verksamhet med bibel- och traktatspridning. B. var en 
stor missionsvän och ordnade bl a Kinamissionären 
Karl Giitzlaffs Malmöbesök sommaren 1850. Han 
kallades "den helige Bager". Han var med om att 1845 
bilda Lunds Missionssällskap. I Malmö skapade han en 
Kinakrets för Giitzlaffs mission . 
Gift med l) Brita Börjeson 

2) Christina Beata Berg 

Den stora stenen som dominerar gravplatsen är över B:s 
moder Mariane Beate de la Rose och hennes ogifta 
dqtter Maria Helena. Mariane var först begravd på S:t 
Petri kyrkogård men flyttades hit. 
Övriga stenar är av litet format. Det "passar" B:s karak
tär. De är över B. , hans två hustrar, sonen Lorentz 
Theodor m fl. 
Mitt emot detta gravställe på andra sidan gången finns 
fyra Kockumsgravar. 

Gustav Adolfs torg, gravplats 7 

David Riber (1787-1828) 
Handlande och fabrikör. Son till handlande David 
Pedersen Riber och h.h. Marie E. Giese. · 
Blev 1818 e.o. ledamot av hallrätten efter kommerse
rådet S.C. Björkman, som vid Malmö diskontos krasch 
1817 likt flera Malmöborgare gått i konkurs. Drev från 
1821 tillsammans med Gustaf Wilhelm Faxe den 
tobaksfabrik , som handlande Niclas Falkman innehaft. 

Gift med Christina Charlotta Frick, dotter till Anders 
Gilius Frick. 

På gravvården står utöver hustruns namn också hand!. 
Anders Peter Dahlberg ( 1808-1866), med vilken fru 
Riber var gift efter David Ribers död. 

Gustav Adolfs torg, gravplats 8 

Christian Peter Möller (1782-1849) 
Handlande .. Son till rådman Nils Möller och h.h. Brita 
Lövgren . 
Fadern kom från Landskrona och efterträdde Henric 
Schartaus fader som rådman. 
Gift med Anna Catharina Malmstedt. 

Gustav Adolfs torg, gravplats 9 

Magnus Jonas Möller (1784-1849) 
Handlande. Broder till ovannämnde. 
Gift med Hedvig Rebecca Dahl. 

Mitt över gången på motsatta sida vilar flera rådmän 
såsom Sven Johan Callman och Lars Adler. 
Några gravplatser är utan gravar, antagligen övergivna 
och senare igenfyllda till följd av vanskötsel. Gravplats 
10 har tillhört assessorskan Anna Malmros. 

Gustav Adolfs torg, gravplats 11 

Johan Jacob Wollmer (1755-1826) 
Rådman, Kämnärspreses. Son till bryggare och gäst
givare J.J. Wollmer och h.h. Catharina Elisabeth Koch . 
Skicklig domare. Bodde i Kalendegatan. W. utarbetade i 
handskrift de mycket nyttiga "Malmö antiqviteter" (för
teckning över protokoller i magistraten). Bd I 1503-1671 
och Bd Il 1670-171 l. (Finns i MSA). 
Gift med Andrine Maria Molander från Stockholm. 

Gravplats 12 är utan gravsten. 

Gustav Adolfs torg, gravplats 13 

Jöran Wulff(J771-1858) 
Lanträntmästare. Född i Kristianstad. Son till hand
lande Johan Albrecht Wulff och h.h. Katarina Gram. 
Gift med Katarina Margareta Cronsioe. 
En dotter gift med överstelöjtnant D.F. von der 
Lancken. 

På samma gravsten finns namnet på W:s son härads
hövding Johan Alb. Wulff (1807-1857). 
På en andra gravsten står kapten W.C. von der Lancken 
( 1838-1902). 
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Gustav Adolfs torg, gravplats 14 

Löhrs familjegrav (1823-1904) 

August Thomas Löhr (1778-1853) 
Handlande. Född i Ystad. Son till regementspastor 
Georg Gottlob Löhr och h.h. Hedvig Nyström. 
1809 blev L. ordinarie ledamot av hallrätten. 1833 fick 
han kommunkollegiets tillstånd att anlägga och driva en 
ättikfabrik i Malmö. 
Gift med l) Anna Ruhe 

2) Maria Ruhe, båda döttrar till Nils Ruhe 

På gravstenen står Löhrs familjegraf och Ellen Holm
beck f. Löhr (1865-1952). 

Gustav Adolfs torg, gravplats 15 (vid ingångsgrindarna) 

Caspar Trendelenburg (1755-1820) 
Enligt Caroli födelse- och dopbok Casper. Professor, 
läkare och lärare i obstetrik (förlossningskonst). Son till 
den femte kyrkoherden i Caroli tyska församling Philip 
Andreas T. och h.h. Anna Catharina Hegardt (känd 
Malmösläkt). 
Medicine doktor i Lund 1778 med professors titel. 1786 
lärare vid förlossningsanstalten i Malmö. Examinerat c:a 
300 barnmorskor. Bodde på Kalendegatan (nuv. Elim). 
Grundade en liten badanstalt på sin fastighet. T. utgav 
flera skrifter i obstetrik. På hans gravsten står: "För
domens fiende. Sanningens och mänsklighetens vän. " T. 
stödde Caroli församling. Han begrovs ursprungligen på 
kyrkogården vid S:t Petri kyrka, men sedan Gamla 
kyrkogården tillkommit fick hans änka 1823 tillstånd att 
flytta hans kvarlevor dit. 
Gift med l) Sara Lovisa Schreiber 

2) Catharina Hegardt, släkt med T :s mor 

Hans porträtt i olja finns på kvinnokliniken på MAS. 

Gustav Adolfs torg, gravplats 16 

Gustaf Petterssons och Centervalls familjegrav. 

Gustaf Pettersson (1792-1825) 
Handlande. Gift med Marie Borg. 

Fem gravplattor över bl a 

Olof Jonas Centervall (1811-1872) 
Rådman, son till magistratssekreterare Anders F. 
Centervall och h.h. Brita C. Pettersson. 
Gift med Carolina Gullander. 
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Gustav Adolfs torg, gravplats 17 

Joachim Barvads Wiedberg (1773-1837) 
Handlande och fabrikör. Son till hand!. Andreas Wied
berg och h.h. Anna Chatrina Ekholst. 
Övertog såpfabrik efter fadern och byggde en stärkelse
fabrik. Ägde förstadsegendomen Andreelund och ett 
såpgjuteri. 
Gift med Theodora Faxe. 

Gustav Adolfs torg, gravplats 18 

Har tillhört magistratsekr. A. Fredrik Centervall men nu 
övergiven . C. fader till ovan nämnda Olof Jonas C. 

Gustav Adolfs torg, gravplats 20 

Handelsbolaget Frick och Möller (två gravstenar). 

Pehr Prick (1797-1875) och 

Fredrik Möller (1791-1864) 
är representanter för det stora antal handlare- och 
köpmannasläkter, som fanns i Malmö på 1800-talet. 
Det finns flera gravar över medlemmar av dessa släkter 
på andra kvarter av kyrkogården än de som behandlas 
här. 

Släkten Frick härstammar från skräddareåldermannen 
Frick i Kristianstad. Fredrik Möller var handlande i 
bolag med Frick. Han var gift med Catharina Elisabet 
Karström, vars moder hette Johanna Wiedberg (jfr 
granngraven över J.B. Wiedberg). 
Handelsbolaget ägde utöver sina hus i Ö. Tullgatan 
egendomarna Augustenborg och Rosengård. 
Pehr Frick har sin inskrift också på Thomas Fricks 
gravmonument (kvarter I rad 13). 

Gustav Adolfs torg, grav 21 

Thomsons familjegrav. 

Hans Thomson d. y. (1787-1846) 
Handlande. Son till hand!. Niclas Thomson och h.h. 
Henrika Örngren. 
T. var förman för stadens äldste. Han tillhörde den 
märkliga släkten Thomson som härstammade från han
delsman och rådman Thomas Nielsen Jyde (l 619-1702). 
Bostad vid Stortorget, där Sv. Handelsbanken nu ligger. 
Gift med l) Maria Helena Thomson 

2) Serina Nicolina Louise Ahlbeck 

Släktträdet i färg finns i original på MSA. 

Platserna 22-24 är tomma. 



Gustav Adolfs torg, gravplats 25 

Anton Edvard Kallenberg (1825 -1878) 
Handlande (från Engelholm), hofkamrerare. 
Gift med Nona Augusta Wieslander från Förslöv. 

Dottern Agda Helena Christina Elisabet, som 1879 gifte 
sig med baningenjör 

Nils Gustaf Oscar Lundberg (1841-1917) 
Över honom och hans familj finns en marmorgravplatta 
på denna gravplats. 

Gustav Adolfs torg, gravplats 26 

S. Chr. Björkman (1775-1829) 
Kommerseråd, handlande. Son till Hand!. Chr. Samuel 
Björkman i Karlskrona och h.h. Anne Petersson. 
B. köpte flera fastigheter i Malmö men gjorde konkurs 
vid diskontots fall. Han var en av dess huvudmän och 
dog utfattig. 
Gift med Anna Christina Pettersson. 

På gravplatsen finns ytterligare tre gravkullar med 
plattor över barnen: 
I) Olof Christer Björkman, hand! (1804-1861 ). 
2) Maria Charlotta Björkman (1805-1846). 
3) Anna Henrika Björkman (1812-1886). 

Gustaf Adolfs torg, gravplats 27 

Johan Fredrik Barkman (1789-1865) 
Apotekare på Lejonet. Son till urfabrikör Olof Barkman 
och h.h. Elsa Helena Tellander. 
B. köpte apoteket, då dess innehavare gått i konkurs. 
Han öppnade det i ny regi 1822. Han odlade medicinal
växter och anlade 1835 Malmö brunnsinrättning å egen
domen Möllevången . 
Gift med 1 )Carolina Fredrika Lindblad 

2) hennes syster Gustava Emilia Lindblad 

Sonen Carl Gustaf B. övertog Lejonet 1862 och gifte sig 
med Josefina Wilhelmina Luttrop, tillhörande känd 
handlandefamilj . 

På gravstenen finns också Ernst Lundberg (1861-1914) 
och h.h. Ellen Luttrop (1870-1950) och dottern Brita 
Lundberg. 

Gustav Adolfs torg, gravplats 29. 
Frans Henrik Kockum 

Gustav Adolfs torg, gravplats 29 

Frans Henrik Kockum (1802-1875) 
Ett av de stora namnen i Malmö 1800-tals historia. 
Industriman. Son till spannmålshandl. Lorens Kockum 
och h.h. Anna Sophie Suell. Släkten kommer från 
Kristianstad. 
K. var från 1825 tobakstillverkare och drev från 1827 
Lomma tegelbruk. Från 1811 ledamot av stadens äldste 
och 1863-1875 stadsfullmäktig. K. var en av tillskyndar
na av Malmö stads uppsving vid 1800-talets mitt. 1838 
köpte han egendomen Holma (obs! Holmgatan), som 
blev familjens sommarhem. 1840 grundade han 
Kockums gjuteri och mekaniska verkstad (nuv. Davids
hallstorg). 1845 lät han gräva en kanal mellan verk
stadsområdet och Södra Förstadskanalen. Han var med 
om att starta Gasbelysnings AB, som gav Malmö gas
lyktor 1845. När järnvägen kom, byggde han gods
vagnar. Han var huvudredare för Malmö första ång
fartygsbolag och skapade 1871 början till Kockums 
varv, sedan man gjort en torrdocka i hamnen. 
Gift med Christina (Jeanna) Dorothea Beijer. 
Bostad i Jörgen Kocks hus. 

På gravstenen finns också namnen på tre barn, som dog 
i späd ålder. F.H. Kockum och h.h. dog på samma dag. 

Obs! Där Torggatan börjar går v1 over till motsatta 
sidan, där vi stannar inför några gravar på kvarter 2. 
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Kvarter 2. Cronquistska familjegraven 

Kvarter 2 

Carl Gottreich Beijer (1811-1898) 
En annan av stadens stora män. Järnvägsbyggare. Son 
till stadsläkare Gottfried Beijer och h.h. Agneta Maria 
Halling. Släkten tysk. 
B. var sjöofficer, järnvägsbyggare i Ryssland, hamn
ingenjör i Malmö, ledare för byggandet av södra stam
banan, chef för statens järnvägsbygge, verkade i riks
dagen för järnvägar i normal spårvidd, generaldirektör 
för väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, skapade Malmö 
yttre hamn. 
Gift med Elisabet Ulrika Quensel. 

På gravplatsen finns också en häll över systern Agneta 
Gottfriede Beijer (1812-1893). 

Kvarter 2 

Johan Henrik Dieden (1808-1879) 
Handlande. son till rådman J.H. Dieden i Uddevalla 
och h.h. Maria Bratt. Släkten tysk. 
D. kom som 20-årig till hand!. Emanuel Bager. 1838 
började han egen handelsrörelse och intog snart en av de 
allra främsta platserna i Malmö affårsliv med spannmål 
och brännvin som specialitet. I kvarteret Carolus byggde 
han tre väldiga magasin. Idkade handel på utlandet på 
eget tonnage. Handlade också med smidesjärn. Stadsfull
mäktig, ordf. i textilfabriken MAB, kyrkvärd i Caroli. 
Arvingarna skänkte enligt D:s önskan altartavlan , när 
Caroli fick ny kyrka 1879. 
Gift med 1) Mariane Beata Bager 

2) Clara Rebecca Bager 
båda döttrar till Emanuel Bager 

På gravstället finns fyra andra stenar, däribland över 
Maria Dieden (1885-1975) och Oscar Dieden 
(1884-194 7). 
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Kvarter 2 

Cronquistska familjegraven . 

Johan Cronquist (1866-1921) 
Barnläkare, med.dr. Son till köpmannen , bank- och 
kommunalmannen Georg T. Cronquist och h.h. Sara 
Maria Aquilina Norlander. Särskilt gravvård över henne 
på gravstället. 
C. ägnade sig i Trendelenburgs stil åt spädbarnens vård 
och utgav som han flera skrifter. Inskription på grav
vården: Vänner och patienter reste vården. 
Gift med Antonie S. Lanng från Danmark (se egen 
liggande vård). 

Bostad S. Förstadsgatan 1. 
Deras dotter är författarinnan Alice Lyttkens. 

På gravplatsen sex andra stenar utöver de två ovan 
nämnda, däribland brodern 

Axel Cronquist 1873-1968) 
Civilingenjör, specialist på ekipage, Malmökännare, 
flitig föredragshållare och tidningsmedarbetare. Utgav 
flera skrifter. Skänkt vagnar till Vagnmuseet. Bostad 
Grynbodgatan. 
Gift med 1) Greta Theresia Fahlen 

2) Eva Maria Forsberg 

Kvarter 2 

Herman Fredrik Ah/ström (1864-1932) 
Rådman . Son till borgmästare Olof Ahlström och hans 
första hustru Therese Möller. 
Jur.kand. 1890, vice häradshövding 1893 , ombudsman 
för riksbankens avd.kontor 1896 och stadsnotarie 1897. 
Gift med Ebba Hafström 

Obs! Vik av till vänster och gå mittgången fram. Till 
höger ligger i kvarter 1 följande: 

Kvarter 1 , rad 1 

Anders Peter Gullander (1779-1862) 
Född 29/6 1779, död 21 / 10 1862 . Kyrkoherde i S:t 
Petri, prost, docent, teol dr. Son till prosten Per Gullan
der i Brandstad och h.h. Johanna Charlotta Margareta 
Litholander. 
Student 1789, disputerade pro ex. 1796 och pro grad 
1799, docent 1802, prästvigd 1807, prebendekomminis
ter i Stångby 1808 , 2:e stadskomminister i Lund 1809, 
hovpredikant 1812, kyrkoherde och prost i S:t Petri 
1814, kontraktsprost 1815 . Redan vid 20 års ålder 
fil.mag., informator i förnäma hem lärde han sig ett 
förnämt sätt. 



Kvarter I , rad I. 
Anders Peter Gullander 

Av avgörande betydelse för honom blev det uppdrag 
han 1811 fick att bereda till döden en av de två bond
drängar, som för sitt deltagande i bondeupproret dömts 
till avrättning på Dalby backe. 
För sina predikningar blev G. hovpredikant och upp
märksammad av Malmös befolkning, varför han vågade 
söka S:t Petri. I 48 år var han en nitisk kyrkoherde där, 
fridsälskande , saktmodig, konciliant, flitig talare, rojalist. 
1824 blev han en av direktörerna i riksbankens avdel
ningskontor i Malmö, vilket blev en svår prövning för 
honom, då en kamrer förskingrade . Blind efter en miss
lyckad gråstarroperation hade han en ledpojke. Barnen i 
hans familj beredde honom stundtals sorg. 
G. bodde på hörnet av Prostgatan och Östergatan mitt 
emot kyrkoherde Angelin i Caroli församling. Grannar i 
livet, grannar i döden (Jfr bil). 
Gift med Frederika Lovisa Löthman. 

På gravplatsen även grav och minnesplatta över dottern 
Marie Louise Wiedberg (1817-1875), gift med hand!. 
Adolf Wiedberg men skild 1849. 

Kvarter I, rad 2 

Johan Georg Heintzel (1788 -1854) 
Garverifabrikör. Son till sämskmakare Carl Fredrik 
Heintze och h.h. Catharina Gottschick. 
Gift med Helena Catharina Silow (dotter till guld
smeden Kristian Silow). 

På gravplatsen också Magnus T. Heintze (1835-1910). 

Kvarter I, rad 2 (sista graven i slutet av raden) 

Christian Bergh (J 793-1866) 
Handlande på Berghska hörnet (Kyrkogatan - Kansli
gatan). Son till Hand!. Peter Bergh och h.h. Christina 
Ifversson. 
Vid 14 års ålder anställd hos hand!. C.M. Albrecht och 
fyra år senare hos Henrik Falkman på Östergatan. 1817 
kompanjon med Pehr Gustaf Barkman. De startade sitt 
handelsbolag samtidigt med Malmö diskontos samman
brott men lyckades väl och inköpte 1819 huset mellan 
Adel- Kansli- och Kyrkogatan. Bergh och Barkman var 
ett typiskt handelshus före järnvägarnas epok. Ofta var 
gårdsplanen mellan bostaden och magasinslängorna till 
trängsel fylld av landbruksleverantörer och köpare. Sprit 
och vin var jämte säd en stor handelsvara. Som förråd 
hyrdes en del av rådhuskällaren . 
1857 kom en världskris, som gjorde att C.B. behövde 
silver som betalningsmedel. Han reste i släde till Stock
holm och skaffade silvret. Handlarna i Malmö hade ofta 
en lantgård i stadens närhet. C.B. inköpte Kronetorp. 
Där uppförde han vid en ättehög Kronetorps mölla med 
stort spannmålsmagasin. C.B. blev ockå engagerad i 
allmänna angelägenheter som i hushållningssällskap och 
bank, i Malmö navigationsskola och i Hall- och manu
fakturrätten. Han var förman för stadens äldste och 
styresman för småbarnsskolan . 
Gift i Caroli med sin kusin Henrietta Kockum , som var 
en dugande husmor i staden och på Kronetorp. Hon var 
värdinna för kungarna Oscar I och Frederik VII som
maren 1848. 

På gravplatsen också en sten över fru Gudrun Bergh 
(1907-1981). 

Kvarter I, rad 3 

Henrik Runnerström (1812-1901) 
Handlande, konsul, oljeslageriägare, eget handelshus. 
Gift med Annette Margareta Sylvan, egen gravsten . 
Släkten: Den först kände Runnerström f. 1700 på 
Everöds gård i Tryde. 

På gravstället även stenar över Ernst Runnerström 
(1840-1875) och ovannämnda Annette R (1813-1872). 

Kvarter I, rad 3 

Frans Joseph Salmson (1799-1869) 
Handlande, löjtnant vid Skånska husarerna. Född 
Stockholm. 
Gift med Helena Sophie Löfström f. i Kristianstad. 

Här finns också tavlor över hustrun H.S. Salmson 
(1815-1894) och dottern Josephina Salmson 
(1849-1931). 
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Kvarter I, rad 4 

Hög kolonn (obelisk) över tre unga koleraläkare. 

Elias Ekeroth (1817-1850) 
Östgöte. Tjänstgjorde en vecka som överläkare vid 
kolerafarsoten på Stora sjukhuset men smittades och 
dog i kolera. 

Claes Johan Kjellman (1827-1853) 
Västgöte. Tjänstgjorde som koleraläkare i något mer än 
två månader men smittades och dog. 

Gösta Thome (1820-1850) 
Skåning. Överläkare, den förste svenske läkare, som 
skyndade vid koleraepidemin till Malmö för att erbjuda 
sina tjänster. Då han dog 24/8 1850 kallades ovan
nämnde Ekeroth omedelbart till Malmö. 

Kvarter I, rad 5 

Wilhelm Victor Lieberath (1822-1904) 
Tullförvaltare, överinspektör. Son till landssekreterare 
Ebbe Christian Lieberath och h.h. Carolina Juliana 
Bellander. 
1870 tullförvaltare i Malmö och överinspektör i Göte
borg 1871. 
Gift med Hulda Juliana Hedvig Kindgren. 

Namnet Lieberath är mest känt genom sonen Ebbe 
Lieberath , som införde scoutrörelsen i Sverige. 

Kvarter I, rad 5 

Jonas Isberg, (1789-1847) 
Lärare. Son till garnisonsklockare och lärare Carl 
Fredrik Isberg och h.h. Anna Catharina Carlsson. 
1806 inrättades fattigskola i kv. Gråbröder och Isberg 
blev 17 år gammal den förste läraren där. Han ledde 
skolan till 1826, men då elevernas antal blev för stort 
och överansträngning följden, gick han 1827 över till en 
privatskola. Tacksamma elever reste ett järnkors som 
minnesvärd över honom. Fick Illis quorum 1822. 
Gift med Catharina Jacobsdotter, dotter till lotsen Jacob 
Hansson och h.h. Ingeborg Jeppesdotter. 

Sonson: Stadsarkivarie A.U. Isberg. 

Kvarter I, rad 5 inåt till höger 

Gottfried Beijer (1801-1872) 
Kronouppbördskamrer. Son till stadsläkare Gottfried B. 
och h.h. Agneta Maria Halling. 
Handelsutbildning hos Israel Suell. Blev 1821 auskul
tant vid rådhusrätten och 1825 stadsbokhållare. Slutade 
som betrodd kronouppbördskamrerare. 
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Kvarter 1, rad 4. 
Elias Ekeroth 
Claes Johan Kjellman 
Gösta Thome 

Gift med 1) Catharina Margareta Kockum, syster till 
F.H. Kockum. 
2) Johanna Carolina Stillman, dotter till 
slaktmästare Nils Stillman, begravd längre 
ner i Kv. l. 

Kvarter I, rad 6 

Johan Damström (1805 -1876) 
Skräddaremästare, född på Gotland, inflyttade 1835 från 
Stockholm till Malmö. 
Gift med Caroline Adolfine Fredrike Hviid från Slagel
se. 

Tre döttrars namn på gravstenen . 

Ny grav och mindre sten över författare Rolf Strandberg 
(1896-1969). 

Kvarter I, rad 8 

Karl J. Westrell (1812-1882) 
Handlande, född i Växjö. 
Gift med Maria Matilda Möller. 

Söner: Axel H. jurist, sekr. fattigvårdsstyrelsen i 
Malmö. Död ogift 1882. 
Carl Emil, bankdir. Donerade 300 000 kr till Malmö 
stad för pauvres honteux. 

På gravplatsen finns en gravsten och nio plattor. 



Kvarter I, rad 10 

Sven Björn Gadd (1778-1838) 
Handlare vid Lilla torg. 
Gift med Hedvig Elisabeth Flint. 
Tolv barn. 

Niclas Henrik Schartau (1796-1843) 
Brorson till Henric Schartau. 
Lantbrukare. Son till hand!. Johan Schartau och h.h. 
Katarina Kristina Suell. 
Gift med Ulrika Sibylla Gadd, f. 1806, dotter till Björn 
Gadd (se ovan). Vigda i hemmet 15/4 1832 . 
Åtta barn. 

Kvarter I, rad 12 

Margaretha Lovisa M almborg (1802-1884) 
Dotter till rådman Isak Malmborg. 
Syster till borgmästare Jacob Malmborg (1801-1876) 

Catharina Brita Maria Bellander f. Malmborg 
(1760-1836), änka efter tullöverdirektör Olof Bellander. 

(En dotter gift med Ebbe Lieberath). 

Kvarter I, rad 14 

Thomas Prick (1787-1867) 
Handlande, skeppsredare. Son till hand!. Anders Gilius 
Frick (stamfader för den från Tyskland invandrade släk
ten Frick) och h.h. Christina Catharina Mandorff. 
F. blev en av stadens främsta och rikaste affärsmän . Han 
ägde ett par egendomar. 
Gift med sin kusin Anna Christina Mandorff. 

På gravstället finns också sonen David Gilius Prick 
(1823-1901 }, som stängde faderns handelsbod och 
skötte ett par fäderneärvda gårdar. Original. 

Svågern David Mandorjf(J767-1829) 
handlande i Malmö. 

Pehr Prick (1797-1875) 
som vi mött på gravplats 20 längs med Gustav Adolfs 
torg. 
Handlande, fabrikör, son till ovannämnda Anders Gilius 
F. Delägare i firman Frick och Möller. Ägde Augusten
borg och Rosengård samt en cikoriafabrik och ett såg
verk i Malmö. 
Gift med Albertina Ekebergh 

Vid rundelen finns till höger i kvarter 1 gravar över 
andra kända Malmöfamiljer, som tre Ståhle, en Rubow, 
överstelöjtnant Carl (?) Montell (1831-1896) samt över 
sockerbagare Ludvig Wilhelm Dahlberg (1809-1876). 

Kvarter 1, rad 13. 
Thomas Frick 

Gå ner mittgången och börja på vänster sida längst ner 
och gå uppåt. 

Kvart er 2, gravplats 2 

Erik Angelin (1792-1866) 
Prost, kyrkoherde i Caroli. Son till nämndeman Håkan 
Svensson och h.h . Kerstin Håkansdotter i Järnshög. 
Under Angelins fyrtioåriga ämbetstid växte församling
ens folkmängd från 2500 till över 14000. Plikttrogen, 
känd för sin sociala omsorg och flitiga hembesök. Det 
fanns många fattiga i församlingen . Ofta bisträckte han 
dem ur egen ficka, men han ville inte att det skulle talas 
därom. Noterade i kyrkoböckerna hemmens sociala 
standard. A. var en man av både självständighet och 
heder. 
Gift med prostdottern Hedvig Catharina Hindbeck. 
Jfr bil. 

Kvarter 2, gravplats 2. 
Erik Angelin 
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Kvarter 2, gravplats 2 

Nils Quiding Jönsson (1773-1824) 
Prost, kyrkoherde i Caroli. Son till stadskassör Jöns 
Quiding i Karlskrona och h.h. Elisabet Sofia Lönnroth. 
Han var en förträffiig präst, älskvärd och allmänt aktad. 
Hans tid i Caroli blev blott tio år under vilken tid han 
ofta var sjuk och tjänstledig. 
Gift med sin kusin Sara Maria Quiding, prostdotter från 
Fosie. 

På samma gravplats vilar hans son 

Nils Herman Quiding (1808-1886) 
Rådman 1847 efter Halling, när denne blev borgmästa
re. 1838-1842 redaktör för den liberala Malmö Tidning. 
1862 riksdagsman . Originell tänkare, stor naturälskare, 
ägde sommarhus på Sjölunda. Han har ibland kallats 
Sveriges förste socialist. Under pseudonymen "Nils Nils
son Arbetskarl" skrev han ner sina tankar om hur 
världen borde omskapas. Han myntade orden "över
klass" och " underklass" . 
Gift med Anna Catharina Åkerblom. 
Dotter författarinnan Annie Åkerhielm. 

Kvarter 2, gravplats 3 

Weddig Borg (1801-1838) 
Handlande. Son till sjötullförvaltare Jacob Borg och h.h . 
Gustafva Hegardt. 
Gift med Sophie Christina Kockum. 
Båda dog i kopporna 1838, den 18 resp 22 april. 

Tre gravar finns över 
sonen Lorens 
dottern Augusta 
dottern Mathilda 

Kvarter 2, gravplats 5 

Fredrik Emanuel Borg (1801-1869) 
Rektor vid Latinskolan, docent i arabiska. Son till 
prosten Anders Borg i Farhult och h.h. Nicolina Rudol
fina Braune. 
Gift med Charlotta Kristina Vilhelmina Berghman. 

Hjalmar Emerich Ruth (1854-1857) 
Son till mag. Carl 0 . Ruth och h.h. Emma Oliva 
Catharina Angelin. 

Georg Richard Ah/man (1768-1838) 
Docent i österländska språk, konrektor vid Latinskolan 
1800, professors namn 1810, rektor 1812. Son till 
kyrkoherde Johan A. Ahlman i Brågarp och h.h. Catha
rina Margareta Åkerman, kyrkoherdedotter från Ystad. 
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Kvarter 2 

Musiklärare H.P. Hanssons familjegrav. 

Hans Petter Hansson (1835-1908) 
Privatlärare. Son till krögare Ola Hansson och h.h. 
Maria Svensson. 
Gift med Catharina Lovisa Rosengren, skild från sadel
makaremästare DQniel Danielsson, "som från orten 
afvikit och uppå skedd efterlysning ... ej sig inställt". 

Dotter Hanna (1867-1909). 

Kvarter 2 

Carl Gustaf Bråkenhielm (1802-1860) 
Landssekreterare. Son till prosten Per Bråkenhielm i 
Pjätteryd och h.h. Ulrika Maria Stuart. 
Gift med Fredrique Charlotte Herslow (1810-1898). 

Fyra andra stenar över 
Trotjänarinnan Bengta Ohlsson (1866-1932), 
Sophie Herslow (1824-1914), 
Sophie Bråkenhielm (1858-1914) och 
Magda Bråkenhielm (1854-1934). 

Kvarter 2, gravplats 7 

Swen Henrik Silow (1816-1875) 
Handlande. Son till kopparslagare Carl Christian Silow 
och h.h. Johanna Maria Dahlbom. 
Då fadern gjorde konkurs och kom på obestånd bosatte 
sig modern på stadens arbetsinrättning vid Västergatan 
och S. gick 1826-1829 i stadens fattigskola. Han hade 
därefter plats hos olika handlare och blev sin egen 1839 
på det som senare kallades Nyströmska hörnet. Det 
hade ägts en gång av Silowska släkten och kallades då -
på 1730-talet - Silowska hörnet. Släkten kom från 
Tyskland. 
Gift med I) Anna Elisabeth Lovisa Petronella Ange lin 

2) Sophie Ulrika Magdalena Wästfelt (egen 
gravsten). 

Kvarter 2, gravplats 8 

Gustaf af Callerholm (1772-1831) 
Överste vid Kronprinsens regemente. Son till borgmäs
tare Nils Jonas Callerholm i Kristianstad. Populär stads
kommendant i Malmö. 
Gift med Dorothea M. Cedergren. 

Dessutom en tavla över bl a ryttmästare Fredrik af 
Callerholm. 



Kvarter 2, gravplats 9 

Ernst von Platen (1779-1834) 
Överste. son till förvalt. Bogislaf v. P. i Pommern och 
h.h. Barbara R. Brink. 
Gift med Maria Krook, död i gulsot 54 år gammal. 
Tysk släkt. 

Dessutom finns fyra lutande gravvårdar (plattor). 

Kvarter 2, gravplats 10 

Jöns Mattias Ljung (1783-1850) 
Ryttmästare vid Kronprinsens regemente. 
Gift med Anna Beata Krook. 
Bådas gravar prydes av kors av järn. 

Kvarter 2, gravplats 11 

Mauritz Clairfeldt (1780-1841) 
Generalmajor. Född i Paris. Son till friherre minister 
Gustav Mauritz Armfeldt och skådespelerskan le' Clair. 
Namnet Clairfeldt är en kombination av moderns och 
faderns efternamn. Fadern gav C. en svensk uppfostran. 
Tidvis attache åt fadern vid svenska legationen i Wien 
inträdde C. i österrikiska armen 1803. Under pommer
ska kriget stabsadjutant, deltog i finska kriget, var i rysk 
fångenskap 1808 , utväxlades 1809, blev överste adjutant 
hos kronprins Karl Johan 1815, adlades 1816, chef för 
södra skånska infanteriregementet. 
Gift med 1 )Emilia Fredrika Aurora de Geer 1810-1816 

men skild. 
2) Eva Lovisa Hallenborg död 1818 
3) Amalie Sofia Oxenstierna 

På gravplatsen finns också gravsten över bl a sonen 
Eugen C. borgmästare i Kristianstad (1824-1879) och 
h.h. Therese Behrling ( 1825-1879) samt två andra delvis 
söndriga gravstenar. 

Kvarter 2, rad S 

Olof Ah/ström (1831-1903) 
Borgmästare. son till stadsmäklare, kyrkoinspektor 
Herman Assar Ahlström och h.h. prästdottern Hedvig 
Catharina Engstedt. 
Magistratssekreterare 1863 , riksdagsman 1873 , borgmäs
tare 1876 efter Jacob Malmborg. 
Gift med 1) Theresa Möller 

2) Anna Maria Forssman 

Inskription på gravstenen: Medborgare reste stenen. 

Släkten Ahlströms stamfader var enligt osäker uppgift 
franciskanen Herr Oluff, som efter reformationen om
skolades och blev kyrkoherde i Halmstad och Sire
köpinge. 

Vid rundelen finns gravvårdar åven över andra kända 
Malmöfamiljer t ex på västsidan Falkman och Flensburg 
samt kungl. målaren Gustaf Rydberg. De hör till kvarter 
3. 

Bland märkligare gravar på Gamla kyrkogården vill jag 
notera 

Hans Canon (1794-1837) 
Han var efter en underofficerskarriär föreståndare för 
fängelset på Malmöhus slott, som under 1800-talets 
första decennier kunde ha upp till 1000 fångar, en del 
verkligt grova förbrytare. Canon höll ett särskilt öga på 
fångarna C.F. Carlquist och J .F. Wahlgren. Carlquist 
kom till fängelset 1826 men rymde 1828. Återinsattes 
1830 för våld mot fångvaktare. 1833 straffades han med 
trettio par spö, 1837 med tretton dagars cell för fylleri, 
olydnad och sturskhet mot Canon. Wahlgren kom till 
fängelset 1829 . Han straffades med fyrtio par spö 1833 
för att ha sårat en fångvaktare med kniv. Den 19 sept. 
1937 befallde Canon att Carlquist skulle låta klippa sig. 
Då denne inte åtlydde omedelbart, tog Canon in Carl
quist på kontoret och klippte med en papperssax bort 
allt hår vid ena örat. Därefter släppte han honom på 
borggården till allmänt åtlöje. Carlquist och Wahlgren 
beslöt att hämnas för lidna oförrätter och på e m kniv
skar de Canon till döds. De dömdes till döden och 
avrättades på borggården. 
Canon var gift med Sofia Cedergren, som ligger begra
ven på egen gravplats. 

(Canons grav ligger vid St. Nygatan mitt emot St. 
Nygatan 59.) 

Längs Stora Nygatan nära Gustav Adolfs torg 

Carl Christian Halling (I 790-1851) 
Borgmästare, rikdsdagsman. Född i Malmö, son till 
tullöverinspektör Pehr Halling och h.h. Anna Marga
retha Bissmark. 
Vid 13 års ålder avlade han teologisk preliminärexamen, 
20 år gammal blev han t.f. landssekreterare och vid 28 
års ålder rådman . Han utredde Malmös stora ekono
miska skandal, då det s k diskontot 1817 gick omstyr, 
vilket innebar, att många Malmöbor gjorde konkurs. H. 
grundade Skånska Brandförsäkringen 1828 . Han ägnade 
sig åt fattigvården och var "socialnämndens" ordförande 
vid koleraepidemin 1850. I riksdagen var han vice 
talman. För eftervärlden är han mest känd genom sina 
Minnen , som omspänner tiden 1799-1824. De ger en 
omistlig bakgrund till Malmö historia. Han bodde på 
Kalendegatan. Dog av hjärtslag under sittande rätt. 
Gift med Helena Margareta Lundberg. 
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Bilaga 

Prästgravar 
Bland alla de intressanta gravar som finns på 
Gamla kyrkogården tilldrar sig de fem kyrko
herdarnas gravar ett särskilt intresse. Tre av dem 
redan omnämnda. Strax innanför huvudingången 
vid Gustav Adolfs torg i kvarter Il till vänster 
finns prosten, Carolikyrkoherden Nils Quiding 
Jönssons grav och prosten, likaså Carolikyrko
herden Erik Angelins grav och mitt emot i kvarter 
I på höger sida prosten, S:t Petrikyrkoherden 
Anders Gullanders grav. Prostarna Gullander och 
Angelin hade själva varit med om att skapa denna 
kyrkogård. 

Nils Quiding Jönsson, född i Ronneby 20/ I 0 
1773 och död i Malmö 7/ 11 1824, började sin 
prästerliga bana som medhjälpare åt sin farbror, 
prosten Jakob Quiding i Fosie 1798. Fem år 
senare blev han kompastor i Malmö Caroli för att 
bli kallad till kyrkoherde där. Nils Quiding Jöns
son skrev sig så för att särskilja sig från två sina 
samtida kusiner. Han var ofta sjuklig och tjänst
ledig, men han var f ö en förträffiig präst, 
anspråkslös, älskvärd och allmänt avhållen. Det

samma betygar hans sondotter författarinnan 
Annie Åkerhielm. Hennes fader, den originelle 
rådmannen Nils Herman Quiding vilar på samma 
gravställe och har sitt namn på samma gravpelare 
av sten som fadern. 

Erik Ange/in, född i Järnshög 28 / 1 1792 och 
död i Malmö 18/9 1866, kallades 1825 till kyrko

herde i Caroli. Under hans fyrtioett år där sex
dubblades folkmängden i församlingen. Angelin 
var en plikttrogen och verksam präst, mån om 
församlingsbornas andliga och materiella bästa, 
allmänt aktad och uppburen. Han hade ett starkt 
socialt engagemang och kände så gott som varje 
familj i Caroli. Både genom fattigvården och 
enskilt kunde han hjälpa dem som hade det svårt. 
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Anders Gullander, född 29 /6 1779 i Brandstads 
prästgård, död i Malmö 21 I I0 1862, blev 20 år 
gammal magister i Lund och tre år senare docent. 
1809 blev han komminister vid domkyrkan, 1812 
hovpredikant och 1814 kyrkoherde i S:t Petri . 
1851 var han helt blind men behöll sina själs
krafter och var energisk som kontraktsprost, själa
sörjare, sjukbesökare och sällskapsmänniska 
under sin 48-åriga ämbetstid i Petri, känd av alla, 
stor rojalist och skandinavist. Han restaurerade 
S:t Petri kyrka och var en berömd talare även 
utanför kyrkorummet. 

De två övriga prästgravarna finns i kvarter IV. 
Den äldsta har en gravsten i form av en av

huggen trädstam och är rest över Carolikyrko
herden Nils Peter Nordborg, född i Malmö 2017 

1825 , son till krögare Jöns Nilsson på Lilla torg 
och h.h . Margareta Nordborg. En tid var han 
bagaregesäll men fortsatte sina studier och präst
vigdes 18 51. Efter tjänstgöring på landet kom han 
1858 till Malmö som fängelsepräst. Från 1863 
var han vice pastor i Caroli och blev 1867 kyrko

herde där. Han dog redan 1870, lämnande efter 
sig minnet av en plikttrogen, välvillig och hjälp
sam präst. 

På gravplatsen intill Nordborg ligger prosten 
Axel Olin, som var kyrkoherde i S:t Petri 
1864-1911. Han var född i Stockholm, där han 
vann stor tillslutning som ung präst och e.o. 
hovpredikant. 18 59 blev han kyrkoherde i Karls
krona och 1864 i S:t Petri. Berömd som predikant 
även i Malmö var han också skald och predikade 
ibland på vers. Olins skoltal som inspektor vid 
latinskolan och andra festtal vid Malmöfamiljers 
festtillfällen visade prov på förnäm talekonst. 



Bedaväjen - Folktradition eller historia? 
Av ULF PAULI 

I uppsatsen "Folktradition kring Karl XII i 

Husie", publicerad i Elbogen nr 3/ 87, relaterar 

Helge Andersson en folktradition i sydvästra 

Skåne enligt vilken det mellan Malmö och Ystad 

ska ha funnits en bred, gräsbevuxen väg, som 

användes till förflyttning av trupper under karo

linsk tid. Flera ortnamn i Bara härad innehål

lande ledet -bed skulle kunna utgöra ett stöd för 

att det som folktraditionen har att berätta har en 

historisk verklighetsbakgrund. 

Ett historiskt källmaterial med stor tillförlitlig

het , som skulle kunna kasta ljus över problemet, 

är gamla lantmäterikartor, som upprättats under 

1700-talet, d v s inte alltför lång tid efter den tid 

då den här vägen skulle ha varit i bruk. Artikel

författaren har gått igenom ett antal lantmäteri

kartor i syfte att utröna om belägg för den här 

vägen står att finna på kartorna. Undersökningen 

har begränsats till att omfatta ett mindre antal 

byar i Bara härad, nämligen Nevishög, Moss

heddinge , Komheddinge, Örup och Lyngby. 

Undersökningen har givit följande resultat. I 

Esarps socken finns några kartor som visar ett 

långsträckt, smalt bete, som på l 71 1 års karta 1 

• Nevishög 
• Komheddinge 

~ ÖrupE 
• ', • • sarp 

Mossheddinge '~ 

Långsträckta betesmarker betecknade "Kongsbetet" eller 
"Kronobetet" belagda på lantmäterikartor från 
1700-talet. 

anges vara en allmänning, där resande från skogs

bygden till Lund och Malmö hade rätt att beta 

sina hästar, en uppgift som bekräftar folktradi

tionens påstående att den militära vägen också 

var upplåten åt resande att använda so~ betes

mark. På en senare karta från 174 7 -48 2 redovisas 

ett liknande bete söder om Kornheddinge bys 

ägor under namnet "Kongsbetet". Går man sedan 

något längre åt sydöst finner man en karta över 

Lyngby åkervångar från 1773-75,3 där lant

mätaren ovanför Lyngby åkervångar har markerat 

ett smalt område och förklarat dess användning 

på följande sätt: "En gammal Kronelandsväg med 

Den långsträckta allmänningen litt cc på 1711 års karta över Örups by i Esarps socken tar följande förklaring i 
beskrivningen: "almenningz platzer derest de reesande ifrå skogzbygden till lund och malmö sit frija beete hafa". 
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- Kronobetet 

qe-·· 
Kronobetet 

På detta utdrag ur en odaterad översiktskarta över Bara härad kan man 
urskilja ett par av lantmäterikartornas angivna "Kronobeten". 

så kallad Kronebete å ömse sidor, som tillförrene 

blifwit nytthat i mellan Ystad och Malmö, går 

här förbi" . Här sägs alltså direkt ut att detta 

långsträckta bete har använts som landsväg, dock 

utan att precisera om den huvudsakliga använd

ningen varit militär, som folktradititonen uppger. 

Ytterligare några lantmäterikartor anger be

lägenheten av långsmala betesmarker och beteck

nar dem som "Kongsbete".4 I Nevishögs socken 

finns också en karta (från 1731) som betecknar en 

betesmark som förutvarande landsväg: här har 

warit en gammal landz wäg brukas nu till bete för 

resande. 5 

I lantmäterienhetens arkiv på länsstyrelsen i 

Malmö finns vid sidan om de ovan nämnda 

geometriska kartorna en översiktskarta över Bara 

härad som kan kasta ytterligare ljus över proble

met Bedaväjen. Kartan är odaterad och utan för

fattarnamn. Den är upprättad i skala I :50 000 

och med ledning av stavning, ritmaner och 

papperskvalitet torde den kunna dateras till tiden 

före sekelskiftet. 6 Några av de på tidigare nämnda 

geometriska kartorna framträdande långsträckta 

62 

betesmarkerna kan skönjas på översiktskartan och 

belägenheten av betena låter en ana ett troligt 

samband dem emellan. 

Om man lägger ut de betesmarker som på flera 

gamla lantmäterikartor betecknas som "Kongs

betet" och dessutom i två fall anges ha fungerat 

som landsväg på en översiktskarta förefaller det 

finnas ett samband mellan dem, och kartornas 

uppgifter torde styrka den gamla folktraditionens 

uppgifter om Bedaväjen som en bred gräsbevusen 

väg. Däremot går det inte att belägga om vägen 

var avsedd som militär marschväg eller om den 

anlades av Karl XII. 

NOTER: 
Länsstyrelsen i Malmöhus län, lantmäterienhetens 
arkiv, akt Esarp nr l: karta över Örups by 1711. 
Ibd. akt Esarp nr 2: karta över Mossheddinge by 
1747-48. 
Ibd. akt Lyngby nr 7: karta över Lyngby by 1773-75. 
Kongsbetet återfinns på följande kartor i Nevishög: 
akt 9 (Nevishög nr 15 = Kongsbetet), akt 10 (delning 
av Staffanstorps, Nevishögs och Grevie Kongsbete) 
samt akt 11 (Staffanstorps by). 
Ibd. akt Nevishög nr l : karta över Nevishögs by 
1731. 
Bara härad akt nr 2. 



Medlemsinformation 

Haqvin Bagers Skalderum 
Det av Malmö stad till Malmö fornminnesförenings förfogande ställda Haqvin Bagerska skalderummet 
i Hedmanska gården vid Lilla Torg i Malmö har nu efter långvarig och noggrann restaurering tagits i 
besittning av föreningen. 

Måndagen den 15 februari invigde kommunalrådet Kerstin Tyrstrup i närvaro av Malmö För
skönings- och Planteringsförenings ordförande dir. Jörgen Faxe, länsantikvarie Carin Bunte, Malmö 
fornminnesförenings styrelseledamöter samt representanter från pressen. 

De möjligheter till kontakt och information samt mindre utställningsverksamhet som lokalen ger 
avser styrelsen nu aktivt utnyttja i verksamheten och hoppas därmed nå såväl medlemmarna som 
allmänheten i större omfattning. 

Lokalhistoria 
Inom arbetsutskottet har diskuterats en ny form av aktivitet för föreningens medlemmar. 

Om intresse finns bland medlemmarna kan lokalhistoriska kurser i samarbete med Kursverksam
heten och Vuxenskolan anordnas i lokalhistoriska ämnen eller lokalhistorisk forskningsmetodik för 
ickeprofessionella forskare . Studieprogrammet skall omfatta minst 15 studietimmar och tex fördelas på 
en fredag-lördag, en kvällskurs och en avslutande och sammanfattande fredag-lördag eller i stället 
förläggas under lördag-söndag. 

Arbetsutskottet önskar synpunkter och förslag samt pejla det allmänna intresset för utbildningsfrågor 
i denna form från medlemmarnas sida helst före det stundande årsmötet. Materielet kan då läggas till 
grund för en allmän diskussion under mötet. Arbetsutskottet kan för att stimulera till förslagsverksam
het nämna några exempel för studier av detta slag. Interiörer och boende på olika håll, dokumentation 
av en stadsdels utveckling och historia, en arbetsplats historia eller bilismens betydelse för stadsmiljön 
och stadsbyggandet under 1900-talet. Mycket mer finns att studera och förslag till ämnen är välkomna. 

Årsmöte 
Malmö fornminnesförenings årsmöte hålls torsdag 24 mars klockan 19.00 i Malmö Latinskolans Aula. 

Den nyligen installerade professoren i historia vid Lunds Universitet Eva Österberg kommer att 
hålla ett föredrag över ämnet "Regionhistorisk forskning - en angelägen forskningsuppgift". Professor 
Österberg kommer också att berätta om planerna på upprättandet av ett regionalhistoriskt forsknings

institut. 
Information och diskussion kring en lokalhistorisk kursverksamhet i Malmö fornminnesförenings 

regi . För informationen svarar Jeanette Ranelycke, Ingemar Nilsson och Birgitta Brihmer från 
Kursverksamheten-Vuxenskolan . 

Efter årsmötet serveras en måltid i Restaurang Margaretas lokaler, S. Promenaden 63. Pris för 
måltiden, som består av schnitzel , gröna ärtor, stekt potatis och sås samt öl eller vatten och kaffe är 
65:- kronor. 

Anmälan om deltagande i måltiden sker till sekreteraren Bengt Berggren , Strandmarksvägen 7, 
230 44 Bunkeflostrand senast den 18 mars 1988. Anmälan är bindande. 
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Vårutfard 
Malmö fornminnesförenings traditionella vårutfärd äger rum Kristi Himmelsfärdsdag torsdagen den 12 
maj 1988. 

Avresa sker med abonnerade bussar klockan 8.30 från parkeringsplatsen vid Malmö Museer, 

Malmöhusvägen. (Busslinje 31). 

Besök har planerats vid: Skarhults slott, Lillö stuteri , Stehags kyrka, Herrevadskloster och 
Gruvmuseet i Bjuv. 

Lunch intages på Röstånga Gästgivaregård. Utfärden avslutas i Högs vikingaby med "kvällsmat" på 

vikinga vis. Återkomst till Malmö Museers parkeringsplats ca 17 .30. 

Pris för utfärden inklusive bussbiljetter, lunch och entreavgifter är 170:- kronor. 

Anmälan om deltagande i vårutfärden göres senast den 25 april 1988 till föreningens sekreterare 

Bengt Berggren , Strandmarksvägen 7, 230 44 Bunkeflostrand. Anmälan är bindande. 

Malmös små museer. Besök under våren 1988 
Lördagen den 9 april klockan 14.00. Skolmuseet, Hospitalsgatan I. Museets föreståndare Sixten 

Magnusson visar utställningen och berättar om Malmös skolhistoria. Filmvisning: Malmö folkskolor, 
jub.året 1942. 

Skolmuseet tar gärna emot "skolminnen" såsom elevarbeten, fotos, äldre skolmaterial , teckningar 

etc. 

Kaffe serveras, pris 15 kronor. Anmälan om deltagande till föreningens sekreterare senast den 5 
april. 

Onsdagen den 4 maj klockan 18.30. Spårvägsmuseet, (Zenithsgatan 70). Samling på Gustav Adolfs 

torgs norra sida (i närhetten av ML-kiosken). Gemensam bussfärd till Spårvägsmuseet med en buss 

från år 1939 med sittplats för ca 40 personer. 

Spårvägsmuseet visas. En historisk kavalkad över spårvägen i Malmö visas på videofilm. 

Kaffe och kaka serveras, pris inkluderande bussresa tur och retur 30:- kr. Anmälan senast onsdagen 

den 27 april till föreningens sekreterare. 

Skånes Hembygdsdag 
Malmö fornminnesförening deltar med ett stånd för försäljning av föreningens alster under Skånes 

hembygdsdag söndagen den 5 juni i Skånes Djurpark, Höör. 

Höstutfard 
Föreningens höstutfärd har planerats till lördagen den 8 oktober. 

Avfärd sker klockan 13 .00 från Malmö Museers parkeringsplats. Borgeby slott, Klörupshäktet, 

Kalkugnarna i Smyge, Östra Torp samt Trelleborgs museum avses besökas. 

Kaffe kommer att serveras på Östra Gervie folkhögskola under återfärden mot Malmö. Återkomst ca 

17.30 

Pris för höstutfärden inklusive bussbiljetter, kaffe och entreavgifter är 70:- kronor. 
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Präster som bagare 
AV EINAR BAG ER 

Bagarelagets i Malmö äldsta protokollsbok börjar 

redan 1496 och är såtillvida unik som samtida 
hantverkshandlingar av denna art sedan länge gått 
förlorade. Anledningen är troligtvis, att särskilt 
viktiga stämmobeslut i marginalen försetts med 
löpande numrering, så att man här haft ett tillägg 
till eller förtydligande av den i Registrum ville 
Malmöyghe införda skråordningen. Att malmö

bagarna fatt sitt medeltida protokoll bevarat, kan 
icke skattas nog högt. Endast här finner man 
nämligen ett medeltida hantverkslags verksamhet 
närmare belyst. 1 

Fram till reformationen kallades bagarelaget i 
Malmö för "S:te Antonii lag" efter sitt skydds

helgon. S:t Antonius var en from eremit, som 
under sitt liv i öknen livnärde sig av enbart bröd. 
Till hans ära hade byggts ett altare, där själa
mässor hölls och laget samlades på stora högtids
dagar, bl a helgonets minnesdag den 17 januari. 1a 

Det är icke ovanligt att man stöter på kyrkliga 
inslag i de medeltida hantverksorganisationerna. 2 

Detta gäller icke minst bagarelaget, som hade 
flera, högst märkliga kyrkliga förbindelser. Man 
häpnar över den mängd prästnamn, som möter på 
protokollens första sidor. I slutet på 1490-talet 
finner man bland donatorerna till laget för icke 
angivet ändamål två präster, Herr Hans Hem
mingssen och Herr Jens Hiort, som med silver 
eller penningar lämnat sina bidrag. Gissningsvis 
har det rört sig om tillverkningen av en altarkalk. 
År 1499 invaldes två präster i laget, Herr Wellum 
Meijbom och Herr Hans Hemmingsen, på sådana 

villkor att var och en av dem skulle giva en tunna 
tyskt öl "nar thed till tönnum (dem) kommer" 

d v s när turen kom till dem att hålla gillet, 
"gia::ren ", på lagets högtidsdagar. 3 Dessutom 
skulle de giva fyra skillingar till tidepenningar om 
året till altaret. 4 År 1502 omnämnes en präst och 
en kaplan som närvarande, när laget samlats för 
att granska, hur mycket pengar S:t Antonii skrin 

innehöll. Det befanns vara 25 mark. Som när
varande nämnes prästerna Herr Ip Falster och 
kaplanen Herr Oluf, varefter följer namnen på 
några "ligmend", dvs lekmän, från bagarelaget, 

kanske stolsbröderna, medan återstoden samman
fattas som några andra som är i laget. 5 

Anledningen till att präster även blivit medlem
mar av bagarelaget, kan bl a ha varit, att deras 
närvaro ansågs nödvändig vid framställningen av 
nattvardsbrödet, det må ha varit i form av oblater 
eller brödkakor. I detta sammanhang riktas intres
set på den laget tillhöriga s k S:t Antoniigården, 
som är som klippt och skuren för detta ändamål. 

S:t Antoniigården låg inne i kv. 40 Frans Suell 
inte långt från den stora gård, som nu bär Jörgen 
Kocks namn. Bebyggelsen bestod av ett stenhus, 
d v s med tegel eller annan sten som material, och 
till detsamma ledde ett smalt prång från nuv 
Mäster Johansgatan. I äldre köpebrev är bygg
nadens nordöstra hörn angivet, men intet är känt 
om byggnaden i övrigt. Gårdens namn lockar 
dock till gissningen, att i byggnaden funnits den 
bakugn, där sakramentsbrödet bakades. För 
gemensam räkning inköptes från allmogen erfor-
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Bagarelagets sigill under dansk tid. Sigillet i silverdosa 
med lock och fransar hänger under stadens hyllnings
brev I 608. Efter P.B. Grandjean, Danske Haand
vrerkerlavs seg! (1950). 
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derliga mängder spannmål, som fördelades på 

medlemmarna. Sannolikt undantogs dock lagets 
präster vid denna fördelning. Man kan tänka sig, 

att den för nattvardsbrödet erforderliga säden 

odlades av prästerna själva i små täppor, ännu ett 

led i strävan att heliggöra detsamma. Det är väl 

inte helt orimligt att tänka sig, att Antoniigården 

inrymt en åkerremsa för sådan odling. Alltifrån 

sådden av de helgade sädeskornen blir sålunda 

nattvardsbrödets tillkomst ett rituellt förlopp 

under kyrklig kontroll. 

År 1496 fattades beslut om att kvinnorna, dvs 
bagarehustrurna, på angivet klockslag skulle sam

las i grerebroderns hus för att förbereda firandet 

av S:t Antonii Tidedag.6 Den som kom försent 

eller uteblev, straffades med böter. Samma be

stämmelser gällde även, när bagarelaget skulle fira 

Helig Lekamens - Helli Legeme - tidedag. Dubb

leringen är lättförklarlig. I evangeliernas skildring

ar av nattvardens instiftande läser man, att Jesus 
tog brödet, bröt det och sade "Tagen och äten 

härav alla. Detta är min lekamen, som för Eder 

utgiven varder." Liknelsen bröd - lekamen för
klarar utan vidare bagarelagets deltagan-de i firan 

det av denna tidedag. Som en fattig- kvarleva av 

det kyrkliga inslaget i bagerihantverket finner 

man, att ännu i slutet av 1600-talet bakades natt

vardsbrödet eller oblaterna av klockaren eller 

hans hustru. 7 På 1850-talet övertogs denna verk

samhet av Ersta diakonissanstalt. 



NOTER: 
1 Bagarnas protokollsbok förvaras i Malmö Stadsarkiv. 

1a Det fanns ytterligare ett helgon med samma namn, 
franciskanermunken Antonius av Padova, helgonför
klarad 1232 . Hans minnesfest firades den 13 juni. 

2 Ett flertal uppgifter om hantverkslagens kyrkliga för
bindelser finns att hämta i Nyrop, C. , Danmarks 
gamle Gilde- og Lavsskraaer, 1-2. 

3 Med ga::ren eller gia::ren avses det gille som hölls på 
lagets högtidsdagar. Se Kalkar, Ordbog til det a::ldre 
danske Sprog, Il, s 114. Gia::re-broder, bagare, som 
när turen kom till honom, för hela laget med hustrur 
anordnar en måltid till firande av lagets högtids
dagar. 

Bilaga 
Bagarelagets protokoll har upplagts först 1552 , 

men innehåller på de första sidorna avskrifter av 

huvudpunkter av ett tidgare protokoll med äldsta 

anteckning 1496 och fylligare notiser från 

1490-talets slut. 

I) Anno Domini LXXXXVI then mondag 

nest efTtt S:te Antonii dag, vor alle brödre thill 

samen udi mogens bagers hus, ollermand udi 

forne embede, tha vor alle brödre saa thill ens , att 

the skulle haffue too tider om aarrit, som quindne 

och denn broder, som for giaeren staar, skall 
giörre töm (dem) en kost, med itt fadh sallt mad 

oc 3 ferske rätter, hvo som mere vell giörre oc 

formaar, hand giörr efTter sin villie. Förste tid er 
S:te Antonij dag, vor patrons dag, oc om hand 

faller om söndagen, oc om anden dagen for alle 

.christen siaelle messe som aff lagitt affgangne err, 

oc brödre oc söstrer skulle offrre under enn marck 

vox att böde till lavitth , item er thed saa att S:te 
Antonii dag faller paa en anden dag ij ugenn , da 

skall forne kost vaerre söndagen nest efTter, under 

I th~ tyst ööll till lagitt, och 2 mark vox till 

allterid, item then anden tid skall waer hellile-

4 Tidepenning, penninggåva som överlämnades på 
lagets högtidsdag. 

5 Ligmend, lekmän, Se Kalkar, a .a. III , s 779 . 
B Bestämmelserna om sammankomsten på "vor 

patrons dag" framgår av bil. 1. 
1 Prosten Herman Schlyter har välvilligt meddelat 

detta fortsatta kyrkliga samband. 

Lektor Hans Ersgård har granskat avskriften ur bagare
lagets protokoll och i övrigt visat sedvanligt intresse. 
Arkivarie Anna Svensson har välvilligt förmedlat upp
gifter om S:t Antonii lag. 

geme dagh , saa for ath giörre oc holle som for

skreffvit staar, oc saa messe om anden dage for 

alle christne siaelle under samme bräde, som for 

er mellt , item nar forneffnde kost skall forgiörris , 
ta skulle töris danne qvinder, som aeree Bagare 

höstruerne, kome inden tolff siar, till gaere bro

derens hus, under I th~ tyst öl! till bräde oc I 

marck vox till allterid. 

2) Anno Domini ML VIII gaff Mester Mickill 

badsskerre 2 laad söllff till lauitt, 

Item gaff Kirstine Per bagers wdij lauitt I ladd for 
Per bagers siaell , 

Item gaff Olle bagare I laad , 

Item gaff Hans bagere I laad , 

Item Her Hans Hemmissen itt laad 

Item gaff oc mester Mickill I lybsk gyllen 

Item gaff Her Jens Hiort I mark 

Item gaff Olle bagere 9 gyllene till lagit , 
Item gaff Mickill Graa I 12 gyllen , 

Item Suen Skredere 4 sk. 

Item Per Monsen I sk grot 

Item Pernelle I sked saa god som 4 m. I sk. 

Item k:lline Laffuredttz I sk. grot 
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3) Anno Domini M itt minne en fem hundrid 

ten söndag nest for adventz söndag, ta blefT thesse 

brödre, udi S:te Antonii lav, först Her Wellum 

Meijbom oc saa Her Hans Hemmingsen med 

saadane velkor och forrord, att hver tonnum skall 

gifTue I th~ tyst öl! nar thed til tönnum kommer 

oc 4 sk till tidepenninge om aarit till allteridh. 

4) Anno Domini M oc itth mindre en fem 

hundredhe aar. 

Item Hans .tErte mand er broder udij S:te 

Antonii lav med saadanne velkor ath hand skall 

gifTue hver söndag I alb till allterid . 

Item Michell Gullsmed er oc saa broder udij 

S:te Antonii !au med saadan velkor att hand skall 

gifTue hver tid som vij holle LavestefTne I mark. 
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Item Mest. Michells basker er oc broder udij 

S:te Antonii lav med saadane velkor att hand 

skall oc gifTue hver tid som lavestefTne halldis 

hver tid I mark. 

5) Anno Domini MDII S:te Boells dag oc abbit 

till medh oc vor skrifTte fars dagh och tha blefT 

regenskafT giort ij hederlige mendtz och prests 

nerfTverrellse, som er Her lp Fallst oc saa 

Kappelan Her OlufT med hvilke der vor oc noglle 

ligemend nerverrend afT bagere lavitt, som vor 

Nills Iackopsen, Lauris Davissen, Niells Massenn 

med andre noglle afT dörris lavsbrödre hvillcke 

der bevarede S:te Antonii brödris penninge ij det 

store skrin som vor 25 IYbske marck penninge 

ij . 



Lundakvinnan i Malmö 
1835-1855 

AV INGEGERD WEDIN 

I Lund fanns i början av 1800-talet en handels

gård vid hörnet av Stortorget och Lilla Fiskare
gatan (där Gleerups bokhandel nu ligger). Hans 
Månsson från Skarhult anställdes 1826 av hand
landen Petter Ekelöf som dräng, han skulle till
sammans med bodbetjänterna, de andra drängar
na och pigorna sköta den stora handelsgården. 

En dag i slutet av år 1832, när Hans Månsson, 
som då var 30 år gammal, höll på att bära in 
varor till boden, föll han så illa att han stukade 
foten. Handlanden Ekelöf skickade iväg honom 
till Marna Nilsdotter, Kokvinnan kallad, som var 
duktig på att bota brutna ben, ledvrickningar, 
sårskador osv. Hon bodde inte långt ifrån han-

Handlanden Ekelöfs handelsgård på Stortorget i Lund. Envåningshuset t h på bilden. 1860-talet. - Foto Lunds 
Universitetsbibliotek. 
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Mama Nilsdotters hus Tomegapsgatan/St Annegatan. Kulturens museum och affär 1963 . - Foto Kulturen, Lund. 

delsgården, i ett litet hus vid hörnet av Tome
gapsgatan och St Annegatan (huset är idag Kul
turens museum och affär). Marna Nilsdotter var 

inte hemma, men hennes 18-åriga dotter, Elna 
Arvidsdotter, frågade om inte hon kunde hjälpa 
honom. Medan hon behandlade den skadade 
foten berättade hon att läkekunskapen gått i arv i 
hennes släkt på kvinnosidan sedan slutet av 
1600-talet. Elna var den femte generationen som 
lärt läkekonsten av sin mor. 
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Hans Månsson och Elna Arvidsdotter fattade 
tycke för varandra och den 28 december 1833 
gifte de sig. Historien om hur de träffades är 

påhittad, de tillhörde båda den del av svenska 
folket, som enbart undervisades i innantill
läsning. Ingen av dem kunde alltså skriva och tex 
i något bevarat brev berätta hur de träffades. 
Hans Månsson lärde sig aldrig skriva, medan Elna 
Arvidsdotter däremot lärde sig skrivkonsten så 
pass mycket att hon själv kunde skriva räkningar 
på utfört arbete. 



De flyttade inte ihop efter giftermålet, de plane

rade istället att snarast möjligt flytta till Malmö. 

Orsaken var troligen att Elna ville starta egen 

läkepraktik i Malmö. Modern var känd i Lund 

med omnejd, och hade antagligen även haft pati

enter från Malmö. Både mor och dotter förstod 

att det inte fanns någon benbrottsläkare (= en icke 

legitimerad botare av yttre skador, såsom brutna 

ben, ledvrickningar, sårskador o dyl) i Malmö. 

Det nygifta paret åkte med hästskjuts (eller gick 

de?) då och då till Malmö för att titta på till

gängliga hus. Den 1 september 1834 köpte de av 

Handelsbolaget Nilsson & Kruse för 766 Riks

daler ett 8 år gammalt hus med tomt, No 803, i 

Caroli församling. I oktober flyttade de in i huset, 

som låg vid hörnet av Norre- och Grönegatorna. 

Husets yta var 72 m2 innehållande 4 rum och 

kök i bottenvåningen och med en stor inrednings

bar vind. (Huset finns inte kvar). 

Flyttning till Malmö 
När de anmälde inflyttningen till prästen i Caroli 

skrev denne in dem som "Drengen Hans Måns

son & h''. Elna Arvidsdotter (Hansson) gjorde 

alltså sin entre i Malmö som anonym hustru (h), 

men när hon 56 år senare dog skrev Sydsvenska 

Dagbladet den 22/ 1 1891 om hennes verksamhet 

i Malmö: 

"Dödsfall. Såsom en annons i morgonnumret 

meddelade, har en ej endast i Malmö utan snart 

sagdt i hela Skåne känd personlighet skattat åt 

förgängelsen i det enkefru Elna Hansson igår 

middag afsomnade härstädes. Den aflidna, all

mänt bekant under namnet "Lundaqvinnan", har 

utövat en mycket omfattande verksamhet såsom 

läkare af benbrott och andra yttre skador, och den 

skicklighet, som medfödda anlag och riklig er

farenhet gifvit henne skaffade henne stort rykte. 

Under den senaste tiden hade fru Hansson ej 

krafter nog att ensam sköta den stora praktik hon 

hade; i sin dotter fick hon emellertid en skicklig 

hjelparinna, och såsom något egendomligt torde 

kunna erinras att den aflidnas dotterdotter, fröken 

Hedda Andersson, den första qvinna som vid här

varande läroverk aflagt mogenhetsexamen, vid 

Karolinska institutet idkar medicinska studier". 

Hans Månssons liv och verksamhet har inte 

uppmärksammats offentligt, som arbetskarl och 

husägare var han anonym. År 183 5 noterar präs

ten i Caroli att han hade "bärgliga villkor", vilket 

är den enda upplysning som finns om hans liv. 

Om, och i så fall hur, han bidragit till välståndet 

är därför okänt. Någon förklaring till varifrån de 

766 Riksdalerna till husköpet kommit finns inte 

heller. Hans Månssons far efterlämnade 10 Rdr i 

arv till honom och som dräng hade han ingen 

möjlighet att la ihop en så stor summa. Däremot 

kan det ha varit möjligt för Elna Arvidsdotter 

eller hennes mor, Marna Nilsdotter, att av någon 

eller några välbärgade patienter la låna den 

summa som behövdes för husköpet. 

Malmö hade år 1835 en befolkning på 9.375 

personer. Läkarvården för stadens invånare upp

gick till ca 8 legitimerade läkare. Det fanns en 

stadsläkare, en stadskirurg, några regementsläkare 

och några privatpraktiserande läkare . Dessutom 

fanns en vaccinationsföreståndare, eventuellt en 

barberare (som var legitimerad benbrottsläkare) 

och några kloka gummor och gubbar. 

Elna Hansson kom alltså till en stad som var 

relativt välförsedd med sjukvårdande personer 

mer eller mindre legitimerade. Hon var bara 21 

år gammal , men det hindrade inte att hon ganska 

snart uppsöktes av folk för olika sorters krämpor 

och vid olycksfall. Ryktet att Kokvinnans dotter 

flyttat till Malmö spreds snabbt och Elna Hans

son började kallas för 'Lundaqvinnan'. 

Från 1835 till 1851 födde Elna Hansson 8 

barn, varav 2 dog som spädbarn. Den förstfödda, 

dottern Johanna Maria, föddes 20 juli 1935, och 

blev den som övertog läkepraktiken efter modern. 

Efter Johanna Maria föddes ett barn vartannat år, 

samtidigt som Elna Hansson tog hand om den 

alltmer ökande läkepraktiken. 
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Grönegatan i Malmö, västra delen . Hans Månssons hus ej med på bilden. - Foto Malmö Museum. 

De första patienterna 
De första åren skickade också stadsläkare Land
berg och regementsläkare Stenberg sina benbrotts
patienter till Grönegatan för eftervård hos Elna 
Hansson. Hon besökte patienterna i deras hem, 
men hade även mottagning i hemmet på Gröne
gatan. 

lngri Joseph Hindrikson i Tygelsjö berättar att 
hon år 1841 sökte upp Elna Hansson i Malmö för 
ett stort bensår som hon lidit av i 12 år, och som 
nu botades helt. Familjen Joseph Hindrikson 
anlitade Elna Hansson igen 1856 för lngris åder-
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bråck, för en son som skurit sig illa och för en 
dotter som brutit armbågen. 

Även Anders Larsson i W estra Grefvie har be
kräftat att Elna Hansson år 1851 behandlat ett 
brutet ben, som läkte på två månader. 

Några egentliga bevis på hur många och vilka 
personer som sökt upp Elna Hansson under de 
första 20 åren (1835-1855) av hennes läkepraktik 
är naturligtvis omöjligt att ta fram. Ludvig 
Berchan Falkman, som flyttade från Malmö till 
Stockholm 1849, skrev på tal om förekomsten av 
läkare i Malmö: 



"" _,. . .,~P;_~J;E;:;:~,~~; ~~Jf4~~ 
.,......---._..........:..,-
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Brev från Ingri Joseph Hindrikson, Tygelsjö 1856. - Foto UB, Lund. 

"Jemförelsevis sällan blefvo de (läkarna) an

litade för botandet af arm- och benbrott samt led
vrickningar och en del yttre åkommor, hvilket i 
allmänhet anförtroddes, åtminstone på 1830- och 

1840-talen, åt en i Lund född qvinna vid namn 
Hansson, som öfverallt kallades Lundaqvinnan 
och var erkändt skicklig uti behandlingen af 
nämnda slags åkommor". (Minnen från Malmö). 
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Brev från Anders Larsson, Westra Grefvie, 1856. - Foto UB, Lund. 

De legitimerade läkarna förbigicks också ofta 
när arbetare vid olika arbetsplatser skadade sig. 
Deras chefer skickade istället efter Elna Hansson. 

Ett sätt att mäta Elna Hanssons framgång och 
antal patienter kan vara att följa familjens ekono
miska utveckling. Hur Hans Månsson bidragit till 
den förbättrade ekonomin finns inga bevis för. 
Elna Hanssons ökande ekonomiska välstånd grun
dad på ett stort antal patienter väckte däremot de 
legitimerade läkarnas irritation, som de gav ut
lopp för i sina rapporter. 
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I slutet på 1840-talet blev huset på Grönegatan 
för litet, både för den stora barnaskaran och för 
de många patienterna. Hans Månsson köpte en 
tomt på Stora Nygatan 30 (dåvarande No 852 i 
Caroli församling). Som gift kvinna var Elna 
Hansson omyndig, hon måste företrädas av en 
målsman. Hans Månsson var hennes målsman 
och som sådan sålde han huset på Grönegatan för 
ca 2.000 Rdr, köpte tomten No 852 och byggde 
ett tvåvåningshus i vinkel i hörnet Stora Nygatan 
och Altonagatan. Inne på gården byggdes en stall-



Huset Stora Nygatan/ Altonagatan. 
- Foto I. Wedin. 

länga, med spiltor för 3 hästar, vagnslider och 

någril kamrar. På gården fanns också en vatten
pump. Huset finns ännu kvar, med tillbyggnad 

1879 av Elna Hansson, som då hon blev änka 
1857, också därigenom myndigförklarades. 

Praktiken på Stora Nygatan 
Någon ritning från 1850 finns inte, men när Elna 
Hansson år 1882 bestämde sig för att modernisera 
skorstenarna i sin privatvåning (den största i 
huset) gjordes det upp en planritning över bosta
den. Handstilen är hennes egen. 

Ritningen visar två separata bostäder. Den ena 
har huvudentren från Altonagatan och består av 4 
rum och kök med serveringsgång, och var famil
jen Hanssons privatbostad. Ingången till köket låg 
i porten vid Stora Nygatan (längst t h på bilden). 
Från porten var också ingången till de 4 rum 
(utan kök) som låg i vinkeln Stora Nygatan och 
Altonagatan, och som utgjorde Elna Hanssons 
läkepraktik. Rummet närmast porten måste ha 
varit väntrum, det stora hörnrummet hennes mot-

tagningsrum och de övriga två rummen utgjorde 
ett litet "sjukhus". I ett av de två rummen fanns 
sju sängar. 

Provinsialläkaren i Malmö/ Lund berättar i en 
rapport 1857 att han den 3 mars besökt Elna 
Hansson för att se hur hon behandlar sina patien
ter. I sjukrummet med de 7 sängarna fanns två 

personer "med fractur på Libia. Skadorna hos 
båda voro förbundna på det sätt, att å benets 
framsida och öfver ett mindre sår var en duk med 
galleni plåster pålagd, och omkring benet lågo 
linnecompresser och skindlar, hvilka samanhöllos 
medelst cirkelbinda". 

August Falck, som 1854 efterträdde Landberg 
som stadsläkare, skriver i sin till Sundhetskolle
gium avgivna rapport 1855 om kvacksalveri att 

"heraf finns inom Staden endast en, Hustru Elna 
Månsson, gemenligen Lundaqvinnan kallad; hon 
härstammar nämligen från Staden Lund, der 
modern, känd under namnet Kokärringen, drifver 
ett lika djerft som oförsynt qvacksalveri. Denna 
Elna Månsson, stundom äfven kallad Doctorin
nan Månsson, åtnjuter både i staden och på lan
det ett stort förtroende och uppbyggde för några 

77 



Ritning, Stora Nygatan/ Altonagatan, 1882. Byggnadsnämndens arkiv. Malmö. - Foto UB, Lund. 

år sedan ett stort magnifikt tvåvåningshus, hvartill 
medlen anskaffades genom allmän subscription, 
der hon nu emottager patienter till wård" . 

Beträffande den "allmänna subscriptionen" kan 
bakgrunden vara den att kyrkoherden Angelin i 
Caroli församling, som såg hur fattigdomen i hans 
församling blev värre för varje år som gick och 
som på alla sätt försökte hjälpa sina församlings
bor, tog initiativ till en insamling för att hjälpa 
Elna Hansson att bygga en 'sjukvårdsanstalt' 
(provinsialläkarens uttryck). Elna Hansson hade 
rykte om sig att behandla alla, både fattiga och 
rika, och att de fattiga fick betala vad de kunde, 
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eller inget alls. Det hände att en gammal kvinna 
betalade med en krukväxt, det hände också att 
Elna Hansson gav en fattig patient sängkläder 
istället för att ta ?etalt. Många av de patienter 
som låg på hennes 'sjukhus' hade nämligen med 
sig egna sängkläder, som de lämnade kvar när de 
blivit friska, och det var dessa sängkläder, som 
sedan delades ut till behövande. 

Den insamlade summan kan inte ha varit sär
skilt stor, eftersom bouppteckningen efter Hans 
Månssons död år 1857 visar att de lån som tagits 
för att bygga huset uppgick till nästan lika mycket 
som huset värderades till, ca 20.000 Riksdaler. 



Elna Hansson. 
Oljemålning av okänd konstnär. 
Privat ägo. - Foto UB, Lund. 

Elna Hansson som "foretagsläkare" 
Benbrottsläkaren Elna Hansson hade inte bara 
privatpersoner inom och utom Malmö som pati
enter, utan även skadade arbetare från olika verk
samheter inom och utom Malmö. Frans Henrik 

Kockum, som etablerade Kockums Mek. Verk
städer 1840-41, anlitade ända från början Elna 
Hansson som företagsläkare. F.H. Kockum skri

ver: 
"Undertecknad anser ej allenast, som dess skyl

dighet, utan äfven, som en gärd af tacksamhet, att 
härmed sanningsenligt förklara, dels Fru Elna 
Hansson, under en tidrymd av Tio till Femton år, 

vid de flesta tillfällen, då Ben- eller Armbrått 
eller andra svårare yttre åkommor drabbat någon 
person vid mina fabriker, alltid med oförtruten 
påpasslighet, skött den lidande och äfvenstädes, så 
fullkomligt, mig veterligen, lyckats i sin Kur, att 

ingen ohulpen eller ofullkomligt återstäld lemnat 
den; Hon har äfven, för en del år tillbaka, full
komligt lyckats uti botandet af en, efter sakkun
nige personers utsago, mycket elakartad Knä
svamp, som länge gjorde en min minderåriga 
Dotter lidande och oförmögen att gå, och hvar
efter sedermera ej det ringaste mehn försports. 
Malmö 26 November 1856 F H Kockum". 
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Brev från F.H. Kockum, Malmö, 1856. - Foto UB, Lund. 

Någon räkning för sjukvård för åren 1840-1855 
finns inte Kockum-arkivets räkenskaper. 
Huvudböckerna för 1860-talet visar dock att 
Enkefru Hansson hade ett löpande konto. Mot
svarande räkningar finns inte kvar, eftersom veri
fikationer inte sparats förrän på 1870-talet. 

Däremot finns en räkning bevarad hos Malmö 
Hamninrättning. Hamnarbetaren Nils Sörensson 
vårdades på Elna Hanssons 'sjukhus'. Kostnaden 
för sjukvård och medicin uppgick till 75 öre per 
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dag. Som jämförelse bifogas också en räkning från 
sjukhusläkaren August Falck, som visar att också 
sjukhuset debiterade 75 öre per dag. 

Chefen för Malmö Hamninrättning var vid den 
här tiden Carl Gottreich Beijer, major vid Väg
och Vattenbyggnadscorpsen i Malmö, senare 
generaldirektör för Väg- och Vattenbyggnads
styrelsen i Stockholm. Hans farfar var stadsfält
skären Gottfried Beijer d.ä. och fadern Stads
medicus Gottfried Beijer d.y. 
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Kockums arkiv: 
Huvudboken för 1862. 
- Foto UB, Lund. 

Major Carl G Beijer intygade i brev 1856 att 
Elna Hansson anlitats när arbetare skadats vid 
hamnbyggnaden. Han beskrev också i brevet vad 
som år 1852 hände hans son. Den då 7-årige 
sonen hade fatt sitt ben avslaget av en från en 
timmerhög nedkastad bjälke. Major Beijer tillkal
lade då både Elna Hansson och Regementsläkare 
Stenberg. Stenberg ansåg benskadan högst farlig, 
men Elna Hansson utförde bindningen och skötte 
sedan benskadan utan sårfeber, tills sonen 10 
veckor senare var frisk. 

I 

I 
\ i 

(De ovannämnda fyra breven ingår i en petition 
till Kungl. Majt 1857 ang. Elna Hansson). 

Ovanstående visar att Elna Hansson hade 
läkarmottagning först på Grönegatan och efter 
1850 på Stora Nygatan, där hon också hade en 
sjukvårdsanstalt. Från 1840-talet anlitades hon 
som företagsläkare av bl a Kockums Mek. Verk
städer, Malmö Hamninrättning och Lomma 
Tegelbruk. Dessutom hade hon 'akutmottagning 
för olycksfall ', som följande händelse från 1857 är 
ett bevis för. 
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Malmö Hamnförvaltnings arkiv: räkenskaper för 1862. - Foto UB, Lund. 

Den 20 januari 1857 kom en hop Silvåkra
drängar körande häst och vagn i det skarpaste 
trav på Östra Chaussien (stora vägen från Lund, 
nära Schougens bro). Husmannen Per Jönsson 
från Sandby gick bredvid sitt åkdon vid yttre 
kanten av chaussien, då Silvåkradrängama hade 
kört in på den s k banketten vid chaussien där 
körsel är förbjuden och där vagnen, som stall
karlen Per Nilsson från Silvåkra körde, kom så 
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nära den gående Per Jönsson, att han kastades 
omkull och hjulen gick över och bröt höger ben. 
Varken Per Nilsson eller någon av de andra 
Silvåkradrängama stannade, utan lämnade Per 
Jönsson liggande på vägen. Därifrån infördes Per 
Jönsson till stan och intogs till vård hos Elna 
Hansson, som senare debiterade Per Jönsson 102 
Rdr för husrum, föda och vård under 68 dygn 
efter 1 Riksdaler och 24 shilling per dygn. 



Vid rättegången erkände Per Nilsson från Silv
åkra riktigheten i det han åtalats för, men påstod 
att han inte kunnat köra saktare än han gjort, 

därför att hans förmän körde skarpt, han kunde 
inte heller stanna, eftersom de som körde efter 
honom körde i lika skarp fart. (Rådhusrätten 
Malmö 2:a avd, db i brottsmål, 1857). 

Provinsialläkarens stigande missnöje med 
'Kvacksalveriet' 
Redan 1845, när Elna Hansson med makens och 
en pigas hjälp hade fullt upp att göra i huset på 

Grönegatan med den hela tiden ökande barna
skaran och dessutom anlitades både bittida och 
sent av sjuka människor, vidtog provinsialläkaren 
åtgärder mot hennes och moderns verksamhet. I 
september 1845 avsände provinsialläkare Wissel

quist till Landshövdingeämbetet i Malmöhus län 
ett memorial, där han krävde strängare straff och 
polisuppsikt över obehöriga personer som be
handlade sjukdomar. Ingenting hände dock. 

Några år senare, när det 1851 blev obligatoriskt 
för provinsialläkare att årligen insända ämbets

berättelser till Sundhetscollegium (senare Medici
nalstyrelsen), skrev Wisselquist om kvacksalvare: 

"Finnas väl tyvärr! i alla tandsorter, hvilka 

utgifva sig för att kunna bota utvärtes skador, och 
de lagar emot dem som äro gällande, säga i min 
tanka för litet för att med framgång åtala dem. 
Här i districtet böra såsom qvacksalfvare nämnas: 
Hustru Elna Hansson här i staden, gemenligen 
Lundaqvinnan kallad , qvinspersonen Marna Nils
dotter i Lund, gemenligen Kokärringen kallad, f d 
Bataillons Adjutanten I P Zeilfeldt i Ingelstad af 

Oxie Härad, och har jag i memorial till Konung
ens Befallningshafvande den 19 September 1845 
gjort framställning derom, att de vid vite och 
polisuppsigt måtte förbjudas all behandling af så 
väl in- som utvärtes sjukdomar. Om de afhålla 
sig, är det icke möjligt för mig att controllera. 
Dessutom tar jag nämna: en Åbo Mäns Persson i 
Åhlstorp af Harjagers Härad, som befattar sig 

med yttre skadors botande. Hans fader lärer inne
haft vederbörligt tillstånd för utöfning af en sådan 
praktik, men sonen, som nu är en äldre man, 

innehar det icke, mig veterligt. En Åbo Hans 
Persson i Thorsjö af Wemmenhögs Härad, som 
likaledes lemnat sitt biträde för botande af ut
värtes åkommor har Malmöhus Läns Kongl. Hus
hållningssällskap 1838 (enligt uppgift i 6te häftet 
af dess handlingar pag. 4) 'sig böra såsom ett 
bevis af Dess aktning tilldela en silfvermatsked (åt 
Åbon Hans Persson på No 5 i Thorsjö) för hans 

(af Contracts Commiteen) intygade ovanliga 
skicklighet att bota benskador och ledvrickningar, 
samt den utmärkta välvilja och menniskokärlek, 
som han dervid ådagalägger mot fattiga och 
medellösa patienter'." (Provinsialläkarens ämbets
berättelse 18 51 ). 

BENBROTTSLÄKARF.N 
OCH 

MHlAL.fÖREN 

~1ANS PEHRSSON 
:, I ÅHL~TORP 

D. 27/!0 1786. DÖD D. '21/9 

OCH Dt.SS HUST'RU 

Måns Perssons i Åhlstorp gravsten på V. Karabys Kyr
kogård. Foto Thomas Almen. 
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Enbart i provinsialläkare Wisselquists distrikt 
fanns alltså 1851 fem kända benbrottsläkare: 
Elna Hansson i Malmö 
Marna Nilsdotter i Lund 
J.P Zeilfeldt i Ingelstad, Oxie härad 
Måns Persson i Åhlstorp, Harjagers härad och 
Hans Persson i Thorsjö, W emmenhögs härad. 

Provinsialläkaren önskade stränga straff och 
polisuppsikt över de tre första, medan Malmöhus 

läns Kongl. Hushållningssällskap belönade den 
sistnämnde Hans Persson för hans ovanliga skick
lighet att bota benskador. Måns Pehrssons grav
sten ger upplysning om att även han belönats, 
med en medalj . 

Någon offentlig uppskattning i form av medalj 
eller silverpjäs fick aldrig Elna Hansson. Istället 
visades hon respekt och uppskattning av männi

skor inom och utom Malmö under de mer än 50 
år hon verkade där. De ställde också upp till 
hennes försvar när hon åtalades för kvacksalveri 
åren 1857 och 1876. Efter åtalet 1876 gjordes en 
namninsamling i sydvästra Skåne som inlämnades 
till Kungl Majt med begäran att hon skulle fa 
fortsätta sin verksamhet. Cirka 5 .000 personer 

skrev på, från de högsta till de lägsta i samhället. 

Benbrottsläkaren Boel Bengtsdotters resa till 
Malmö 
Från provinsialläkarens uppräkning av benbrotts
läkare i sitt distrikt blir det tydligt att Elna Hans
son och hennes mor, Marna Nilsdotter, inte var 
unika i sin läkegärning. Kanske det också hade 

funnits någon före Elna Hansson i Malmö i 
början av 1800-talet. Den enda ledtråd som dykt 
upp är Carl Christian Hallings omnämnande av 
borgmästare Nordlindhs "sjukdom som urartade 
till en åkomma uti högra pekfingret, hvilken för
orsakade honom grufliga plågor och gjorde 
honom nära oförmögen att vidare föra pennan. 
På närmare 8 månader kunde han icke direkte 

förvalta sitt embete. Skött af flere bland ortens 
skickligaste läkare, dömdes han att låta amputera 
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det angripna fingret, och dag dertill var redan 
bestämd, då någon af Nordlindhs omgifning sände 
efter en bondhustru, Boel Bengtsdotter i Södra 
Wram i trakten af Helsingborg, som åtog sig och 
också lyckades att med en salva af vissa örter, den 
hon sjelf beredt, kurera fingret , fastän det efter de 
många förutgångna operationerna blef något van
skapligt". (Hallings "Minnen"). 

Berättelsen påvisar att det fanns flera skickliga 

läkare i Malmö. Stadsfältskären och stadsmedicus 
Gottfried Beijer d.y. (vars son Carl G. Beijer var 

den major som senare anlitade Elna Hansson) 
verkade mellan 1797 och 1816. Regementsläkare 
och ett antal barberare och badare (legitimerade 
ben brottsläkare ), fanns också i Malmö 1 816, när 
Boel Bengtsdotter botade borgmästarens onda 
finger. 

Att de sände efter en benbrottsläkare ända från 
Hälsingborgstrakten visar att det vid den tidpunk

ten inte fanns någon sådan i Malmö eller i trak
ten däromkring. Boel Bengtsdotter var känd i 
Malmö, provinsialläkaren i Malmö/ Lund-distrik
tet som då hette Wejlander, hade flera gånger hört 
talas om henne och troligen hade flera Malmöbor 
tidigare rest till Södra Wram för att fa hennes 
hjälp. 

Närmare undersökningar i Boel Bengtsdotters 
bakgrund visar många likheter med Elna Hans
sons verksamhet och är därför av intresse. Boel 
Bengtsdotter föddes 1774 i Södra Wram. Vid 22 
års ålder gifte hon sig med åboen Sven Pehrsson 
och fick fram till år 1812 sex barn. Men redan 
1808 började hon att bota personer med yttre 
skador. Snart fick hon så många patienter, även 

från andra orter, att hon inrättade ett mindre 
sjukhus i hemmet med 15 bäddar. V nder året 
1813 behandlade hon nära 500 personer, vilket 
hennes själasörjare, prosten Palm skriver i ett 
brev till landshövding af Klinteberg i Malmö den 
13 juli 1814. 

Prosten hade iakttagit den alltmer ökande ar

betsbördan med fler och svårare skador att bota 



och ansåg att Boel Bengtsdotter på något sätt 
borde belönas för sin uppoffring. Han samlade 
ihop ett 50-tal intyg från botade patienter och 
också 7 namnunderskrifter från slottsherrarna i 
trakten. I brevet till landshövdingen ber prosten 
Palm att landshövding af Klinteberg undersöker 
hos kungen om möjligheten att ge Boel Bengts
dotter någon belöning som uppmuntran för hen
nes goda gärningar. 

Landshövding af Klinteberg engagerade sig per
sonligen i fallet och lade till egna åsikter i de brev 
han skrev till Kungl Majt och statssekreterare von 

Rosenstein. Han skriver om borgmästare Nord
lindhs sjuka finger och om en kapten, som efter 
blessyrer i kriget nu i 10 månader bott hos Boel 
Bengtsdotter. Kaptenen hade tidigare sökt bot 
både i Frankrike, Lund och Köpenhamn, utan att 
någon bättring inträtt, men efter Boel Bengts

dotters behandling kunde han nu lägga bort sina 
kryckor och enbart använda sig av en käpp. 
Landshövdingen är också av den åsikten att hen
nes skicklighet borde uppmärksammas så att hon 
under kriget kunde hjälpa till ifall sådana 
"skadade och bräckte samt förlamade personer 
skulle finnas, hvilka hennes hjelp åstundade". 
(Brev 1814 och 1816). 

Kungen önskade ta ett intyg från en leg. läkare 

om Boel Bengtsdotters kunskaper innan han be
stämde sig för någon belöning. Dessutom bad han 
Sundhetscollegium om ett utlåtande. Collegiet 
svarade att det "ingenting ovanligt eller nytt 
(förmodas) uti Hustru Boels kunskaper och be
handlingssätt, så mycket mindre som, enligt dag
lig erfarenhet på Lazaretterne, de fleste sådane 

skador och åkommor botas genom Naturens egen 
åtgärd, med tillhjelp endast af enkla behandlings
sätt som ej hindra eller störa samma åtgärd". 
(Brev 26/9 1814). De anser dock att hon kan vara 
till nytta i sin egen ort, eftersom där saknas leg. 
läkare, eller rättare sagt kirurg. De leg. läkarna 
ägnade sig ännu vid den här tiden huvudsakligen 
åt invärtes sjukdomar, medan barberarna och 

också badarna tog hand om benbrottsläkeriet. 
Sundhetscollegium ber också Kungl. Majt. antyda 

till Boel Bengtsdotter att hon i svårare fall bör 
samråda med godkända läkare i orten. 

Inte förrän Boel Bengtsdotter kallades till Mal
mö 1816 för att bota borgmästare N ordlindh fick 
provinsialläkaren Wejlander tillfälle att förhöra 
henne om hennes kirurgiska kunskaper. Intyget 
lyder: 

"På anmodan af Högwälborne Friherren, Justi

tie Cancelleren, Landshöfdingen och Riddaren af 
Klinteberg har jag idag samtalat med Åboen Sven 
Pehrssons Hustru Boel Bengts Dotter i Södra 
Wramb, Bjufs socken och Luggude härad af 
Malmöhus län, som med många bevis försedd 
öfver dels skickelighet att bota flera slags Benbrott 
jemte en del andra utvärtes åkommor och sår

nader. Och då de medel af inhemske växter och 
sammanblandningen deraf uppgifvits hvilka fun
nits ej äga någon skadelig del til grund och hon 
derjemte, med enckelhet visat sig äga färdighet i 
de mål hon uträttat till lidandes fördel och äger et 
vänligt sätt att vara, derjemte ej tror sig vara kun
nig i andra skadors behandling än dem, hon sjelf 
haft om händer, så har jag funnit bemälte Boel 
Bengts Dotter, ehuru hon saknar Systematisk 
grund, vara i de anförda Sjukdommars bot en nyt
tig, gagnande och af erfarenheten grundad person. 
Malmö den 5te Maj 1816, M D Wejlander, Med. 
Doct. och Prowincial Läkare". 

Redan den 12 juni kommer besked från Kungl 
Majt att Boel Bengtsdotter kommer att tilldelas en 
silverbägare på 50 lod (ca 6.5 hg) försedd med 
lämplig inskrift. När silverbägaren i juni 1817 
anlänt till Malmö skriver landshövdingen till 
biskop Faxe i Lund och ber honom vid lämpligt 
tillfälle överlämna bägaren till Boel Bengtsdotter. 

Boel Bengtsdotter dog redan 1821 i 1 unghosta, 
49 år gammal. Bouppteckningen visar att silver
bägaren kom ordentligt fram och en anteckning 
finns att sonen Åke skulle ärva bägaren efter 

faderns död. 
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Några reflexioner 
En förbryllande historia, inte sant? Efter att ha 

följt Elna Hanssons och Boel Bengtsdotters verk
samhet inställer sig osökt frågan "Vad gjorde 

egentligen de legitimerade läkarna?" Svaret på 

den frågan har Otto Gröne på ett grundligt och 

uttömmande sätt givit i en serie artiklar i MFÅ. 

När man hos Gröne läser om den etablerade sjuk

vården inställer sig istället frågan "Vad gjorde 

egentligen benbrottsläkarna? Var de verkligen så 
okunniga och farliga för patienterna?" Verklig

heten har visat sig mycket mer komplicerad, 

vilket Lundakvinnans verksamhet i Malmö tydligt 

klargör. 
Ännu mer förbryllande blir det när allmän

hetens och myndigheternas beteende skärskådas. 

Speciellt som det redan 1688 stadfästes en Medi

cinalordning, som bl a vid böter och spöstraff för

bjöd alla icke auktoriserade personer att behandla 

sjuka människor. Det var alltså inte bara Elna 

Hansson och Boel Bengtsdotter som bedrev olag
lig verksamhet. De myndigheter, från kungen och 

nedåt, som accepterade och belönade benbrotts

läkarnas verksamhet bröt mot medicinalordning

ens stadgar. Till och med den medicinska myn-
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dighet som skulle bevaka att ingen icke-auktori

serad person botade sjuka godkände Boel Bengts

dotters verksamhet, liksom också provinsialläka

ren gjorde. 

Inte förrän omkring 1850 började läkarkåren 

försöka stävja kvacksalveriet, där även benbrotts
läkeriet ingick. Provinsialläkare Wisselquist gjor

de ett försök 1845, men fick inget gehör från 

Landshövdingeämbetet. Stadsläkare August Falck 

försökte igen 1856 genom att låta åtala Elna 

Hansson för kvacksalveri, men det är en annan 

och senare historia. 

Benbrottsläkaren Elna Hansson var inte unik i 

sina metoder och de botemedel hon använde. Det 

unika består i att hon tillhörde en läkesläkt på 6 
generationer i Skåne. Den sjunde generationen, 

hennes dotterdotter Hedda Andersson , var inte 

bara den första kvinnan i Malmö som tog studen

ten , hon var också Lunds universitets första stu

dentska ( 1880) och Sveriges andra kvinnliga leg. 

läkare (1892). Under tre år, 1892-95 hade Hedda 

Andersson läkarpraktik i Malmö vid Gustaf 

Adolfs Torg. Tyvärr fick Elna Hansson inte upp

leva sin dotterdotter som färdig läkare, hon dog 

året innan, 1891. 
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Malmö-Genarp-Y stads Järnväg 
Ett ofullbordat projekt 

AV HELGE ANDERSSON 

1800-talets två sista decennier präglades av ett 
livligt järnvägsbyggande i Skåne. Malmö fick direkt 
förbindelse med Simrishamn 1893, då den sista 

delsträckan Dalby-Tomelilla blev färdig. Redan 
1882 hade sträckan Tomelilla-Simrishamn öpp
nats, och 1892 öppnades sträckan Malmö-Dalby. 

För att tillgodose sina transportbehov hade krit
bruksägarna i Husie och Södra Sallerup öster om 
Malmö med konsul Adolf Fredrik Hörstedt i spet
sen liksom godsägarna till Torup, Klågerup, Hyby, 
Toppeladugård och Häckeberga pläderat för en 
sydligare sträckning av Simrishamnsbanan. Då 

deras önskemål inte beaktats, tog de själva initiativ 
till en ny järnväg Malmö-Kvarnby och vidare 
österut. Oenighet rådde emellertid om järnvägens 
ändpunkt. Rydsgård, Skurup och Ystad var före
slagna. Till sist fällde de ekonomiska resurserna 
utslaget och bestämde Genarp som ändpunkt. 
Koncession beviljades 1892, och efter två års ban
byggande kunde Malmö-Genarps järnväg (MGJ) 

invigas den 14 juni 1894 av landshövdingen 
Robert Dickson. 

Redan ett par år efter öppnandet började Genarp 
alltmer framstå som en ur trafiksynpunkt omoti
verad slutstation, och den gamla tanken på en fort
sättning av järnvägen österut aktualiserades på 
olika håll. De skogrika områdena öster och sydost 
om Genarp ansågs i det järnvägstäta Skåne styv-

moderligt behandlade. Avståndet till närmaste 
järnvägsstation var på sina håll upp till 20 km. 
Samtidigt var transportbehoven här stora. Det 
gällde främst frakt av sten från granitbrotten i 
Stenberget i Slimminge socken och av såväl skogs

produkter, ved och timmer, som mejerivaror från 
godsen Snogeholm och Sövdeborg i Sövde socken 
och Bellinga och Krageholm i Sövestads socken. 
Med en järnväg mellan Bellinga och Ystad skulle 
den bördiga jorden här kunna utnyttjas för odling 
av sockerbetor och ett sockerbruk kunna anläggas. 
Sockerbruk diskuterades också i närheten av 
Genarp och i Sandåkra norr om Skurup. En järn

väg mellan Genarp och Ystad skulle också betyda 
bekväma kommunikationer för invånarna i det 

avsides belägna området och inte minst underlätta 
deras stadsbesök. Utan järnväg var det förenat med 
besvär och stor tidsspillan att från denna trakt t ex 
besöka läkare och apotek i staden. Representanter 
för näringslivet i såväl Malmö som Ystad såg 
positivt på järnvägens förlängning, som skulle 

medföra inte bara att de båda städerna knöts sam
man med ytterligare en järnväg, linjen Malmö

y stad, den s k Grevebanan, hade öppnats redan 
1874, utan också att deras handelsrevir utökades, 
det senare gällde särskilt Ystad. I Ystad menade 
man också bl a att antalet gäster vid Ystads Saltsjö
bad kunde förväntas öka väsentligt. 
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Persontåg mot Genarp vid Östervärn, där Kontinentalbanan på viadukt korsar spåren till Genarp 
och Simrishamn. - Foto 194 7. 

Den nyöppnade MGJ uppvisade redan från 
starten dåliga driftsresultat, och för styrelsen blev 
det angeläget att söka vända den negativa utveck

lingen. Ett vidgat trafikområde genom en förläng
ning av järnvägen österut ansåg man vara ett sätt 
att ge större bärighet. För att söka höja räntabilite
ten och samtidigt tillmötesgå de aktuella önske
målen om bättre kommunikationer i området öster 
om Genarp ansökte därför ledamöterna i styrelsen 
för MGJ Daniel Hjort, ordförande och verkstäl

lande direktör, och Otto Fredrik Frick, vice ord
förande , båda grosshandlande i Malmö, samt gods
ägare Birger Welinder i Svalöv i januari 1897 hos 
Kungl. Maj:t om koncession för en förlängning av 

järnvägen från Genarp till Y stad. 1 

Den projekterade förlängningen hade utstakats 
av baningenjören Olof Brunius, som 1892-94 byggt 
linjen Malmö-Genarp, och föreslogs dragen från 

Genarp till Ystad över Häckeberga gods i Genarps 
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socken och vidare genom Veberöds, Slimminge, 
Blentarps, Sövde, Sövestads, Bromma och Hede
skoga socknar. Mellanstationer föreslogs i Dörröd, 
Skönabäck, Klasaröd, Hylla, Bellinga, Grimstorp, 
Krageholm, Bromma och Hedeskoga. Sträckan 
Genarp-Ystad skulle få en längd av 41 km. 
Anläggningskostnaden beräknades till 1 450 000 
kronor. Den totala längden för linjen Malmö
Genarp-Y stad var 69 km. 

Innan koncessionsärendet behandlades, skulle 
invånarna i de områden, som berördes av den 
projekterade järnvägen, beredas tillfälle att uttala 
sig. För att utröna inställningen till en järnväg 
mellan Genarp och Ystad hade landshövdingen 
Robert Dickson i juni 1897 utlyst ett offentligt 
möte i Ystad. Till mötet infann sig inemot hundra 
personer. För den planerade banan talade särskilt 
varmt friherre Carl Fredrik Hochschild på Bellinga 

och kyrkoherde Axel Lindskog i Sövestad. Dess-
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Den projekterade bandelen Genarp-Ystad inlagd som streckad linje på jämvägskarta över Skåne 1916. 

utom ingavs vid mötet fyra petitioner med sam
manlagt över hundra namnunderskrifter, över
vägande delen lantbrukare från Blentarps socken 
och arrendatorer på Bellinga gods, som alla för
ordade järnvägsprojektet. I sitt utlåtande till Kungl. 
Maj:t en månad senare ansåg sig landshövding 

Robert Dickson "icke böra afstyrka bifall till 
ansökningen". Resultatet blev att Kungl. Maj:t i 
december 1897 beviljade den av herrar Hjort, 
Frick och Welinder sökta koncessionen för en järn
väg Genarp-Y stad. Bygget skulle påbörjas före den 
1 maj 1899, och järnvägen skulle vara färdig för 

trafik senast den 31 oktober 1901 . 
Sedan koncessionen väl beviljats, gällde det att ta 

finansieringen av projektet i hamn. I det berörda 

området beslöt kommunalstämmorna i Genarp, 
Blentarp, Slimminge, Sövestad, Bromma och 
Hedeskoga att teckna aktier i järnvägen Genarp
Y stad. En stor privat aktietecknare var greve Nils 
Brahe på Krageholm. Från städerna Malmö och 
Ystad förelåg ännu 1902 inga beslut om aktieteck
ning. I Ystad visade sig det officiella intresset för 
en järnväg till Genarp vara närmast sekundärt. För 
Ystad hade en järnvägsförbindelse med Sjöbo på 
linjen Malmö-Tomelilla-Simrishamn nu fatt långt 
större dragningskraft, och drätselkammaren i Ystad 
förklarade 1900, att om staden skulle understödja 
järnvägen Genarp-Ystad så borde det vara under 
förutsättning att det samtidigt byggdes en tvärbana 
mellan Bellinga och Sjöbo. 2 
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Persontåg vid Genarps station klart för avgång mot Malmö. - Foto 1945. 

Aktieteclfoingen gick långsamt, och den före
skrivna sista dagen för byggets igångsättande 

närmade sig oroväckande. För att inte konces
sionen skulle förverkas , byggde man strax innan 
fristen löpte ut en endast några meter lång ban
vall från Genarps station österut. Så var ban
bygget påbörjat inom föreskriven tid. Anskaffan
det av erforderligt kapital drog ytterligare ut på 
tiden , och koncessionsinnehavarna fick snart ett 

nytt problem. Det visade sig nu omöjligt att ta 
banan färdig och upplåten för trafik inom den 
föreskrivna tiden. Efter ansökan hos Kungl. Maj :t 
förlängdes fristen till den 1 april 1902, och det 
mödosamma arbetet med finansieringen fortsatte 
utan resultat. Under tiden hade Olof Brunius 
inträtt som koncessionsinnehavare i Birger Welin

ders ställe. 
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Ingenting hände förrän i början av 1902 ett par 
månader innan den nya fristen för banans färdig
ställande löpte ut. Då inleddes en ny fas i ban

bygget. I en skrivelse till landskansliet i Malmö 
meddelade nu greve Nils Brahe på Krageholm, 
kammarherre Gustaf Coyet på Torup, greve 
Adolf Piper på Snogeholm, disponent Sture 
Kemner i Ystad och hovrättsnotarien Reinhold 
Bendz i Malmö, att de önskade bilda ett aktie
bolag för att bygga järnvägen Genarp-Ystad, 

sedan koncessionen övertagits. Coyet var ledamot 
i styrelsen för MGJ. I december 1902 inbjöd de 
aktietecknarna i projektet till ett möte i Ystad. 

Ett år efter den första skrivelsen inlämnades i 
mars 1903 till landskansliet i Malmö stiftelseur
kund för Malmö-Genarp-Ystads Jernvägsaktie

bolag (MGYJ). Urkunden var undertecknad för
utom av de redan nämnda Gustaf Coyet, Sture 



Kemner och Reinhold Bendz också av grosshand
lande Gerdt Swedmark, kritbruksägare Einar 

Hörstedt och fabrikör Axel Richter, alla tre i 
Malmö och ledamöter av styrelsen för MGJ, och 
av ytterligare fem personer utanför Malmö, där

ibland grosshandlande Gustaf Westrell i Ystad 
och lantbrukare Nils Pehrsson i Stridsmölla i 
Hyby socken, den senare var också ledamot av 

styrelsen för MGJ. 
Enligt bolagsordningen skulle aktiekapitalet 

uppgå till lägst 725 000 och högst 2 175 000 
kronor. Ändamålet var både att bygga bandelen 
Genarp-Ystad och att förvärva Malmö-Genarps 
järnväg och dessutom att eventuellt bygga en eller 
flera bibanor. Koncessionen för sträckan Genarp
y stad övergick till bolaget, och fristen för öppnad 
trafik var utsträckt till den 1 januari 1904. För att 

ta nödvändigt andrum ansökte det nybildade 
bolaget samtidigt om ytterligare förlängning av 
denna frist. Enligt beslut av Kungl. Maj:t ut
sträcktes fristen till den I december 1906. 

Med dessa premisser inledde bolaget genast 
arbetet med anbud och finansiering. Den danska 
järnvägsbyggnadsfirman Madsen, Winkel & 

Werner i Köpenhamn erbjöd sig att bygga banan 

Genarp-Ystad till en kostnad av 2 500 000 kro
nor, varav 2 225 000 kronor för det egentliga 
byggnadsarbetet och 275 000 kronor för mark
lösen och expropriationskostnad. Anbudet inne
höll vissa ekonomiska garantier och ansågs för
delaktigt. Det erforderliga beloppet beräknade 
bolaget kunna anskaffa dels genom försäljning av 
aktier för I 500 000 kronor och dels genom ett 
5% obligationslån på 1 000 000 kronor i Kjöben
havns Handelsbank, för vilket lån den danska 
byggnadsfirman förklarade sig stå som garant. 
Aktieteckningen skulle fördela sig på följande 

sätt: 400 000 kronor från landskommuner och 
enskilda, 660 000 kronor från byggnadsfirman 
Madsen, Winkel & Werner, 300 000 kronor från 
Malmö stad och 140 000 kronor från Ystads stad 
eller sammanlagt I 500 000 kronor. 3 

Bolagsstiftarna vände sig april 1903 till 
Malmö stadsfullmäktige med anhållan "att 
Malmö stad i det tillämnade bolaget tecknar 
aktier för ett belopp af kronor 300 000." Ärendet 

upptogs som egen motion av stadsfullmäktigeleda
moten Daniel Hjorth , som också var ordförande i 
styrelsen för MGJ och verkställande direktör i 
detta järnvägsbolag. Vid sitt sammanträde den 17 
april beslöt stadsfullmäktige att överlämna bola
gets anhållan om aktieteckning till drätselkam
maren för yttrande. 3 

I sitt yttrande framhöll drätselkammaren: " Då 
det torde kunna antagas, att ifrågavarande jern
vägsföretag kan i viss mån bereda Malmö fördelar 
genom ökat handelsområde, anser drätselkam
maren, att staden bör gifva företaget något under
stöd. I beaktande af den mindre bördiga trakt, 
som den föreslagna jernvägen åtminstone delvis 

skulle komma att genomlöpa, och dels den om
ständigheten att jernvägarne åt Ystad och Tome
lilla ligga på ett afstånd vexlande mellan endast 
ca 6-12 km från den föreslagna sträckningen för 
den nya jernvägen, lärer det emellertid kunna 
antagas, att trafiken under flera år icke blir vinst
gifvande, så att skälig ränta kan erhållas å det 

aktiekapital , som nedlägges i företaget' '. Med 
hänsyn härtill ansåg sig drätselkammaren inte 
kunna tillstyrka aktieteckning i av bolaget önskad 
storlek. Drätselkammaren föreslog i stället hälf
ten, 150 000 kronor, förutsatt att Ystads stad, där 
bolaget ansökt om 140 000 kronor, beviljade 
minst hälften dvs 70 000 kronor. 4 

Vid sammanträde den 26 maj beslöt stadsfull
mäktige i enlighet med drätselkammarens förslag, 
"att Malmö stad skall teckna aktier för 150 000 

kronor uti ett aktiebolag, med benämning 
Malmö-Genarp-Ystads Jernvägsaktiebolag, hvil
ket skall hafva till hufvudsakligt ändamål att 
anlägga jernväg från Genarp till Ystad för fort

sättning af jernvägslinjen Malmö-Genarp, dock 
under förutsättning att för staden Ystad verk-
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ställes en aktieteckning i samma bolag för ett 
belopp af minst 70 000 kronor". 4 

Bland ledamöterna i Malmö stadsfullmäktige 
höjdes flera röster emot aktieteckningen i MGYJ. 
Konsul Johan Henrik Dieden och disponent R.F. 
Berg, den sk Limhamnskungen, var båda negativt 
inställda till aktieteckning och menade, att järn
vägsprojektet var svagt underbyggt. Dieden be
farade att två parallella järnvägar inte skulle bära 
sig, medan Berg var särskilt kritisk mot den 
danska järnvägsbyggnadsfirmans aktiepost på 
660 000 kronor, som han uppfattade som entrep
renörens vinst. Daniel Hjort androg till försvar att 
den danska firmans anbud låg 250 000 kronor 
under de andra, och att det därmed var klart för
delaktigast, det var dessutom mycket svårt att 
driva upp svenska järnvägsentreprenörer. Stadens 
representant i Malmö-Tomelilla Järnvägsaktie
bolag, vice häradshövdingen Per Bendz, ställde sig 
tveksam till stöd åt det nya bolaget med tanke på 
eventuell konkurrens med Tomelillabanan. Där- Major Anders Nilsson, stadsingenjör i Malmö. 

emot yrkade lektor Edward Lindahl på att Malmö 
stad skulle teckna aktier i MGYJ för hela det 
önskade beloppet 300 000 kronor, och redaktör 
August Nilsson menade, att det var futtigt, om 
järnvägen för alltid skulle ha Genarp som slut

station. 5 

Efter framställning från bolagsstiftarna beslöt 
Ystads stadsfullmäktige den 17 december 1903 
efter olika turer att teckna aktier i MGYJ för 
70 000 kronor och att sälja önskad mark för järn
vägsprojektet. 6 Genarpsbanans ändstation i Ystad 
skapade vissa problem i stadsplanen och utlöste 
oenighet bland stadens beslutsfattare. Omsider 
kunde emellertid stadsingenjören i Malmö, major 

Anders Nilsson, presentera ett acceptabelt stads
planeförslag, där den nya järnvägen inleddes från 
nordväst och fick bangård och eget stationshus 
Ystads Norra intill Norreport. 

Finansieringen av järnvägsprojektet gick trögt, 
och trots bidragen från Malmö och Ystad sak
nades ännu inemot en tredjedel av bolagsord-
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ningens minimikapital på 725 000 kronor. Först i 
sista stund inför den konstituerande bolagsstäm
man den 27 januari 1904 lyckades man anskaffa 
det resterande beloppet. 

Enligt bolagsstiftarna var järnvägsprojektet 
sammankopplat med förvärv av MGJ så att hela 
sträckan Malmö-Genarp-Ystad skulle kunna stå 
under samma ledning och ha samma förvaltning. 
Vid bolagsstämma i september 1904 var man 
också redo att besluta om inköp av MGJ. Köpe

skillingen var 1 539 000 kronor. Det stod emeller
tid klart, att MGYJ ännu saknade det nödvändiga 
kapitalet för inköpet av MGJ och byggandet av 
förlängningen Genarp-Ystad, och att en ökad 
aktieteckning och upplåning därför var nöd
vändig. 

Samtidigt hade MGJ nu förbättrat sina drifts
resultat och uppvisade vinst för 1903 och 1904. 



Stationshuset i Genarp, ändpunkt för MGJ 1894-1948. - Foto 1947. 

Med utdelning på aktierna bortföll argumenten 
· för en förlängning av banan. Inom aktieägarna 

uppstod nu en maktkamp mellan dem, som öns
kade sälja till MGYJ och bygga en förlängning 
till Ystad, och dem, som ville fortsätta med 
driften som tidigare. Bland aktieägarna tillhörde 
baningenjören Olof Brunius den falang, som före
språkade en försäljning till MGYJ och en förläng
ning till Ystad. Han hade ju själv en gång utstakat 
och kostnads beräknat sträckan Genarp-Y stad. 

När han mot slutet av I 905 plötsligt sålde sin 
aktiepost i MGJ, förlorade denna falang inom 
aktieägarna majoriteten, och en försäljning till 
MGYJ omöjliggjordes. Det kan spekuleras kring 
frågan varför Brunius oväntat sålde sin aktiepost i 
MGJ. Var det för att kunna satsa på ett annat 

järnvägsprojekt, som fångat hans intresse eller för 
att han bedömde framtiden för det ekonomiskt 
svagt baserade MGYJ-projektet som alltför oviss? 
Brunius avled i december I 905 kort efter aktie
försäljningen. 

Under tiden hade också gapet hunnit öka 
mellan byggnadskostnader och av MGYJ dispone
rat kapital , och det stod klart, att banprojektet 
inte kunde realiseras före koncessionstidens 
utgång den I december I 906 . Mot denna bak
grund beslöt därför bolagsstämman för MGYJ i 
juli 1906 att bolaget skulle upplösas och träda i 
likvidation. Mot en ersättning av 3000 kronor 
skulle koncessionen överlåtas på styrelsen för 
MGJ. Beslutsamhetens en gång så friska hy hade 
gått över i eftertankens kranka blekhet. Ännu en 
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gång hade de ekonomiska resurserna bestämt 
Genarp som slutstation, och så förblev det till den 
8 maj 1948, då MGJ efter femtiofyra år upphörde 

NOTER: 
1 Civildepartementets samlingar, koncessionshand

lingar, 134/ 1897, RA 
2 Ystads stadsfullmäktiges prot. 1900 bihang nr 12 
3 Malmö stadsfullmäktiges prot. 1903 17/4 § 67, 

bihang nr 39 
4 Malmö stadsfullmäktiges prot. 1903 26/5 § 77 , 

bihang nr 44 
5 SDS 1903 2515 och SDS 1903 27/5 
6 Ystads stadsfullmäktiges prot. 1903 nr 87 och 103 

samt bihang nr 61 
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med driften . MGJ förblev på Skånes karta en kort 
banstump, som folkhumorn kallade "blindtarms
banan ". 
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Medlemsinf ormation 

Höstutfard 
Föreningens höstutfärd har planerats till lördagen den 8 oktober. 

Avfärd sker klockan 13.00 från Malmö Museers parkeringsplats. Borgeby slott, Klörupshäktet, 
Kalkugnarna i Smyge, Östra Torp samt Trelleborgs museum avses besökas. 

Kaffe kommer att serveras på Östra Grevie folkhögskola under återfärden mot Malmö. Återkomst ca 
17.30 

Pris för höstutfärden inklusive bussbiljetter, kaffe och entreavgifter är 70:- kronor. 

Föreningsafinar under hösten 
Medeltid i Malmö 
I serien av föredrag kring och presentation av Malmö Stadsarkivs samlingar hade planerats 2 kvällar 
under hösten. 

Beslut om att flytta Stadsarkivet till nya lokaler på Kockumsområdet redan under våren 1989 har 
medfört att dessa planer flyttas framåt i tiden. 

Visning av medeltidsutställningen på Malmö Museer, presentation av aktuella utgrävningar inom 
Malmö kommun och orgelkonsert på medeltidsorgeln i Skovgaardssalen. 

Kaffe med dopp på restaurang Vega. 
Tid: 3 november kl 19.00 Malmö Museer, Malmöhus. 

J aques W erup 
Överenskommelse har gjorts med författaren Jaques Werup om en musikalisk Malmö-miljöafton någon 
kväll under september eller oktober månad. Beträffande tid och plats se kommande nummer. 

Lokalhistoriska kurser 
Som tidigare meddelats har arbetsutskottet i samarbete med studieförbundet Vuxenskolan planerat en 
lokalhistorisk kursverksamhet till hösten. Studieprogrammet skall omfatta minst 15 studietimmar och 
fördelas enligt tidsschema på anmälningsblanketten. 

Två olika kursämnen har skisserats: "Försvenskningstiden " och "Interiörer och boende i Malmö". 
Prel. anmälningar kan ges till föreningens sekreterare på nedanstående svarsblankett 
För att genomföra kurserna krävs nämligen ett visst antal anmälda till varje kurs, p g a gällande 

regler för kursversamhetsbidrag. 
Närmare information översändes till anmälda deltagare under september månad. 
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Jag anmäler mig till följande lokalhistoriska kurs 

1. "Försvenskningstiden" .......... ... ....... ..... .. .... .. .. .. .. ...... ..... ... ......... .... ............. .. ..... ... ..... ... . . 

2. "Interiörer och boende" ... ........ ............. ...... ... .. ... .. ...... .... ......... ... ...... .. ..... .. .. .... ........... .. . 

Preliminär tidsplan för kurs 1 

3 okt, 14-15 okt, 31okt, I1 -12 nov och 21 nov. 2-3 timmar per dag. 

Kurs 2 
10 okt, 21-22 okt, 7 nov , I 8-19 nov och 28 nov. 2-3 timmar per dag. 

Ev. synpunkter på tider .... ... ... ......... .. .. ...... ... .... ..... ... ......... ..... ..... ....... ..... ........ .......... ..... ... . 

Anmälan insändes senast 1988 .07 .0 I. 

Namn: ... ...... .. ....... ..... .... ... .... ...... .... ... .. ............. .... .... ..... ... .. ...... .... A ntal pers: 

Adress: ..... .. .. .. ..... .. . . . . ... .. ... . . . .... ... . ...... . .... . . ..... .. . .. . . .. .... .... ........... ...... .. .... . . . ..... . .. .. . .. . . . .. . .. .... . 

Telefon . .. ... . ..... ... . . ... .... .............. .... .. .. .......... ... . . .. .. .. ... ... . .. .. .. ....... . .. . .. .... . . . . ..... . ...... .... . . ..... . . . . 

Insändes till föreningens sekreterare: 

Bengt Berggren, Strandmarksvägen 7, 230 44 Bunkeflostrand. 
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"Den prostituerade slinkan Justitia" 
Om Axel Danielssons kamp mot överklassens domstolar 

AV KJELL Å MODEER 

En söndagmorgon i juli 1887 steg Axel Daniels

son i land i Malmö efter två dagars sjöresa från 

Stockholm. Axel var 24 år, journalist och förfat

tare . Han hade haft en maktkamp med Hjalmar 

Branting om vem som skulle bli huvudredaktör 

för tidningen Social-Demokraten, och hade be

slutat sig för att slå sig ned i Malmö och att där 

starta en tidning för folket. Han grundade tidning

en Arbetet. 

Malmö var vid den här tiden - för 100 år sedan 

- inne i en dramatisk förändringsprocess . Invånar

antalet hade ökat kraftigt till 45 .000. Staden 

växte, den höll på att bli en modern industristad, 

och där fanns många motsättningar. På ena sidan 

stod ett konservativt borgerskap, representerat av 

en handfull familjer med stort socialt och ekono

miskt inflytande. På andra sidan stod en snabbt 

växande grupp av småhantverkare, lägre tjänste

män och arbetare. Det var för den gruppen som 

Danielsson ville skapa en "verklig folktidning". 

Det behövdes ett pressorgan , som kunde föra 

arbetarnas talan mot en - som han sa - "fientlig 

överklasspress". Efter August Palms politiska 

väckelse i början av 1880-talet hade arbetarrörel

sen förlorat tempo. En anledning var att det 

saknades en "självständig arbetarpress" i Malmö. 

I september 1887 började tidningen Arbetet ut

komma. Den hade undertiteln "Organ för klass

medveten arbetarrörelse". I tidningen ville 

Danielsson kritiskt granska sin nya hemstad. Han 

ville gå Brandsyn, och uttryckte det så här: 

"Malmö är en stad som innesluter många bränn-

ämnen och mycket brännstotT. Den sociala grän

sen mellan fattig och rik är här uppdragen skar

pare än i de flesta andra städer. Storindustrin har 

urholkat marken under samhällsbyggnaden, 

sprickor i murarna, åska i luften , jäsning i 

sinnena" . 

Stadens domstol , Rådstugurätten i Malmö, blev 

den institution , som han först kom att rikta upp

märksamheten emot. Några månader innan Axel 

Danielsson kom till Malmö hade en av rådhus

rättens mera bemärkta ledamöter avlidit, 78 år 

gammal , Nils Herman Quiding. Under pseudo

nymen Nils Nilsson, Arbetskarl, hade han gett ut 

ett uppmärksammat arbete: " Slutliqvid med 

Sveriges Lag" . Det är en statsrättslig framställning 

med mycket kritiska synpunkter på samhällets 

institutioner. August Strindberg ansåg att 

Quidings arbete var "det snillrikaste som är 

skrivet i Europa sedan Rousseau". Quiding var 

mycket kritisk mot juristerna. De professionella 

domarna kallade han "ett högtidligt casus

knäckare-kollegi um ", och i hans utopiska värld 

betydde det mindre att domaren saknade juridiska 

kunskaper "ty kan icke vanligt sunt mennisko

förstånd begripa, huruvida en gerning är lagbrott 

eller icke, så må den anklagade gerna frias. Då vi 

veta att rätten i själva verket är nonsens och 

juridiken alltså en falsk vetenskap, är det inte 

klokt att uppamma jurister för samhällets fram

tida behov". I Quidings ögon var domstolarna ett 

instrument för de besittande klasserna; han ansåg, 

att "domstolen utgjorde överklass, den anklagade 

och publiken var underklassen". 
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Stortorget med rådhuset vid sekelskiftet 1900. Hästspårvagnen hade gjort sin entre i augusti 1887 och ersattes först 
1906 av elektriska spårvagnar. - Foto C.V. Roikjer. 

För Axel Danielsson blev Quidings utopier en 

viktig läsning, och under Arbetets första utgiv

ningsår framhöll han i flera sammanhang, att det 
var dåligt bevänt med likheten inför lagen. I dom

stolarna gynnade överklassen sina likar och miss

gynnade underklassen, det var Danielssons tes. 

Ett par exempel på brottmål som just då hade 

avgjorts av Rådhusrätten i Malmö kan ge en för

klaring till att Quiding och Danielsson var över

tygade om att man vid denna domstol tillämpade 

lagarna olika för olika grupper i samhället, så 

kallad klassj ustis. 

I januari 1886 dömde rådstugurätten frånskilda 

änkan Fredrika Holmström Pettersson till fyra 

månaders straffarbete för första resan stöld. Hon 

hade åtalats för några bagatellstölder, hon hade 
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aldrig tidigare stått inför rätta i ett brottmål, och 

hon förde själv sin talan inför domstolen. Rätten 
till offentlig försvarare fanns inte vid den här 

tiden, och hon hade omöjligt kunnat betala en 

försvarsadvokat. Hon bad att ta höra några vitt

nen i målet, men domstolen avgjorde målet utan 

att bemöta hennes hemställan. Men från häktet 

besvärade sig Fredrika, och Hovrätten över Skåne 

och Blekinge, då placerad i Kristianstad, återför

visade målet till Rådhusrätten, och Fredrika fick 

sina vittnen avhörda. Hon blev visserligen inte 

frikänd, men straffet nedsattes till tre månaders 

straffarbete. Det viktiga i detta mål var emellertid 

att Rådhusrätten inte lyssnade på Fredrikas rop 
på "likhet inför lagen". De ansåg sig beredda att 

avgöra hennes mål utan att tillmötesgå hennes 

önskan att försöka styrka sin oskuld. 



I november 1887 dök oväntat ett annat brott

mål upp i uppropslistorna vid Rådhusrättens 

andra avdelning. Stadens fängelsedirektör Pontus 

Lagerberg stod åtalad för förskingring tillsammans 

med en fängelsevaktmästare. I ett anonymt med

delande till fangvårdsstyrelsen i Stockholm hade 

man fäst uppmärksamheten på att direktören och 

vaktmästaren vid Malmö länsfängelse "på allt 
annat än ärligt sätt förvaltade den inkomst som 

blir av fangarnas arbeten". Under flera år hade 

fangarna sytt säckar. . Enligt ett avtal mellan 

Lagerberg och Malmö stora valskvarn AB såldes 

de för 3,5 öre styck. Lagerberg hade bara redo

visat 2,5 öre och för egen del behållit 1 öre per 

säck. På detta sätt hade nära 5.000 kronor kom
mit att undanhållas redovisning. 

Axel Danielsson fick ett utmärkt exempel på 

klassjustis redan när stämningsansökan blev 

offentlig. I Arbetet skrev han: "Fängelsedirektören 

Lagerberg har riktigt förstått yrket. Han har stulit 

från de allra fattigaste i . samhället, från sina 

fangar. Man måste vara genialisk för att komma 

på en sådan ide, och det skall mer än vanligt 

bondförstånd till att utföra den". Pontus Lager
berg döptes i Arbetet till "Pontus Lurifax" och 

rättegången hårdbevakades av tidningen . Daniels

sons brandsyn av samhället resulterade nu i vad 

som kallades "Stortvätten på cellfängelset". 

Danielsson ville visa, att juristerna, de som borde 

gå i bräschen för likhet inför lagen, helt hade 

försvurit sig åt överklassens intressen . Det gällde 

domare såväl som advokater. Han undrade vilken 

uppgift advokaterna egentligen hade här i världen. 

Han såg en förklaring varför de hade ökat i antal 

i samma mån som antalet brott inom överklassen 

hade mångdubblats . Advokaterna lydde naturligt

vis under lagen om tillgång och efterfrågan, "de 

som alla andra köpbara varor" , skrev han. 
Kaptenen Pontus Lagerbergs försvarsadvokat 

var en av Malmös mest kända advokater, vice 

häradshövdingen Christian Henrik Loven. Han 

var en av de två första advokaterna i Malmö som 

Axel Danielsson, här fotograferad under den s k åtals
perioden. 

var ledamöter av det nygrundade Sveriges 

Advokatsamfund, så i Loven hade Lagerberg fatt 

ett mycket kompetent ombud. Detta tvingades 

också Axel Danielsson erkänna. Loven var, skrev 

han, "den främste och yrkesskickligaste bland 

tvättmadamerna" i "Stortvätten på cellfängelset". 

Loven var en mästare i "advokatyr och lagvräng

ning". Den bagatellartade brottsliga gärningen 

borde man enligt Lovens plädering, inte kunna 

lägga till "grund för en persons störtande från en 

ansedd samhällsställning". Och Axel Danielsson 

kommenterade: "Detta betyder då det översättes 

från det finfina advokatspråket till vanligt folks 

språk att en fängelsedirektör står över lagen". Den 

ansedda sarrihällsställningen anfördes som ett 
ursäktande argument. 
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Under veckans lopp. 

Prostituerade !llinkan Ju. 
•titia, som tör alltid sålt sig åt man i 
•ansedda samhällsställningar>, afsluta
de i torsdags sin oblyga kärlekshan<lel 
med fängelsedirektör La9erber9, hvi1ken 
denna dag fick sin dom af den hulda 
skökan. Domen lydde på 6 månaders 
tjänstledighet och det stnlnas åter· 
ställande till staten. Låtom oss ut
förligare höra den skönl\8 ljufva språk 
till tången. 

Det är utredt, att under Il.ren 1882-
1885 efter aftal mellan L1gerberg och 
Malmö stora valsqvarnsaktitbolag Il. länsfäu
g~lset förfärdigats siickar, för hvilka nämnda 
bolag till J,agerberg erlagt betalning med 
3 1/ , öre för hvarj~ säck, samt att Lagerberg 
hvilken i sin egenskap af direktör för fän
gelset haft till tjenstÄliggaude att ombea!!rja 
arbetets utförande ocb. för inkomsten deraf 
redovisa, uti redogörelsen för arbetet uppta
git endast 2 ' /, öre samt för egen del be
hll.llit öfvcrskutande 1 öre för hvarje säck 
eller sammanlagdt 4,704 kr 8 öre; 

och ehuru berörda arbete mll.ste anses 
hafva bli fvit utfördt Il. nämnde bolags och 
ej Il. Lagerbergs eget förlag, samt Lager
berg vid all.dant förbli.Ilande haft skyldighet 
redovisa hela arbetsinkomsten; 

likväl och som med hänsyn till ofull
st ändigheten i de föreskrifter, som af kg!. 
fll.ngvll.rdsstyrelsen fionas meddelade rörande 
direktörens ställrJng i arseende å de af fll.n
garne utförda arbeten och inkomsten deraf, 
samt i betraktande af de omständigheter, 
som varit förbundna med Lagerbergs förfa
rande, uppenbart är, att Lagei berg handlat 
utan afsigt att orättmätigt komma i besitt
ning af ifrågavaracde medel; 

alltBll och då fogerberg nti förevarande 
b änseende icke kan svårare anses än ellsom 
de<J. der visat oförstånd i sin tjensteutöf
nlng, 

pröfvar r ll.dhusrätten jemlikt 2~ kap. 
1 7 § strafflagen rättvist döma Lagerberg 
för Lvad honom ligget· Ull last att mista 
sin lnnehafvande direktörsbefattning pil sex 
mlnader ; 

hv;irjemte rädhusrätten förpligtar Lager
berg att till kg! fång vårdsstyrelsen för ue
höri(: fördelning utgifva omförmälta belopp 
4,704 kr. 8 öre ; 

kommande vid denna ut.gllng Lagerberg 
11tt genast pll fri fot försättas. 

Artikeln om den "Prostituerade slinkan Justitia' ', införd 
i Arbetet den 26 november 1887 , renderade Danielsson 
två månaders fängelse. 
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Den ut! m3.let gjorda framställning om 
ersättning f!lr den kostnad, kronan tär vid
kännas I vlkarlatersättning noder den tid 
Lagerberg är från tjenstgöring afstängd lem· 
nae utan afseende. 

Vidkommande åtalet mot R ockström, så 
enär mot honom intet förekommit, som kan 
till ansvar föranleda, varda de mot honom 
framstälda ansvara- cch ersät.tningspåstllen
dena ogillade. 

Denna dom är ett slag i an
sigtet på alt hvad rätt och rätt
visa heter. Hvem tviflar efter 
detta på våra domstolars kor
ruption! Det allmänna rätts
medvetandet hade redan dömt 
kapten Lagerberg som tjut och 
förfalskare. Nu kommer rätten 
och nästan helt och hållet fri
känner honom. Han hade hand
lat af "oförstånd"! Hvilken elän
dig motivering, hvilket hän mot 
rättvisan, mot massornas rätts
känsla ! Om rätten rent ut för
kunnat, au han icke kunde däm
mas till simpelt straffarbete där
för att han var fängelsedirektör 
och innehade en ansedd sam
hällsställning, så hade harmen 
ej varit så stor hos folket. Men 
detta hyckleri, detta försök att 
ge den uppenbaraste väld ett 
sken af rättvisa är vidrigt. Upp, 
därför, Malmö arbetare, och sät
ten er till doms öfver domarena! 
lnfinnen eder i massa till det 
offentliga möte, som socialde
mokratiska föreningen enligt om
stående annons sammankallar 
om söndag! Det gäller att af
göra där, hur man skall bestäm
ma skilnaden mellan brott och 

, "oförstånd". 



Domstolen följde också Lovens argumentation. 

sitt utslag konstaterade man, att "Lagerberg 

handlat utan avsikt att orättmätigt komma i 

besittning av ifrågavarande medel". Detta var, 

dundrade Danielsson, klassjustis. I Arbetet skrev 

han "Prostituterade slinkan Justitia , som för alltid 

sålt sig åt män i 'ansedda samhällsställningar', 

avslutade i torsdags sin oblyga kärlekshandel med 

fängelsedirektör Lagerberg, vilken denna dag fick 

sin dom av den hulda skökan. Domen lydde på 6 

månaders tjänstledighet (suspension) och det 

stulnas återställande till staten". Detta var ett slag 

i ansiktet på allt vad rätt och rättvisa heter, skrev 

Danielsson. Det var ett hån mot "massornas 

rättskänsla". Han kallade till ett offentligt möte 

för att där avgöra hur man skulle bestämma skill

naden mellan brott och 'oförstånd', och han skrev 

provocerande ledare , där han gjorde klart att från 

hans sida skulle allt göras "för att fa Kapten 

Lagerbergs domare brännmärkta". 

När Magistraten i Malmö till landshövdinge

ämbetet ingav sin femårsberättelse för åren 1886 

till 1890 summerades Axel Danielssons insatser 

under perioden. Genom tidningen Arbetet hade 

"början till socialismens mera anmärkningsvärda 

utbredande i Malmö" ägt rum. Vidare anförde 

man: "De angrepp tidningen alltifrån sin början 

riktat mot det bestående ådrog den under de två 

första åren flera kvarstadsbeläggningar och dess 

redaktör mer än årslångt fängelse. Utan hinder 

härav eller kanske snarare delvis en följd därav , 

emedan intet medel till agitation föraktades, till

vunno sig socialismens ideer så småningom allt 

flera anhängare". 

" Rättvisan i Malmö slipar sitt svärd" kunde 

man läsa som rubrik i Arbetet den 10 december 

1887. Stadsfiskalen Nils Aschan hade fatt justitie

kanslerns uppdrag att väcka åtal mot Axel 

Danielsson för hans artikel om "den prostituerade 

slinkan Justitia". De domare , som hade haft 

befattning med det Lagerbergska målet, hade en

ligt åklagaren smädats grovt, och nu skulle 

Danielsson ställas till ansvar inför den domstol 

som han hade smädat. För Danielsson blev det 

Lagerbergska målet just det paradexempel som 

han ville ha för att bevisa "att våra domstolar äro 

medel i den härskande klassens hand, icke orga

ner för ett obefintligt allmänt rättsmedvetande" . 

För att - som han uttryckte det - "gå nyfiken

heten till mötes" hos sin läsekrets tryckte han om 

den åta lade artikeln i tidningen. Hans agitatoriska 

sinne måste ha tillfredsställts vid tanken på att 

han nu var stämd inför den domstol som han 

hade kränkt, och att han riskerade straff i det 

fängelse , vars direktör han hade smädat. 

Men Danielsson nöjde sig inte med att väcka 

opinion genom tidningen Arbetet. Han kallade 

också sa mman sina sympatisörer till " massmöte 

och opinionsyttring". Här höll den åtalade redak

tören föredrag över ämnet "Huru rättvisan i 

Malmö slipar sitt svärd eller den Lagerbergska 

saken i nytt skede och ny belysning". Åklagaren, 

stadsfiskalen Aschan infann sig vid mötet och 

väckte omedelbart efteråt nytt åtal mot Daniels

son för att han " hånat och förlöjligat" rådhus

rättens behandling av målet, och för att han sagt 

att rätten över det åtalet fällt en vrång och orätt

vis dom. 

Lagom till julen 1887 kunde Danielsson med

dela sin läsekrets, att åklagaren hade gripits av 

"åtalsraseri" . Herr Aschans julklapp till honom 

var ett tredje åtal, den här gången bl a för att han 

återinfört den först åtalade artikeln och för ett par 

kommenterande artiklar till den Lagerbergska 

domen . 

På julafton ställdes Axel Danielsson inför rätta 

i de två första målen . För honom var detta till

fälle en viktig händelse i klasskampens historia. 

Domstolen utgjorde överklass, den anklagade och 

åhörarna i tingssalen var underklassen . Han glad

de sig åt, att rättssalen denna julafton "var fylld 

av en publik, som företedde en helt olika syn mot 

det vanliga domstolsslöddret, som bildade 'all

mänhet' i fylleri- och slagsmål - synen nämligen 
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av en utvald skara av klassmedvetna arbetare". 

En liten parentes: I sin affekterade journalistik 

beskrev redaktören Danielsson "slagsmål" som 

ett slags mål, han avsåg givetvis mål om miss

handel. 
De två åtal , som Danielsson hade ställts inför 

rätta för, var inte ovanliga i den tidens Sverige. 

När socialisterna av olika schatteringar började 

artikulera sina krav på förändringar av det sven

ska samhället genom tidningsartiklar och opi

nionsmöten mötte statsmakten de revolutionära 
krafterna bl a genom yttrandefrihets- och tryck

frihetsmål. Yttrandefrihetsmålen avgjordes av den 

kollegialt sammansatta rådstugurätten. I tryckfri

hetsmålen däremot avgjordes skuldfrågan först av 

en jury och vid fällande utslag fastställde dom

stolen därefter straffet. De tre stämningarna mot 

Danielsson avgjordes alltså genom två helt skilda 

rättsliga förfaranden . 

I yttrandefrihetsmålet pläderade Axel Daniels

son själv för sin sak. Han framhöll , att han hade 
brännmärkt men inte smädat domarna . "Man 

kunde nämligen brännmärka en person av rätts

känsla, men det behövde icke vara av arghet. 

Smädelse kunde däremot icke ske av rättskänsla" . 

Han ansåg att vem som helst ägde rätt att yttra 

sig om en fälld dom - och det också i ironiska 

vändningar - bara man icke därmed hade för 

avsikt att förklena eller smäda någon personligen . 

I enlighet med sin politiska övertygelse gjorde han 
en distinktion mellan vad han kallade "de kor

rumperade institutionerna'', och de personer som 

förvaltade ämbetena. Rådstugurätten biföll i sitt 

utslag också endast delvis åklagarens yrkanden . 

Danielsson kände ju inte domarna, då kunde han 

ju icke heller - som han själv uttrycket det -

"hysa något agg emot dem till dess person". 

Däremot dömdes han till sex månaders fängelse 

för att han "under synnerligen försvårande om

ständigheter talat smädligen emot Rådstugu

rättens ledamöter för deras ämbetsutövning". I 

Arbetet redovisade han stämningen i rättssalen då 
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rättens utslag lästes upp. Borgmästaren läste 

"med samma ton och ansiktsuttryck, som den 

vilken vet att han endast har polismaktens när

varo att tacka för det dödslugn , som omgiver 

honom". Det mummel , som hördes från åhörarna 

i "den heliga domssalen ", innehöll samma bud

skap som de dånande hurrarop som kom Daniels

son till del när han steg ut på Stortorget. 

De båda tryckfrihetsmålen togs därefter upp till 

ny behandling. Vid valet av juryledamöter hade 

domstolen , åklagaren och den tilltalade förslags

rätt. Danielsson önskade, att August Strindberg 
skulle bli en av hans jurymän, och Danielssons 

fästmö Elma Sundquist, lär också ha rest över till 

Köpenhamn, där Strindberg då vistades, och bett 

författaren att ställa sig till förfogande för detta 

uppdrag. Men Strindberg tackade nej. Han före

slog då Hjalmar Branting, som dock blev jävad av 

åklagaren . När rättens utslag meddelades hade 

Axel Danielsson dömts till två månaders fängelse 

(i första målet) och till fyra månaders fängelse (i 

det andra). Totalt hade han nu dragit på sig ett 

års fängelse, ett straff som han bittert jämförde 

med den Lagerbergska suspensionsdomen. "Men 

ett års fängelse skadar varken Arbetet eller socia

lismen", avslutade han kamplystet. 

De tre målen fördes upp till Hovrätten över 
Skåne och Blekinge. Och den 17 april 1988 kom 

Arbetet ut med ett extranummer. Anledningen 

var att hovrätten i ett sammanhang hade med

delat utslag både i det Lagerbergksa målet och i 

Danielssons tre mål. Utslagen gav anledning till 

både tillfredsställelse och besvikelse från Daniels

sons sida. Hovrätten ändrade rådhusrättens utslag 

för Lagerberg. Hovrätten ansåg att han gjort sig 

skyldig till förskingring och dömde honom till 

avsättning, sex års straffarbete och "medborgerligt 

förtroende förlustigt för alltid" . I Danielssons 

egna mål fastställde hovrätten straffet i tryckfri

hetsmålen, men i ärekränkningsmålet nedsattes 

straffet från sex till fyra månader. "Vackert så att 



Till massmOte 
oeb opinionsyttring 

inbjuder urnlerteclmad söndagen den 11 December kl. 5 e. m. i Novilla 
stora sal, Stora Träclg·årdsgatan, 4 alla dem, hvilkas rättskänsla skall 

kränkas af att man ämnar blidka fängelsedirektör J.ag·erberg·s vrede mot 

tidningen "Arbetet" genom att Uigga redaktören honom till en fotapall, 

eller med andra ord öfverlemna honom till herr Lag·erbergs särskilda 

åd 0 0 0 d v r pa nagra mana er. 

Föredrag hålles af den anklag·ade öfver ämnet: 

rättvisan 1 Malmö slipar sitt svärd "Huru 
eller den Lagerbergska saken nytt skede 

och ny belysning !" 
En inträdesafgift af 15 öre uppbäres. Uppstår något öfverskott, 

sedan omkostnaderna för lokal och annonsering bestridts, kommer detta 

att med mötets bifall användas som bidrag till rättegångsomkostnaderna. 

Axel Danielsson. 
Järnarbetarefackföreningens ARBETARE! FAGKFÖRENINSGMEDLEMMAR ! medlemmar kalla• hilrruetl 1 ill ordinarie geue. 

ralförsamllng •öndagen •len Il December kl. 
half 2 e. m. ä Olivenborg Faroning•gatan nr 8. En hvar medlem af nll.gou fackförening 1 Malmö kan blifva delegare I den af Ar-

Obs. I l\foten mangrant för vigtig& frågors betsmännens fackförening Inrättade 
afgörande. De trl!.nvar.nde fA 11.tnöja sig med 
de närvarandes beslut. Konsumtionshandeln, 

Majorsgatan 15. 
Styrelsen. 

Malmö Arbetsmanna- Vilkoret för d"legareskap är tösen af en andel a 6 kronor, som Inbetalas under 

f kf .. . . kkassa loppet af 3 mhader. ac orem~gs SIU . Närmar• upplysningar meddelas I butiken, Majorsgatan 15. 
sammanträder Il. Ohvenborg, l.iromngsgatan 8, Obs I När tvi kronor af andelen Inbetalats ege1 rätt att mot kontant betalning 
•öndagen don 11 December kl. balf 2 e. m. för handla I boden· Styrelsen. 
upphörd samt styrelseval. 

I Arbetet den 10 december 1887 inbjöd Axel Danielsson till ett opinionsmöte rörande "Lagerbergs-affären". Det 
föredrag Danielsson därvid höll ansåg rådstugurätten i Malmö så ärekränkande, att den därför utdömde ett halvt å rs 
fängelsestraff. 
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Extranummer af 

rbetet. 
De:n. 17 April 1888. 

Hofi1ätlens utslag i Lagerbergska 
saken och målen mot redak· 

tö ren af "Arbetet". 
I dag har hofrAtten lltver SkAne och Blekinge afkunnat ntslag i La

gerbergska saken och mlilen mot redaktör Axel Daniebson. 

Med upphifvande af Malmö Rädstufvuril.tts utslag, enligt hvilket fil.u· 

gelsedlrektören Lagerberg dllmdes till sex månaders suspension samt de f'llr· 

snillade medlens äterblirdande, har hofril.tten dömt Lagerberg jemnlikt 25 

kap. 12 och 22 paragraferna strafflagen till atsäUnln~ från fänael• 
sedlrektörstJänsten9 stralfarbete I sex år och med 
borgerlia-t förtroende förlustig tör alltid. 

I mAien mot redaktören af ".Ä.rbetet" har hofr&tten 

f aststält rådhusrättens utslag i tryckfrihetsmålen, 
men nedsatt straffet för smädelserna på det cffent
liga mötet i Novilla till fyra månader. 

Llls vidare torsdagsnnmret af "Arbetet", dil.r dessa utslag blifva utfllr· 
ligt BkArskädadel 

Arbetets extranummer den 17 april 1888 i anledning av Hovrättens utslag. 



den prutade av två månader. Det är en vink åt 

högsta domstolen att reducera det hela så långt 

som möjligt" , kommenterade han optimistiskt. 

Högsta domstolen kom dock inte att ändra 

bedömningen av de tre målen. I det Lagerbergska 

målet fastställde Högsta domstolen rådhusrättens 

utslag, och fängelsedirektören Lagerberg återgick i 

tjänst efter ett halvårs suspension. Men till 

Malmö cellfängelse kom han aldrig tillbaka. 

Direktörsstolen vid länsfängelset i Falun hade 

blivit ledig, och av begripliga skäl sökte han 

förflyttning dit. 

Under våren 1888 - medan målet mot Daniels
son låg i Högsta Domstolen för avgörande -

väcktes fyra nya åtal mot honom. I samtliga fall 

åtalades han för hädelse. Maximistraffet för 

hädelse hade genom en lagändring 1887 sänkts 

från två års fängelse till böter eller fängelse i högst 

ett år. Därigenom fick man, enligt regeringen , en 

mera "användbar" hädelseparagraf, vilken ansågs 

behövlig för att man skulle kunna ingripa mot 

den antireligiösa propaganda som socialdemokra
ter och andra radikala grupper bedrev. 

För Axel Danielsson var emellertid åtalen mot 

honom en väg till framgång. Tidningen Arbetet 

gick allt bättre, och på några ta månader hade 

hans tidning blivit riksbekant, främst genom den 

uppmärksamhet som åtalen hade skapat. I de fyra 

hädelsemålen, av vilka tre avgjordes som tryckfri

hetsmål, dömdes han till sammanlagt tio måna

ders fängelse . Inom loppet av ett halvår hade han 

av Rådstugurätten i Malmö dömts till 22 måna

ders fängelse och 500 kronor i böter. Sedan 

Högsta domstolen hade fastställt hovrättens utslag 

infann sig en poliskonstapel samma kväll , den 31 

juli , på tidningens redaktion med häktnings

ordern. Efter en avskedsfest med vännerna på 

värdshuset "Gröna katten" vandrade han till sam

mans med ett hundratal sympatisörer i sommar
kvällen ut till cellfängelset på slottet Malmöhus. 

Under 18 månader skötte han därefter tidningen 

Arbetets redaktion från cell 73 i länsfängelset. 

När Axel Danielsson i slutet av januari 1888 

talade inför Socialdemokratiska förbundet 
Stockholm var ''ämnet för hans föredrag " Rätts

väsendets hemlighet" . Han konstaterade då upp

givet, att "allt finge angripas i samhället utom 

rättsväsendet". Under hela denna sk åtalsperioden 

i Danielssons korta liv stod " kyrkans och rätt
visans män" i centrum för hans agitation. Han 

började sitt agitationsarbete med högt spända 

förväntningar. Som hans biograf Bengt Lidforss 

påpekat, kände Danielsson snart att han hade 

missräknat sig. "Avståndet mellan det borgerliga 

och socialistiska samhället var vida större än han 

en gång föreställt sig", skriver Lidforss . 

Axel Danielssons insatser i Malmö och hans 

reaktion mot den tidens rättsväsende är viktiga 

och intressanta exempel på den rättsliga föränd

ringsprocessen under 1880-talet i vårt land. När 

han i Arbetet började sin kritik av det dåtida 
Malmö skrev han: "Vi äro inga mordbrännare. Vi 

gå på brandsyn i samhällsbyggnaden". När han 

sedan konstaterat "Eldfångdheten i Malmö" - såg 

han säkert en vision i Internationalens ord: " Det 

dånar uti rättens kratrar, snart skall utbrottets 
timma slå". 
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KÄLLOR OCH LITTERATUR: 
Källmaterialet till rättegångarna mot Axel Danielsson 
återfinnes i både tryckt och otryckt material. Tryckfri
hetsmålen i Nytt Juridiskt Arkiv I, 1888, sid B 52 
(Utslag 11.7. , nrs 401 , 402, 403) och sid B 95 (Utslag 
19.11, nrs 715, 716, 717). I Malmö stadsarkiv bevaras 
handlingarna från handläggningen i Rådstugurätten. 
Andra avdelningens dombok och inneliggande hand
lingar 1887 , 1888 och 1895. I Hovrättens över Skåne 
och Blekinge arkiv bevaras protokoll och fiskaliska 
utslag från målens handläggning där 1888 och 1895. (De 
tre första målen avgjordes genom utslag 17.4.1888: Nrs 
2 , 3, 10 på A.AA:s divison. De tre senare avgjordes 
5.9.1888; Nrs 4, 5, 6 på C.G:s division. - Jfr preliminärt 
utslag 26.7.1888, 21.9 .1888 samt avgörande av från HD 
återförvisat mål 22 .2.1889 nr 2). 
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Bland använd litteratur om Axel Danielsson kan 
nämnas: 
Alvar Alsterda/, Brandsyn i samhället. Axel Danielsson 

1863-1899. Skrifter till Arbetets historia, 3. Malmö 
1963. 

C.N. Carleson, [Art.] Axel Danielsson. Svenskt Biogra
fiskt Lexikon , Bd 10, Sthlm 1931, s. 244-252. 

Johan Landby [sign. Janis], Axel Danielsson, Minnen 
och hågkomster. Malmö 1905. 

Bengt Lidforss, [utg.] Utval av Axel Danielssons skrifter 
med lefnadsteckning och karaktäristik. Malmö 1908. 

Per-Olov Zennström, Lucifer. En bok om Axel Daniels
son , Stockholm 1967. 

Jfr även Kjell Å Modeer, Axel Danielssons kamp mot 
överklassens domstolar. - Skåningar [utg. av Skånska 
Akademien] , Uddevalla 1986, s. 30 f. 



Dahlgrenska stiftelsen 
En etnologisk studie av enskild välgörenhet 

AV ANDERS FRANZEN 

Inledning 

Så länge del här på jorden finnes falliga och rika, 
komma de rätlsinniga bland dessa senare alltid 
alt känna del som sin oavvisliga plikl all hjälpa 
dem, som är sämre lo/lade. Så har nog varit 
ferhållandel i alla lider, men man kan med skäl 
säga, all aldrig tillforne har så myckel gjorls for 
alt på enskild väg avhjälpa nöden, som jusl i våra 
dagar (Quensel 1914:481). 

Så bedömde Elisabeth Quensel situationen på 

l 9 IO-talet1 men varför den enskilda filantropin 
var så stark just kring sekelskiftet ger hon emel-

.. : -.~':~~.:~~·=;r:;:~.i; 
- - ---=~~_;....... ;.-_;-

Dahlgrenska stiftelsen i Malmö. Arkitekt: A. Anderberg. 

lertid inte något svar på. Bland de många väl

görenhetsstiftelser som bildades vid denna tid var 

den Dahlgrenska stiftelsen störst i Malmö och på 

många sätt typisk för sin tid i fråga om bakgrund, 

rekrytering och förändring. Det är denna bostads

stiftelse som utgör grunden för dessa studier. 

Uppsatsen ingår i projektet Omsorgens kulturella 

organisation - en etnologisk studie av ideal och 

praxis inom socialvården 1920-1980, vilket 

genomförs vid etnologiska institutionen med 

Folklivsarkivet, Lund Universitet med fil dr 
Gunnar Alsmark som projektledare. 
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Dahlgrenska stiftelsen 

Stiftelsens ursprung 
Under hela 1800-talet vandrade en strid ström 
människor in till de lockande städerna, däribland 
Malmö. Man lämnade den strävsamma landsbyg
den och hoppades på bättre omständigheter i 

samhällena. Guldsmeden Gustaf Dahlgren till
hörde den lilla grupp som verkligen lyckades och 

skördade stora framgångar. 
År 1845 var han med och bildade Guldvaru

aktiebolaget G Dahlgren & Co. När han år 18 7 5 
dog vid 60 års ålder var han ungkarl och hade 
således inga barn som naturliga arvingar utan 
endast några syskon (Upmark 1943:544). 

Inledningen till Gustaf Dahlgrens testamente 
har dessa, något svulstiga ord: 

Som jag varit nog lycklig att genom flit och 
sparsamhet i ferening med egne fersakelser, hafva 
uppnått det mål, åt hvilket jag egnat hela min 
sträfvan i lifvet, eller alt kunna bidraga till lind
ring af medmänniskors nöd ... (Testamente 2016 
1875) 

Enligt testamentet skall samtliga efterlämnade 
tillgångar, förutom några mindre poster, tillfalla 

och för evärdliga tider tillhöra en fond benämnd 
"Dahlgrenska stiftelsen". Som testamentsexekutor 
och arrangör av stiftelsen utsågs regements
skrivaren Fredrik Nilsson och han förvaltade i 
början de efterlämnade ca 200000 kr. Donatorn 
själv hade alltså inte själv fastställt stiftelsens 
statuter utan de får tillskrivas Fredrik Nilsson. 
Man kan emellertid förmoda att de två haft 
många kontakter före Dahlgrens dödsfall, varför 
huvudlinjerna troligen var uppdragna av Dahl
gren på förhand . 

I sitt förslag till reglemente för stiftelsen skrev 
Fredrik Nilsson att när fonden uppgår till 500000 
kr och en arkitektspristävlan avgjorts så skulle det 
"uppföras en byggnad i vacker smakfull stil om 

två våningars höjd, helst i form av huvudbyggnad 
med därtill stöttande flyglar, lämplige att i en 
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ytterligare framtid tillbyggas när medel därtill 
kunna finnas" . Den skulle inrymma 48 bonings
rum och 23 kök, bönkapell , badrum, lägenhet för 
portvakt samt brygghus. Av husets boningsrum 

skulle ett användas till samlingsrum för stiftelsens 
direktion , tre rum och kök till bostad åt sysslo
mannen. Största delen av lägenheterna, 24 en
rummare, skulle förses med 12 kök och resten 
utgjordes av 10 lägenheter om två rum och kök. 
Sex av dessa sk familjelägenheter skulle upplåtas 
mot en lindrig hyra , medan man skulle bo avgifts

fritt i de andra rummen. 

Om vi lämnar föreskrifterna för byggnaden och 
stället ser på vem som kunde bli upptagen i 

stiftelsen, så fanns det en rad krav: man skulle 
vara "välfrejdad", har uppnått 50 års ålder, bott 
minst 10 år i Malmö och betalt sina skatter samt 
genom pension, understöd eller dylikt ha en in
komst på minst 400 kr per år. Till sist fick man 
inte tillhöra "den lägre arbetarklassen". Ett visst 
krav på självförsörjning var vanligt också i agrar
samhällets fattigstugor (Kjellman 1981 :25). 

Att utesluta de grupper som hade den lägsta 
standarden och statusen i samhället var inte unikt 
för Dahlgrenska stiftelsen. Tvärtom var denna 
stiftelse mer generös än många andra, då dessa 
ofta endast riktade sig till sk "pauvres honteux". 2 

Översatt från franskan betyder det blygsamma 
fattiga . I 1888 års upplaga av Nordiska Familje

bok ges två förklaringar: dels personer som lever i 

fattigdom men som blygs att söka hjälp och dels 
den vanligare betydelsen, personer som råkat i 
fattigdom efter att ha sett bättre dagar (Nordisk 
Familjebok 1888:918). "För att afhjelpa så 
beskaffad nöd har i alla tider den enskilda väl
görenheten varit synnerligen verksam". Denna 
verksamhet "skilja sig väsentligen från öfriga 

inrättningar af liknande slag, bl a derigenom att 



Parti af Rörsjön - Dahlgrcnska Stiftelsen 

Byggnadsställningarna runt huset, de tomma fönsteröppningarna och de kala träden daterar detta vykort till vintern 
1902-03 (Vykorsaffåren K Åkerman Malmö Museer). 

de uppställa särskilda fordringar i fråga om 

sökandenas samhällsställning mm" (a a :918). 

Varför mycket välgörenhet inte riktade sig till de 

allra fattigaste utan till andra kategorier disku

teras längre fram. 

I förslaget till reglemente skrev Fredrik Nilsson 

slutligen att det i bönkapellet minst en gång i 

månaden skulle hållas andaktsövningar. Att detta 

fortlevde in på 1970-talet, berättar en informant, 

och prästen kom från den mycket närbelägna S:t 
Pauli kyrka. 

Arbetet kommer i gång 
Fram emot sekelskiftet närmade sig fondens 

kapital det belopp som krävdes för att en byggnad 

skulle uppföras . Precis innan arkitekttävlingen 

ägde rum såg man över stadgarna och följande 

revidering gjordes: 

- Byggnaden skulle vara i tre i stället för två 

våningar dels därför att det skulle bli billigare och 

dels därför att stadsdelen i övrigt hade hus av 

motsvarande höjd. 
- Uppvärmningen skulle ske med kakel- och 

järnugnar i stället för, som tidigare bestämt, med 

värmeledning. Detta "torde mest öfverensstämma 

med de blifvande invånarnes lefnadsvanor" , var 
motiveringen.3 

- Föreskriften att vissa lägenheter skulle dela 

kök fann "direktionen för trefnaden och sämjan 

inom stiftelsen synnerligen olämplig". Varje 

lägenhet fick alltså var sitt kök (Stadsfullmäktiges 

protokoll l 899:bihang). 

Staden hade också vid denna tidpunkt kost

nadsfritt upplåtit en lämplig och central tomt. 

Arkitekttävlingen ägde rum våren 1900 och 

första pris var 1000 kr. Åtta tävlingsförslag kom 

in och som brukligt var höll sig deltagarna 

anonyma för att garantera en objektiv bedömning. 
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Unionsflaggan vajar över detta förslag som erhöll andra pris. Upphovsmannen var malmöarkitekten Gustaf 
Hermansson (DSA). 

Arkitekten Walfrid Karlsson fick 3:e pris och 300 kr för detta förslag pga "en enkel och redig planläggning" (DSA). 
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I en sådan här bombastisk miljö borde väl de understödda trivas tänkte sig arkitekten Frans Wallberg. Tävlings
förslag (DSA). 

- fA~,._O - /'"'\OT- f 0.1- KPA'R. Kr...N -

Rosquistiska stiftelsen, fasad arkitekt W Klein. "Det är glädjande att denna stiftelsebyggnad kan bevaras som ett 
minne både av 1800-talets arkitektur och dess åldringsvård" skrev museiintendent Bengt Salomonsson i Elbogen 
1974:110. 
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Professor I G Clasons förslag, vars exklusivitet bekräftas av dess mycket stora likheter med slottet Kronovall på 
Österlen av samme arkitekt (DSA). 

Det enda kännetecken de hade var de motton de 
signerade ritningarna med. I juni avgjordes att 
bidraget med mottot "Quelqu'un" vann första 

pris . Motiveringen var att det var "en synnerligen 
enkel, väl studerad sammanträngd och ekonomisk 
plan / .. ./ samt i öfvrigt på grund av förslagets 
stora arkitektoniska förtjänster" . Stockholms
arkitekten Axel Anderberg var den anonyme för

fattaren till förslaget. Även andra och tredje pris 
utdelades samt ytterligare två förslag inköptes 
(Anderberg l 903 :69f). 

Byggnadsarbetena började sensommaren 1900. 
Tidsschemat överensstämde väl med det gängse. 
Byggandet av ett större stenhus tog vanligen tre år 
och pågick bara under sommarmånaderna. Första 
året utfördes grundarbete och schaktning, efter 
andra året var väggar och tak på plats och tredje 

året var inredningen färdig (Engdahl & lsfält 
1983:11). I november 1901 dvs andra året, hölls 
just ett sådant "resgille" med anledning av stiftel 
sens takstolsq:sning och de 58 arbetarna och de 
två förmännen fick några kronor i gratifikation.4 
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Dahlgrenska stiftelsen. 
lllnllecl ftq6-, alt llbllUlp .. .allalDpr om lnRlde i DahJcnaaa atifteleaa, 

...... IW ..,...._, biln lire ._ 10 D_._ lnae•uude lr incll'fu 1111 •~ 
_,......., 'fiea JtmiJ Boman, - Nr iaclaau.t UU.. alla llilokan· 
-- kl .,, 11-11 l ilkoD\ont I necln dninpla al r&dllDMla UH& med 
lllc"lii1 fl'ln lt71'koptu, oob hoa b'fllbn lonnDllnr till ana6bD flDDU tillslnlllp oob 
....U,a Dppl7t.ninpr •lllllu. 

llalaill 4• Il Noftmber 1901. 

St1relsen tur Dahlgrenska stiftelsen. 
8TM "°817 

I november 1902 sattes annonser in i fyra 

malmötidningar där direktionen bad att fa anmäl

ningar från intresserade. Märkligt och kanske 

signifikativt är att se vilka tidningar de valde ut 

för kungörelsen: Sydsvenska Dagbladet, Skånska 

Dagbladet, Malmötidningen och Skånska Afton

bladet men inte i den socialdemokratiska tid

ningen Arbetet, enligt en räkning från en annons

byrå. Kanske var detta för att styra ansökningar

na till att inte komma från för många arbetare. 

Den 14 april 1903 invigdes Dahlgrenska stiftel

sen även om en hel del arbete återstod , speciellt i 

den omgivande parken, och blommor och kransar 

sändes till donatorns grav. 

Klientel 
För att kunna klargöra inom vilken social miljö 
vi rör oss måste man närmare undersöka vilka 

människor som bodde i stiftelsen, deras yrken och 

samhällsställning, ålder och kön. Genom att dela 

in det demografiska materialet i tre perioder har 

jag fatt det mer hanterligt. Den första 1903-15, 

den andra 1930-45 och den tredje 1960-75 i 

avvecklingsskedet. Som synes är perioderna inte 

ihoplänkade och de far inte uppfattas som sär

deles exakta. Någon gång hämtar jag material och 

exempel från hela tidsperioden medan jag ibland 

endast fokuserar ett bestämt år inom perioden. 

Detta beror på att materialet varierar och är mera 
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Ur Sydsvenska Dagbladet 25/ 11 1902. 

fylligt ibland medan det annars är relativt tunt. 

Men om läsaren godtar osäkerheten såsom ofrån

komlig far denna demografiska framställning ändå 

ett värde. Mitt material är hämtat från olika 

matriklar i stiftelsens arkiv och adresskalendrar 

från Malmö. 

Ett uppenbart faktum är att den allra största 

delen av de boende var kvinnor. Vid inflyttningen 

var närmare 90% av dem kvinnor, år 1941 

omkring 97% och år 1961 också omkring 97% (jfr 

Bjurling 1956:50f, 144,181, även v Koch 

1925:210). Källkritiskt ger detta en del svårig

heter. I förteckningar står kvinnorna oftast 

registrerade som f~öknar , fruar eller änkefruar och 

detta försvårar en social bestämning. Jag har då 

försökt att gå tillbaka till tiden då maken ännu 

levde och på så vis fa ledtrådar till deras sam

hällställning i adresskalendrar. detta har emeller

tid inte alltid varit möjligt. 

Medelåldern bland invånarna var vid inflytt

ningen ca 65 år och de bodde i huset i drygt 15 år 

I genomsnitt. Så gott som ingen flyttade där ifrån 

utan det naturliga var att lägenheten blev ledig 

efter ett dödsfall. År 1941, då invånarna hade 

hunnit åldras och verksamheten stabiliserats, var 

medelåldern ca 70 år. Senare generationers åldrar 

finns inte i arkivet. Stadgarna medger bara per
soner som fyllt 50 år tillträde till stiftelsen men 

de uttrycker inte någon övre gräns. I styrelsens 

ansökningsanteckningar från 1950-talet är emel-



lertid de sökandes ålder medtagen och på alla 

som fyllt 70 år står de avvisande orden "för 

gammal". Att man inte ville ta in riktigt gamla 

människor var dels att de kanske inte skulle klara 

sig själva och dels att de inte kunde beräknas bo 

så många år på stiftelsen. Korta vistelser i huset 
medförde många skiften av hyresgäster och 

mellan varje byte stod lägenheter tomma länge 

därför att sökande tackade nej . Liksom i dagens 

bostadsköer tog många det säkra före det osäkra 

och ansökte om bostad även om de inte var direkt 

intresserade. 

I stiftelsens första inflyttningskull urskiljer man 

några yrken som var vanligare än andra, t ex 

sömmerska eller brodös, affärsidkerska samt 

anställd inom sjukvården, förutom alla hemma

fruar. Dessa yrken representerade av ett par per

soner. Av stitftelsens män var en fd uppsynings

man vid arbetsinrättningen, en sågverksföre

ståndare, en kanslivaktmästare och en fd redak

tör. Bouppteckningar kan vara en väl så givande 

källa at ösa ur när man fokuserar personers 

ekonomiska ställning. Efter att ha gått igenom 

fem boutredningar från tiden visar det sig att de 

boende varken var bälbärgade eller särskilt fat

tiga. Två bouppteckningar visar ett överskott på 

drygt 6000 kr medan de andra tre slutar på några 

hundra. Ingen av de fem avlidna hade några barn. 

Mitt intryck av dessa människor är att de kom 

från ett bredare gränsskikt mellan arbetarklassen 

och den stabila medelklassen. 

Nästa nedslagsår jag valt är 1941 från den 

andra perioden. Även här är materialet mycket 

splittrat och svårt att systematisera. De kvinnliga 

invånarna har liknande sammansättning som tidi

gare men männen är färre. Bara två män bor nu 

på stiftelsen förutom sysslomannen och port

vakten. den ene är en fd grosshandlare som gått i 

konkurs år 191 7. Han bor tillsammans med sin 

handikappade hustru och en dotter. Fadern dör år 

1944 men mor och dotter bor kvar ända till år 

1963 då modern dör. Dottern är en av mina 

informanter. Den andre mannen på stiftelsen är 

en fd rådman som delar lägenhet med sin hustru. 

Rådmannen dör år 1942 och efterlämnar en brist 

i bouppteckningen på över 100000 kr. Gross
handlarens boutredning slutar på ett blygsamt 

överskott, 118:50 kr. Titlarna och männens eko
nomiska strapatser antyder att de varit framgångs

rika men att de trampat igenom karriärsstegen 

och fallit djupt , de har blivit pauvres honteux. 

Riktigt samma språk talar inte bouppteck

ningarna efter sju kvinnor som avled under 

samma period, d v s den andra. De slutar på allt 

från ett par kronor till över 10000 kr i behåll

ning. Fem av de sju var ogifta och sex av dem 

hade inga barn. Av dessa fakta från den andra 

perioden vågar jag bara dra några generella slut

satser: Stiftelsens invånare sällade sig till en bred 

medelklass med några inslag av dalade stjärnor, 

sk pauvres honteux. 

I tredje periodens invånarlista från en adress

kalender år 1961 är yrkena mera specificerade. 

Här har jag inte använt mig av några bouppteck

ningar av praktiska skäl. Sådana finns accederade 

i bokstavsordning fram till ca 1950 på Stads

arkivet. Vill man studera senare handlingar hän

visas man till tingsrätten och man bör då veta när 

personen dog, något som är komplicerat att ta 

reda på. Förutom flera fruar och fröknar finns här 

flera sömmerskor, affärsbiträden och kontorister. 

Förbudet att anta "personer tillhörande den lägre 

arbetarklassen" hade visserligen tagits bort knappt 

tio år tidigare men detta verkar inte ha påverkat 

klienternas sammansättning (S fullm prot 1952, 
bihang 285). Manschettyrkena dominerar. 

Att socialt bestämma invånarnas ställning har 

visat sig svårt men ändå nödvändigt. Den bild 

som jag presenterat har inte varit klar och entydig 

men för att göra verkligheten så begriplig som 
möjligt har jag visat några exempel men också 

förenklat och generaliserat samt hela tiden varit 

på min vakt för att inte göra våld på verkligheten. 
Den nuvarande stiftelseordförandens uppfattning 
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En av de sista hyresgästerna på stiftelsen i sitt kök en kort tid före rivningen. Särskilt lägger man 
märke till takhöjden , den ålderdomliga träinredningen och att det bara finns en kallvattenkran. -
Arbetets bildarkiv. 



överensstämmer med det ovan sagda: I början tog rernas ena långsida har fönster och vädrings-

man troligen gärna emot fattiga ståndspersoner balkong och den andra har tre dörrar med hyres-
men att de efter andra världskriget inte hade gästernas namn på. Denna beskrivna väg är den 
företräde . En gammal hyresgäst med många års minst komplicerade och mest imponerande men 
erfarenhet av stiftelselivet säger dels att alla yrkes- det finns en närmare väg som hyresgästerna oftare 
kategorier var representerade och dels att inslaget tar. Man går då in från andra sidan, från Exercis-
av pauvres honteux var märkbart. Mitt undersök- gatan. Där ligger två bakgårdar bredvid kyrk-
ningsresultat och informanternas utsagor verkar salens utbyggnad. Bakgården rymde bl a sop-
stämma väl överens. tunnor men där var alltid rent och luktfritt. På 

Dagligt liv på stiftelsen 
Mot bakgrund av vad informanterna har berättat 
är det möjligt att göra en rekonstruktion av hur 
livet såg ut i huset. Som en grund till stiftelsens 
hierarkiska organisation kan en taxonomi upp
rättas på följande vis: Överst finns styrelsen eller 
direktionen med det övergripande ansvaret. Dess 
ställföreträdare och högra hand, sysslomannen, 
återfinns på en mellannivå. Han bistås av en 
portvakt som kan sägas ligga på samma hierarkis
ka plan som hyresgästerna som grupp. Det är 
däremot rimligt att förutsätta att det inom hyres
gästkollektivet fanns en inbördes hierarki, som tog 
hänsyn till samhällsställning, lägenhetsstorlek 

0 S V. 

Den som ville besöka stitftelsen var hänvisad 
till huvudentren mot Andreegatan. Genom järn

grindarna bredvid portvaktsstugan kommer man 
in på gården, vars grusgångar leder fram till den 
stora entren i mitten och de två trapptornen på 
flyglarna. Förutom grusgångarna finns det gräs
mattor, rosenrabatter och en flitigt använd flagg
stång på gården. I parkens hörnor har man skapat 
små bersåer där man kan bjuda gäster på kaffe. 

Är besökaren osäker på hur han skall gå kan man 
be portvakten eller hans fru visa vägen. Man går 
genom den stora porten och de generöst dimen
sionerade trapporna. Ett korridorsystem går 
visserligen genom hela byggnaden, men kasern
karaktären har undvikits genom att gångarna är 
avdelade med dörrar och trapport samt genom att 
korridorerna i flyglarna ligger i vinkel. Korrido-

vintern kunde det bli mycket halt men portvakten 

eller hans fru sandade då . Snett över den lilla 
bakgården går man in i kökstrapporna som är lite 
enklare. Går man in i en tvårumslägenhet så 
hamnar man först i den lilla tamburen . Rakt fram 
ligger köket och till höger vardagsrummet. Både 
detta rum och den innanförliggande sängkamma
ren är ganska stora rum med kakelugnar. Köket 
var nog modernt när det var nytt men har efter 
hand blivit ålderdomligt, oftast med ved- eller 
gasspis, järnvask, ett mindre porslinsskåp och 
inget varmvatten (S fullm prot 1965:bihang 198). 
På varje våning vid varje kökstrappa finns toilet
terna och tvättställ. I källaren ligger tvättstuga, 
badrum och förvaringsrum. Ordningsreglerna för
täljer att "badlokalerna hållas f6r lägenhetsinne
hafvarne tillgängliga för bad hvarannan 
torsdag ... " (Arb/SkD 911 1977). Städningen sköter 

man själv. 

Från väggen i kyrksalen blickar donatorn ner 
på besökarna. Salen används till de månatliga 
andakterna och för begravningar. I direktionens 
sessionssal under kyrksalen tas hyrorna emot. 
Man ställer sig i kö framför bordet där sysslo
mannen sitter och på senare år hålls här också 

basarer. 

Från en fd hyresgäst far man det intrycket att 
gemenskapen inte är så stor. Trots att man bor i 
samma hus så håller man sig till sin del av bygg
naden. Man känner sina närmaste grannar men 
träffar de övriga bara ifall man besöker de gemen
samma lokalerna, tex kyrksalen eller tvättstugan. 
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I boken Nöden i Lund skriver Sven B Ek att de Vad gjorde boendet på en stiftelse så särpräglat? 

fattiga som kände sig lite bättre än de andra Det billiga boendet var betydelsefullt men på-

undvek kontakter med övrigt folk i arbetarstads- verkade inte vardagen så mycket. Man kan tänka 

delen pga skam (Ek 1982: 10). Med direktionen sig att stiftelsestatuternas tänkta klientel dvs 

hade man fa kontakter eftersom sysslomannen pauvres honteux och liknande, skulle bibringa 

tex redde ut problem och tvister. 

Etnologen Gunilla Kjellman har framfört 

tanken att orsaken till den negativa attityden till 

fattitgstugorna bondesamhället inte främst 

berodde på låg materiell standard. I stället låg 

grunden i den mänskliga kategoriblandningen som 

vanligen rådde , man blandade tex ogifta mödrar 

och sinnesslöa med vanliga fattiga (Kjellman 

1981 :70f). Friheten att välja sitt umgänge på 

stiftelsen och avsaknaden av personer som inte 

uppfattades som normala eliminerade kategori

blandningen och gjorde stiftelsen mer tilltalande. 

Ett överraskande intryck far man när man 

undersöker atmosfären i huset. I en arbetsplats

hierarki far man vanligen uppfattningenatt de i 

toppen , cheferna o dy, gärna betonar en familjär 

harmoni medan personer lägre ner ger uttryck för 

konflikter och motsättningar. I stiftelsen däremot 

verkar förhållandena vara de motsatta. De inne

boende har intygat att det inte fanns någon som 

störde eller misskötte sig medan ordförande för

klarade att det ibland kunde uppstå konflikter. 

Sysslomannen hotade också en gång med att säga 

upp sig om inte en slarvig vaktmästare avskeda

des (Brev I I 1 1958). Någon rimlig förklaring kan 

jag inte presentera till detta fenomen och kanske 

är mönstret bara resultat av tillfälligheter. 

En informant har pekat på en skillnad mellan 

exteriör och interiör. Den pampiga stenbyggnaden 

kunde utifrån sett göra vem som helst imponerad 

medan insidan inte gav samma intryck. Stiftelsen 

hade tex inte slösat på bekvämligheter såsom 

kök, toiletter och badrum. Louise och Sigurd 

Hedbergs hem för Pauvres Honteuses uppfördes 

exempelvis med bara ett badrum på 25 lägenheter 

och det var ändå så sent som år 1927 (SDS 30/ I 

1972). 5 

118 

huset en speciell anda men gemenskapen var 

ganska liten då där uppstod troligen inte någon 

annorlunda atmosfär. Boendets speciella karaktär 

låg nog på ett annat plan, på ett mer abstrakt 

statusplan där man tillhörde kategorin fattiga. 

Hur ofta man tänkte på detta och om man accep

terade det berodde säkerligen mycket på person

ligheten. Mina informanter har inte givit uttryck 

för någon bitterhet utan , som tidigare nämnts, 

varit mycket positivt inställda. 

Avvecklingen av stiftelsehuset 

Situationen efter år 1945 
Under det knappa sekel som passerat sedan 

stiftelsernas byggnader invigdes i Malmö har så 

mycket förändrats så att nästan inget av husen i 

dag fungerar som det var tänkt från början , om de 

över huvud taget står kvar. 

Tiden för andra världskriget verkar ha varit et 

brytpunkt för de fromma stiftelserna. Även före 

kriget uppvisade räkenskaperna för Dahlgrenska 

stiftelsen ett litet överskott. Från och med å r 1940 

sker ett genomsnittligt tärande på fonden på 

nästan 4000 kr per år, "trots största sparsamhet" 

(S fullm prot 1949, bihang 193). Det var de dryga 

bränslekostnaderna som var det tyngsta oket, 

enligt den nuvarande ordföranden som även var 

med på den tiden. Höga priser och högt i tak var 

grunden till de kolossala bränsleräkningarna. 

Man började ganska blygsamt år 1945 med att 

avskaffa förmånen för de som bodde i de avgift

belagda familjelägenheterna. De fick ju tidigare bo 

gratis i dessa lägenheter efter I 0 års betalande av 

hyran (S fullm prot 1945, bihang 303).7 Några år 

senare var det dags igen. Då ansökte direktionen 



hos stadsfullmäktige att få uttaga en mindre 

bränsleavgift, som det kallades. Detta skulle bara 

gälla nyinflyttade personer (S fullm prot 1949, 

bihang 193). 

Den ekonomiska blödarsjuka som stiftelsen 

drabbats av botades inte av dessa ytliga föränd

ringar. År 1952 ändrades stadgarna till att tillåta 

uttagning av avgift från samtliga invånare. Famil

jelägenheterna om två rum och kök kostade högst 

540 kr per år och de enskilda enrummarna kos

tade högst 300 kr per år. Dessa avgifter kunde 

visserligen bestrida de löpande kostnaderna men 

underhållet av byggnaden blev mer och mer efter

satt (S fullm prot 1952, bihang 285). 

I början på 1960-talet var man tvungen att 

reparera huset och det skulle kosta ett par hundra 

tusen kronor, berättar ordföranden. Det var 

mycket pengar på den tiden och det höll på att 

slå sönder stiftelsens ekonomi . Den klarade sig 

emellertid men det var mera som en tidsfrist, 

tillägger han. Dessutom blev det alltmer svårt att 

få folk som ville bo i det omoderna huset. 

När stadsdelen planerades mot slutet av 

1800-talet hade man avsatt kvarter utmed Drott

ninggatan och kanalen för offentliga byggnader. 

Ett undantag gjorde man för Dahlgrenska stiftel

sen. När sedan länsstyrelsen i närheten på 

1960-talet behövde utvidga sina lokaler ville man 

ta en bedvidliggande idrottsplats i anspråk. För

handlingar inleddes med styrelsen för stiftelsen 

om att få köpa dess tomt och att där få ersätta 

den förlorade idrottsplatsen (S fullm prot 1965 , 

bihang 198). Den nuvarande ordföranden såg det 

själv som en skänk från ovan när man hade 

möjlighet att bli av med den börda som bygg

naden var och i stället fortsätta välgörenheten 

under andra former. 

Efter ganska besvärliga förhandlingar enades 

man om att staden skulle få köpa den en gång av 

staden till stiftelsen skänkta tomten för 1 milj kr 

(S fullm prot 1965, bihang 198). Dessutom skulle 

staden ansvara för att de pensionärer som bodde 

Interiör av kyrksalen. Tekniska museet tog hand om en 
del av inredningen vid rivningen , tex kyrksalens orgel , 
direktionens sessionsbord och ordförandens länsstol -
Foto Arbetets bildarkiv. 

kvar skulle få lämpliga bostäder på annat håll. 

Affären förutsatte också Kungl Maj:ts tillstånd 

om permutation , dvs ändring av stadgarna. 

Direktionen sammankallade hyresgästerna i 

kyrksalen och berättade vad försäljningen inne

bar. 

De var inte särskilt glada för de hade ju bott där 
länge, så de tyckte ju inte om det egentligen. De 
skrevs någon protestskrivelse också, men det där 
gick nog över och alla blev nöjda så småningom, 

berättar ordföranden. I 1960-talsandra var det 

heller inte många som beklagade en rivning. 

Tidningarna tog mest upp den stora köpeskil

lingen (SDS 25 /3 1966). 
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Rivningen 
Tiden gick och först drygt 10 år efter försälj
ningen blev en rivning aktuell. Det är nu som 
hyresgäster, antikvarier, journalister och politiker 
aktiverar sig och 1960-talets rivningsmentalitet är 
försvunnen. 8 Att skildra den häftiga debatt mot 
rivningen som fördes åren 1976-78 är inte 
aktuellt här. Sommaren 1976 hade det väldiga 
huset bara tre hyresgäster och i mars 1978 jäm
nades Dahlgrenska stiftelsens hus med marken. 

Man kan märka att det var själva byggnaden 
som de oppositionella ville bevara. De föreslog en 
mängd alternativa användningsområden. 9 Själva 
stiftelseinstitutionen var inte aktuell att rekon

struera. 

NOTER: 
Efter stiftelseåret grupperade stiftelser: 
Före år 1701 70 st 
1701-1750 158 st 
1 7 51-1800 60 1 st 
1801-1860 1944 st 
1851-1900 7513 st 
1901-1910 1863 st 
okänt 480 st 
(Sveriges officiella statistik 1917) 
I Malmö finns tex Nils Rosquists stiftelse för 
handels- och köpmannaklassen, Hedbergska för 
pauvres honteuses, Österbergska för köpmannaklas
sen, Gersoniska för änkor och döttrar till präster och 
skollärare. I Sveriges officiella statistik angående 
stiftelser år 1910 har stiftelserna som riktar sig till 
fattiga av högre samhällsklass 5,1% av den totala 
förmögenheten, de som riktar sig till medelklassen 
6,8% och de som riktar sig till arbetarklassen 5,7%. 
Med hänsyn till att fattiga av högre samhällsklass 
numerärt var mycket färre än tex fattiga av arbetar
klassen hade de förra mycket mer att dela på per 
capita. Stiftelser som riktade sig till fattiga i allmän
het ägde 30,2% av stiftelsernas totala förmögenhet 
(Sv ojf stat 1917:17 , även SDS 29/ 10 1977 och 
Quensel 1914:48 l ). 
I boken Kultur och åldrande framför G Kjellman en 
tes om att ju mer miljön på ålderns höst liknar den 
tidigare desto bättre möjligheter har man till att 
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Verksamhet i dag 
När den Dahlgrenska stiftelsen inte lägre hade 

något hus kunde man inte arbeta utifrån de gamla 
stadgarna. Genom permutation ändrades de år 
1971 (S fullm prot 1971, bihang 336). Det nya 
huvudändamålet blev att med bostadsbidrag 
hjälpa malmöbor, och då främst sjuka och handi
kappade. De gamla åldersgränserna blev också 
kvar (S fullm prot 1974, bihang 41). 

utveckla en god miljö för de gamla (Kjellman 
1984: 11, 239). Troligen var emellertid ändringen av 
uppvärmningen bara ett sätt att spara pengar. 
Centralvärme installerades dock ganska snart. 

4 2 förmän fick I 0 kr var 
16 murare fick 4 kr var 
18 arbetsmän fick 3 kr var 
3 stenhuggare fick 4 kr var 
16 timmermän fick 3:80 kr var 
5 plåtslagare fick 4 kr var 
Penningsummorna antyder också de olika arbetenas 
status. 
Mindre praktiskt tänkande har också arkitekterna 
Ewe & Melin presterat i Gustaf och Augusta Smiths 
Ålderdomshem i Ystad från år 1914. Där är toilet
terna placerade på varje trappavsats, så att de gamla 
antingen måste gå en trappa upp eller ner för att nå 
dem (ritningar, Ystads byggnadsnämnd). 
För stiftelsegästerna var det ingen omöjlighet att 
komma upp i I 0 år även om medelåldern år 194 l 
var drygt 70 år. Samma år hade nämligen den 
genomsnittlige invånaren bott i huset i ca 10 år. 
Se tex skrivelse till riksantikvariens ombud av Ulf 
Larsson, SkD 9/3 1977, SDS 16/3 1977 angående 
hyresgästen Jeanna Perssons överklagande. 

9 En informant föreslog bostäder åt ungdomar, andra 
personer föreslog vårdhem eller bibliotek. 



"Det lilla cementgjuteriet" 
- om 100-årsjubilerande Skanskas tillkomst 

AV INGEMAR W!CKSTRÖM 

Den 31 augusti 1880 sammanträdde styrelsen för 

Skånska Cement AB (nuvarande Industriaktie

bolaget Euroc) i Skånska Hypoteksföreningens 

vackra, nyklassicistiska kontorshus vid Lundagård 

Lund. Ordförandeklubban hanterades av 

Sveriges sedan ett par månader nyblivne stats

mm1ster, lantmannapartiets energiske men 

omstridde ledare, greve Arvid Posse från Char

lottenlund utanför Ystad. Vid sammanträdet be

handlades för bolaget högst betydelsefulla 

ärenden: Investering i ny cementugn vid bolagets 

svårt brandskadade cementfabrik i Lomma, upp

tagande av bolagets första obligationslån , byggan

det av en telefonledning från bolagets huvud

kontor i Malmö till anläggningarna i Lomma och 

Limhamn. Sammanträdet avslutades med en liten 

anmälan från bolagets verkställande direktör, 

disponent R.F. Berg: 

"Disponenten til/kännagaf au han på sednare 
tiden låtit tillverka golfplattor af marmorbitar, 
synnerligen svenska, och cement, dels for den 
bli.foande expositionen i Malmö och dels for au 
inlära svenska arbetare denna method". 

Med denna enkla notis 1 dokumenteras för 

första gången den nya verksamhetsgren, som kom 

att utvecklas till ett av Sveriges mest framgångs

rika och betydelsefulla företag, Skanska. 

Skånska Cement AB (Euroc) hade bildats redan 

1871 2 för att starta en inhemsk cementproduk

tion . Bakgrunden var de genomgripande struktu-

tog fart under 1860-talet. Den begynnande 

industrialismen , urbaniseringen, utbyggnaden av 

kommunikationerna, allt ledde till en kraftigt 

ökad efterfrågan på cement, som dittills i sin 

moderna form endast funnits tillgänglig som 

rella förändringar i det svenska samhället, som R F Berg - Foto Carl de Shårengrad. 
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importvara. Medan cement tidigare huvudsak

ligen använts för murningsändamål började den 

på 1860-talet begagnas för gjutning av betong till 

husgrunder, hamnbyggnader, maskinfundament, 

brofästen och liknande tyngre konstruktioner. 

R.F. Berg, som 1873 vid 27 års ålder blivit 

Skånska Cements verkställande direktör, insåg 

emellertid cementens enorma möjligheter också 

för andra ändamål. Vid ett besök på Världs

utställningen i Paris 1878 kom han i kontakt med 

golvplattor av betong med ingjuten marmorflis. 

Han började experimentera med detta hösten 

1879 i källaren till Skånska Cements kontor på 

Norra Vallgatan i Malmö (det hus som nu inrym

mer Mattssons Päls) och efter ett år hade han 

gjort sådana framsteg att Skånska Cement kunde 

starta en, låt vara obetydlig, tillverkning av 

sådana cementgjuteriprodukter3 . Verksamheten 

lokaliserades till en liten fabrik vid varvsbassäng-

en i Malmö hamn . Till att hålla i arbetet anställ

des Carl Åkerman, sedermera den förste chefen 

för Skanskas Malmöavdelning. 

Den nya verksamheten uppmärksammades 

emellertid också av bolagets revisorer, vilka våren 

1881 i sin revisionsberättelse slog ned på dispo

nentens självsvåldighet: 

"Under året har i Malmö på en dertill särskild! 
arrenderad hamntomt uppfarts en fabrik for till
verkning af golfplattor af cement och marmor. Af 
räkenskaperna hafaa revisorerna ej kunnat 
erhålla någon upplysning om kostnaderna for 
ifrågavarande anläggning, hvilka emellertid att 
döma af fabrikens utsträckning, torde uppgå till 
ett ej så alldeles obetydligt belopp. Då emellertid 
erfarenheten gifVit vid handen, att de tid efter 
annan gjorda forsök till forädling af bolagets 
fabrikat ej lemnat någon vinst, utan sannolikt 
endast medfort ökade kostnader, vilja Revisorerne 
for Bolagsstämman foreslå, att Bolagets verksam
het for framtiden må inskränkas till tillverkning 
af sådana fabrikat, hvilkas afiättning erfaren-

Skånska Cement AB:s (Eurocs) industriella anläggningar var på 1880-talet koncentre
rade till Lomma och Limhamn. I Lomma låg Sveriges första cementfabrik byggd 
1872-73 och i drift fram till 1905 . Bilden, som visar hur fabriken såg ut i mitten av 
1880-talet, är tagen från det torn vid kanten av Höje å, varifrån kalkslammet 
pumpades ut i ett komplicerat system av trärännor för att spridas i vidsträckta 
sedimenteringsbassänger. - Foto Axel Sjöberg. 
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heten visat vara någorlunda säker, och all iji-åga
varande fabrik, såvida dess tillverkning under 
årets lopp ej vinner den ajsällning, all man med 
någorlunda säkerhet kan hoppas på någon vinst 
af densamma, nedlägges, såvida den ej kan till 
enskild person upplåtas''. 

R.F. Berg försvarade sitt cementgjuteri . Han 

pekade på de obetydliga kostnader fabrikationen 

medfört och uttryckte "de bästa förhoppningar 

om att så småningom vinna marknad för dessa 

fabrikater, som av våra affärsvänner i Stockholm 

och Göteborg blifvit väl mottagna --- . Då vi hafva 

den enda cementfabriken i landet anser jag att vi 

måste göra något för att inlära verkligt goda 

cementarbetare samt för att visa hvad man kan 

utföra af cement".4 

Styrelsen gillade Bergs handlingslinje och den 

någon vecka senare avhållna bolagsstämman rik

tade ej någon kritik mot verkställande ledningens 

åtgärder. 

Greve Arvid Posse, Skånska Cement AB:s (Eurocs) 
förste styrelseordförande. - Porträtt i olja, Kungl 
Kammarrätten, Stockholm. 

FÖRENADE KALKBROTTEN. 
MALM Ö. ./ C?"~--"*·--

Anläggningarna i Limhamn visas på denna vinjett till Förenade Kalkbrottens brev
papper från början av 1880-talet. På den övre teckningen finns de gamla kalkugnarna 
vid hamnen , den långa boningslängan och - nedanför (norr om) denna - en nästan 
lika lång byggnad med en av R F Berg vid mitten av 1870-talet nybyggd kalkugn av 
en helt ny konstruktion. Den undre teckningen visar Annetorps kalkbrott , dvs det 
kalkbrott. som fortfarande är i bruk, med bl a pumpmöllan, vägen ut till den enkla 
utlastningsbryggan och kalkbränneriet vid nuvarande Hammars park. 
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Carl Åkerman, R F Bergs ursprungliga medarbetare vid 
cementgjuteriexperimenten på Norra Vallgatan, seder
mera den första chefen för AB Skånska Cementgjuteriets 
(Skanskas) Malmö-avdelning. 

Berg fortsatte under 1881 arbetet med att 
utveckla cementgjuteriet. I 1881 års förvaltnings
berättelse rapporterade styrelsen att det under året 
arbetats "vid det lilla Cementgjuteri, som sedan 
hösten 1880 började att anordnas i Malmö". 
Första årets lärpengar och en dålig avsättning 
under hösten hade emellertid lett till att cement
gj uterirörelsen visade förlust. · . 

Även i övrigt blev 1881 ett dåligt år för Skån
ska Cement AB (Euroc). Kraftiga cementtull
ökningar Ryssland medförde att bolagets 
viktigaste exportmarknad i hög grad avskärmades. 

Den tyska överproduktionen av cement, avsedd 
för Ryssland, dirigerades till Skandinavien med 
fallande priser som följd. Härtill kom att bolagets 
nya kalkugn i Limhamn visade sig vara en fel-
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investering. Styrelsen nödgades föresl å att 
utdelningen skulle slopas. Jordmånen för kritik 
mot ledningen var god. 

I revisionsberättelsen i maj 1882 gick revisorer
na till en våldsam attack mot Berg och Cement

gjuteriet: 

"Vår redan forra årel ullalade mening, all 
cementgjUleriet skulle fortfarande bringa bolaget 
forlusler, har Lyvärr allt for tydligt besannats. Den 
summa, som enligt bokslutet skulle vara el/ 
uttryck for forlusten under årel, är i verklighelen 
icke obetydligt for låg, ty i densamma ingå 
hvarken de på denna rörelsegren gjorda afskrif 
ningar eller dess andel i räntor och allmänna 
omkostnader, hvartill kommer all den cement, for 
hvilken gjuteriet debiterats, upptagits till väl lågt 
pris. Det gångna årets erfa renhet gifaer oss 
derfore ytterligare anledning all fortfarande yrka 
på denna rörelsegrens nedläggande. ... Vi känna 
oss for öfrigt pligtige att inför bolaget ullala el/ 
beklagande och ogillande af Disponentens åtgärd 
all utan styrelsens vetskap öppna en ny fabrika
tionsverksamhel, och derlill en sådan, som kräfi 
så betydliga utgifter och fora n/el/ så betydliga 
forlusler som ifrågavarande cemenlgjuteri". 

Det sedvanliga, avslutande förslaget till bolags
stämman att bevilja "full och tacksam decharge" 
inskränktes till att avse styrelsen, därmed ute
slutande disponenten. 

Även nu gick R.F. Berg till matattack. I en lång 

promemoria5 försvarade han sitt fögderi i allmän
het och Cementgjuteriet i synnerhet. Hans be
mötande mynnade ut i en hemställan till styrelsen 
att avstyrka revisorernas förslag att lägga ned 
rörelsen. Samtidigt förklarade han att han ej 
kunde ta ansvaret varken för en försäljning av 

Cementgjuteriet eller för en fortsatt marknads
föring av dess produkter om en tryckt revisions
berättelse, "som i så hög grad nedsätter det" 
utdelades. " Innan jag lemnar denna punkt af 
berättelsen som mera än någon annan del deraf är 
riktad mot mig, vågar jag anhålla, att styrelsen uti 
sitt svar har godheten att skaffa mig upprättelse 

för de upprepade insinuationer om oriktiga upp
gifter som der finnes" . 



R F Berg lät 1876 uppföra denna fastighet på Norra Vallgatan 110. Häri hade Berg sin bostad och 
Skånska Cement AB sitt kontor fram till 1906, då båda flyttades över till det nybyggda posthuset 
vid Skeppsbron. Det var i källaren till detta hus på Norra Vallgatan, som R F Berg och Carl 
Åkerman 1879 började sina experiment att gjuta golvplattor av cement och marmorflis - upprin
nelsen till Skanska. 

Styrelsen ingrep mediande. Dess förtroende för 
R.F. Berg var stort. Skånska Cements förste 
styrelseordförande, greve Posse, hade redan från 
början gett sin unge disponent vidsträckta be
fogenheter och konsekvent backat upp honom.6 

En tid efter sin utnämning till statsminister 1880 
hade Posse överlämnat ordförandeskapet till greve 
CA Beck-Friis på Börringekloster, en annan av 
det skånska näringslivets pionjärer, vilken även 
han stöttade Berg. Å andra sidan var styrelsens 
ställning på den kommande bolagsstämman långt 
ifrån klar. Av bolagets 850 aktier, varav 251 kom 

att representeras på stämman, företrädde styrelsen 
endast 53.7 

Styrelsen lät stryka (!) den ovan citerade passu
sen om cementgjuteriet ur den tryckta, till aktie
ägarna utsända versionen av revisionsberättelsen. 
Någon allmän avbön från revisorernas sida och 
den önskade "upprättelsen" för disponenten 
utverkade man emellertid ej. Styrelsen nöjde sig 
med att "i hufvudsak" godkänna Bergs svaromåls 

och på stämman manövrerade man fram ett 
beslut som utan att desavouera revisorerna gav 
Berg möjlighet att tills vidare fortsätta med 
cementgjuteriverksamheten. Stämman godtog 
sålunda ej revisorernas yrkande om nedläggning 
av cementgjuteriet utan fann skäligt uppdraga åt 
styrelsen att härutinnan " handla efter omständig
heterna". 9 
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~l\- CEMENT-AKTIE-Bal , . ··. ~ 
s ~).,.~ s Hn!Yndtontor Norra Wallaatan N 0 110. A cel's 

1'\1.1: .A. X... 1\.1.J: 0. 
Filialkontor & Lager för Dan1nark 

To1d.bocigacie N"<> Il. ~öpe:nl:l.am:n.. 

FABRIKER: 
LOHDA-LIUHAM:N-UALM:Ö. 

Försäljer 

PORTLANil-CEMENT. 
... 
> 

"···~ C) 

~:-~~ 
"'~J ,. 

Efter 1:sta Mars d. å. skola nya patenterade maskiner till krossning al cement, 
som /dr närvarande äro under uppsättning, vara i gång, och cementet blifver efter nämrula tid 

det finast pulveriserade al alla kända märken. 

,-regelCabrikater. 
Murtegel gult, flammigt & hårdbrändt. Pressadt Fayadtegel. Taktegel gult, jlamtnigt. 

Klinktegel. Golft:.egel i många mönster . . Draineringsrör från 1 'J." till 6" 
Ornamenter och andra sorter te,qelfabrikater utf1iras efter bestalln,ing. 

il•sailg•nfiinatt•~ i pll~lt•iaBt~~e 
KALK. 

Kalksten. Bränd, släckt orh osläckt Kalk, Mjölkalk. Slagen Kalk. 

Krossad Flint för Beton. 
C C> ~E S. 

Ofvannämnde fabrikater liro uteslutande af 1'"" qualite. 

Brochyrer ofver Portland Cements anvllndning, upplysningar och prisuppgifter !lir arbeten af cement 
samt anvi.lming på arbetare för dess utförande erhlillas gratis frän Bolagets kontor i Malmö. 

Reklamblad från Skånska Cement AB (Euroc) l 88 l. Redan här finns cementgjuteriets produkter, "Mosaikgolf
plattor i praktmönster'', omnämnda. 
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Kombattanterna i denna långvariga och tidvis 

bittra strid om cementgjuteriets existens var alltså 

å ena sidan R.F. Berg, Skånska Cements (Eurocs) 

förste verkställande direktör, "Limhamns

kungen", "Cementjesus", en legendarisk företags

ledare, vars minne nu tyvärr alltmer börjar för
svinna i historiens töcken. 10 R.F. Berg framstår, 

måhända med Frans Henrik Kockum och Ernst 

Wehtje J:r som jämbördiga medtävlare, som den 

främste industribyggaren genom tiderna i Malmö. 

De bestående resultaten av hans verksamhet 

utgörs i första hand av Euroc/ Cementa, Skanska 

och Tarkett (tidigare AB Malmö Snickerifabrik). 

Hans insatser var emellertid betydande också för 

tillkomsten av Sydkraft, Nya Asfalt (nu ingående 

i JCC), Ångpanneföreningen m f1 företag. Även 

hans ideella engagemang har satt bestående spår: 

Malmö Föreläsningsförening, ur vilken även 

Malmö Stadsbibliotek har vuxit fram, Limhamns 

Föreläsningsförening, Temperance, som startade 

som ett ångkök med utspisning till mindre 

bemedlade och som utvecklades till restaurang 

och hotell med nykterhet som ledstjärna, Betel

församlingen i Malmö som nu fortlever i Malmö 
Missionsförsamling med Stadionkyrkan som guds

tjänstlokal, etc. 

På motsatta sidan i striden om cementgjuteriet 

stod Skånska Cements (Eurocs) revisorer, de båda 

Lundaprofessorerna Fredrik Areschoug och 

Hjalmar Lindgren samt Lundaköpmannen T .E. 

Zickerman. Det torde inte vara alltför djärvt att 

antaga att den drivande kraften var den koleriske 

anatomiprofessorn Hjalmar Lindgren. Vid sidan 

av sina akademiska insatser var Hjalmar Lindgren 

aktivt engagerad i det skånska näringslivet. 11 

Hans insatser för Skånska Cement började med 

att han blev revisor i bolaget. Såsom sådan enga
gerade han sig intensivt såväl i detaljfrågor som i 

de övergripande strategiska frågorna. Hans enga

gemang ledde 1883 till att han blev invald i 

styrelsen, där hans första insats blev att reservera 

sig mot beslutet att öka kamrerens lön.12 Han 

Professor Hjalmar Lindgren. - Porträtt olja, Eurocs 
huvudkontor. 

lämnade emellertid styrelsen redan 1886 efter en 

kontrovers i frågan om företagets engagemang i 

Malmö-Billesholm Järnväg (dvs Västkustbanan 

förbi Lomma). Han ansåg sig då så förolämpad av 

styrelsekollegan, Malmökonsuln G A Hedman, att 
han lämnade pågående sammanträde "under för

mälan att han ej längre ville vara ledamot av 

styrelsen". Protokollet förmäler, att professor 

Lindgren "så hastigt aflägsnat sig att ej ens den 

person genom hvars yttrande han ansåg sig föro

lämpad fick tid att gifva förklaring eller lämna 

upprättelse" .13 

Lindgren återvaldes efter ett par år och var 

under åren 1906-1919 Skånska Cementstyrelsens 

ordförande. 14 Det lär ha ansetts 1 ugnast så . 
Otvivelaktigt var han en färgstark och intensivt 

engagerad person, vars eftermäle något orättvist 
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R F Berg flyttade 1880 cementgjuteriverksamheten från Norra Vallgatan 110 till en arrenderad 
tomt vid Varvsbassängen i Västra Hamnområdet. Anläggningen där blev emellertid snart för liten, 
och 1884 byggdes en ny fabrik vid Citadellsvägen. Denna fabrik var i bruk fram till 1924. I bak
grunden tv om fabriken skymtar Malmö-Limhamns Järnvägs äldsta stationshus i Malmö. 

präglats av att han råkade bli föremål för ett av 
Bengt Lidforss' kvicka men också elaka nid

porträtt i tidningen Arbetet, när han 1903 läm
nade sin professur: Lidforss konstaterar att profes
sor Lindgren från topp till tå är den konservative 
realpolitikern. "Han är professor i anatomi och 
har i sin ungdom skrivit en utmärkt anatomisk 
avhandling om kvinnoägget, men lik Tizians son, 

som en gång målat ett utmärkt kvinnoporträtt, 
och sedan kastat penseln, har -prof. Lindgren efter 
detta geniala förstlingsarbete slungat den veten
skapliga pennan på elden, och koncentrerat sin 
energi och sitt skarpsinne på rent praktiska värv. 
Genom sitt arbete på detta område har han icke 
blott väckt kännares beundran, utan även förvär
vat sig en synnerligen sympatisk privatförmögen

het. Tanken på att hans tid numera, ogrumlad av 
tjänstledighetsansökningar och andra akademiska 
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bestyr, helt och odelat kan ägnas åt praktiskt 
värv, har fyllt den skånska industriens vänner 
med de gladaste förhoppningar, och man dröm
mer redan om en anstundande guldålder, då järn
vägar, cementfabriker och sockerbruk skola växa 
upp som svampar ur jorden. Även för det anato
miska studiet i Lund tros professor Lindgrens 
avgång bli, om icke epokgörande, så dock väl
signelserik" .15 

R.F. Berg fortsatte efter segern vid 1882 års 

bolagsstämma energiskt arbetet på att utveckla 
cementgjuteriet. Även 1883 var cementgjuteriets 

rörelse "i ett ständigt stigande" och den första, 
provisoriska fabriken blev för liten. Vis av skadan 
från tidigare tog R.F. Berg denna gång upp saken 
på en extra bolagsstämma, som i december 1883 
bemyndigade styrelsen att bygga en ny fabrik 
belägen vid Citadellsvägen i Malmö. 



Cementgjuteriets lyckosamma utveckling aktua

liserade också planerna på att skilja av verksam
heten till ett särskilt bolag. Det stod fullt klart för 
Berg att Skånska Cement (Euroc) inte i längden 
kunde utveckla och driva en rörelse som konkur
rerade med många av dess kunder. Vid styrelse
sammanträde den 27 februari 1886 lade Berg 
fram förslag om "att ett nytt bolag under be
nämningen Skånska Cementgjuteri Aktiebolaget 
måtte bildas för öfvertagande och vidare utveck
ling af ifrågavarande affår" .16 

Överraskande nog slog man emellertid nästan 
omedelbart till reträtt. Vid det närmast påföljande 
styrelsesammanträdet, den 26 mars 1886, konsta
terades att inbjudningen till aktieteckning blivit 
utfärdad "men i följd av de för tillfället rådande 
ogynnsamma konjunkturerna beslöt styrelsen att 
med det ifrågavarande bolagets bildande skulle 
tillsvidare anstå" . 1 7 Om det anförda skälet var det 
verkliga är en öppen fråga . Det kan emellertid 
konstateras att meningsskiljaktigheter ånyo upp
stått mellan styrelsen och revisorerna. De senare 
hade nu en helt motsatt uppfattning om cement
gjuteriet än vad deras kollegor haft några år tidi
gare. Revisorerna framhöll nu i revisionsberättel
sen för 1885, att "denna gren af bolagets verk
samhet redan visat sig vara så lönande och synes 

oss för framtiden vara så lofvande, att enligt vår 
mening någon åtgärd för bildandet af ett särskilt 
bolag för öfvertagande av denna affår åtminstone 
icke för närvarande bör vidtagas" . 

Styrelsen lät frågan om bildandet av Skånska 
Cementgjuteriet anstå vid 1886 års ordinarie 
bolagsstämma men aktualiserade i stället ärendet 
i slutet av året, då man kallade till en extra 
bolagsstämma i Skånska Cement AB. Denna hölls 
den 20 december 1886, varvid enhälligt beslöts 
att den föreslagna överföringen av företagets 
cementgjuterirörelse till ett nybildat bolag, 
Skånska Cementgjuteri Aktiebolaget, skulle verk
ställas och att allmänheten skulle erbjudas teckna 
aktier i bolaget enligt ett prospekt av i huvudsak 

Godsägare Gottfrid Warholm, Skånska Cement AB:s 
(Eurocs) styrelseordförande åren 1884-1906, tillika AB 
Skånska Cementgjuteriets (Skanskas) förste styrelse
ordförande. 

Löjtnanten i Väg- och Vattenbyggnadskåren, Henrik 
Holmberg, utvaldes av R F Berg till posten som den 
förste verkställande direktören i AB Skånska Cement
gjuteriet. Han upprätthöll denna befattning till 1894, då 
han anställdes som överingenjör i Malmö stad. 
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En av de första hamnbyggnader Skånska Cementgjuteriet (Skanska) blev inkopplade på var utvidgningen 
av Limhamns hamn 1889. Bilderna (ovan och på motstående sida) visar den pågående utbyggnaden sedd 
från cementfabrikens nybyggda huvudskorsten. - Foto Leon Fagercrantz. 

samma lydelse som det i början av året framtag

na. Då företaget nu inbjöd till aktieteckning i det 

nya bolaget - sägs det i prospektet - skedde detta 

ej för att återfå sitt i Cementgjuteriet nedlagda 

kapital, "utan för att befria sig från en utväxt på 

sin egentliga verksamhet, vilket utväxt hotar med 

att bliva bolaget alltför stor ... " De enda fördelar 

Skånska Cement (Euroc) ville förbehålla sig i det 

nya bolaget var dels en rätt ätt teckna hälften av 

minimikapitalet dels en förbindelse från det nya 

bolaget att till sina arbeten använda cement av 

Skånska Cements tillverkning. 

Aktieteckningen skedde snabbt och den 26 

januari 1887 hölls den konstituerande bolags

stämman i Malmö. Skanska var fött. Till revisor i 

bolaget utsågs anatomiprofessorn Hjalmar Lind

gren ... 
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Förestående artikel tillkom som ett inslag i 

Industri AB Eurocs hyllning till Skanska vid dess 

I 00-årsjubileum den 3 juni 1987. Den är här 

något utbyggd och försedd med kommenterande 

noter. 

NOTER: 
1 Skånska Cements styrelseprotokoll den 31 augusti 

1880; Eurocs centralarkiv. 
2 Beträffande Skånska Cements (Euroc) historia må 

hänvisas i första hand till de företagsmonografier 
som utgavs till bolagets 60-årsjubileum Karin Kock, 
"Skånska Cementaktiebolaget 1871 -1931" (1932) 
och 100-årsjubileum, Alf Åberg, "Cement i 100 år. 
En krönika om Skånska Cementaktiebolaget - AB 
Cementa" (1972). Jämför även Oscar Bjurlings 
löpande framställning om Malmöindustrins utveck
ling i "Malmö Stads historia", del 4 (1985). Skanskas 
historia under de 50 första åren finns behandlad i 
Carl Hellström, "Aktiebolaget Skånska Cement
gjuteriet, 1887-1937" (1937 , nytryck 1987). 



Att AB Skånska Cementgjuteriet firade sitt 20-årsjubileum redan 1899 framgår av en jubileumstablå vars " huvud" 
återges på denna bild. 1879 var verksamhetens startår. 
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3 R.F. Bergs PM till styrelsen med anledning av 
Revisionsberättelsen för 1880 till Skånska Cement
aktiebolaget (Eurocs centralarkiv): 
"Redan för flera år sedan var det på tal att börja en 
liten tillverkning af golfplattor, men den method som 
då var ifråga befanns ej tillförlitlig. På mina resor 
fick jag se mer och fick nya tankar. - Det blifvande 
golfvet i Universitetshuset och möjligen i Dom
kyrkan har ständigt stått som ett mål för mig och jag 
började mina försök hösten 1879, men lyckades 
tyvärr ej förrän i höst , så att jag vågade att börja 
en liten tillverkning". 

4 Se not 3. 
Frågan om satsningen på cementgjuteriet var inte 
den enda tvistepunkten mellan revisorerna och den 
verkställande ledningen. Revisorerna hade i sin 
revisionsberättelse angripit hela investeringsverksam
heten och föreslagit bolagsstämman besluta, "att för 
framtiden ej några kostsammare nyanläggningar eller 
utvidgningar må företagas eller dyrbarare inventarier 
inköpas, utan att Bolagsstämman dertill lemnar sitt 
bifall". R.F. Berg gick i sin PM över revisionsberät
telsen till motangrepp: "Då jag med ledsnad ser att 
Styrelsen ännu en gång mottagit en Revisionsberät
telse som utvisar att bakom orden finnes en princi
piell och väsentlig olikhet uti uppfattningen af huru 
hela affären skall skötas, men jag hvarken af mina 
samtal med Revisorerna eller genom deras berättelse 
blifvit bragt till tvifvel om rigtigheten av min förra 
åsigt att Cementbolaget, för att, på den plats der dess 
fabrik är belägen, kunna hålla sig uppe, måste sköta 
sin affär ej såsom en lokalfabrik för ett litet land i ett 
hörn af verlden med inskränkt tillverkning och höga 
minutpriser vid försäljningen , utan såsom en fabrik , 
hvilken är nödsakad att deltaga uti verldstäflan , så 
måste jag till sist bedja Styrelsen att till förnyadt 
övervägande upptaga denna fråga". 

5 R.F. Bergs PM till styrelsen med anledning av 
Revisionsberättelsen för 1881 till Skånska Cement 
Aktiebolaget. Eurocs centralarkiv. 

6 Redan i sitt första brev till föräldrarna efter tillträdet 
som chef för Skånska Cement konstaterade R.F. 
Berg: "Posse tyckte jag mycjcet om, han ger mig 
mycken makt, men lägger ock fordringar, måtte jag 
blott kunna fullgöra dem". (R.F. Berg till fadern den 
7 juni 1873; kopia i Eurocs centralarkiv.) 

7 Skånska Cements bolagsstämmoprotokoll den 25 
maj 1882 . 

8 Skånska Cements styrelseprotokoll den 25 maj 1882. 
9 Skånska Cements bolagsstämmoprotokoll den 25 

maj 1882. 
10 Beträffande R.F. Berg se utöver ovan angivna före

tagshistoriker Folke Mellvigs måhända något ideali
serande biografi " Industrikung och idealist. Boken 
om R.F. Berg" (1945). 
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11 Om Hjalmar Lindgren se art. av Lars Öberg 1 

Svenskt Biografiskt lexikon och där angiven littera
tur. 
Lindgren var född i Växjö 1837 och blev efter 
studier vid Lunds universitet docent i anatomi där 
1867. År 1869 blev han prosektor i anatomi och 
från 1878 även e.o. professor i anatomi och histolo
gi , allt vid Lunds universitet. Han upprätthöll profes
suren i anatomi där under åren 1882-1903 . Inom 
näringslivet verkade han som styrelseledamot, för
utom i Skånska Cement, i Skånes Enskilda Bank 
från 1893 och i Skandinaviska Kreditaktiebolaget 
från 1910. Lindgren var även starkt politiskt engage
rad. Han var ledamot av stadsfullmäktige i Lund 
åren 1880-1908, Malmöhus Läns landsting 
1894-1909 och riksdagens första kammare 
1897-1911. 
Lindgren anges ha haft en utpräglat praktisk läggning 
och uppslukades av arbetet inom fakultet , stadsfull
mäktige, landsting och riksdag. Han drev på hälso
vårdsarbetet i Lund och tillvaratog i riksdagen 
universitetets och Skånes intressen. (Lars Öberg a.a.) 
Han var gift med en dotter till den framstående 
fabriksidkaren C.O. Borg i Lund, vilken under åren 
1871-1883 - således även under striden om cement
gjuteriet - var ledamot av Skånska Cementstyrelsen. 

12 Skånska Cements styrelseprotokoll 9/ 5 1883. Eurocs 
centralarkiv. 

13 Skånska Cements styrelseprotokoll 6/ 5 och 31 /5 
1886. Eurocs centralakriv. 

14 Även i sin verksamhet som styrelseledamot i Skån
ska Cement var Lindgren ibland starkt kritisk mot 
R.F. Berg, se t ex styrelseprotokollet från samman
trädet den 2 mars 1895: " Herr Lindgren anförde, 
hurusom mycket stora utsigter funnits, att innevaran
de riksdag skulle bifalla en framställd motion om 
förhöjd tull å cement, men dessa utsigter omintet
gjorts genom disponentens åtgörande att till en leda
mot i bevillningsutskottet förklara, det disponenten 
för sin del ansåge sådan tullförhöjning icke vara 
rigtig, så att bevillningsutskottet afstyrkt motionen. 
Med åberopande häraf hemstälde herr Lindgren , att 
styrelsen skulle taga i öfvervägande, huruvida och 
hvilka åtgärder styrelsen i anledning häraf borde 
gentemot disponenten vidtaga. Herr Trolle instämde 
uti herr Lindgrens hemställan. Herr ordföranden 
ansåg förevarande ärende icke kunna komma under 
ompröfning, förrän ett bestämdt förslag deri till 
styrelsen inkommit; hvadan vidare öfverläggning i 
ärendet ej förekom". 

15 Arbetet 21 /4 1903 . Omtryckt i Karl Axel Arvidsson 
"Att ligga i lund. Lundaminnen från tre sekler" 
(Wahlström & Widstrand u.å.). 

16 Skånska Cements styrelseprotokoll den 27 februari 
1886. Eurocs centralarkiv. 

1 7 Skånska Cements styrelseprotokoll den 26 mars 
1886. Eurocs centralarkiv. 



Skånsk arbetarhistoria 
En forskningsöversikt 

AV LARS OLSSON 

Arbetarhistoria kan i korta ordalag sägas omfatta 

framväxten av en arbetarklass och dess omstruk
turering under den kapitalistiska utvecklingen , 

arbetsförhållandenas förändring, lönearbetarnas 

fackliga och politiska organisering, deras sociala 

förhållanden samt utvecklandet av en arbetar
kultur. Tidigt under 1900-talet genomfördes en 

del forskningsarbete om de svenska arbetarnas 

fackliga och politiska förhållanden, och under 

1970-talet återuppstod ett stort intresse för 

arbetarhistoria, nu i en bredare mening. Bland ar

betarhistoriker och andra arbetslivsforskare i 
Lund har en klar inriktning gjorts på den regio

nala arbetarhistorien , ofta i samarbete med de 
fackliga organisationerna i Skåne. Det är den 

forskningen jag här ska försöka orientera om. Jag 

begränsar mig till den akademiska forskningen, då 

jag inte har någon överblick över den omfattande 

Gräv-där-du-står-forskningen. Jag har i huvudsak 

också begränsat genomgången till tryckta mono

grafier. 
En av de viktigaste förutsättningarna för 

skapandet av en arbetarklass var proletariseringen 

och framväxten av kapitalistiska produktionsför

hållanden inom jordbruket. Dessa omvälvningar 

var oerhört genomgripande på den skånska lands

bygden från slutet av 1700-talet och genom hela 

1800-talet, men märkligt nog har framväxten av 

en egendomslös klass av proletärer på den 
skånska landsbygden inte blivit föremål för någon 

regelrätt forskning. Det närmaste vi kan komma 

är en undersökning av uppkomsten av en bety-

dande grupp av gi:uv- och bruksarbetare på lands

bygden i nordvästra Skåne genom etnologen Brita 

Hardenbys En stad - tre världar (1981 ). "Vi och 

de andra" är hennes utgångspunkt , och de som 

intresserar oss här är industriarbetarna och deras 

möte med de andra i den blivande staden Höga
näs: småföretagarna och det Hardenby kallar 

"den offentliga sektorn". Hon framhåller dock att 

arbetarna egentligen var två från varandra ski lda 
grupper, gruv- och bruksarbetarna (s 12 f). Gruv

drift påbörjades i den lilla landsortsförsamlingen 

Väsby i nordvästra Skåne just före sekelskiftet 
1800, och det är utvecklingen av denna - upp

delad tre perioder: socialisationsperioden, 
omvärderingarnas tid och mekaniseringsperioden 

- som behandlas i boken. 

Socialisatitonsperioden varar från starten till 

början av 18 70-talet och handlar om hur en 

arbetarklass växer fram i denna jordbruksbygd. 

Det var en utomordentligt stor kulturkrock som 

inträffade genom att gruvarbetarna inte var vem 

som helst. De första gruvarbetargenerationerna 
bestod inte av bonddrängar från den omgivande 

landsbygden utan, vid sidan av några tränade 

gruvarbetare från annat håll, av ryska krigsfangar 

och desertörer, personer som var intagna på 

korrektionsanstalter i Stockholm och Karlskrona, 
många barn från större städer samt en pionjärkår 

om 200 man (s 152 ff). Problemen med att 

disciplinera, ja rentav behålla dessa arbetare var 

stora; det framgår tydligt av den engelske förman

nens dagbok som utgör Hardenbys huvudkälla för 
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den här perioden. Rigorösa ordningsregler, en 

patriarkal strategi och framför allt våld var de 

utmärkande dragen i förhållandet mellan arbets

ledning och arbetare, men hur effektiva dessa 

medel var för att rota dessa vilt främmande 

element i gruvdriften framgår inte av undersök

ningen. Hardenby gör över huvud taget ingen 

socialstatistisk undersökning av hur arbetarklas

sen skapades under denna socialisationsperiod 

utan nöjer sig med muntliga uppgifter från 

1900-talet för att belägga tesen om att gruv

arbetarkåren .uppstod genom att yrket gick i arv 

från far till son. 

Ett utmärkande drag för gruvarbetarna, även i 

jämförelse med de efter hand tillväxande bruks

arbetarna, är de fria arbetsförhållandena. Det 

rådde inga fasta arbetstider. Genom att arbetet 

byggde på samarbete mellan flera arbetare skapa

des en kollektiv anda, en skråanda, och barnen 

socialiserades in i arbetet på ett sätt liknande det 

inom hantverket. Det fanns en yrkeshierarki, där 

slutmålet var ett bli kolhuggare. Man fick lära sig 

hur en kedja av arbetsuppgifter hängde samman . 

Seden med frimåndagar tycks ha varit vanlig 

länge. Först med mekaniseringen på 1930-talet 

bröts friheten i gruvarbetet (s 162 fl). 

Kvinnornas roll under socialiseringen var att 

producera arbetskraft, alltifrån skötseln av stor

stadspojkar till att producera infödda arbetare. 

Företagsledningen stimulerade tidiga äktenskap 

och engagerade sig för att utbilda husmödrar. 

Hardenby redovisar groteska exempel på hur de 

unga familjerna knöts till företaget (s 169 fl). 

Hardenby poängterar också motsättningarna 

mellan gruv- och bruksarbetarna. Bruksarbetarna 

hade varken de fria arbetsförhållandena eller 

någon speciell karriärgång även om det fanns 

vissa direkta hantverkaryrken . Stämpelur och 

andra kontrollmekanismer underordnade dem 

arbetsledningen, men det var därmed också 

bruksarbetarna som gick i bräschen för den fack

liga organiseringen. Det var bruksarbetarna som 

134 

bildade fackförening 1898, och det var de som tog 

initiativ till att bygga Folkets Hus, att skaffa egen 

röd fana , bilda bagerirörelse och starta valmans

förening (s 20 I). 

Intressant nog tycks kvinnorna ha haft en viktig 

roll i den fackliga mobiliseringen. "Det är just de 

som värst underblåsa lågan och uppegga sina 

män", hävdade bruksledningen i samband med en 

strejk 1898 (s 183). Dessa kvinnor deltog inte i 

produktionen, vilket hade blivit ett problem när 

deras reproducerande uppgifter avtagit mot slutet 

av 1800-talet. Bruksledningen försökte "syssel

sätta" dem genom att köpa spinnrockar så att de 

kunde spinna på förlag i hemmen (s 183). 

Det finns mycket intressant i Hardenbys av

handling, även om många iakttagelser måste 

underbyggas bättre. Vi får en levande inblick i 

gruv- och bruksarbetarnas liv , men det är fort

farande oklart hur arbetarklassen formerades 

under 1800-talet, och vi vet heller inte, trots 

Hardenbys intentioner, hur mötet mellan de tre 

världarna i den blivande staden gestaltade sig. 

Den för arbetarrörelsens uppkomst mest bety

delsefulla processen var dock framväxten, forme

ringen, av en arbetarklass i de växande städerna. 

Denna arbetarklass uppstod i huvudsak på två 

sätt: genom en proletarisering bland' hantverkarna 

och genom inflyttning till städerna från den om

givande landsbygden. Den sistnämnda processen 

har inte behandlats för Skånes del inom den 

moderna arbetarhistoriska forskningen, medan de 

förändrade relationerna mellan mästare och 

gesäller/ lärlingar på ett uttömmande sätt diskute

rats av Lars Edgren i hans studie av hantverk och 

hantverkare i Malmö från mitten av 1700-talet 

till mitten av 1800-talet, Lärling - Gesäll -
Mästare (1987). Utifrån en idealmodell över för

kapitalistiskt hantverk diskuterar han hur olika 

dimensioner av detta hantverk förändras över 

hundraårsperioden före skråväsendets avskaffande 



184 7. Han gör också många jämförelser med 

hantverket i Danmark, då ju skråsystemet utfor

mades under den danska tiden. 

I det förkapitalistiska hantverket hade mästaren 

en stor ekonomisk självständighet och han hade 

direktkontakt med kunderna. Med ett undantag 
skedde inte några påtagliga förändringar inom 

Malmöhantverket på den här punkten; undan

taget var handskmakarna som redan på 1700-talet 

hade varit i visst beroende av förläggare, och när 

handsktillverkningen återupptogs på 1840-talet 

var det som fabrikstillverkning där utomstående 

kapitalägare hade den yttersta kontrollen över 

produktionen. I övrigt kvarstod mästarnas ekono

miska oberoende. 

Det förkapitalistiska hantverket kännetecknades 

också av små produktionsenheter och av att 

mästarna själva deltog i produktionen. Även om 

de producerande hade olika positioner i hierarkin, 

så fanns där en närhet mellan alla hantverkets 

arbetare. En viss förändring äger rum här. Verk

stad?storleken ökar, men någon stordrift blir det 

inte tal om utan i den största verkstaden arbetar i 

slutet av 1840-talet bara 12 arbetare. Handsktill

verkningen, liksom i viss mån skrädderierna, är 

också här ett undantag, genom att en del av 

produktionen var förlagd i hemmen. Med hem

arbetet uppkom såväl en viss arbetsdelning som 

ett socialt avstånd mellan de arbetande. 

Till den traditionella bilden av förkapitalistiskt 

hantverk hör att gesäller och lärlingar ingick i 

mästers hushåll. Så var det också i 1 700-talets 

Malmöhantverk. Vid seklets mitt bodde alla ge

säller och lärlingar hos mästaren, men 1820 och 

1845 var 15 respektive 21 % av gesällerna utanför 

bygghantverket gifta och hade bildat egna hushåll 

(s 235). Edgen noterar rentav en fördubblad 

äktenskapsfrekvens för gesällerna mellan 1820 

och 1845 , med hänsyn tagen till förändrad ålders

struktur. 

Vad gäller karriärmöjligheterna bekräftar Ed

gren tidigare forskning och menar att den ideala 

karriärgången aldrig varit total. Främst visar han 

att en stor del av lärlingarna var lågavlönade 

lönearbetare som inte hade en chans att avancera 

i hierarkin, och i första hand tycks de fattigare 

lärlingarna ha drabbats . De försvann i regel från 

verkstaden och ersattes av nya lärlingar. Även en 

del gesäller försvann från sitt hantverk. Det var 

ovanligt att gesäller fortsatte som sådana inom 

yrket efter 30 års, ålder. Under 1800-talets första 

hälft försämrades gesällernas karriärmöjligheter, 

och i takt med att verkstadsstorleken ökade finns 

det en tendens till uppkomsten av en grupp livs

långa gesäller. En speciell situation rådde inom 

byggnadshantverket , där det redan under 

1 700-talet var regel med livslånga gesällskap. 

Byggnadsgesällerna var lönearbetare , men de hade 

inga kapitalister som motpart. Mästarna inom 

byggnadsskråna kunde rita hus och ge gesällerna 

laga försvar , men det var de blivande husägarna 

som var gesällernas ekonomiska motpart. 

Mästerskapet , krönet på yrkeskarriären , var i 

det förkapitalistiska hantverket nära förbundet 

med äktenskap. Först som nybliven mästare fick 

en gesäll gifta sig, men då borde han också göra 

det. Detta system verkar ha fungerat under 

1700-talet, men under 1800-talet fanns vissa upp

lösningstendenser. Detta samband mellan mästar

värdighet och äktenskap ingick, liksom innebo

endesystemet, i den s k inbäddningen av de eko
nomiska relationerna inom hantverket i de sociala 

och politiska förhållandena. Det gjorde också 

kravet på att lärgossar skulle vara födda inom 

äktenskapet. I början av 1800-talet hade man 

gjort avkall på detta krav, och på 1840-talet är 

det klart att utomäktenskapligt födda barn inte 
diskriminerades vid antagning i lära. Det var för 

mästarna "viktigare att få en lärling som arbetare 

än att upprätthålla hantverkets Ära" (s 236). De 
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sociala relationerna inom Malmöhantverket be
fann sig i en förändringsprocess, när skråtvånget 
upphävdes i mitten av 1800-talet. 

Edgren nöjer sig inte med en analys av föränd
ringarna i den sociala situationen för dem som 
arbetade inom Malmöhantverket, utan han disku
terar också deras tänkande och deras medvetande. 
Han menar att hantverksarbetarna, närmast gesäl
lerna, haft en stark ställning både över sitt eget 
arbete och gentemot mästarna. De tog frimåndag 
och kunde "spatsera" på stan nästan när de ville; 
de hade sk förindustriella vanor - själv skulle jag 
vilja rubricera dem som förkapitalistiska. Å andra 
sidan framhäver han, att arbetsförhållandena 
verkligen inte alltid var lätta. Tog man det lugnt i 
början av veckan, fick man arbeta desto mer mot 
slutet för att prestera vad mästaren krävde. Han 
ser inte heller "resandet" bland gesällerna som 
något enbart positivt i karriären utan hävdar 

snarast att resandet och reskassorna var ett slags 
arbetslöshetsunderstöd. 

Någon grundläggande motsättning mellan mäs
tare och gesäller ser inte Edgren, utan han poäng
terar istället samstämmigheten - konsensus - dem 
emellan. Här spelar begreppet Hantverkets Ära 
en avgörande roll. Äran verkade som ett yrkes

protektionistiskt skydd mot hantverkets dekadens 
och höll outbildade arbetare utanför skrået. Men 
denna Ära kunde gesäller utnyttja för att upprätt
hålla sin position och sin ställning också gent
emot mästarna. Både mästare som brutit mot 
hantverkets Ära och gesäller som svikit gesäll
solidariteten kunde utsättas för skymfning, ett 

medel som verkar ha varit effektivt genom att det 
hade både ett materiellt och andligt innehåll. 
Dessa skråtraditioner ser Edgren avslutningsvis 
som ett vapen i händerna på gesällerna som före
går ett senare fackligt medvetande i den fram
växande arbetarklassen; hantverksarbetarna var ju 
de som gick i bräschen för arbetarnas fackliga 
organisering mot slutet av århundradet. Men 
kanske hantverkets Ära också kunde vara en 
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svaghet i denna process? Kanske Äran och sam
manhållningen inom yrket lade dimridåer över de 
ökande motsättningar mellan mästare och gesäl
ler/ lärlingar som Edgren skymtat? 

I arbetarklassens formeringsfas utgör barn
arbetet ett viktigt inslag i många av 1800-talets 
industrigrenar. I Då barn var lönsamma (1980) 
försöker Lars Olsson analysera sambandet mellan 

arbetsdelning, barnarbete och teknologiska för
ändringar inom bl a Suells/ Kockums Tobaks
fabrik i Malmö under 1800-talet. Med vissa både 
kort- och långsiktiga variationer utgjorde barn 
under 15 år mellan 40 och 50% av arbetarna vid 
tobaksfabriken under hela första hälften av 
1800-talet. Det var enbart pojkar som användes 
där då, och deras systrar arbetade förmodligen vid 

de båda textilfabriker som fanns i staden i början 
av seklet. I genomsnitt anställdes pojkarna i 
tobaksfabriken vid 10 års ålder; det hände att de 
anställdes vid yngre år också, men några syste
matiska överträdelser mot gällande bestämmelser 
- 10 :i 12 års ålder - gjorde inte Frans Suell. 

Det fanns två huvudfaktorer bakom barnarbe
tet. För det första kunde barn genom en långt
gående arbetsdelning användas vid framför allt 
tobaksspinningen som medhjälpare till de vuxna, 

yrkesskickliga tobaksspinnarna. De senare ut
gjorde endast 10 a 12% av arbetarna, och något 
större behov av att yrkesutbilda barnarbetarna 
fanns inte. Följaktligen användes barnen endast så 
länge som de var billig arbetskraft, och i genom

snitt lämnade de arbetet vid tobaksfabriken vid 15 
års ålder (s 80 m. Man saknar dock en undersök
ning av vad som blev av dem, när de tjänat 
färdigt hos Frans Suell, och senare Frans Henrik 
Kockum. Barnens exakta arbetsuppgifter vid 
Suells tobaksfabrik kunde Olsson inte fastställa, 
utan han fick för att belägga arbetsdelningen 

stödja sig på en utsaga av Carl von Linne från 
tobaksfabriken i Norrköping, där arbetsdelningen 
framgick i all sin tydlighet (s 61 ). 



För det andra spelade inkomsterna för barn

arbetet en betydande roll för försörjningen i 
många underklassfamiljer i Malmö. Barnarbetar
na kom antingen från stora barnfamiljer, där 

fadern var soldat, hantverksgesäll Gfr ovan om 
malmögesällerna) eller tobaksarbetare eller från 
familjer med endast en vuxen familjeförsörjare, 
ogift moder eller änka. Det var mycket vanligt att 
alla söner i dessa familjer sändes till tobaksfabri
ken när väl den äldste börjat där. Denne funge
rade kanske som "arbetsförmedlare" för sina 
yngre bröder. En stor del av barnarbetarfamiljer
na var också beroende av fattigunderstöd; det 
gällde nästan alla familjer med en vuxen försörja
re och en tredjedel av dem med två. Slutsatsen 
blir att barnarbetarna rekryterades från familjer 
som var så fattiga att de både var beroende av 
fattigunderstöd och måste sända sina söner till 
tobaksfabriken från 10 års ålder. Fattigunder
stödet utgjorde på så sätt i många fall ett sam
hälleligt stöd för reproduktionen av den arbets
kraft som varje morgon förväntades ställa upp 
framför Frans Suells och andra malmöitiska kapi
talisters fabriksportar. Bara risken av ett indraget 
fattigunderstöd måste ha bidragit till att pojkarna 
började arbeta i fabrikerna istället för att försörja 
sig genom tex tiggeri . Underklassens barn skulle 
vänjas vid lönearbete för sin försörjning under 
den framväxande industrikapitalismen i Malmö 
och på andra håll. Och de bidrog med sina låga 
löner till den kapitalackumulation som möjlig
gjorde industrialiseringen senare under 1800-talet 
(s 98 fl). 

Under andra hälften av 1800-talet minskar 
barnarbetet vid den dåvarande kockumska fabri
ken markant, men olikartat inom de båda huvud
tillverkningarna, cigarrer och spunnen tobak. 

Inom båda tillverkningarna utgjorde barnen c:a 
40% av alla arbetare 1858; inom främst den 
nytillkomna cigarrtillverkningen hade man nu 
också börjat använda flickor (s 111 ). Men till 
1898 hade barnarbetet nästan helt försvunnit 

inom cigarrtillverkningen, medan barn fortfarande 
utgjorde en tredjedel av arbetarna vid tobaks
spinningen. Olsson avvisar bestämt tidigare fors

kares uppfattning att barnarbetet i slutet av 
1800-talet avskaffades genom att företagsägarna 
blev mera liberala och humanitärt inställda; i så 
fall skulle, menar han, F H Kockum ha avskaffat 
barnarbetet även vid tobaksspinningen, eftersom 
det vådliga i tobaksfabrikerna var att vistas i dem 
och inandas stoftet ut luften. Men så skedde inte, 

och Olsson påvisar andra viktiga skillnader mel
lan de båda tillverkningarna. 

I början av 1860-talet började Kockum köpa in 
vickelstolar till cigarrtillverkningen, och i takt 
med denna mekanisering förändrades också den 
sociala sammansättningen av cigarrarbetarna. Det 
var inte bara barnen utan också de manliga 
cigarrmakarna som minskade kraftigt, medan en 
allt större del av cigarrarbetarna kom att utgöras 
av kvinnor (s 150). Inom tobaksspinningen före
kom över huvud taget inga förändringar i arbets
organisationen under andra hälften av 1800-talet. 
Barn - pojkar och flickor - användes från 
1880-talets början endast som halvdags bordbarn 
för att man inte skulle bryta mot de nya reglerna 
om barns användande i fabriker. 

Avslutningsvis försöker Olsson sätta in föränd
ringarna inom cigarrtillverkningen i ett större 
socialt sammanhang: makten över produktionen. 
En drivkraft hos F H Kockum var alltsedan 
1840-talet att öka kontrollen över de yrkesutbil
dade cigarrmakarnas inflytande över produk
tionen. Mekaniseringen av produktionen måste 
ses inte bara ur ekonomiskt perspektiv utan också 
som ett led i företagsledningens strävanden efter 
att minska sitt beroende av yrkesskickligheten hos 
en grupp arbetare (s 151 fl) . Det var sådana argu
ment man använde sig av för att övertyga 
Kockum om att börja införskaffa vickelmaskiner
na på 1860-talet (s 120). 
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Barnarbetets nedgång var en oavsiktlig konse

kvens av de förändringar i arbetsorganisationen, 

som ingick som ett led i kampen mellan kapital 

och (yrkesskickligt) arbete under 1800-talets 

andra hälft. Barnarbetet ersattes med barnarbets

löshet, och arbetarkåren vid Kockums Tobaks

fabrik hade homogeniserats mot allt större domi

nans för s k tillärda (semi-skilled) maskinskötande 

kvinnliga arbetare. Det var i denna process som 

tobaksarbetarna i Malmö började organisera sig. 

De första fackliga organiseringssträvandena har 

Bo Blomkvist behandlat i sin studie av skånsk 

arbetarrörelse före 1880 och dess internationella 

kontakter, lnternational i miniatyr (1979) . Blom

kvist påpekar att den tidiga arbetarrörelsen i 

Sverige hade sitt säte i Skåne, och att det utanför 

Skåne under 1870-talet inte ens fanns sammanlagt 

tio fackföreningar. Av dessa avfärdar han en del 

som "gesällföreningar som tog upp fackliga frågor 

till behandling" (s 23). 

Otvetydigt är det så att arbetarrörelsen startade 

i Skåne. Handskmakarna tycks ha varit först med 

ett försök att bilda förening redan 1865 , men trots 

stöd från kolleger i Köpenhamn förvandlades den 

snart till en sjukkassa och dog därefter ut. Det 

skulle dröja ytterligare tio år innan någon facklig 

organisation kom till stånd, och då var det 

tobaksarbetarna som bildade en " riktig" fack

förening och anslöt sig till Enigheten i Köpen

hamn, som nästan tycks ha varit ett förbund för 

tobaksarbetare. Redan från starten anslöt sig 200 

manliga och 20 kvinnliga · tobaksarbetare och 

strax därefter ytterligare 30 kvinnliga till före

ningen (s 4 7). Blom kvist visar också att organise

ringen av tobaksarbetarna föregicks av minst tre 
strejker, som ingick i den "strejkvåg" som drog 

fram bland arbetarna i Malmö 1872-1874. Arbe

tarna gick segrande ur 7 av de 9 konflikter där 

utgången är känd. Nederlagen drabbade grov

arbetarna (s 24 tl). 
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Det är uppenbart att arbetarna i Malmö i 

början av 1870-talet var missnöjda med arbetsför

hållandena - det var inte enbart för högre löner 

man gick i strejk - och att de på ett framgångsrikt 

sätt började bilda front mot kapitalet. Förenings

bildandet bland tobaksarbetarna var bara det 

logiska fullföljandet av arbetarnas insikter och 

strävanden. Blomkvist noterar den framgångsrika 

strejken bland timmermännen i Malmö 1855, 

men den är inte tillräcklig för honom för att 

acceptera Rolf Karlboms tes att den svenska fack
föreningsrörelsen framsprungit ur en småfolkets 

kamptradition (s 10, 157). Den dåliga livskraften 

för de första fackföreningarna talar mot en sådan 

tes , hävdar han bestämt (s I 57) och han menar 

istället att det utländska inflytandet, närmast från 

Danmark, var helt avgörande för den svenska 

arbetarrörelsens framväxt. Han underbygger 

denna slutsats med dels de omfattande kontak

terna över sundet, dels likheterna i lönerörelserna 

i Köpenhamn och Malmö i början av 1870-talet 

(s 34, 36). Genom dansk forskning vet vi att 

många skåningar tog arbete i Danmark, men 

Blom kvist visar också att inte mindre än 1092 

danskar flyttade över till Malmö under åren 

1851-1864 (s 30). Han visar också hur danskar 

åkte över sundet för att både observera och agi

tera bland arbetarna i Malmö, och i malmötid

ningarna bevakade man arbetarrörelsens framväxt 
i Köpenhamn. Blomkvist visar också hur rese

understödet var verksamt i samband med konflik

ter, och resandet skedde för dessa yrkesarbetare 

ofta till annat land, inte minst i gränstrakter som 

Öresund. Tobaksarbetarna hade också inskrivet i 

stadgarna att en medlem som fatt reseunderstöd i 

samband med en konflikt inte fick återvända 

förrän strejken var slut på den fabrik där han 

arbetat sist (s 51 ). 

Den internationella prägeln på de första fack

föreningarna visas också av det omfattande strejk

stöd som gavs inte bara från danska kolleger utan 

från kolleger i ett stort antal tyska städer. Tobaks-



arbetarstrejken i Malmö 1875 var känd långt nere 

på kontinenten och tobaksarbetarna där stödde 

malmökollegerna (s 70); härav titeln på Blom

kvists avhandling. De första organiseringssträvan

dena var, menar Blomkvist, i första hand uttryck 

för yrkesprotektionism bland yrkesarbetare. 

Tobaksarbetarna ändrade emellertid snabbt sin 

inställning. Från att från början exempelvis ha 

utestängt kvinnor från organisationen visar cigarr

arbetarna, för det var främst de som aktiverade 

sig, snart upp en enhetlig front mot fabrikanterna. 

Inom Enigheten solidariserade man sig med kvin

norna och även på den punkten tillmäter han 

initiativen från köpenhamnskollergerna stor 

betydelse. Strejkerna bland cigarrarbetarna 

Malmö på l 870-talet var, enligt Blomkvist, 

"sannolikt ganska unika i det avseendet, att 

kvinnor slöt upp på männens sida och använde 

sig av strejkvapnet" (s 63). Han visar också att 

strejkerna var väl planerade och inte några oöver

lagda impulshandlingar och att de genomfördes 

under full kontroll från organisationens sida. De 

strejkande "förde ett lugnt och stilla liv" och de 

uppsökte sin lokal dagligen för information om 

strejkläget. De fick i den liberala tidningen 

Framåt också " beröm för låg besöksfrekvens på 

krogarna och för att de ej förfarit opassande vid 

framställningen av sina krav till arbetsgivaren" (s 

65). 

Det är i många stycken en mycket intressant 

och övertygande framställning Blomkvist ger oss. 

Det internationella samarbetet bland dessa hant

verksarbetare framträder helt klart och tydligt. 

Impulserna från internationell arbetarrörelse till 

arbetarna i Malmö är övertygande, men man 

måste ändå ställa sig kritisk till Blomkvists 

huvudtes, att det är "det utländska inflytandet" 

som var avgörande för de skånska arbetarnas 

fackliga agerande. 

Förändringarna i arbetsprocessen är grund

läggande för (hantverks)arbetarnas fackliga organi

sering. Blomkvist nämner förvisso helt kort att 

viss mekanisering (jfr ovan) ägt rum inom såväl 

korkskärningen som cigarrtillverkningen , men 

han reflekterar inte ens över vad dessa föränd

ringar innebar för arbetet eller över om dessa 

förändringar skulle kunna vara grund för ökade 

motsättningar mellan fabrikanter och arbetare. 

Det är uppenbart att den ökande andelen kvinnor 

inom cigarrtillverkningen beror på mekanisering

en av arbetet och den därav följande degrade

ringen av cigarrarbetarna till sk tillärda maskin

arbetare. Men det är lika rimligt att sätta tobaks

arbetarnas, främst cigarrarbetarnas, strejker och 

organisationsbildande i samband med dessa för

ändringar av arbetet. 

Den fackliga organiseringen bland en grupp 

hantverksarbetare behandlas också av etnologen 

Sven B Ek i en studie av bokbinderiarbetarna i 

Lund. Som framgår av titeln på hans bok, 14 

augusti I 894 (l 974) (det datum då en varaktig 

facklig organisation bildades), är själva förenings

bildandet navet i hans undersökning. Men han 

sätter in detta föreningsbildande i ett större sam

manhang, dels i form av de allmänna sociala för

hållandena i Lund det aktuella året och dels 

form av en diskussion av yrkets utveckling. 

Ek konstaterar att bokbinderiarbetet ännu på 

l 890-talet var ett rent hantverksarbete, och de 

interiörer från bokbinderier i Lund som Ek skild

rar och lärlingarnas inväxande i yrket bekräftar 

den slutsatsen. Men det var vid denna tid ändå 

inte som på det gamla hantverkets tid , i varje fall 

inte som i den idealmodell av hantverket som 

Lars Edgren presenterat. Lärlingar och gesäller 

bodde vanligtvis inte längre i mästarens hushåll , 

och genom resandet , som Ek dock inte belägger, 

var bokbinderiarbetarna ännu präglade av det 

gamla skråväsendets nationella och internationel

la solidaritet. Förhållandet till mästaren var fort

farande individuellt, och drömmen om att själv 

bli mästare fanns säkerligen hos mången bok

bindargesäll ännu i slutet av l 800-talet. Resterna 

av ett gammalt hantverksmönster levde kvar mitt 
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i en accelererande industrialisering, men i kam

pen mot allt mer kapitalistiskt inriktade mästare 
räckte inte detta så långt, menar Ek. Bokbindarna 
organiserade sig, även om detta skedde långt efter 

andra hantverksarbetare inom den s k arbetar
aristokratin. 

Till skillnad från vad fallet tycks ha varit bland 

tobaksarbetare, handskmakare och korkskärare i 
Malmö på 1870-talet var inte den socialistiska 
strategin i den fackliga kampen självklar för bok
bindarna i Lund förrän långt in på 1920-talet. Ek 
uppehåller sig också mycket vid motsättningen 
mellan liberaler och socialister i bokbinderi
arbetarnas lundaavdelning. Det förekom , menar 
han, en regelrätt maktkamp mellan de båda grup

peringarna, en maktkamp som personifierades av 
liberalen A 0 Andersson, som i början var före
ningens ordförande och socialisten G Östenberg. 
En sådan här motsättning var, menar Ek, "ound
viklig inom varje fackförening med rötter i det till 
mästerskap ledande hantverket" (s 22). I vilken 
mån en sådan motsättning fanns bland handsk
makare och korkskärare i Malmö på 1870-talet 
vet vi inte, men det är uppenbart att de arbetarna, 
om än tillfälligt, lät sig influeras av socialisterna i 
Köpenhamn. Och Ek har heller inte någon för

klaring till varför de lundensiska bokbinderi
arbetarna så sent som 1925 avstod från att delta i 
I-maj-demonstrationen eller någon diskussion om 
varför de så småningom ändå anslöt sig till den 
socialistiska gemenskapen i Lund. 

Ek lyfter fram spridda iakttagelser av hur själva 
arbetsprocessen i bokbinderierna förändras, men 

han gör ingen konkret eller samlad analys av hur 
arbetsförhållandena och de sociala relationerna 
inom branschen ändrades. En sådan undersökning 
hade säkerligen kunnat bidra till förståelse av den 
något avvikande fackligt-politiska utvecklingen 
bland bokbindarna. Man frågar sig också vad som 
hände när Bokbindareförbundet några år in på 
1900-talet började försöka organisera arbetare 
utanför "klisterprinsarnas" krets, främst inom 
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emballageindustrin, vars arbetare till skillnad från 
bokbindarna var "produkter av industrialismens 
samhälle" (s 84). Inte minst för Lunds bokbindare 
skulle en sådan undersökning vara av värde, efter 
det att Åkerlund & Rausing etablerats som ett 
storföretag inom branschen i slutet av 1930-talet. 

Ett försök att knyta den fackliga organiseringen 
till förändringar i det industriella arbetet och den 
kulturella formationen bland arbetarna vid AB 
Åbjörn Anderssons Mekaniska Verkstad i Svedala 
1880-1920 gör Mats Lindqvist i Klasskamrater 

(1987). Det rör sig om ett framgångsrikt företag, 
som inte var en s k snilleindustri utan som byggde 
på gammal yrkeskunskap inom hantverksproduk
tionen. Åbjörn Andersson var själv smedmästare 
från Håstad, och till sitt växande företag i Svedala 
rekryterade han arbetare med egen kultur, byggd 
på sekelgammal utbildning och stor yrkesstolthet 
och som företagsledningen hade all möda i värl

den att bemästra. Det var kring dessa yrkesarbeta
re som produktionen byggdes upp, men till före
taget rekryterades också grovarbetare bland hus
män och landsbygtlsproletärer från omgivningen. 

Dessa hade helt andra erfarenheter och helt andra 
kulturella traditioner än yrkesarbetarna, och det 
ägde rum, som Lindqvist uttrycker det, ett "kul
turmöte på fabriksgolvet" (s 4 7). 

Det var emellertid ett kulturmöte på de yrkes
skickliga hantverkarnas - gjutarnas och smides
arbetarnas - villkor, och "husmän och lantprole
tärer hade i stort sett att foga sig efter de principer 
som utformats av yrkesarbetarna". Grunden för 
splittringen och motsättningarna mellan de olika 

arbetarna var både de kulturella skillnaderna och 
de olikartade arbetsuppgifterna inom produk
tionssystemet (s 47). 

Det var gjutarna som var aristokraterna och det 
var de som först bildade fackförening 1893. Det 
var en fackförening som baserades på yrke och 
inte på klass. Gjutarna höll sina egna hantlangare 
utanför förbund och avdelning ända till 1918, och 
de gjorde in i det längsta ett hårdnackat motstånd 



mot att inordnas i Svenska Metallindustriarbe

tareförbundet; först 1964 skedde en samman

slagning mellan de båda förbunden (s 65). 

Det var gjutarna som hade en mängd anknyt

ningar till gamla skråtraditioner. "Med hjälp av 

titlar, gesällprov och gesällkalas markerade man 

sin särställning i toppen av arbetarhierarkin", och 

i den mån sådana inte funnits tidigare tycks 
gjutarna ha återupplivat "regler och attribut" i 

slutet av 1800-talet när de bildade fackförening 

för sig själva. Genom fackföreningsbildandet om

formade man traditionella skråmässiga regler och 

anpassade dem till industrikapitalismen. Det var 
då inte fråga om någon nostalgi, någon konserva

tiv strategi , utan om "en av strategierna för att 

försvara gruppens intressen" (s 66 , 55). 

Lindqvist avvisar förvisso myten om att gjutar

yrket gick i arv, men han understryker den vi

känsla och den speciella gjutarkultur som fanns 

inom yrket. I denna kultur ingick både firandet av 

blåmåndag - då man vilade sig efter helgens rus -

och resandet. Gesällvandringarna ser Lindqvist 

som ett uttryck för gjutarnas vandringslust, och 

många av vandringsmännen var i Svedala endast 
"på tillfällig visit" (s 69). Det var främst ung

karlarna, de nyutexaminerade gesällerna som 

ännu inte bildat familj, som var "oroliga". Men 

från sekelskiftet märks en förändrad "mentalitet" 

bland gjutarna. Man omprövade "den rörliga livs

stilen" och "ett annat ideal höll på att formeras" 

(s 77). En ny elit av bofasta gjutare började överta 

de resande gesällernas översta position i hierarkin 

(s 79). Men är det verkligen fråga om livsstil och 

ideal? Är det inte fråga om olika fackliga strate

gier i olika situationer? Lindqvist antyder att det 

minskande resandet i grunden beror på föränd

rade arbetsförhållanden men utreder det inte. 

Järnarbetarnas kultur skilde sig väsentligt från 

gjutarnas. Den "var inte lika rik på symboler och 

traditioner med anknytning till skråhantverket". 

De hade inte samma "vandringsmentalitet" som 

gjutarna och i deras fackföreningsprotokoll talas 

aldrig om lärlingar, gesäller och mästare. De bort

definierade heller inte hjälparbetarna utan upp

manade dem nästan från början att ingå i Järn

arbetarfackföreningen, vilket Lindqvist förklarar 

med "den alltmer mekaniserade produktionen på 

verkstadsgolvet". De var industriarbetare mer än 

hantverkare, men ändå, eller kanske just därför, 

hade de svårare att mobilisera a\la arbetare in i 
fackföreningen (s 87 fl). 

Grovarbetarna däremot tycks knappast ha haft 

en egen kultur, och de var från början hänvisade 

till fackföreningen på sockerbruket , om de ville 

organisera sig. Men det tycks ha varit både si och 

så med organiseringen bland dem under perioden 

fram till 1920. I själva verket är det grovarbetarna 

vid sockerbruket som detta avsnitt handlar om, 

och Lindqvist lägger där särskilt stor vikt vid den 

framgångsrika strejken 1898. Han förvånas såväl 

över att dessa grovarbetare, och inte yrkesarbetar
na, var de som tillgrep strejkvapnet som över att 

de var framgångsrika i sin kamp. Något svar 

lämnas inte på dessa problem, men Lindqvist 

framhäver med rätta att även grovarbetare kunde 

agera fackligt och att de inte alltid behövde visa 

enbart underdånig respekt för överheten. 

Lindqvist visar vidare hur Klasskamraterna -
de olika arbetargrupper som smält samman till en 

arbetarklass - flyttar fram sina positioner i sam

hället: hur de kommer att utgöra en arbetarofTent

lighet som motvikt till den borgerliga offentlig

heten. Folkets Hus kom att utgöra en imponeran

de byggnad, som väl kunde mäta sig med "kapi

talets högborg": kontorsbyggnaden på Åbjörn 

Anderssons (s 109). Han visar också hur de gamla 

dryckesvanorna på såväl arbetsplatsen som 

krogen - det gällde främst gjutarna - kom att 

ersättas av idealet om den nyktre och skötsamme 

arbetare, ett ideal som dock hade betydande 
svårigheter att slå igenom bland arbetarna. 

Det är en mycket intresseväckande beskrivning 

av kulturen bland gjutare och järnarbetare som 

Lindqvist ger, men han förklarar inte i vilken 
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grad och varför dessa och grovarbetarna smälte 

samman till Klasskamrater. Eftersom de 

"ursprungliga" skillnaderna mellan olika arbetar

grupper grundades i de "olikartade arbetsuppgif

terna inom produktionssystemet" (s 4 7), så borde 

ju förklaringen till minskade kulturklyftor rim

ligen stå att söka i förändringar inom denna 

produktion ; det är ju ändå en lång period som 

behandlas i boken. Lindqvist antyder sådana 

förändringar men diskuterar dem inte, vilket han 

faktiskt hade möjlighet att göra. 

1983 anställde Åbjörn Andersson en ung ingen

jör, Nils Fredriksson, som så småningom skulle 

bli både överingenjör vid företaget och svärson till 

dess grundare. Fredriksson hade studerat nya 

produktionsförhållanden utomlands och kom av 

många att betraktas som Sveriges Taylor. Han 

engagerades av den stora Emigrationsutredningen 

för att undersöka de amerikanska arbetsmetoder 

som lockade så många europeiska arbetare över 

Atlanten, och här hemma hävdade han att första 

villkoret för en god arbetsprestation var att före

tagsledningen hade "en ständigt verkande, tillför

litlig och sträng kontroll" över arbetet. Yrkes

arbetarnas inflytande över arbetet skulle brytas. 

Mats Lindqvist har själv i uppsatsen Ingenjör 

Fredriksson i framtids/andel (Modärna tider. 

Lund 1985) givit en ingående presentation av 

honom, men som motpart till klasskamraterna i 

Svedala skymtar han bara förbi. Enbart det fak

tum att gjutarna bildar sin fackförening samma år 

som Fredriksson knyts till _företaget borde göra 

oss nyfikna på hans roll i omdaningen av produk

tionsförhållandena. Lindqvist hävdar själv att 

gjutarna började känna sin ställning hotad (s 54 ), 

men förklarar inte på vilket sätt. 

Styrkan i Lindqvists bok ligger alltså inte i 

analysen av arbetsförhållandena utan i analysen 

av den arbetarkultur som var ett vapen i den 

fackliga kampen och i kampen mot den små-
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borgerliga omgivningen i Svedala. Han visar hur 

tvång och solidaritet, privatliv och offentligt liv, 

glädje och uppoffringar osv ingick i samma 

kamp. 

Folkets Hus var en yttring av arbetaroffentlig

heten. Folkets Park var en annan , och parkrörel

sens framväxt har sociologen Stefan Andersson 

behandlat i Det organiserade folknöjet (1897). 

Folkparkerna skulle bli , och blev, permanenta 

nöjesanläggningar för folket, men de tycks, menar 

Andersson , ha hämtat mycket av sin inspiration 

från de borgerliga förlustelseställena. Det rörde sig 

om väl avgränsade och inhägnade områden och 

man måste betala inträde för att komma in i dem. 

Väl inne måste man följa speciella regler, där den 

som inte uppförde sig skötsamt och nyktert kas

tades ut och riskerade parkförbud. Men till skill

nad från de privata, borgerliga förlustelseställena 

kunde folket, de arbetande massorna, i folkpar

kerna slippa borgerlighetens och företagsled 

ningarnas påtvingade disciplin. Däremot utsattes 

man för parkledningens disciplinering och "bild

ningsivrarnas" försök att genom ett kvalificerat 

innehåll i verksamheten ra arbetarna till att 

använda sin fritid till förkovran. 

Folkets Park blev nu inte de centra för god och 

bildande kultur som man från centralt håll 

önskat. Det är en av Stefan Anderssons teser. 

Publiken, arbetarna, ville helt enkelt inte discipli

neras eller fostras av ledarna inom arbetarrörel 

sen, vilka i första hand bestod av "skötsamma" 

arbetare ur den s k arbetararistokratin. Bortsett 

från 1910-talet, när en stor del av utbudet bestod 

av teaterföreställningar, tvingades arrangörerna 

anlita "den lättare underhållningen". Folkparker

na blev på så sätt rentav en marknad för artister. 

Det var, även om det inte var avsett , ett av folk

parkernas viktigaste resultat, om vi far tro 

Andersson. Han menar också att de båda samar

betsorganisationer som bildades, Södra Sveriges 

Förenade Folkparker och Folkets Parkers 



Centralorganisation, skulle stärka de enskilda 

parkernas, särskilt de små, ställning gentemot 

artisterna. 

Det är ett spännande och bland forskare i stort 

sett förbigånget ämne Stefan Andersson givit sig i 

kast med, men han har tyvärr inte lyckats med 

sin målsättning att "se folkparkerna som fullstän

diga fritidsinstitutioner med ett varierande och 

föränderligt utbud" (s 171 ). Han lyckas inte heller 

knyta ihop sina konkreta undersökningar av 

centralorganisatitonerna, parken i Åhus och ut

budet i parkerna med de större sammanhang han 

skisserat. Det är exempelvis anmärkningsvärt att 

det i en undersökning av arbetarnas fritid inte 

finns ett ord med om kampen om begränsad 

arbetsdag. Hur ska man kunna förstå kampen om 

arbetarnas fritid om man inte ens noterar kampen 

om tiden? Den övergång till "klocktid", som 

Andersson i anslutning till den engelske histori

kern E P Thompson talar om, kom ju inte av sig 

själv. 

Stefan Andersson har också fastnat i en alltför 

stel uppfattning om en klar skillnad, ja motsätt

ning, mellan de "intellektuella" ledarna inom 

rörelsen och "folket". Ledarna hade, enligt 

Andersson, främst fostrande avsikter med parker

na, medan "folket, av en eller annan anledning ... 

önskade en oproblematisk avkoppling". Folket, 

arbetarna, önskade sig bondkomik och gyckel, 

och ledningarna för folkparkerna fick anpassa sitt 

utbud efter dessa önskemål. Men det är väl egent

ligen tveksamt om bondkomiken och gycklet 

enbart, eller ens i första hand, var någon 

"oproblematisk underhållning". Gyckel och 

komik har ju historiskt sett verkligen varit uttryck 

för underklassens, "folkets'', drift med och protest 

mot överheten. I 1902 års revy i Landskrona 

Folkets Park behandlade man exempelvis barn

arbetet vid borstfabriken och den rättsliga dom 

som utfärdades mot Landskrona-Kuriren, som 

skrivit om detta barnarbete. Och i revyn fem år 

senare häcklade man direktör Tranchell för hans 

import av s k galiziska arbetare till sockerbets

fälten. Det framgår av en pedagogisk framställ

ning av arbetarkulturen i Landskrona som Ingrid 

Millbourn gjort för museet där. 

En studie av de svenska folkparkernas historia 

är i vidare mening en studie av svensk arbetar

historia. Då kan man inte studera folkparkerna 

isolerat från andra yttringar av arbetarhistorien. 

Man kan givetvis inte, som författaren gör, hävda 

att den första folkparken i landet öppnades i 

Malmö av en slump. Då är det ju lika mycket en 

slump att arbetarrörelsen har sin uppkomst där. 

Att folkparksrörelsen inte fick något fotfäste i 

landets båda största städer är en viktig notering 

som författaren gör, men de, i jämförelse med 

Stockholm och Göteborg, speciella klassförhållan

dena i Malmö och närheten till kontinenten är 

naturligtvis förklaringen både till att arbetarrörel

sen var starkast här och att man inom denna var 

först med att starta egna "fritidsrum'', för att låna 

en term från Andersson. Det var heller ingen 

slump att just de skånska parkerna inte gick med 

i Folkparkernas Centralorganisation utan bildade 

en egen samarbetsorganisation 1909. Det ser ju ut 

som en tanke, att de skånska socialdemokraterna 

några år tidigare tagit initiativ till indelning av 

partiet i distrikt och att det skånska partidistriktet 

var det första som bildades 1905. Detta har 

behandlats av Peter Billing i Människovärdet vi 

fordra tillbaka (1985). 

Billing ger inledningsvis en översikt över den 

ekonomiska och sociala utvecklingen i Skåne 

under 1800-talet samt den skånska arbetarklas

sens politiska organisering före sekelskiftet. Han 

visar på de omfattande diskussionerna och mot

sättningarna inom den spirande skånska arbetar

rörelsen och hur socialdemokraterna så småning

om "tar täten" (s 43 ft). 

Redan på SAP:s konstituerande kongress 1889 

beslöt man att indela landet i distrikt för den 

löpande verksamheten. Det var med dessa 

distrikt ; menar Billing, som "den egentliga led-
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ningen av partiarbetet låg" och det var med dem 
som den politiska aktiviteten fick ett verkligt upp
sving. Billing visar också hur såväl det växande 
antalet partimedlemmar som antalet anslutna 
fackföreningar i Skåne anslöts till det södra 
distriktet, som leddes från Malmö (s 54 ff, 63), 
men också vilka förödande verkningar på parti
organisationen som den s k storstrejken 1909 

hade. 
Partidistrikten avskaffades emellertid på 1900 

års kongress och ersattes med en organisation på 
lägre nivå , arbetarekommunerna. Från sekelskiftet 

låg därmed den dagliga verksamheten på lokal 
nivå, och Billing visar tex vilken betydelse 
arbetarekommunen i Ystad hade inte bara för den 
politiska verksamheten i staden utan också för de 
sydöstskånska lantarbetarnas fackliga och politis
ka organisering. Men han visar också hur otill
räcklig den lokala partiorganisationen var för val
arbetet, i första hand de politiska valen till riks

dagens andra kammare. 
En viktig drivkraft för de skånska social

demokraternas, åtminstone de i Malmö, pläderan
de för distriktens återupprättande var att arbetare
kommunerna från 1900 organisatoriskt lydde 
direkt under partistyrelsen i Stockholm. Den 
gamla rivaliteten mellan Malmö och Stockholm 
låg säkert bakom malmöiternas självständighets
strävanden, menar Billing (s 85). Å andra sidan 
far man nog akta sig för att sätta partistyrelsen i 
Stockholm och de lokala organisationerna helt 
mot varandra. Även på regional nivå fanns mot
sättningar. Så anslöt sig tex arbetarekommunen i 

Ystad inte till det skånska partidistriktet, som 
bildats 1905 , förrän 1908. Billing anger rivalitet 
mellan Ystads och Malmö arbetarekommuner 
som främsta anledning till detta, främst då vad 
gällde kampen om att fa organisera de skånska 
lantarbetarna (s 102 fl). 

Även om bildandet av partidistriktet i Skåne, 
det första i landet, kan ses mot bakgrund av 
gamla motsättningar mellan Malmö och Stock-
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holm, måste omorganisationen av partiet som 
helhet ses i ett större politiskt sammanhang. Det 
gäller dels relationerna till liberalerna och dels 
anpassning av strategin till det nya valsystem som 
genomdrevs inför 1911 års andrakammarval. För 
arbetarrörelsen gällde det att frigöra sig från det 
nära samarbetet med liberalerna vid de politiska 
valen för att markera ett tydligt alternativ för 

arbetarna Ufr Stråth nedan om Malmö) men där
med framstod också behovet av en egen valrörelse 
och en egen effektiv valorganisation, när partiet 
väl bestämt sig för den parlamentariska vägen till 
socialismen (s 91 ff, 98). Vilken roll partidistrik
ten kom att fa för arbetarrörelsen - utöver en vid 
i varje fall vissa tider framgångsrik agitation bland 
kvinnor, lantarbetare samt gemene man i de 

"mörka" delarna i nordöstra Skåne - far vi dock 
inte veta genom Billings framställning. 

De skånska lantarbetarnas förhållanden i bör
jan av seklet, eller snarare en mycket speciell 
dimension av dessa, har behandlats av Lars Ols
son i uppsatsen Skånska godsägare och galiziska 

roepiger (ingår i Över gränser. Festskrift till 
Birgitta Oden. 1987), en undersökning av den 
okända arbetarimporten före första världskriget. 

Olsson betonar dessa arbetsvandrares aktiva roll i 
den historiska processen genom att se deras 
arbetsvandringar som ett led i deras kamp mot 
proletariseringstendenserna i hembygden, de öst
europeiska småbrukarområdena. Inkomsterna 
från vandringsarbetet skulle möjliggöra för små
brukarfamiljerna att stanna kvar som småbrukare 
och inte proletariseras helt och hållet. Det fram
går med all tydlighet hur de östeuropeer, som 
arbetade på de skånska betfälten i början av 

seklet , verkligen sparade sina arbetsinkomster och 
sände hem dem till sina familjer. 

Galizierimporten har ofta, inte minst inom den 
samtida arbetarrörelsen , setts som ett sätt för 
jordägarna att skaffa strejkbrytare i tider när de 
skånska jordbruksarbetarna organiserade sig. I 
synnerhet under åren 1907- 1908 fick lantarbetar-



na i norra Skåne ta till strejkvapnet för att driva 

igenom sin rätt att organisera sig. Galizier an

vändes förvisso som strejkbrytare i dessa fall , men 

sammantaget utgjorde de strejkbrytande galizierna 

endast en liten bråkdel av alla galizier som 

arbetade i Skåne 1907. En del av männen angav 

tom offentligt i Arbetet att de var organiserade 

socialdemokrater, och enbart det faktum att mer

parten av de galiziska arbetarna var unga kvinnor 

motsäger uppfattningen att de skulle vara strejk

brytare och utföra tungt mansarbete. 

Galizierna var heller inte lönenedpressare, som 

också hävdades i samtiden. Den totala kostnaden 

för den utländska arbetskraften var inte lägre än 

för den svenska, snarare högre. Att galiziernas 

arbetsinkomster var lägre än de svenska arbetar

nas är en helt annan sak, som knappast kan ha 

utgjort skäl för de skånska godsägarna och stor

bönderna att importera arbetskraft. 

Huvudförklaringen till importen av arbetskraft 

till det skånska jordbruket står, som många gods

ägare och andra makthavare hävdade på den 

tiden , att finna i brist på inhemska arbetare. Men 

den bristen berodde inte, som de hävdade , på att 

svenska arbetare krävde för höga löner. Bristen 

hängde istället samman med det sätt på vilket 

produktionsförhållandena inom det skånska jord

bruket förändrats under andra hälften av 

1800-talet. 

En allt större del av arbetet på de skånska 

godsen kom mot slutet av 1800-talet att utföras 

av heltidsarbetande statare, medan de dagsverks

skyldiga torparnas andel minskade. Syftet med 

denna förändring var att öka den tid då arbetaren 

stod till godsägarens förfogande , vilket var nöd

vändigt när produktionen intensifierades och jord

bruket bedrevs i alltmer kapitalistiska former. 

Men härigenom rationaliserade man bort den 

arbetskraftsreserv som torparna, främst torpar

hustrurna , utgjort. Det var en sådan arbetskrafts

reserv som hade behövts för den ökande bet

produktionen , där behovet av arbetskraft inte var 

jämnt över hela å ret. Statarhustrurna - betarbetet 

var länge ett kvinnogöra som män inte bevärdi

gade sig med - var genom mjölkningsplikten 

ingen arbetskraftsreserv som kunde användas på 

betfålten, så den erforderliga arbetskraften fick 

anskaffas från andra bygder än de där föränd

ringarna genomförts. Det är slående hur importen 

av galizier främst skedde till slättbygderna i 

Malmöhus län , medan torparhustrurna i Kristian

stads län var tillräckligt många för att något 

behov av arbetarlmport inte skulle föreligga där. 

Det var däremot där som de få strejkbrytande 

galizierna användes 1907. 

Kvinnoarbetet och arbetarkvinnornas ställning 

inom den framväxande arbetarrörelsen ha r annars 

i stort negligerats inom forskningen, den skånska 

liksom all annan svensk arbetarhistoria. Undan

taget utgörs av Christina Carlssons avhandling om 

Kvinnosyn och kvinnopolitik (1986) där hon gör 

en generell analys av den socialdemokratiska 

kvinnopolitiken i ett försök at kritiskt kombinera 

historiematerialistisk klassanalys och feministisk 

teori om könsmotsättningarna. En del av den 

konkreta undersökningen handlar om arbetar

kvinnorna i Malmö i slutet av 1800-talet. 

Kvinnoarbetet i fabrikerna grundades på för

ändringar i produktionsmetoderna. I tobaksfabri

kerna var det cigarrtillverkningens mekanisering 

som var grunden för de halvlärda kvinnliga 

cigarrarbetarna, och för Malmö Yllefabrik ser 

hon ett klart samband mellan återuppförandet av 

fabriksbyggnaden efter en brand 1888 och den 

därvid genomförda mekaniseringen å ena sidan 

och den mycket kraftiga ökningen av kvinnor å 

den andra (s 115). Till skillnad från den allmänna 

utvecklingen i Sverige finner Christina Carlsson 

att andelen kvinnor bland industrins arbetare i 

Malmö ökar under perioden 1870-1910, från 31 

till 4 7% (s 41 ). 

Kvinnoarbetet var koncentrerat till vissa bran

scher - i Malmö främst textil- och tobaks

industrin . Förvisso var förhållandet inte detsam-

145 



ma inom alla industrier med kvinnliga arbetare , 

men Christina Carlsson vill på det bestämdaste 

"ifrågasätta den gängse bilden av fabriksarbeter

skan som ensamstående och utan försörjaransvar , 

utöver det egna". 1870 var exempelvis 20% av 

arbeterskorna vid en av Malmö större textilfabri

ker gifta , och en ännu större grupp var ogifta 

mödrar eller änkor/ frånskilda. Totalt sett hade 

43% av alla arbeterskorna vid den här fabriken 

små barn och därmed ett försörjaransvar utöver 

det egna. Det hemmafruideal som senare kom att 

accepteras också inom arbetarrörelsen hade i dess 

barndom en begränsad omfattning i arbetarfamil

jerna, och det är denna splittrade bild av arbetar

kvinnans situtation vi måste ha som utgångspunkt 

för en analys av den tidiga arbetarrörelsens kvin

nopolitik; det är Christina Carlssons viktiga slut

sats. Ur det perspektivet var varken kravet på lika 

lön för lika arbete eller kravet på en särskild 

skyddslagstiftning för kvinnliga arbetare "så en

tydigt positivt och okomplicerat som man i för

stone tror" (s 86 , 235 f). Vid ombyggnaden av 

Yllefabriken 1889 krävde Arbetsmannafackföre

ningen att kvinnor, om de skulle användas, skulle 

ha samma lön som männen (s 86), och en speciell 

skyddslagstiftning för kvinnor innebar också att 

de blev mindre användbara vid tex skiftarbete. 

På den Skandinaviska arbetarkongressen 

Köpenhamn 1901 ställdes de båda medel som 

fanns för att ta tillvara arbeterskornas intressen, 

organisering och skyddslagstiftning, mot varandra 

(s 222). Då hade man ett drygt decenniums er

farenheter av försöken att organisera kvinnorna. I 

början, under 1880-talets sista· år, tycks organise

ring ha varit en framkomlig väg. 1886 hade 

handsksömmerskorna i Lund bildat förening. 

1888 hade man i Malmö bildat Kvinnliga Arbe

tareförbundet och 1889 en väveri- och spinneri

arbetareförening. År 1890 hade man bildat ett 

Kvinnligt Arbetareförbund även i Lund. Det är 

"uppenbart att kvinnornas deltagande i fackföre

ningsrörelsen och i strejkaktioner av olika slag 
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ökar markant under åren kring 1890" (s 87, 132). 

I Malmö var denna aktivitet så omfattande att 

magistraten tyckte det vara "anmärkningsvärt ... 

att kvinnorna hava en egen förening och att de 

dragits in i (den socialistiska) rörelsen där de visat 

sig än mer fanatiska än de äldre medlemmarna" 

(s 87). 

Bortsett från arbetsmännens protester mot att 

väverskor användes som hantlangare vid återupp

byggandet av Malmö Yllefabrik protesterade 

männen, till exempelvis Axel Danielssons stora 

förvåning, inte mot att kvinnoarbetet ökade. 

Christina Carlsson förklarar detta med att kvin

noarbetet inte ökade på männens bekostnad utan 

skedde som ett led i företagets stora expansion (s 

116). Axel Danielsson uttalade sig i Arbetet och i 

andra sammanhang också för könens likställighet 

(s 128 f). 

Men optimismen vad gäller kvinnornas fackliga 

organisering skulle falna, och synens på könens 

likställighet skulle snart komma att förändras. 

Redan 1890 infördes i Arbetet en översättning av 

en artikel ur den danska Arbejderen , där det för

nekades att det skulle finnas en speciell kvinno

fråga inom arbetarklassen. Och Axel Danielsson 

kom i striden inom Socialdemokratiska förening

en i Malmö 1891 att inta en helt annan uppfatt

ning i kvinnofrågan än han gjort tidigare. Kvinn

liga Arbetareförbundet hade tagit parti för anar

kisterna och valde deras företrädare , Nils Wessel, 

som sin representant på den stundande kongres

sen (s 132 f). Men Kvinnliga Arbetareförbundet 

var redan då på tillbakagång, och med uppknyt

ningen till anarkisterna tycks dess öde vara beseg

lat. Verksamheten lades ner, och först vid sekel

skiftet fanns det åter, med bildandet av Malmö 

Kvinnliga Diskussionsklubb år 1900, ett forum 

för kvinnofrågor inom arbetarrörelsen i Malmö (s 

138). 

1890-talet kännetecknas i dess helhet följakt

ligen av stor pessimism i fråga om arbeterskornas 

fackliga organisering, vilket ledde till en viss om-



orientering vad gäller medel för arbetarkvinnor

nas skydd. Elma Danielsson ledde denna ompröv

ning och hon kom därvid i konflikt med med

systrar i Stockholm (s l 9 5). På Skandinaviska 

arbetarkongressen 190 I var hon Malmö arbetare

kommuns representant och ifrågasatte facklig 

organisering bland arbeterskorna som "radikal

medlet" för kvinnornas skydd. En verksam 

skyddslagstiftning borde åtminstone kunna vara 

ett komplement till strävandena efter arbeterskor

nas fackliga organisering (s 222 f) . 

Kvinnofrågan inom arbetarrörelsen är således 

inte bara en fråga om motsatta könsintressen. 

Även bland kvinnorna hade man olika uppfatt

ningar tex i fråga om "radikalmedlet". Christina 

Carlsson vill förklara dessa skillnader mellan 

Elma Danielsson i Malmö och hennes medsystrar 

i huvudstaden med såväl olikheter i arbetarrörel

sens karaktär som skillnader i den kvinnliga 

arbetsmarknaden. Vilka skillnaderna i arbetar

rörelsens karaktär är utreder hon emellertid inte. 

Det speciella i den kvinnliga arbetsmarknaden i 

Malmö är inte att där skulle finnas fler arbeter

skor än i tex Stockholm utan i att kvinnoarbetet 

var koncentrerat till " kvinnobranscher med låg 

facklig organisationsgrad" (s l 95). Hon avser här 

givetvis den mycket omfattande textilindustrin i 

Malmö och för den är hennes ståndpunkt helt 

övertygande. Som hon själv visat arbetade emel

lertid många kvinnor också inom tobaksindustrin , 

denna yrkesarbetarnas gamla bransch där organi

sationsgraden var hög och där man vid åtmin

stone en av de stora fabrikerna , Unionen , vid 

sekelskiftet hade accepterat arbetarnas fackliga 

organisering. Hur den fackliga aktiviteten bland 

dessa arbeterskor såg ut återstår att utr.eda , liksom 

hela l 900-talets kvinnofråga inom arbetarrörelsen 

i Skåne. 

Den mest moderna skånska arbetarhistorien 

undersöker Bo Stråth i sin studie av Varvsarb e

tare i två varvsstäder (1982) , där han diskuterar 

skillnaderna i facklig strategi mellan arbetarna i 

Malmö och Göteborg. Från skånsk horisont är 

problemet varför varvsarbetarna i Malmö inte 

blev så radikala som de i Göteborg. Och det är 

ända fram till mitten av 1920-talet , enligt min 

mening, så problemet borde ställas, för den väl

kända radikalismen bland göteborgsarbetarna 

framträder inte förrän efter l 925 (s l 72). Mellan 

1917 och l 924 är det - mätt i politiska termer 

som röster på vänstersocialisterna - nämligen 

Malmö som avviker från riksgenomsnittet. Den 

malmöitiska arbetarrörelsen var, med ett kort

varigt undantag efter andra världskriget, allt

igenom socialdemokratisk. 

Stråth betonar den tidiga framväxten och den 

linjära , odramatiska utvecklingen av arbetarrörel

sen i Malmö. Han menar också att denna snarast 

utvecklas i trade-unionistisk riktning, d v s den 

tonar ner de politiska ambitionerna, ja vill rentav 

lossa banden mellan fackföreningsrörelse och 

socialdemokrati strax efter första världskriget, 

även om ledarna förblir socialdemokrater (s l 43). 

Detta förvånar inte minst med tanke på att den 

skånska fackföreningsrörelsen bildades i så nära 

samarbete med en danska , som klart stod på 

socialistisk grund. 

Strå th inleder sin undersökning med en beskriv

ning av Kockums på l 920-talet. Det är en stor 

arbetsplats , där arbetarna ofta rör sig på stora 

ytor under arbetet och där arbetsledningen därför 

inte har så stor kontroll över dem som på andra 

arbetsplatser. Den noggranne iakttagaren kunde 

emellertid , påpekar Stråth, upptäcka "något av 

bisamhällets ordning i det som synes vara kaos" . 

Denna ordning byggde på arbetets hierarki , där 

skillnaderna mellan olika arbetargruppers arbets

uppgifter, löner och status var mycket stora. Ur 

den synpunkten, menar han , är det egalt om vi 

studerar Kockums på 1880-, l 920- eller 1980-

talet (s 6). 

Stråth ägnar egentligen inte något större utrym

me åt att diskutera arbetsprocessens karaktär och 

förändringar i denna . Detta gör han avsiktligt 
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med motiveringen att arbetet vid Kockums inte 

torde ha skilt sig från det vid Göteborgsvarven 

och därmed inte kan förklara skillnaderna i fack

lig strategi mellan de båda varvens arbetare. 

Arbetsprocessen är en nödvändig men inte till

räcklig faktor för att förstå facklig strategi (s 262 

m. Dessa skillnader vill han, inspirerad av den 

norske historikern Edvard Bull d ä, istället för

klara med skillnader i industrialiseringstakt vid 

varven och med skillnader i social och politisk 

omgivning. 

Tillväxten vid Kockums skedde hela tiden i 

lugn takt utan tvära brott av extrem tillväxt eller 

stagnation, och det ser Stråth som en huvudför
klaring till att det inte uppstod någon radikalism 

bland kockumsarbetarna. Han betonar också 

varvsledningens agerande och strategi för förstå

elsen av reformismens totala dominans. 

Kockumsledningen accepterade snabbt, och 

definitivt i samband med den stora lönestrejken 

1897, fackföreningen som förhandlande part - en 
tämligen unik strategi bland svenska företags

ledare vid den här tiden . Det uppstod rentav, 
menar Stråth, en intressegemenskap - en entente 

cordiale - mellan arbetare och företagsledning, 

grundad på facklig styrka och den fackliga mili

tansen på 1890-talet. De motsatta intressena 
skulle i fortsättningen formuleras i kontrollerade 

former (s 79 IT, 275). 

Den fredliga samexistensen innebär dock inte 
att företagsledningen gav upp de gängse kapita

listiska strävandena att öka kontrollen över 

arbetet. Stråth berör, om än kortfattat, Kockums

ledningens försök att genom förändrad arbets

organisation öka sitt inflytande och sin kontroll 

över själva arbetsprocessen. Det gäller både direk

tör Ahlrots misslyckade försök 1913 och de mer 

framgångsrika initiativen i början av 1920-talet. 
Följden av de senare, genomförda med morots

principen, blev både en nedbrytning av arbets

processen och en specialisering av arbetsuppgifter

na. Kontrollen av arbetarna ändrade karaktär 

från övervakning till incitament för arbetarna att 

självmant öka arbetstakten , och kontrollfunk-

tionen flyttades från förmansbåset till planerarnas 

kontor (s 205 m. Dessvärre konkretiserar Stråth 

inte dessa förändringar. De borde ha analyserats i 
anknytning till den livliga debatten om arbetets 

degradering under 1900-talet. Det gäller inte 

minst de nya rationaliseringssträvanden som satte 
in vid slutet av andra världskriget och införandet 

av metod- och tidsstudier på 1950-talet (s 260 m. 
Bidrog inte dessa också till den radikalisering som 

skedde bland Kockumsarbetarna från krigsslutet? 

Stråth nöjer sig emellertid inte med att analy

sera förhållandena på arbetsplatsen utan vill ock

så se förklaringen till reformismens starka ställ

ning bland arbetarna som uttryck för de allmänna 
sociala och politiska förhållandena i Malmö. Han 

hävdar, utan att närmare utreda det, att patriar

kalismen i Malmö inte hade samma betydelse 

som i Göteborg (s 110 f). Arbetarna var därmed 

inte så uppbundna till företagsledningen som 

arbetarna var i det patriarkala Göteborg ända 

fram till 1910-talet. Stråth visar däremot över

tygande att arbetarrörelsen i Malmö aldrig hade 

någon bindning till liberalerna så som den hade i 

Göteborg. Något uppbrott från samarbetet med 

liberalerna skedde aldrig i Malmö - det fanns 

knappast några liberaler där - utan arbetarrörel

sen hade sin egen väg utstakad från början (s 

123). Här hade Stråth emellertid också kunnat 

diskutera närheten till den reformistiska arbetar

rörelsen i Danmark; det är ju för den tid, som för 

övrigt Bull analyserade, frapperande att den 

malmöitiska arbetarrörelsen har samma karaktär 

som den danska, medan den i Göteborg radikali

seras på samma sätt som arbetarrörelsen i Norge 

gjort några år tidigare. 
Vad slutligen gäller radikaliseringen efter andra 

världskriget borde man, utöver rationaliserings
strävandena, diskutera vilken roll importen av 

utländska, främst italienska, arbetare hade. Även 

om radikaliseringen snabbt kom av sig efter 

nederlaget i metallstrejken 1945 och under in

tryck av det kalla kriget, så fick kommunisterna 

ändå 25% av rösterna i de fackliga valen mom 

Kockums verkstadsklubb 1952 (s 240). 



Medlemsinformation 

Höstutfard - OBS Å.ndrad datum! 
Föreningens höstutfärd sker lördagen den 15 oktober. 

Avfärd sker klockan 13.00 från Malmö Museers parkeringsplats. Klörupshäktet, Ka lkugnarna i 

Smyge, Östra Torp, Gislövs kyrka samt Trelleborgs museum avses besökas. 

Kaffe kommer att serveras på Östra Grevie folkhögskola under återfärden mot Malmö. Återkomst ca 

17.30. 

Pris för höstutfärden ink lusive bussb iljetter, kaffe och entreavgifter är- 70:- kronor. An mälan insändes 

senast 10 oktober till fö reningens sekreterare . 

Föreningsafinar under hösten 

Medeltid i Malmö 
Visning av medeltidsutställningen på Malmö Museer, presentation av aktuella utgrävn ingar inom 

Malmö kommun och orgelkonsert på medeltidsorgeln i Skovgaardssalen. 

Kaffe med dopp på restaurang Vega. 

T id: 3 november kl 19.00 Malmö Museer, Malmöhus. 

• • • • • • 
ALDRE MOBLER ONSKAS! 

Fornminnesföreningens lokal i Hedmanska gården behöver utrustas. 
Tyvärr kan vi ej inom överskådlig tid erhålla någon deposition av möbler 
från Malmö museum. 

Styrelsen vore mycket tacksam om Du till föreningen ville skänka, deponera 
alt. avyttra en möbel, som skulle lämpa sig för denna unika 1700-talsmiljö. 

Vi behöver: 
l arbetsbord/ sammanträdesbord 
6-8 stolar 
Förvaringsmöbler (byrå, bokhyllor) för föreningens handlingar, böcker, 
tidningar. 

Du behöver: 
blott ringa föreningens sekreterare Bengt Berggren, 040-51 00 49 
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Rolf Sersam till vänster och Jacques Werup till höger. 

Jacques Werup och Rolf Sersam gästar Fornminnesforeningen 
Boka redan nu in tisdagen den 18 oktober. Då arrangerar Fornminnesföreningen en poetisk, 

musikalisk soare med Jacques Werup och Sersam-kvartetten. 

Lokal: Cafe Hipp på Kalendegatan. 

Tid: 18.10 1988 kl. 19.00. 

Två ackord på samma tema-. Jacques Werup och Fornminnesföreningen har bl a en sak gemensamt: 

Minnena om gårdagens Malmö och Visionen om en bättre stadsmiljö. 

I sin bok Hemstaden har Werup skildrat sin ungdoms Malmö - Malmö i går men ändå obönhörligen 

tillhörande det förflutna, och i återkommande artiklar och kulturessäer har han återkommit till de 

förlorade stadsmiljöerna. Drömmar om rosor som blommat och tron på historiens inneboende kraft till 

förnyelse. Werups inlägg i den miljöpolitiska debatten har varit outsiderns. Han är insidern som blivit 
outsider - men fortfarande är han dock om än inte malmöbo så ändå för alltid malmöit. Länge har 

Jacques Werup stått på Fornminnesföreningens önskelista. Nu - en månad efter valet - tar Forn

minnesföreningen upp de stadsmiljöpolitiska frågorna på ett annorlunda sätt. 
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"Glömskans lek" heter den poetiska, musikaliska soare, som Jacques Werup tar upp på sm 

repertoar i höst. En soare där Skåne och Paris knyts samman i visans och poemets form. Vi har valt en 

perfekt lokal för en superb afton. Mitt i det kontoriserade city , på Kalendegatan . Malmös kanske mest 

döda gata efter kl. 18.00 på Gamla Hipps Cafö öppnar vi dörrarna och sätter liv på stan. 

Vi börjar med att äta en sallad och dricka ett glas öl - och till kaffet kommer den spetsade 

underhållningen. 

Väl mött! Först till kvarn får plats. Vi har 200 biljetter. Pris för supe och soare I 00 kr per person. 

Ta med vänner och släktningar - presumtiva medlemmar i föreningen. 

Förhandsförsäljning av biljetter sker genom föreningens sekreterare Bengt Berggren , Strandmarks

vägen 7, 230 44 Bunkeflostrand. Telefon 040-51 00 49 efter kl. 18.00. Ev. resterande biljetter kommer 

att säljas i Cafö Hipps entre samma dag from kl. 18.30. 

Lokalhistoriska kurser 
Som tidigare meddelats har arbetsutskottet i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan planerat en 

lokalhistorisk kursverksamhet. 

Av de olika kursämnen som diskuterats har "Försvenskningstiden" valts på grund av att flest 

medlemmar anmält intresse för detta ämne. 

Som förberedelse för kursstarten arrangeras under hösten följande sammankomster. 

27 oktober kl 19 .00 Malmö Museer. Förste intendent Sven Rosborn informerar om material och 

utställningar som berör den aktuella tidsperioden. Samling i Kommendanthuset, mitt emot Museet. 

12 november kl 13.30 Vandring i 1600-talets Malmö under ledning av antikvarie Thomas Romberg. 

Samling vid Haquin Bagers skalderum, Hedmanska Gården, Lilla torg. 

I 7 november kl 19 .00 Stadsbiblioteket, Malmösalen. Bibliotikarie Titti Andersson visar Malmösalen 

med utgångspunkt från försvenskningstiden samt läser några korta stycken ur Malmölitteraturen. 

I december kl 19 .00 , Haquin Bagers skalderum. Hedmanska Gården, Lilla torg. Lektor Hans 

Ersgård och konstnär Ralph Björklund berättar om olika sätt att angripa forskningsuppgifterna. Var 

finns källor och kunskaper? 

Delta i höstens arrangemang och Ditt inresse kanske väcks . Priset för samtliga möten är I 00 :

kr. Avgiften erläggs vid första sammankomsten. 

Studieplan for vårens studiecirkel 
Cirkelledare: Redaktören och konstnären Hans Janstad. 

Lokal: Haquin Bagers skalderum, Hedmanska Gården, Lilla torg alternativt Studieförbundet Vuxen-

skolans lokaler, Grynbodgatan 20. 

Samtliga sammankomster börjar kl. 18.30. 

17 januari. Cirkelstart. Lokal: Haquin Bagers skalderum. "När tog försvenskningen slut?" 

7 februari. " Hur såg Malmö ut på 1600-talet?" Medverkan av docent Lennart Ameen. 

28 februari. "Hur märkte malmöbon att han blev svensk"? Medverkan av professor Kjell Åke 

Modeer. 
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21 mars. "H ur var det att leva i Malmö under försvenskningstiden?" Medverkan av lektor Hans 

Ersgård. 

l l april. "Blev malmöborna försvenskade?" "Gör en bro Skåne åter danskt?" Cirkeldeltagarna 

sammanfattar och blickar framåt. 

Pris för vårens cirkel 125 :- kr. 

Bindande anmälan sändes till föreningens sekreterare före den 5 december 1988 . 

Jag anmäler mig till den lokalhistoriska cirkeln 

Anmälan insändes senast 1988 .1 2.05. 

Namn: Antal pers: .... .... . . ... . . .. .. . 

Adress: 

Telefon: .... . . ....... .. ....... .. ... .... . ................. .... .. ....... . ..... ..... ... .... ............ .. .... . ... ......... . ... ....... . . . . . 

Insändes till föreningens sekreterare: 

Bengt Berggren, Strandmarks vägen 7, 230 44 Bunkeflostrand 
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Bengt Salomonsson in me1noriam 

Det är svårt att fatta vad som har skett. Bengt 

Salomonsson finns inte längre bland oss. På för

sommaren deltog han som vanligt, iderik och 

konstruktiv, Fornminnesföreningens arbets

utskott. Men efter ett par korta höstmånader var 

plötsligt Bengts livscykel till ända. En november

dag lade sig skymningen tung och blygrå över det 

skånska slättlandskapet. Efter en kort sj ukdomstid 

hade Bengt lämnat det jordiska livet. 

Det finns människor, som utstrålar trygghet. 

Bengt Salomonsson var en sådan människa . Vi , 

som hade förmånen att få samarbeta med Bengt 

och räkna oss till hans vänner, känner vid bud

skapet om hans bortgång, en stor saknad , vi 

känner oss närmast övergivna. 

År 196 7 blev Bengt intendent vid historiska 

avdelningen på Malmö museum . Året därpå bör

jade rapporter av hans och hans kollegers ha nd 
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att publiceras i Malmö fornminnesförenings års

skrifter. Just vid denna tid var Malmö centrala 

delar utsatta för en kraftig förändring. 

Fornminnesföreningen, som från denna tid allt 

tydligare lyfte fram kulturminnesfrågorna och 

framhöll vikten av ett stadsmiljöperspektiv i 

samband med de ständiga exploateringarna av 

stadskärnan, fick i Bengt en god samarbetspartner 

och en duktig kollega. Hans sakkunskap och 

intresse för dessa frågor kom därvid mycket väl 

till pass. 

Genom åren har Bengts arbete kommit Forn

minnesföreningen tillgodo, det gäller både hans 

egna forskningar och de projekt och grävningar 

som under hans egid utfördes på Malmö museum. 

Sedan 1972 har Bengt Salomonsson tillhört vår 

styrelse, och i mer än tio år har han i arbets

utskottet nedlagt ett stort och oegennyttigt arbete. 

För oss ideellt verkande tjänare i Malmö kultur

historiska förening var Bengt genom åren ett 

ovärderligt professionellt stöd. Många välplane

rade utflykter och innehållsrika nummer av tid

skriften Elbogen präglades genom Bengts trogna 

och engagerade insatser av aktualitet och sak

kunskap. Det var inte bara hans omfattande 

kunskaper som arkeolog, som han delade med sig 
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utav. Hans rika kulturhistoriska bildning gav oss 

en kompetens, som i hög grad bidragit till att vi 

inspirerat och engagerat kunnat genomföra vår 

målsättning att sprida kunskap om Malmö och 

Skånes historia i vid mening. 

Genom Bengts befattningar vid Malmö muse

um, först under många år som intendent vid 

stadshistoriska avdelningen och sedan från 1983 

som museichef, kunde han tillföra föreningens 

verksamhet aktuell kunskap om vår stadsmiljö 

och om stadens kulturminnesvård . Som nytill

trädd chef för kulturminnesvården i Malmö var 

Bengt fortfarande "vår man". Därtill kom hans 

idealitet och engagemang. Han var alltid beredd 

att räcka en hand till hjälp, när det behövdes. 

Bengt var en rikt utrustad människa. Han till

hörde inte de stora ordens män. Han såg på oss 

med sina varma ögon med läsglasögonen på näs

tippen och med den nytända pipan mitt i 

munnen. Efter någon betänketid kom hans syn

punkter, alltid präglade av ett konstruktivt sinne

lag och ett mycket gott omdöme. Malmö forn

minnesförening har förlorat en högt uppskattad 

styrelseledamot, vi i styrelsen en trofast vän. 

Kjell Å Modeer 



Så har Malmö utvidgat sitt område 
Ett bidrag till inkorporeringshistorien 

AV HELGE ANDERSSON 

Sedan seklets början har Malmö genom inkor

porering av en rad omgivande lantsocknar eller 

landskommuner1 i Oxie härad successivt utökat 

sitt område med 121.90 km 2 . Därvid har urgam

mal jordbruksbygd förvandlats till industri - och 

bostadsområden. Det öppna slätt landskapet med 

utströdda gårdar och byar med rader av låga , 

vitkalkade hus utmed en sli ngrande, pilkantad väg 

har långsamt utfyllts med stadens framvältrande 

husmassor. 

Det började med Västra Skrävlinge, som inkor

porerades 1911. Inkorporeringarna fortsatte 1915 

med Limhamn (fd Hyllie socken med Limhamns 

köping), och 1931 inkorporerades Fosie, 1935 

H usie och 19 52 Södra Sallerup. Efter storkom 

mun reformens genomförande 1952 sammanlades 

med Malmö först 1967 Oxie kommun (Oxie , 

Lockarp och Glostorp) och sedan 197 1 Bunkeflo 

kommun (Bunkeflo , Tygelsjö och Västra Klags

torp). 

Malmö stads område 
rore 19 11 

Bunkeno 
197 1 

Oxie 
1967 

Schematisk karta över utvidgningen av stadsområdet. 
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I seklets början utgjorde Malmö stads areal 

endast 29.67 km 2 . Efter den senaste sammanlägg

ningen 1971 utgör arealen 151.57 km 2 - 2 Genom 

inkorporeringar är stadsområdet i dag fem gånger 

större än vid seklets början. 

I inkorporeringshistorien utgör andra världs

kriget en markant gränslinje. Under seklets första 

decennier kom initiativet till inkorporering med 

något undantag från landskommunerna, där tät

orter av egnahemskaraktär med från staden inflyt

tade sköt upp som svampar ur jorden. Hårt träng

da av de nyinflyttades ökade krav på samma 

samhällsservice som de varit vana vid i staden såg 

myndigheterna i landskommunerna som bekväm 

utväg ur problemen att hos Kungl. Maj:t ansöka 

om inkorporering med staden. Som huvudskäl 

anfördes från landskommunerna att befolkningen 

i de nyetablerade egnahemsområdena huvudsak

ligen utgjordes av personer med sysselsättning i 

staden. Landskommunernas skolväsen belastades 

särskilt hårt, eftersom de från staden inflyttade 

stor utsträckning bestod av barnrika familjer. 

Stadens myndigheter värjde sig mot landskom

munernas begäran om inkorporering för att lösa 

sina problem och kastade skulden på landskom

munerna själva. I stället för att söka bromsa 

inflyttningen från staden hade landskommunerna 

tvärtom uppmuntrat densamma genom att i stor 

utsträckning förmedla förmånliga egnahems- och 

bostadslån. 

Efter andra världskrigets slut fortsatte inkorpo

reringarna , nu med annan drivfjäder. Nu var det i 

stället staden som var huvudintressent och primus 

motor. I det expansiva skedet i Öresundsregionen 

under efterkrigsåren var det angeläget för staden 

att säkerställa mark för betydande industri- och 

bostadsområden. Inkorporeringsfrågorna kom nu 

också i viss mån att styras av olika offentliga 

utredningar och myndighetsbeslut i samband med 

genomförandet av först storkommunreformen och 

sedan kommunblockbildningen. 
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I det följande belyses inkorporeringarna i tids

följd. Som exkurs behandlas frågan om munici

palsamhället Arlövs inkorporering, som aldrig 

blev av men utlöste en större utredning om 

stadens framtida markbehov. 

Västra Skrävlinge 
Under 1800-talets framväxande industrialism i 

Malmö ökade stadens invånarantal successivt och 

därmed bebyggelsen, främst i förstäderna på 

Söder, Väster och Öster, där arbetarbefolkningen 

packades samman i mörka och osunda kvarter. 

När lantbrukaren Anders Nilsson, ägare till 

hemmanet 1/2 ma ntal Västra Kattarp nr I i 

Västra Skrävlinge socken, 1879 började sälja 

byggnadstomter till 43 öre kvadratmetern i den 

utstyckade marken söder om Malmö-Ystads järn

väg,3 var det därför många av stadens trångbodda 

industriarbetare, som anmälde sig som köpare. 

Drömmen om ett eget hus med trädgå rd fjärran 

från stadens trista bakgårdar och bolmande 

fabriksskorstenar kunde här förverkligas. Här 

kunde de bygga som de hade råd och själva ville 

utan hänsyn till byggnadsstadgan för rikets städer 

och den lokala byggnadsordningen för Malmö 

stad. 

Under 1880-talet utbyggdes marken först med 

enkla enfamiljshus men senare också med större 

flerfamiljshus till ett sammanhängande bostads

område, kallat Sofielundshusen med namn efter 

den närbelägna Sofielundsgården. De vanligaste 

yrkesbeteckningarna bland invånarna var enligt 

husförhörslängderna: arbetare, murare, snickare 

och timmerman. I Malmö oroades man över den 

växande tätortens bristfälliga sanitära förhållan

den , som i händelse av en epidemi ansågs inne

bära en allvarlig fara för staden. Hälsovårds

myndigheten i Malmö klagade också 1894 hos 

Västra Skrävlinge kommun över att avloppsvatten 

från Sofielundshusen rann in på stadens ägor. 

Kommunalstämman svarade kärvt att det tillkom 



Västra Skrävlinge kyrka från söder med kyrkfol k på vägen mot Hindby. - Foto l 9 l l . 

Malmö stad " liksom hva rj e annan kommun att 

på bästa sätt sö rj a fo r va ttnets a flednin g". 4 Redan 

följand e å r såg sig emellert id kommunalstämman 

nödsakad att bifall a ett förs lag från länsstyrelsen 

att hä lsovå rdsstadga n, byggnadsstadgan och 

brandordningen fo r ri kets städer i tillä mpliga 

dela r skulle gä ll a täto rten Sofi elundshusen. Slut

ligen blev So fi elundshusen ge nom en kunglig för

o rdning 21 12 1896 mun ic ipal sa mhä ll e inom 

Västra Skrävlinge kommun. 

Västra Skräv linge rä kn ade 1896 tota lt 2250 

in vå na re, varav 1740 i Sofielundshusen och 510 i 

öv riga delen . Hösten 1895 infl yttade till Västra 

Skräv linge 553 perso ner, dä rav 4 50 till Sofi e

lundshusen. Befolknin gscentrum i Västra Skräv-

!inge var så ledes So fi elundshuse n. De till Sofie

lunds husen infl yttade a rbetarfa milj erna , so m vant 

sig vid stadsli vet , stä llde sna rt hos kommunal-och 

munic ipa lm yndigheterna motsvarande krav på 

ga to r, ga tubelysning, renhå llning, va tten, av lopp 

och sko lundervisning. Ett t illfredsstä ll and e av 

dessa krav skull e a ll va rligt be lasta Västra Skräv 

linge kommuns ekonomi oc h dess utom betyda , 

a tt Sofi elunds husens invå na re favor iserades fra m 

för de övriga , som i hu vudsak var sysse lsatta 

inom jordbru ket oc h tvingades bo på spridda 

ställ en i kommunen. Föru to m kyrkbyn Västra 

Skräv linge om fa ttade socknen också bya rna 

Västra Ka ttarp och Bulltofta sa mt hemmanet 

Hindby nr 8 . 
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-
Rosengårdsvägen mellan Rosengård och Västra Skräv
linge kyrka. - Foto 1963. 

Västra Skrävlinge kommun fann en genial lös

ning. För att komma ifrån förd yrande service

förbättringar anhöll kommunalstämman våren 

1896 - samma år som Sofielundshusen blev 

municipalsamhälle - hos Kungl. Maj:t , att Sofie

lundshusens municipalsamhälle, "ett område W. 

Kattarp Nr 1 1/2 mantal och fyra jordlotter af Nr 

4 W. Skräflinge, hvardera om 11 / 120 mantal' ', 

må tte införlivas med Ma lmö stad. 5 Som skä l 

anförde kommunalstämman, att "Sofielunds

husens befolkning består af personer, som nästan 

utan undantag hafva sitt arbete i Malmö samt där 

förtjäna sitt lifsuppehälle". Orsaken till utflytt-

158 

ningen var enligt stämman att Malmö underlåtit 

att hålla mark tillgänglig för sina arbetare, som 

själva vill anskaffa hus. Stämman påpekade, att 

denna arbetarbefolkning belastar Västra Skräv

linge med stora utgifter, bl a har lokaler för skol

undervisning måst hyras, och konstaterade inte 

utan bitterhet , att " så har Malmö i denna arbetar

befolkning en dugande kraft sig till godo, men V. 

Skräflinge tillkommer det att sörja för barnens 

undervisning och lämna understöd åt de fattiga, 

sedan desse offrat i Malmö sin arbetskraft och på 

ålderdomen behöfva försörjning" . Vidare framhöll 

stämman, "att en landsförsamling till hufvudsak

lig del utgöres af en stadsbefolkning kan ej heller 

vara gynnsamt, då de äro hvarandra så olika uti 

vanor och föreställningssätt". Slutligen påpekade 

kommunalstämman, att Sofielundshusen på tre 

sidor omges av Malmö stads ägor och "redan dess 

läge angifver, att det borde tillhöra Malmö stads

plan". 

I kommunalstämmans anhållan instämde både 

Västra Skrävlinge kyrkostämma6 och Sofielunds

husens municipalstyrelse , som ansåg "att det från 

alla synpunkter sedt vore för municipalområdet 

fördelaktigast, om den ifrågasatta öfverflyttningen 

till Malmö stad komme till stånd".7 Såväl stads

fullmäktige8 som den gemensamma kyrkostäm

man i Malmö9 motsatte sig emellertid Sofielunds

husens inkorporering, som bedömdes medföra 

alltför stora ekonomiska uppoffringar för staden. 

Sedan också kammarkollegium avstyrkt, lämnade 

Kungl. Maj:t genom resolution den 15/6 1900 

framställningen om inkorporering av Sofielunds

husen utan bifall. 

Trots bakslaget släppte kommunal- och muni

cipalmyndigheterna Västra Skrävlinge inte 

tanken på inkorporering. Under åren 1900-03 

genomfördes en rad förbättringar i Sofielunds

husens municipalsamhälle, de viktigaste gatorna 

stensattes, gatubelysning med fotogenlampor 

inrättades, latrinrenhållningen övertogs av sam

hället mot en årlig avgift , en brandkår organi-



Augustenborgs corps-de-logis. - Foto 1987. 

serades med två 8-mans handkraftssprutor, en 

avloppsledning med anslutning till Ma lmö stads 

kloak vid Spårvägsgata ns slut anlades, och ett 

rymligt skolhus med sexton lärosalar och tre 

slöjdsalar uppfördes. Behovet av vattenledning 

ansågs inte så trängande , eftersom nästan varje 

fastighet hade artesisk brunn för hushå llsbruk. 

Med dessa förbättringar ansåg man sig ha undan

ryckt det av stadsfullmäktige i Malmö anförda 

motargumentet att en inkorporering skulle med

föra stora ekonomiska uppoffringar för staden. 

Frågan om inkorporering väcktes å nyo 1903 av 

Västra Skrävlinge kommunalstämma ,10 som nu 

menade, att inte bara Sofielundshusen utan också 

ett område utanför municipalsamhället med bl a 

egendomarna Augustenborg och Sofieda l å Västra 

Kattarp nr 5 och 6 och Annelund å Västra Skräv

linge nr 3 och 7 borde införlivas med staden. 

Stämman valde en inkorporeringsnämnd på fem 

ledamöter med uppdrag att närmare utreda frågan 

och med rätt a tt förhandla med stadens myndig

heter. Efter utredning föreslog inkorporerings

nämnden, att inkorporeringen förutom Sofie

lundshusen även borde omfatta ett område öster 

om municipal sa mhället med de av kommuna l

stämman nämnda egendomarna. Detta område , 

som i öster begränsades av Malmö-Kontinentens 

järnväg och i söder av landsvägen mellan Malmö 

och Ystad, hade stadsingenjören , major Anders 

Nilsson, och drätselkammaren redan hösten 1900 

föreslagit Malmö stadsfullmäktige att staden 

måtte inköpa för att förhindra tomtspekulation .11 

I sitt betänkande " Bör Sofielund inkorporeras?" 12 

framhåller inkorporeringsnä mnden , att det om

råde, som bör omfattas av inkorporeringen , dvs 

Sofielundshusens municipalsa mhä lle jämte ovan-
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Anders Nilsson , stadsingenjör och major, ledamot av 
Malmö stadsfullmäktige 1895-1914 och av stadens in
korporeringskommitte sedan 1905. Han var en av de 
första som sökte skaffa staden nya markområden för 
fra mtida bebyggelse. 

nämnda område öster därom, i betänkandet kallat 

"införlifningsområdet", skjuter djupt in i stadens 

ägor och på tre sidor omges av dessa. Vidare når 

stadens planlagda område ända fram till munici

palsamhällets stadsplan. Det närmaste stads

området inrymmer till stor del fabriksanlägg

ningar, däribland Kurzels spinneri , Malmö läder

och skofabrik , Malmö manufakturaktiebolags 

spinneri , Malmö nya oljeslageri , Maskinfabriken 

Scania , Carl Lunds fabriker, Happachs såpfabrik , 

Skandinaviska bandfabriken, Malmqvists, Rich

ters och Stenbockens bryggerier. Orsaken till att 

stora fabriker har byggts i detta stadens ytter

område har enligt inkorporeringsnämnden varit , 

att tomtmarken här varit billig, och att man av 
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sanitära skäl ogärna velat ha fabrikerna i stadens 

ä ldsta och tätast bebyggda delar. Enligt Västra 

Skrävlinge mantalslängd för år 1904 var 43 l 0 

personer mantalsskrivna inom socknen, därav 

3863 inom införlivningsområdet och 447 inom 

socknens övriga del. Av införlivningsområdets 

3863 mantalsskrivna personer arbetade - bortsett 

från hemmavarande med hushållsgöromål syssel

satta familjemedlemmar - i mars 1904 endast 149 

personer inom införlivningsområdet, medan inte 

mindre än 1352 eller nio gånger så många i ovan

nämnda fabriker strax utanför området, på ny

byggen eller på andra arbetsplatser inom Malmö 

stad. 
lnkorporeringsnämnden konstaterar, att förhål

landena varit likartade ända sedan municipal

samhällets tillkomst och framhåller, att en nöd

vändig följd härav blivit en stor orättvisa i be

skattningshänseende, "ty Malmö stad har de in

dustriella företagen , deras tekniska och kommer

siella ledare samt kontoristpersonalen inom sin 

beskattningssfer, medan municipalsamhället och 

Vestra Skreflinge kommun få nöja sig med att 

taxera allenast de lägst aflönade , kroppsarbetarne, 

men tvingas likväl att gifva dem och deras barn 

behörig sockenvård , hvilket icke kan ske utan till

skott från andra skattskyldiga i socknen". Fort

sättningsvis framhåller inkorporeringsnämnden, 

att det sakförhå llandet "att en kommun har de 

stora företagen jemte deras ledare och bäst af

lönade funktionärer inom sitt beskattnings

område, och att en annan menighet förpligtas 

gifva sockenvård åt en del af nämnda företags 

arbetare, anse vi vara sjelfva kärnpunkten vid 

införlifningsfrågans bedömande". 

I sitt betänkande påpekar inkorporeringsnämn

den vidare , att "nämnda industriarbetare, som till 

stor del utflyttat från staden, hafva helt och hållet 

tillägnat sig stadsbons arbets- , lefnads- och tänke

sätt. Detta har gjort att vid de kommunala ären 

denas afgörande alltid under de senaste femton 

åren en häftig strid förts mellan jordägare- och 



arbetareintressena, en kamp som är en återspeg

ling i förminskad skala af den hundraåriga striden 

mellan land och stad. Denna strid har i detta fall 

å ömse sidor väckt stor förbittring och någon gång 

ledt sockenverksamheten i mindre god riktning". 

Slutsatsen blir: "Bästa sättet för aflägsnandet af 

detta missförhållande, lands- och stadsbefolkning 

med skilda intressen i samma kommun, är i detta 

fall helt naturligt införlifning" . 

I sitt betänkande tar inkorporeringsnämnden 

också upp ett par frågor på det kyrkliga planet 

och konstaterar först, att det för Västra Skrävlinge 

församling är förenat med ganska dryg kostnad att 

upplåta en begravningsplats för området. Därefter 

pekar inkorporeringsnämnden på problem inom 

pastoralvården och svårigheten för invånarna i 

Sofielundshusen att i tex kyrkobokföringsärenden 

besöka pastorsexpeditionen, som är inrymd i 

Kvarnby prästgård i Husie. I betänkandet heter 

det härom: "Den pastorala församlingsvården uti 

införlifningsområdet besörjes af en prebendekom

minister, som bor i moderförsamlingen Husie. 

Från municipalsamhället till pastorsexpeditionen 

leder en till större delen enskild väg, som höst , 

vinter och vår är nästan otrafikabel , särskilt för 

gående . Denna väg är 6530 meter lång. Då pastor 

reser till samhället , går han först cirka 2 kilo

meter till Kvarnby station , far därefter 7 kilo

meter på järnväg (Kvarnby-Malmö) och sedan 3 

kilometer på spårvagn genom Malmö stad samt 

Kvarnby gamla prästgård, inrymde gemensam pastorsexpedition for Husie och Västra Skrävlinge fram till 1917, då 
Västra Skrävlinge fick egen pastorsexpedition vid Lönngatan 18 i Sofielund. 
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går sedan ett litet stycke. Allt detta gör att kom

ministern omöjligen kan , så ofta som han vill, 

besöka samhället. Denna långa väg avskräcker 

många om sina själars frälsning bekymrade män

niskor från att besöka pastor och rådföra sig med 

honom om sin eviga välfärd och vållar allmän

heten mycket besvär och tidsutdrägt vid in- och 

utfl yttningar samt vid de många anmälningar, 

som frå n detta område ständigt ingå till pastors

expeditionen". 

Sedan inkorporeringsnämnden utrett frågan och 

presenterat sitt betänkande, beslöt Västra Skräv

linge kommuna lstämma våren 1904 , att hos 

Kungl. Maj:t anhålla att Sofielundshusens muni

cipalsamhälle jämte det i betänkandet preciserade 

området måtte införlivas med Malmö stad. 13 I 

denna anhållan hade Västra Skrävlinge kyrko

stämma instämt. 1 4 Efter ett år fick myndigheterna 

i Malmö inkorporeringsärendet på remiss från 

Kun gl. Maj :t. Först att behandla remissen var den 

gemensamma kyrkostämman i Malmö, som i 

april 15 beslöt att bordlägga ärendet och samtidigt 

föreslog stadsfullmäktige att för vidare utredning 

tillsätta en ge mensam kommitte med nio med

lemmar, tre valda av kyrkostämman och sex av 

stadsfullmäktige. Vid sitt sammanträde tio dagar 

senare beslöt stadsfullmäktige att tillsätta den 

föreslagna kommitten och överlämnade ärendet 

till valberedningen. 16 Till sammanträdet hade 

också inlämnats en motion av di sponenten R.F. 

Berg och läka ren Thure Petren , som tillät sig hysa 

den uppfattningen , a tt det möjligen var förmån

ligare för staden , om inkorporeringen utvidgades 

till att omfatta ett betydligt större område än det 

föreslagna eller kanske rentav hela Västra Skräv

linge församling och hemställde om utredning av 

fråga n. De båda motionärerna pekade på Stock

holm , Göteborg och Köpenhamn , där stadsför

valtningarna sedan seklets början för utvidgning 

av stadsområdet tvingats lägga ner stora kostnader 

för inköp av egendomar. Enligt motionärerna 
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torde en inkorporering vara betydligt förmånligare 

för staden. Fråga n hänsköts till den beslutade 

kommitten för utredning. 
Stadens inkorporeringskommitte valdes i maj. 17 

Bland de av stadsfullmäktige utsedda ledamöterna 

var lektorn Edward Lindahl , disponenten R.F. 

Berg och borgmästaren Wilhelm Skytte, den 

senare ordförande i kommitten . Den gemen

samma kyrkostämman utsåg stadsingenjören, 

major Anders Nilsson, folkskolläraren Vä rner 

Ryden 1 s och kyrkoadjunkten Albert Lysander. 19 

När utredningsarbetet i stadens inkorporerings

kommitte pågått i nära två år, väckte ordföranden 

i Västra Skrävlinge kommunalstämma, nämnde

mannen Må rten Persson, vid sammanträde i mars 

1907 förslag att hela Västra Skrävlinge socken 

skulle införlivas med Malmö stad. 2° Förslaget 

motiverades med att man nu kommit fram till att 

en inkorporering av endast municipalsamhället 

Sofielund21 skulle betyda , att den återstående 

delen av Västra Skrävlinge svårligen skulle kunna 

fortsätta att utgöra en kommun. Befolkningssiff

ran från 1904 åberopades. lnförlivningsområdet 

räknade då 3863 invånare, medan endast 44 7 

bodde i det övriga Västra Skrävlinge. Sedan den 

tidigare framställningen om inkorporering gjordes, 

hade Malmö stad inköpt stora områden i både 

norra och södra delen av Västra Skrävlinge kom

mun frå n de båda kockumska egendomarna Bull

toftagår'den och Rosengård . En inkorporering av 

hela Västra Skrävlinge skulle betyda en förbätt

ring i sjukvårdshänseende för alla invånare. Vid 

sjukdoms- och olycksfall var det närmare till 

sjukhuset i Malmö än till lasarettet i Lund. Det 

nya förslaget bedömdes som förmånligt för såväl 

Västra Skrävlinge som Malmö stad. 

Kommunalstämman i Västra Skrävlinge beslöt 

därför att hos Kungl. Maj:t anhålla att hela 

Västra Skrävlinge kommun måtte införlivas med 

Malmö stad i administrativt, kommunalt och 

judiciellt avseende. 20 Västra Skrävlinge kyrko

stämma stödde förslaget och anhöll hos Kungl. 



Maj:t att hela Västra Skrävlinge församling i 

ecklesiastikt hänseende måtte införlivas med 

Malmö stad. 22 I stadens inkorporeringskom

mitte23 hade man sedan länge börjat luta alltmer 

åt uppfattningen att en inkorporering inte borde 

begränsas till Sofielunds municipalsamhälle utan i 

stället omfatta hela Västra Skrävlinge socken. En 

inkorporering av endast municipalsamhället 

skulle bara öka benägenheten för spekulation i 

tomtförsäljning och medföra att nya liknande 

samhällen växte upp vid sidan av det gamla. Efter 

kommunalstämmans framställning om. inkorpore

ring av hela kommunen kunde inkorporerings

kommitten helt arbeta efter de nya premisserna. 

Mot slutet av 1907 var inkorporeringskommit

ten färdig med sitt betänkande, som förelåg vid 

stadsfullmäktiges decembersammanträde. 24 I 

betänkandet framför kommitten som sin åsikt 

"att det skulle vara lämpligare, att med staden 

införlifvades hela Vestra Skreflinge socken än 

endast någon del däraf' och menar, att "i längden 

kan staden icke gärna finna sig i att alldeles 

upptill sitt planlagda områdes gräns hafva ett 

större , tätt bebyggdt samhälle, hvartill stadens 

förvaltningsbefogenhet ej sträcker sig". Rekom

mendationen till stadsfullmäktige efter utrednings

arbetet blir därför " att det vore förtänksamt och i 

klokt beaktande af tidens tecken att redan nu 

besluta om hela socknens införlifvande med 

staden". Betänkandet bordlades vid stadsfullmäk

tiges decembersammanträde för att återupptagas 

vid januarisammanträdet 1908 ,25 där stadsfull

mäktige beslöt lämna sitt bifall till Västra Skräv

linge kommunalstämmas ansökan om inkorpore

ring av hela Västra Skrävlinge med Malmö stad. I 

mars 1908 beslöt den gemensamma kyrkostäm

man i Malmö att i enlighet med kommittens 

förslag tillstyrka att hela Västra Skrävlinge inför

livades med staden.26 

Efter tillstyrkan i kammarkollegium beslöt 

Kungl. Maj:t 8/4 1910 att Västra Skrävlinge 

socken from 1911 kommunalt, administrativt 

och judiciellt skulle införlivas med Malmö stad. 27 

Den första inkorporeringen var lyckligen genom

förd. Först 1925 införlivades Västra Skrävlinge 

också kyrkligt med Malmö. 

Limhamn 
(f d Hy/lie socken med Limhamns köping) 

I lantsocknen Hyllie söder om Malmö hade på 

1880-talet befolkningscentrum förskjutits från 

kyrkbyn till fiskeläget Limhamn vid kusten, sedan 

Skånska Cement AB här uppfört en fabrik. Runt 

fabriksanläggningen och hamnen utvecklades en 

tätbebyggelse med i huvudsak inflyttade industri

arbetare. Limhamn blev 1886 municipalsamhälle 

inom Hyllie socken och räknade då 2529 invåna

re. För cementindustrins transportbehov öppna

des 1889 Malmö-Limhamns järnväg. I den växan

de tätorten Limhamn invigdes 1890 en ny kyrka, 

sedan medeltidskyrkan i Hyllie by året innan 

rivits. Sedan även andra industrier, fosfatfabrik , 

mekanisk verkstad , smidesfabrik och tågvirkes

fabrik, etablerats i Limhamn , sköt samhällstill

växten ytterligare fart, och på två decennier mer 

än tredubblades invånarantalet. Det var främst 

från Malmö inflyttade industriarbetare, som 

Hyllie gamla ~yrka , riven 1889. 
- Teckning av G F Karlin. 
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Hyllie nya kyrka, nuv Limhamns kyrka. - Vykort från sekelskiftet. 

bidrog till folkökningen. Sedan Limhamn blivit 

socknens nya huvudort, uppkom talesättet "för så 

hörde Limhamnen te Hylie , männ nu hörer Hylie 

te Limhamnen". 2a Genom kungligt brev I 5/9 

1905 fick Limhamns municipa lsamhälle, som då 

räk nade 8500 invånare, tillsammans med den 

övriga delen av Hyllie socken from 1906 

köpingsrättigheter. Sockennamnet ändrades 1908 

från Hyllie till Limhamn. 

Den expanderande industriorten Limhamn 

upplevdes i Malmö som ett allvarligt konkurrens

hot, som det blev alltmer angeläget att eliminera. 

Speciella orosmoln var avtappningen på industri

arbeta re från Malmö och utbyggnaden av ha mnen 

i Limhamn med en ständigt ökande transport

kapacitet. För sin egen fra mtida utveckling hade 

Malmö samtidigt börjat rikta blicken mot stadens 

jordar på väster och områdena där bortom . Mot 
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denna bakgrund togs våren 1907 ett initiativ 

Malmö stadsfullmäktige, där stadsfullmäktiges 

ordförande, lektorn Edward Lindahl, läkaren 

Thure Petren och de båda grosshandlandena 

Severin Axelson och Lorens Faxe väckte en 

gemensam motion , att stadsfullmäktige måtte 

vidtaga erforderliga åtgärder att " med Malmö 

stad måtte förenas Limhamns köpings hela om

råde". 2s Motionä rerna pekade på den nyväckta 

frå ga n att med staden införliva inte endast Sofie

lunds municipalsamhälle utan hela Västra Skräv

linge socken och framhöll som angeläget att också 

ordna de framtida förhållandena mellan Malmö 

och Limhamn. Det ansågs mest tilltalande att de 

båda samhällena förenades till ett. Stadsfullmäk

tige beslöt överlämna motionen för utredning till 

den redan tillsatta kommitten, som arbetade med 

inkorporeringen av municipalsamhället Sofielund. 



I Limhamn va r meninga rna delade om sam

hä ll ets framtida stä llning. Som omedelba r rea k

tion på agera nd et i Malmö stadsfullm ä ktige väck

tes redan efter tio dagar i Limhamns köpings 

kommuna lfullmäktige frågan om stadsrättigheter 

fö r köpingen eller dess inkorporering med 

Malmö.30 För utredning av frågan och förh and

ling med stadens m yndigheter till sattes en kom

mitte m ed sju personer, dä ribl and vice härads

hövdingen Ernst Wehtje , verkstä llande direktör 

för Skånska Cement AB, och lantbruka ren och 

landstingsmannen Jöns På lsson Castn er å Hyll

torp, H yllie nr 26. Limha mnskommitten kunde 

efter ett å r meddela ,31 a tt underhandlinga rn a med 

Ma lmö stad stannat vid en vä rdering av ha mnen i 

Limhamn . Som villko r fö r inkorpo rering med 

Malmö hade staden stä llt förvä rv av hamnen, 

som ägdes av Limhamns Hamn AB, dä r Skånska 

Cement A B innehade akti emajoriteten ell er 97% 

av akti erna. Malmö ansåg det motbj udande att 

inkorporera ett samhä lle , va rs ha mn va r i enskild 

ägo . För und vikande av konkurrens va r det vik

tigt för staden att äga hamnen. Det va r det också 

för det sta rkt ex pansiva Skånska Cement AB, och 

positionerna låstes . Frå n Limha mn hade krav 

stä llts på elektri sk spå rvägs linje till Ma lmö, vilket 

staden fö rband sig att uppfylla. Trots problemet 

med hamnen fortsatte unde rhandlinga rna mellan 

köpingens och stadens kommittee r spo radi skt om 

andra frågo r. 

Innan underhandlingarn a med Malmö slutfö rts, 

beslöt överraskande Limhamns köpings kom

muna lstämma på fö rs lag av kommunalfullmäk

tige i december 190932 a tt hos Kungl. Maj:t 

anh å lla om stadsrättigheter för Limhamns köping 

på liknande sätt so m 15/ 10 samma å r hade 

medgivi ts Tidaho lm . Skä let till det has tiga be

slutet var främst ekonomiskt. M an vill e bli stad 

fö re verkstä ll andet av en av länsstyrel sen avise rad 

ny vägindelning i Oxie hä rad och på så sätt 

utbrytas ur Oxie härads väghå llningsdi strikt för 

Disponenten i Skånska Cement A/ B Rudolf Fredrik 
Berg, " Limhamnskungen '', ledamot av Malmö stadsfull
mäktige 1883- 1907 och av stadens in korporeringskom
mitte 1905-07 . - Foto i MSA. 

a tt därmed undgå extra utgifter i samba nd m ed 

omorganisationen. 

U nderhandlinga rna om inkorporering med 

Malmö fortsatte emellertid trots den plötsli ga 

vändninge n. Limhamnskommitten förkl arade, att 

om en överenskommelse om inkorporering trä f

fad es mell an köpingen och stad en, komm ittens 

leda möter då ville hem ställ a hos kommunalstä m

ma n, att den " må hos Kungl. Maj :t antingen å ter

kall a ansökningen om stadsrä ttighet ell er ock till 

Kungl. Maj :t ingå med begä ran a tt nämnda an

sökning må tte blifva pröfvad i sa mmanhang med 

in korporerings fråga n.33 U nder det fortsa tta ko m

mittearbetet bedömdes en inkorpo rering ge Lim

ha mn betydande fö rde la r i fråga om kommunika-
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Lektorn Edward Lindahl , ledamot av Malmö stadsfull
mäktige 1887-1917 , stadsfullmäktiges ordförande 
1907-17 , leda mot av stadens inkorporeringskommitte 
1905-17. - Foto i MSA. 

tioner, gatubeläggning, renhållning, vatten- och 

avloppsledningar. Resultatet blev , att köpingens 

kommunalstämma återkallade sin ansökan om 

stadsrättigheter och i stället i december 191 Q3 4 

beslöt att hos Kungl. Maj:t anhålla , att Lim

hamns köping måtte inkorporeras med Malmö 

stad i kommunalt, administrativt och judiciellt 

hänseende. Stadens inkorporeringskommitte jäm

nade vägen , när den i juni 1911 meddelade stads

fullmäktige , att den hade frångått sin tidigare 

ståndpunkt, att stadens förvärv av Limhamns 

hamn var ett villkor för inkorporering. Nu hade 

man i stället kommit fram till att " hamnen för 

staden är så godt som värdelös"35 och hemställde, 
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att stadsfullmäktige måtte lämna sitt bifall till att 

Limhamns köping inkorporerades med Malmö. 

Under tiden hade emellertid opinionen i Mal

mö hunnit svänga , och när stadsfullmäktige efter 

tre timmars debatt hösten 1911 36 beslöt lämna 

sitt bifall till att Limhamns hela område inkor

porerades med Malmö, skedde det med endast en 

(I) rösts övervikt , 25 ja-röster och 24 nej-röster. 

Över stadsfullmäktiges beslut anfördes besvär i 

länsstyrelsen dels av tjugotre ledamöter med 

grosshandlanden Severin Axelson som första 

namn, dels enskilt av ledamoten, bankdirektören 

Holger Lauritzen. Från båda håll hävdades, att 

det inte var rimligt att avgöra en fråga om inkor

porering med enkel majoritet. Enligt de klagande 

borde för beslutet ha krävts kvalificerad majoritet, 

dvs två tredjedels majoritet. Vidare ansåg de 

klagande, att inkorporeringen skulle komma att 

utöva ett kännbart inflytande på stadens ekonomi 

under en följd av år, och att skatterna skulle 

komma att öka väsentligt. 

I sitt remissyttrande till länsstyrelsen instämde 

stadsfullmäktige i besvären.37 Samtidigt avgavs 

emellertid två särskilda yttranden , som hemställ

de att besvären lämnades utan bifall. I ett yttran

de påpekade stadsfullmäktiges ordförande, lektor 

Edward Lindahl, understödd av de båda leda

möterna , läkarna Fritz Bauer och Thure Petren , 

att stadsfullmäktige " i ifrågavarande ärende inte 

fattat något egentligt beslut utan endast tillstyrkt , 

att Kungl. Maj:t måtte fatta ett visst beslut" .37 1 

ett eget yttrande framhöll Lindahl "att det torde 

tillkomma ordföranden att afgöra, huruvida kvali

ficerad majoritet skall anses vara erforderlig för 

fattande af visst beslut i en fråga, och torde den 

meningen , ordföranden därvid företräder, böra 

betraktas som stadsfullmäktiges". Vidare framhöll 

Lindahl , att beslutet "bör tolkas som ett yttrande 

i en administrativ fråga , där Kungl. Maj:t , obero

ende af de däraf berörda kommunernas beslut, 

äger att träffa afgörande" .37 



Slutet blev att Limhamns köping genom beslut 

av Kungl. Maj:t 12/!2 1913 from 1915 inför

livades med Malmö stad i kommunalt , adminis

trativt och judiciellt hänseende. Två år senare 

införlivades Limhamn också kyrkligt med 

Malmö. 

Fosie 
Lantsocknen Fosie söder om Malmö med de två 

byarna Fosie och Hindby räknade på 1880-talet 

runt 1200 invånare , som i huvudsak hade sin för

sörjning inom jordbruksnäringen. Socknen hade 

ett flertal stora egendomar, däribland i Fosie by 

Bellevue, Hermodsdal, Kulladal , Lindeborg, 

Sofieholm och i Hindby by Agnesfrid och Backa

gården. Egendomen Bellevue överfördes 193 7 från 

Fosie till Limhamn . Sedan åkermark till egen

domarna Kulladal å Fosie nr 18 och Backagården 

å Hindby nr 6 utstyckats till byggnadstomter, 

uppstod här tätbebyggelse av egnahemskaraktär 

med från Malmö inflyttade industriarbetare och 

tjänstemän. Tätbebyggelsen Kulladal fick järn

vägssta tion vid den 1886 öppnade Malmö-Trelle

borgs järnväg.38 Genom fortsatt utstyckning av 

åkermark för byggnadsändamål och inflyttning 

från Malmö växte omkring sekelskiftet fram en 

omfattande egnahemsbebyggelse också kring såväl 

Ystadvägen som gamla Trelleborgsvägen, stadens 

båda södra infartsleder. Folkmängden hade 1904 

ökat ti Il 1963 personer. 

Infl yttningen från Malmö fortsatte att öka 

under 1900-talets första decennium och därmed 

tätbebyggelsen. Utvecklingen befarades snart med

föra olika allvarliga problem för landskommunen , 

och i mars 1910 väckte snickaren Alfred Fred

lund å Fosie nr 5 i skrivelse till Fosie kommunal

stämma frågan om Fosie kommuns inkorporering 

med Malmö stad. Efter överläggn ing beslöt Fosie 

kommunalstämma "att ingå till Malmö stad med 

anhållan att Hindby och Fosie blir inkorporeradt 

med Malmö stad". 39 Samtidigt tillsatte kommu-

nalstämman en kommitte på fem personer för att 

utreda frågan om inkorporering och vid behov 

förhandla med stadens myndigheter. I kommitten 

invaldes: civilingenjören Gotthard Dieden , Belle

vue gård , lantbrukaren Adolf Gadd , folkskol

läraren Bror Heister, må laren Jöns Hansson och 

ovannämnde snickaren Alfred Fredlund. 

Fosiekommitten motiverade 1 skrivelse till 

Malmö stadsfu llmäktige kommunens önskemål 

om inkorporering med den stegrade inflyttningen 

under senare år till Fosie från staden och fram

höll, att en stor del av befolkningen i Fosie 

utgjordes av arbetare, som hade sin sysselsättning 

vid nyuppförda fabriker i staden i närheten av 

gränsen till Fosie. Med tiden skulle en del olägen

heter uppstå i Fosie , om byggnadsverksamhet och 

hygieniska förhå llanden i fortsättningen fick stå 

utanför sådan kontroll , som föreskr ives i stads

planelagen, byggnads- och hälsovårdsstadgan. 

Fosiekommitten pekade på det nyligen fattade 

beslutet om inkorporering av hela Västra Skräv

linge socken och fäste särskild uppmärksamhet på 

att stadens inkorporeringskommitte i det sam

manhanget i ett betänkande utta lat " att i längden 

kan staden icke gärna finna sig i att alldeles upp

till sitt planlagda områdes gräns hafva ett större , 

tätt bebyggdt samhlle, hvartill stadens förvalt

ningsbefogenhet ej sträcker sig". 4° Från Fosie 

framhölls det vidare något hotfullt , att så länge ett 

samhälle tillhör landsbygden , kan där uppstå 

smitthärdar, som staden inte kan skydda sig emot , 

hur väl dess egen hygien än skötes. 

Fosie kommuns framställning om inkorporering 

upptogs i Malmö stadsfullmäktige i maj samma 

år som motion av läkaren Thure Petren , som var 

intresserad av hygieniska frågor, särskilt smitt

skydd, och tidigare engagerat sig i inkorporering

en av både Västra Skrävlinge och Limhamn. 

Malmö stadsful lmäktige överlämnade inkorpore

ringsärendet till den av stadsfullmäktige och 

gemensamma kyrkostämman tillsatta inkorpore

ringskommitten för utredning. 4 1 
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SKÅNE. FQSIE KYRKA. 

Fosie kyrka. - Vykort från sekelskiftet. 

Den optimism och framtidstro , som inledde 

1910-talet och i Malmö konkretiserades i Baltiska 

utstä llningen 1914 fick ett lika abrupt som brutalt 

slut genom första världskrigets utbrott samma år. 

Krigsårens ekonomiska osäkerhet och allmänna 

ovisshet hämmade framtidsplaneringen , och även 

inkorporeringsfrågan lades på is. Efter krigsslutet 

bildades genom beslut av Kungl. Maj:t 30/ 5 1919 

Fosie municipa lsamhälle, som omfattade ett om

råde med tätbebyggelsen i Fosie utmed ga mla 

Trelleborgsvägen från Malmö stads gräns till 

söder om Kull ada ls station, Fosie nr 5, 9, 10 och 

18 jämte tätbebygge lsen å Hindby nr 1, 2 och 6. 

Bildandet av Fosie municipa lsa mhälle inom 

Fosie socken var endast en nödlösning på prob

lemen i tätbebygge lsen , som efter krigsslutet fort

satte att öka. I mars 1921 väckte därför tullvakt

mästaren Arvid Hellberg i skrivelse till Fosie 

168 

kommun förslag om återupptagande av den gamla 

frågan om kommunens inkorporering med 

Malmö stad. Fosie kommunalfullmäktige biföll 

förslaget och tillsatte en kommitte på tre personer 

med uppdrag att i ärendet å kommunens vägnar 

göra framställning till Malmö stadsfullmäktige 

och föra erforderliga underhandliqgar med 

stadens myndigheter. Till medlemmar i kommit

ten utsågs kommunalfullmäktiges ordförande Bror 

Heister, kommunalnämndens ordförande Alexan

der Weibull och förslagsställaren Arvid Hell
berg.42 

Fosiekommitten gjorde efter utredning en för

nyad framställning till Malmö stadsfullmäktige 

om inkorporering av Fosie kommun med staden. 

Det betonades här att Fosie socken, som nu 

räknade 2758 invånare, under de två sista decen

nierna helt antagit karaktären av ett förstadssam-



hälle till Malmö. Med undantag av dem , som var 

sysselsatta inom jordbruket, några småhantverka

re och handlande och av kommunen anställda 

tjänstemän, utgjordes befolkningen i Fosie av i 

Malmö stad sysselsatta personer. Att så många i 

Malmö stad sysselsatta kunde finna det lämpligt 

att bo i Fosie berodde enligt kommitten "till 

mycket stor del på att linje 1, 2 och 4 av Malmö 

stads spårvägar ha hållstationer i omedelbar när-

het av 

stadens 

Malmö 

Fosie socken. Dessutom äro flera av 

fabriker tex Manufakturaktiebolaget, 

läderfabriksaktiebolag, Ktirzels bomulls-

spinneri , Malmqvists bryggeri, Bröderna Ljung

dells gjuteri , Svenska kabelfabriksaktiebolaget m fl 

belägna alldeles intill eller nära invid Fosie 

sockengräns". 4 3 Kommitten ansåg det mindre 

önskvärt, att ett större antal personer med sin 

utkomst i staden var skattskyldiga i en annan 

kommun . 

Fosiekommittens framställning till Malmö 

stadsfullmäktige i frågan om kommunens inkor

porering med staden upptogs i stadsfullmäktige 

vid junisammanträdet 1921 44 som motion av 

ledamoten, assistenten Anton Hjalmarsson. Stads

fullmä ktige beslöt remittera ärendet till stadens 

inkorporeringskommitte för utredning och för

handlingar. Från Fosie framhölls att det för be

folkningen , som hade sina intressen knutna till 

Malmö, i många fall skulle vara en fördel att i 
kommunalt hänseende tillhöra staden . Genom en 

inkorporering skulle staden redan från början bli i 

tillfälle att reglerande ingripa i de nya samhällen, 

som bildades längs den södra stadsgränsen och se 

till att dessa planerades så lämpligt som möjligt 

för staden. Efter utredning och förhandlingar 

beslöt Fosie kommunalfullmäktige i april 1923 på 

kommittens förslag att hos kammarkollegium 

ansöka om inkorporering av Fosie kommun med 

Malmö stad. 4 5 Kammarkollegium uppdrog åt f d 

landssekreteraren Fritz Hallberg att utreda ären

det. I januari 1924 var Haliberg färdig med sin 

utredning, som föreslog att Fosie kommun med 

Fosie municipalsamhälle skall kommunalt, admi

nistrativt , judiciellt och ecklesiastikt införlivas 

med Malmö stad vid tidpunkt, som Kungl. Maj :t 

bestämmer. Hallbergs förslag remitterades till 

såväl Malmö stadsfullmäktige som Fosie kom

munalfullmäktige för yttrande. Stadsfullmäktige 

överlämnade i sin tur förslaget till stadens inkor

poreringskommitte och olika myndigheter för 

vidare handläggning.46 Remissarbetet, som kom 

att sträcka sig fyra år framåt, blottar en djup 

spricka inte bara mellan staden och landskom

munen utan också mellan stadens olika myndig

heter. Stadens inkorporeringskommitte hemställde 

redan i maj samma år, att stadsfullmäktige ville 

förklara sig inte ha något emot att Fosie kommun 

införlivades med Malmö enligt Hallbergs förslag. 

Av stadens myndigheter tillstyrkte magistraten, 

poliskammaren, hälsovårdsnämnden, fattigvårds

styrelsen och byggnadsnämnden , de båda först

nämnda på vissa villkor, inkorporeringen, medan 

däremot drätselkammaren gick emot. Drätsel

kammaren fastslog , att det ur stadens synpunkt 

icke förelåg några skäl av betydenhet för en in

korporering av Fosie. Olägenheterna av att en 

stad och ett stadsliknande samhälle på landsbyg

den gränsade intill varandra fick inte överdrivas. 

Något hinder eller olägenhet av betydenhet för 

det allmänna kunde inte påvisas på grund av att 

en kil av Fosie sköt in i Malmö stads område. 

Den omständigheten att en person var mantals

skriven och betalade sin kommunalskatt i en 

annan kommun är den , där han hade sitt arbete, 

var inte under alla förhållanden till nackdel för 

den sistnämnda kommunen. Malmö stad hade 

inte inom överskådlig tid behov av utrymme 

utöver sina gränser för industrier eller bostäder. 

Fosie kommun hade inte sökt motverka inflytt

ningen från staden utan tvärtom uppmuntrat den

samma genom att i stor utsträckning förmedla 

egnahems- och bostadslån. De inflyttade i Fosie 

krävde för sina hem samma bekvämligheter som i 

staden, särskilt i sanitärt hänseende. Att tillfreds-
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Fosie östra skola eller Gullviksskolan. - Foto 1988. 

ställa dessa krav ansträngde samhällsekonomin i 

Fosie. Eftersom Fosie kommun saknade skatte

kraftiga industriföretag, hade kommunen nu ham

nat i den situationen att inte längre själv orka 

med att ordna så bra och stadsliknande for sina 

invånare som de krävde. Detta var enligt drätsel

kammaren huvudmotivet till kommunens anhål

lan om inkorporering med staden. I hopp om snar 

inkorporering hade Fosie kommun bedrivit dröjs

må lspolitik och underlåtit att utföra sådant som 

bort verkställas for länge sedan. En inkorporering 

skulle enligt drätselkammaren förhindra den suc

cessiva sänkning av kommunalskatten , som man 

med hänsyn till det rådande skattetrycket i staden 

strävade efter och i stället vålla en betydande 

skatteökning och merutgifter for staden en lång 

tid fram åt, något som skulle verka hämmande på 

stadens vidare utveckling.4 0 
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Fosie kommun hävdade å sin sida att den inte 

själv sålt någon mark till tomter. Exploateringen 

av tomtmark hade huvudsakligen företagits av ,. 
markägare, som var bosatta utanför Fosie. 

Malmöintressen hade varit påtagliga. Tätbebyg

gelsen i Fosie ansluter omedelbart till utbyggda 

delar av Malmö och faller helt inom Malmö 

intressesfär, medan intressegemenskapen med den 

gamla lantsocknen avbrutits. Den typiska for

stadsbebyggelsen har påtvingat Fosie kommun 

bördor och utgifter, som är erforderliga i en stad 

men inte i en landskommun. Särskilt framhölls 

stadens inverkan på Fosie skolväsen. Malmö stad 

förklarades vara orsaken till att Fosie kommun 

belastades av ett ytterst kostnadskrävande skol

väsen, eftersom de från staden inflyttade i stor 

utsträckning utgjordes av barnrika familjer. I 

Fosie skolor hade under tiden 1921-27 intagits 
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Fosie västra skola eller Kulladalsskolan. - Foto 1988. 

493 barn , som tidigare undervisats i Malmö 

skolor. Två nya skolor hade uppförts , Fosie 

västra skola eller Kulladalskolan 1923 och Fosie 

östra sko la eller Gullviksskolan 1924. Anklagel

sen att ha bedrivit dröjsmålspolitik bemötte Fosie 

kommun med att man under de snart tjugo år 

inkorporeringsfrågan varit aktuell konsekvent 

undvikit alla sådana utökningar av den kom

munala organisationen , som skulle kunna före

gripa eventuellt tilltänkta åtgärder från Malmö 

stads sida och fördyra inkorporeringen. 40 I Fosie 

växte otåligheten över de utdragna förhandlingar

na , och kommunalfullmäktige uttalade i maj 

1927 "att inkorporeringsfrågan inneslöt existensen 

för många i Fosie bosatta arbetare. Att vänta tills 

alla frågor bliva slutgiltigt lösta, skulle taga för 

lång tid". 47 Motsättningarna mellan staden och 

kommunen skärptes ytterligare under sommaren 

192 7. För att söka hejda utflyttningen från staden 

beslöt Ma lmö stadsfullmäktige,4 8 att befattnings

havare, som efter den 30 juni 1927 antogs i 

stadens tjänst under anställningstiden skulle vara 

mantalsskriven i staden . Fosie kommun fann 

beslutet anmärkningsvärt " i beaktande av det 

obestridliga gagn Malmö under den svåra bostads

bristens tid haft av Fosie kommun. Bostads

produktionen där, som äger rum under billiga 

villkor, har under den tiden i hög grad medverkat 

till hävande av nödläget i fråga om bostäder i 

Malmö, även för i stadens tjänst anställda" .4 0 

1 början av 1928 hade såväl Malmö stad som 

Fosie kommun slutfört remissarbetet med Fritz 

Hallbergs inkorporeringsförslag. De båda samhäl

lena hade kommit fram till di ametralt motsatta 

uppfattninga r i frågan . Vid sitt februarisamman

träde fann Malmö stadsfullmäktige "den ifråga-
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satta inkorporeringen av Fosie kommun till 

Malmö icke önsklig utan till men för stadens 

utveckling och i anledning därav motsatte sig 

densamma". 4 9 Fosie kommunalfullmäktige anhöll 

tre månader senare, att Kungl. Maj:t täcktes 

förordna , att Fosie kommun med Fosie munici

palsamhälle införlivades med Malmö stad å tid 

som Kungl. Maj:t bestämde enligt Hallbergs för

slag. 50 

Slutet på det utdragna och segslitna inkorpore

ringsärendet blev , att Kungl. Maj :t 31112 1929 

efter tillstyrkan av kammarkollegium beslöt att 

Fosie socken from 1931 skulle införlivas med 

Malmö stad i kommunalt , administrativt , judi

ciellt och ecklesiastikt hänseende. 51 Fosie, som då 

räknade 7 566 invånare , var den tredje lantsock

nen i ordningen som inkorporerades med Malmö. 

SKÅNE. HUSIE KYRKA 

Husie kyrka. - Vykort från sekelskiftet. 
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Husie 
Vid tiden för första världskriget började de trång

bodda industriarbetarna och tjänstemännen i 

Malmö att rikta blicken österut mot Husie , som 

var en utpräglad lantsocken med bebyggelsen 

koncentrerad till de tre byarna Husie, Kvarnby 

och Östra Skrävlinge, den sistnämnda med gräns 

mot Malmö stad. I slutet av 1914 förelåg överens

kommelse mellan två sammanslutningar av tjäns

temän i staden och ägaren till den sk Möllare

gården å Östra Skrävlinge nr 8 om försäljning och 

omdelbart bebyggande av 37 tomter vid Hohögs 

järnvägsstation.52 De genom krigsutbrottet kraftigt 

stegrade byggnadskostnaderna dämpade emellertid 

verksamheten , och fram till 1916 blev här endast 

ett tiotal egnahem uppförda. Först i början av 

1920-talet skulle den stora inflyttningsvågen välla 



m över Husie. Det var när några lantbrukare i 

Östra Skrävlinge by helt eller delvis upphörde 

med jordbruket och lät utstycka marken till sam

manlagt omkring 400 egnahemstomter, varav 

hälften var bebyggda 1924. 53 I februari samma år 

tillsatte Husie kommunalfullmäktige en stads

planekommitte på fem ledamöter med ansvar för 

mätning och kartering av tomterna. 54 I Östra 

Skrävlinge bymark växte fram det ena egnahems

området efter det andra , Virentofta , Ha llstorp , 

Trollängen , Kungshälla och Granbacken , alla 

med namn efter gårdarna, som tomtmarken av

styckats från. Ett egnahemsområde strax öster om 

Hohögs station fick efter en sankmark namnet 

Dalvik. Invånarantalet i Husie hade sedan sekel

skiftet hållit sig stabilt omkring I 000. Genom 

inflyttningen hade folkmängden 1923 ökat till 

Trollängens gård i Östra Skrävlinge. - Foto 1968. 

1880 och 1924 till 2343 personer eller mer än 

fördubblats på två år. Barnantalet fördubblades 

samtidigt och sprängde liksom i Fosie byskolans 

ram. Antalet folkskolebarn hade sedan sekelskiftet 

varit omkring 140 men uppgick 1923 till 272 . En 

omorganisation av skolväsendet blev nödvändig. 

Tre nya lärartjänster inrättades 1923 , och vå ren 

1924 beslöt Husie kyrkostämma uppföra ett nytt 

skolhus i två våningar i Östra Skrävlinge.53 

Inflyttningen och därmed barnantalet fortsatt e att 

öka , och när det nya skolhuset följande å r stod 

färdigt , måste redan första dagen tillgripas dubbel

läsning i en lärosal. För att möta det ständigt 

växande barnantalet beslöt kyrkostämman i de

cember 1927 förse det nya skolhuset med två 

flygelbyggnader. I sin motivering fastslog kyrko

stämman: " Proportionsvis snabbare än i någon 
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Egna hem i Hohög, Östra Skrävlinge nr 4, nuv Mullbärsgatan 3, uppfört 1920. - Foto 1958. 

Granbackens gård i Östra Skrävlinge. - Foto 1975. 
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annan församling i riket torde folkmängden här 

ha ökats i det den under omkring fem å r mer än 

tredubblats. I omfattning som ingen kunnat för

utse har därför behovet av ökat skolutrymme 

gjort sig gällande. I närvarande stund förekommer 

dubbelläsning i den nya skolans samtliga läro

salar. Dessutom måste till lärorum brukas ett 

rum, som avsetts till lärosal i kvinnlig slöjd". 55 

När kyrkostämman följande år hade att tillsätta 

ytterligare läraretjänster på grund av det ökade 

barnantalet tillskrev stämman i sin motivering 

den starka folkmängdsökningen "den i Malmö 

rådande svåra bostadsbristen , varigenom barnrika 

familjer i stor utsträckning måst söka sig ut till 

närgränsande samhällen för att skaffa sig bostä

der. Denna kommun har därvid i särskild grad 

blivit föremål för inflyttning av den art, att en 

ökning av barnantalet i skolorna skett så, att nya 

läraravdelningar måst anordnas". 56 

För att komma till rätta med en del problem i 

tätbebyggelsen i Östra Skrävlinge vad beträ ffar 

sanitära förhållanden, brandskydd , gatuunderhåll 

och skolundervisning och dä rmed tillfredsställa de 

nyinflyttade egnahemsbornas ökade krav på sam

ma standard i dessa hänseenden som de haft när 

de bodde i staden beslöt Husie kommunalfull

mäktige redan i december 1924 tillsätta en kom

mitte för utredning av bildandet av ett municipal

samhälle.57 Oenighet uppstod om hur stor del av 

Husie kommun det tilltänkta municipalsamhället 

skulle omfatta , och ärendet hade ännu efter fem 

år inte kunnat avgöras. 

Mot bakgrunden av svårigheten att i den sprid

da bebyggelsen komma överens om gränserna för 

ett municipalsamhälle väckte därför kommunal

fullmäktiges ordförande, trädgårdsmästaren 

Ludvig Larsson och kommunalstämmans ord

förande , verkstadsarbetaren Hugo Borgh i skrivel-

Östra Skrävlinge skola, nuv Husieskolan, med skolråd och byggnadskommitte. - Foto 1925. 
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se i februari 1929 till kommunalfullmäktige i 
stället frågan om inkorporering med Malmö stad. 

I skrivelsen påpekades den stora inflyttningen till 

Östra Skrävlinge by och den ständigt ökande 

nybebyggelsen där. Denna utveckling gjorde att 

invånarna i Husie och Kvarnby byar inte längre 

ansåg sig skyldiga att deltaga i tätbebyggelsens 

angelägenheter. 58 Husie kommunalfullmäktige be

slöt med anledning av skrivelsen att tillsätta en 

kommitte på fem personer med uppdrag att be

handla frågan och hos kammarkollegium begära 

utredning om inkorporering med Malmö stad. 

Till ledamöter i kommitten valdes förutom hrr 

Larsson och Borgh också kommunalnämndens 

ordförande, småbrukaren Johan Hansson, fattig

vårdsstyrelsens ordförande, folkskolläraren P.H. 

Nordberg och trädgårdsmästaren Anders Dahl

qvist. 59 

Husie inkorporeringskommitte anhöll i decem

ber 1929 på kommunalfullmäktiges uppdrag hos 

kammarkollegium om utredning om inkorpore

ring av Husie kommun med Malmö stad. Som 

skäl för inkorporering anförde kommitten att 

"sedan den 15 november i år har Malmö stad 

inrättat 24 minuters busstrafik från staden nästan 

tvärs igenom hela det stora nya planlagda om

rådet".60 Kommitten menade, att "av denna 

trafik tycks framgå att staden redan nu vill kom

ma i närmare kontakt med kommunen och vilket 

ej ä r så märkvärdigt då man tänker på att all den 

inkomst, som de många arbetarna förtjäna i 

Malmö stad, taxeras inom Husie kommun, och 

skatten !ar erläggas inom kommunen och Malmö 

går den förlustig". 60 Malmö stadsfullmäktige för

klarade i april 1930, att Malmö stad inte hade 

något intresse av att inkorporera Husie socken 

eller del därav. Stadsfullmäktige ville dock inte 

motsätta sig den begärda utredningen, förutsatt att 

den inte åsamkade staden några kostnader. 60 

Kammarkollegium uppdrog åt byråchefen H. 

von Schulzenheim att verkställa den begärda 

utredningen om inkorporering av Husie socken 

176 

eller del därav med Malmö stad. Utredningen, 

som förelåg färdig i början av 1932 och då sändes 

på remiss , hade indelat Husie socken i tre del

områden, betecknade A, B och C. Område A om

fattade de närmast staden belägna västra och 

norra delarna av Östra Skrävlinge by, nr 1, del av 

3, 4, 6 , 7, 8 , 9 och 10 med tätbebyggelsen, medan 

område B omfattade den östra delen av Östra 

Skrävlinge by, nr 2 , del av 3, Il, 12, 13, 14 och 

18 med i huvudsak ett antal större och mindre 

jordbruk. Område C utgjordes av Husie och 

Kvarnby byar av utpräglad jordbrukskaraktär. 

Antalet boende inom område A, som bröt in i 

staden som en kil, uppgick 1932 till 3200 per

soner, medan de båda områdena B och C tillsam

mans endast räknade 735 boende. Husie kom

munalfullmäktige beslöt i april 1932, "att därest 

inkorporering kom till stånd, hela kommunen 

skulle införlivas med Malmö stad". 61 Fyra leda

möter av fullmäktige uttalade som sin mening att 

endast A-området skulle inkorporeras. Inom 

stadens myndigheter var meningarna delade. 

Magistraten i Malmö ställde sig positiv till en 

inkorporering av A-området, som var bebyggt 

med egnahem, tillhörande personer med syssel

sättning i staden. Om området inte inkorporera

des med staden, blev det i stället municipalsam

hälle, och en inkorporering var enligt magistraten 

ur stadens synpunkt då att föredraga. Genom 

inkorporering av A-området skulle Malmö stads 

gräns i öster bli en rak linje. Magistraten motsatte 

sig däremot en inkorporering av B- och C

områdena, som var en ren landsbygd. Drätsel

kammaren avstyrkte emellertid inkorporering och 

ansåg, att stadens behov av områden för industri

er och bosättning redan var tillgodosett genom 

inkorporeringen av Fosie. Enligt drätselkammaren 

"stå icke några påvisbara fördelar att vinna för 

staden genom en inkorporering". Vid samman

träde i november 1932 beslöt Malmö stadsfull

mäktige med bifall till drätselkammarens förslag 

att avstyrka att inkorporering av Husie socken 

sker. 62 



Efter viss revidering sändes förslaget på åter

remiss av kammarkollegium i början av 1933 

med begäran om förnyat yttrande. Husie kom

munalfullmäktige beslöt även nu uttala sig för 

"att hela Husie kommun skulle inkorporeras med 

Malmö stad".63 Samtidigt beslöt Husie kyrkoråd 

"med hänsyn till det svåra nödläge, vari försam

lingen råkat genom Malmö stads åtgärder mot i 

staden anställda arbetare, som vore skrivna i 

annan kommun, på det kraftigaste förorda inkor

porering". 64 Det som kyrkorådet åsyftade var 

uppmaning från stadens myndigheter till arbets

givare i staden att under den svåra depressionen 

endast anställa sådana, som var mantalsskrivna 

inom Malmö stad. Sålunda hade Malmö stads 

fattigvårdsstyrelse i Tidningen Arbetet den 16/4 

1932 på sid 2 ett tvåspaltigt "Meddelande till 

arbetsgivare i Malmö", där det hette: "Malmö 

stads fattigvårdsstyrelse får härigenom rikta en 

vädjan till stadens herrar arbetsgivare - bolag och 

enskilda - , att vid den anställning som kan väntas 

förekomma under vårmånaderna samt fortsätt

ningsvis, i möjligaste mån därvid beakta att per

soner, som äro skrivna inom samhället och här

städes äga hemortsrätt, givas företräde". Med

delandet är på fattigvårdsstyrelsens vägnar under

tecknat av fattigvårdsstyrelsens ordförande Anders 

Hellqvist och fattigvårdsdirektören Erik Pallin. 

Enligt byråchefen H. von Schulzenheim hade 

1931 av de förvärvsarbetande i A-området 61 % 

eller 735 av 1192 personer fast anställning i 

Malmö stad, och vid sådant förhållande fann han 

det uppenbart "att inträdd arbetslöshet vid företag 

inom Malmö, i den mån den drabbat inom Husie 

boende arbetare, måst till sina verkningar sträcka 

sig över Husie socken". 65 Dessa verkningar hade 

emellertid enligt byråchefen "avsevärt försvårats 

på grund av de åtgärder, som staden till skydd för 

sin ekonomi funnit sig böra vidtaga med avseende 

på utom staden boende arbetare'',65 och han 

framhöll som exempel särskilt fattigvårdsstyrel

sens ovannämnda annons i Tidningen Arbetet. 

Följden av dessa och liknande åtgärder hade 

enligt byråchefen blivit "att vid permittering och 

uppsägning av vid företag i Malmö sysselsatta 

arbetare från Husie dylika åtgärder gått ut över 

dessa arbetare, innan de drabbat arbetare, boende 

inom staden". 65 l början av 1933 var antalet 

arbetslösa i Husie 128, varav 110 med anställning 

i Malmö. Av dessa 110 arbetslösa bodde 107 i 

A-området. 

Vid behandlingen av återremissen från kam

markollegium behöll Malmö stad sin tidigare 

inställning till inkorporeringen. l sitt förnyade 

yttrande fastslog drätselkammaren att "staden 

saknar anledning att frångå sin tidigare stånd

punkt att ställa sig avvisande till den ifrågasatta 

inkorporeringen till staden av Husie socken eller 

del därav".65 Dock tillfogade drätselkammaren 

nu, att om det skulle bli fråga om tvångsinkorpo

rering, bör inkorporeringen i så fall omfatta hela 

Husie socken och inte bara A-området. Malmö 

stadsfullmäktige beslöt i maj 1933 65 att som för

nyat yttrande över H. von Schulzenheims utred

ning åberopa vad drätselkammaren i sitt utlåtan

de anfört. 

Det blev tvångsinkorporering. Genom beslut av 

Kungl. Maj:t 16/3 och 24/ 8 1934 inkorporerades 

Husie from 1935 med Malmö stad i kommunalt, 

administrativt, judiciellt och ecklesiastikt hän

seende.66 Det var den fjärde lantsocknen i ord

ningen som inkorporerades med Malmö. 

Ex kurs 
I Burlövs socken i Bara härad norr om Malmö 

utvecklades kring den 1869 anlagda sockerfab

riken i Arlöv strax intill stadsgränsen en tätort , 

som 1899 blev municipalsamhälle. Redan 1908 

väcktes i Arlöv frågan om municipalsamhällets 

inkorporering med Malmö stad. För utredning 

tillsattes en kommitte, men denna kom aldrig 

fram med vare sig yttrande eller förslag, och 

frågan förföll. 67 I stället etablerades kontakt 
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Arlövs sockerfabri k. - Foto om kr 1930. 

mell an Arlöv och Malmö på ett pa r andra om

råden . Efter hänvändelse från m un ici pa lm yndig

hetern a trä ffade Ma lmö stads gas- och elektr ici

tetsverk 19 10 avtal med Arlöv om leverans av 

e lektri sk energi fö r municipa lsamhä ll ets behov. 

Stadens elektri citetsve rk å tog sig också anl äggning 

och skötse l av nät fö r gatubelysningen inom 

Arlövs municipa lsamhäll e. 6 8 Sa mma å r väcktes i 

Malmö stadsfullmäkti ge av ledamoten, hand lan

den Ca rl Frick en m otion om utredning av spå r

vägs- och lokalban elinjer,69 och frågan om byg

ga ndet av en spå rvägslinje mellan Ma lmö och 

A rlöv behandl ades av stadens spå rvägsstyrelse 

och A rlövs municipa lnä mnd. Proje ktet avs tan

nade emell ertid , då Ma lm ö stadsfullmäkti ge vå ren 

19 12 bes löt , att spårvägsstyre lsens förslag om 
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utdraga nde av spå rväg till Arlöv inte fn skull e 

utfö ras. 70 

I Arlöv väc ktes 19 18 på nytt frågan om en 

spå rvägslinje Malmö-A rlöv . Med hänsyn till den 

a llmänna o ron och det höga kostnadsläget under 

det pågående första vä rldskriget ansåg emellertid 

municipa lnämnden tiden ej lämplig fö r att göra 

en framställning till Ma lmö stad .7 1 Efter krigs

slu te t blev läget ett annat , och municipalmyndig

hetern a å terupptog i skrivelser till spårvägsstyrel

sen 191 9 och 192 1 frågan om en spå rvägslinje 

mellan de båda samhä ll ena. Som skäl åberopades 

den "sto ra betydelsen en sådan fö rbindelse skull e 

få fö r Malmö och i a ll synnerhet fö r Arlöv". 72 

Spå rvägsstyrelsen gav emell ertid nu uttryck åt den 

uppfattningen, att en spå rvägslinje Ma lmö-Arlöv 



inte var av sådan vik t, att den inte kunde anstå 

tills vidare. Frågan skulle enli gt spå rvägsstyre lsen 

komm a i ett annat läge, om Arlövs municipal

samhä ll e va r villigt a tt lämna ett avsevärt bidrag 

till spå rvägslinjen . Malmö stadsfullm ä ktige beslöt 

hösten 1921 tillsätta en kommitte for utredning 

och fö rhandl ing med municipalfullmäktige " fo r 

att få utrönt den insa ts Arl övs samhälle ä r villigt 

att gö ra för frågans lösning". 72 Någon ekonomisk 

överenskomm else träffades dock inte, och en 

spårvägslinje Malmö-Arlöv kom aldrig till stånd. 

Däremot övertog Malmö stad genom beslut av 

stadsfullmäkti ge73 fr o m 1932 den omnibuss

trafik , som Hilding Persson och Edvin Jeppsson 

sedan 1922 bedrivit mellan Ma lmö oc h A rl öv. 

Efter första världskrigets slut väc ktes i Arlöv 

1920 ånyo frågan om municipal samhä llets inkor

porering m ed Malmö. Som skä l anfördes den 

lägre kommunalskatten i staden. Arlövs munici

palnä mnd ansåg emell ertid i ett yttrande att nack

delarna med en inkorporering med Ma lmö skulle 

överstiga fö rdela rna , och fö rslaget fö ll. 74 Sedan 

Husie inkorporerats med Ma lmö, a ktualise rades 

1935 genom en motion i Arlövs municipa lfull

mäktige ännu en gå ng fråga n om municipa lsam

hällets inko rpo rerin g med staden . En inkorpore

ring skulle for Arlöv betyda nä rma re till sjukhus

vå rd (Arlöv sorterade under Lunds lasa rett) , 

modern gatubelysning och sanitä r upprustning 

genom anslutning till stadens vatten och av lopp. 

Denna gång beslöt municipa lm yndigheterna att 

inleda fö rhandlinga r med staden. Det framkom 

emell ertid sna rt att Ma lmö stad stä llde sig av

visande till en inkorporering av enba rt Arl öv , och 

frågan föll ånyo.7 4 

Arl öv var ett industrisamhä lle i ex pansion, och 

frågan om samhällsfo rmen pockade på en lösning. 

M unicipa lfullmäktige tillsatte 1943 en kommitte 

for ut redning. Kommitten tog fram fy ra alterna ti v 

for Arl övs fra mtida sta tus: l Inge n ändring, 2 

Köping, 3 Stad , 4 Inkorporering med Malmö. 

Med åberopa nde av dessa fyra altern ati v anhöll 

Kyrkan i Arlöv. - Foto 1968. 

munic ipa lfullmä ktige i ma rs 1944 hos ka mma r

koll egium om utredning av Arlövs fra mtida sam

häll sform. Municipa lfullmä ktige tog ingen egen 

ställning till de olika alternati ven. 1 sitt remi ss

yttrande till ka mmarkoll egium fra mhöll Ma lmö 

stads drätse lkamma re i maj 1944 , a tt "om en 

inkorporering skall ske med A rl öv , den icke kan 

inskränkas hä rtill utan måste ko mma att om fa tta 

även intilligga nde och närbelägna kommuner e ll er 

dela r av ko mmuner" .75 Fö r a tt få grepp om 

frågan förordn ade kammarkollegium i maj 1945 
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överlantmätaren i Malmöhus län Torsten Thorse

lius att verkställa utredning om inkorporering 

med Ma lmö inte ba ra av Arlövs municipalsam

häll e utan också av norr, nordost och öster om 

staden belägna områden . Arlöv blev stenen, som 

satte lavinen i rullning. Från att inkorporerings

frågan ursprungligen varit begränsad till endast 

Arlöv kom den nu också att omfatta inte ba ra 

Burlövs kommun utan även andra grannkom

muner och i vidare mening Ma lmö stads framtida 

markbehov. 

Under utredningsa rbetets gå ng inhä mtades ytt

randen från olika instanse r. Redan i augusti 1946 

utta lade drätselkammaren , att Malmö stad var i 

behov att inkorpore ra områden såvä l nordost som 

söder om staden. 76 Det förstnämnda området 

behövdes för utbyggnad av hamnen och anläggan

de av såvä l industri- som bostadsområden utmed 

Lundavägen. Drätselkamma ren fra mhö ll sä rskilt , 

att den inte hade något a tt erinra mot att kom

muner i sin helhet inkorporerades med staden . I 

september 194 7 framhöll stadens inkorporerings

kommitte, att " i första hand bör A rlövs sa mhä ll e, 

de dela r av Södra Sa llerups, Burlövs , G örslövs 

och Lomma socknar, vilka ä ro belägna innanför 

den blivande Ringvägen runt staden och den nya 

Västkustväge n, sa mt Å ka rps och Lomma munici

pal sa mhä llen inkorporeras". 75 Jämsides med 

överlantmäta rens utredning uta rbetades mom 

länsstyrelsen in fö r sto rkommunformen fö rs lag till 

kommunindelning i Malmöhus lä n, och i april 

194 7 fram fö rde drä tselka mma ren till länsstyrel sen 

liknande synpunkter som till överlantmäta ren. 76 

Efter fyra års arbete presenterade överl ant

mätare Thorselius i augusti 1949 sin om fa ttande 

utredning, som innehöll fy ra a lternativ till lämp

liga inkorporeringsområden: 1 Södra delen av 

Burlövs kommun med Arlövs municipa lsa mhä lle 

sa mt hela Södra Sall erups kommun , 2 Det i a lt 1 

ingående om rådet utöka t med såvä l resten av 

Burlövs kommun utom Åkarps municipa lsam

häll e som den väs tligaste del en av Görs lövs kom-

mun (Å ka rps municipa lsamhäll e omfattade 

Å karp nr 1-9 i Burl övs socken och dela r av 

Kabba rp nr 2 och 8 i Totta rps socken), 3 Om

rådet enligt alt 2 men inklusive Å karps munici

pal samhäll e, 4 Ett område som fö rutom a lt 3 ock

så omfa ttade he la Lomma kommun med Lomma 

m unicipalsamhäll e. 

I en sammanfattning konstate rade överlant

mätaren, att fö r Ma lmö stad fö re ligge r uppenbara 

behov a tt fö rvä rva mark uta nför dess nu varande 

gränser för anlägga nde av bostäder och industrie r 

och utbyggnad av kommuni kati onssystem. Enligt 

överlantmäta rens ås ikt omfa ttade alt 3 det om

råde, som dä rvid bör inkorporeras med staden för 

att den från all a synpunkter bästa lösningen skall 

vinnas, "vilket område om fa ttar hel a Södra Sa ll e

rups kommun , hela Burl övs kommun med Arlövs 

och Åka rps munic ipa lsa mhä ll en , den del av T ot 

tarps kommun, som ingå r i Å ka rps municipa l

samhäll e jä mte fa stigheten Kabbarp 2:2 sa mt slut

ligen västligaste delen av Görslövs socken" .7 5 

Som lä mplig t idpunkt fö r inkorporeringen fö re

slog öve rla ntmäta ren fr o m 19 5 1. 

I oktober 1949 hade Malmö stad a tt ytt ra sig 

över överlantmäta rens inkorporerin gs förslag. 

Drä tse lkammaren va r i sitt utl åtande a nge lägen 

att först fra mhå ll a , att det inte va r Malmö stad , 

som väckt fråga n om inkorporerin g, men a tt 

staden ansett , a tt om inkorporering skull e ske, 

frågan då skull e behandlas i ett stö rre samma n

hang. Dä refter konstaterade drä tse lka mma ren, a tt 

stadens och utredningsmannens fö rslag till inkor

porering i huvudsak sa mmanföll med und antag av 

vad angå r Lomma ko mmun, som enli gt stade ns 

uppfattning även borde inkorporeras. Drätse lka m

maren fas tslog, " att för täckande av stadens beho v 

med denna borde införli vas ett område o mfa ttan 

de hel a Burlövs kommun med A rl övs och Åka rps 

munic ipa lsa mhä llen, Lomma kommun , västli gas

te del a rna av T otta rps och G örs lö vs kommuner 

sa mt Södra Sall erups kommun " .77 Slutligen sade 

sig drä tselka mma ren vara "övert ygad om att en 
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odelad inkorporering skall bliva till gagn ej endast 

för staden utan även för det inkorporerade om

rådet och bliva till båtnad även för hela trakten 

kring Malmö". 77 Stadsfullmäktige beslöt att som 

yttrande över överlantmätarens utredning antaga 

vad drätselkammaren anfört. 

Burlövs, Görslövs, Särslövs och Tottarps kom

muner argumenterade emot en inkorporering. 

Burlövs kommunalfullmäktige fra mhöll kom

munens starka ekonomiska och befolkningsmäs

siga underlag. Om endast södra delen av Burlövs 

kommun med Arlövs municipa lsamhä lle inkorpo

rerades med Ma lmö, kunde man ifrågasätta , om 

den å terstående delen av Burlöv kunde fortl eva 

som självständi g kommun. Man föreslog bord

läggning av inkorporeringsä rendet t ill s förutsätt

ningarna för en administrativ indelning klarlagts 

genom en generalplaneutredning. 78 M unicipalfull

mäktige i Arlöv oc h Åkarp yrkad e, a tt en region

plan för berörda områden borde upprä ttas, inna n 

frågan om indelningen togs upp .78 Kommunal

fullmäktige i Söd ra Sallerup ville däre mot in te 

motsätta sig en inkorporering med staden, förut

satt att hela Södra Sallerups kommun blev före

må l för inkorporering. 7 9 

I mars 19 50 förordnade Kungl. Maj :t om ny 

indelning av Malmöhus län i kommuner från den 

I janua ri 1952 . Det var den sk storkommun

reformen. Genom denna fördes Görslövs oc h 

Tottarps kommuner till den då nybildade Staf

fanstorp s kommun. Beträffa nde Burlövs oc h 

Södra Sallerups kommuner förklarade sig Kungl. 

Maj:t framdeles skola medde la bes lut. I a pril 

samma år und erstä llde kammarkollegi um den av 

överlantmätare Thorse lius verkställda utredning

en Kungl. Maj:ts prövning. Kammarkollegium 

hade tillstyrkt Södra Sallerups inkorporering med 

Malmö men i övrigt avstyrkt förslagen till ny 

indelning. Ärendet rullade ras kt vidare, och i juni 

1950 förordnade Kungl. Maj :t i enli ghet med 

kammarkollegiums tillstyrkan att Södra Sallerups 

kommun from 1952 införlivades med Malmö 
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stad. 80 Samtidigt uppdrog Kungl. Maj :t å t kam

ma rkollegium att låta verkställa ny utredning om 

inkorporering av södra delen av Burlövs kommun 

med Arlövs municipa lsamhälle jä mte lämplig del 

av Görslövs soc ken. I oktober 1950 förordnade 

kammarkollegium f d landssekreteraren Torsten 

Kinnman att verkställa sådan utredning. 

Den nya utredningen hade delvis ändrade 

premisser. Sålunda var det av överlantmätare 

Thorselius föreslagna alt 4 inte längre a ktuellt , 

eftersom Lomma kommun och Lomma munici

pa lsa mhälle en li gt beslut av Kungl. Maj :t from 

den I jan 195 I skulle utgö ra Lomma köping. 

Borta ur bilden var nu också Södra Sallerups 

kommun , som enligt redan fattat beslut sk ulle 

inkorporeras med Malmö. Inför den nye utred

nings mannen vidhöll såvä l Burlövs kommunal

fullmäktige so m Arlövs munic ipa lfullmäktige i 

huvudsak sin tidigare uppfattning. Den grund

lägga nde tankegången hade hela tiden varit, att 

man ville undvika en delning av Burlövs kom

mun . Efter en rad sa mmanträden med represen

tanter för berö rda samhällen lade Kinnman fram 

ett förslag, so m gick ut på att södra del en av 

Burl övs kommun med Arlövs municipalsamhälle 

jämte den västligaste delen av Görslövs socken 

införlivades med Malmö, medan återstoden av 

Burlövs kommun och Å ka rps municipalsamhälle , 

även delen inom Totta rps socken , öve rfördes till 

Lomma köping, som härefter föreslogs få namnet 

Lomma och Åka rps köping. En stötesten var nu 

att den inom Tottarps socken belägna delen av 

Åkarps municipalsamhä ll e genom storkommun

reformen 19 52 hamnat inom Staffa nstorps kom

mun . I Åkarp var man helt emot en sa mma nlägg

ning med Lomma köping och framförde i stä llet 

önskemål om a tt få bilda en ege n kommun, even

tue llt tillsammans med U ppå kra .8 1 

Den komplicerade frågan krävde ännu en 

utredning. Uppdraget gick till kammarfiskalen 

Jan Hugne, som efter kammarkollegiums förord

nande hade att utreda förslag t ill kommunal 



organisationsform beträffande Burlöv. Efter verk

ställd utredning lade Hugne fram sitt förslag, som 

gick ut på att kommungränsen mellan Burlöv och 

Staffanstorp justerades så, att den inom Tottarps 

socken och Staffanstorps kommun belägna delen 

av Åkarps municipalsamhälle from den 1 jan 

1956 överfördes till Burlövs kommun. Samtidigt 

skulle enligt förslaget Arlövs och Åkarps munici

palsamhällen upplösas. Alternativt föreslog 

Hugne, att den utökade Burlövs kommun med de 

båda upplösta municipalsamhällena från samma 

tidpunkt fick utgöra köping, kallad Burlövs 

köping. 82 

Burlövs kommunalfullmäktige uttalade liksom 

municipalfullmäktige i Arlöv och Åkarp sin till

fredsställelse med Hugnes förslag, som också an

sågs sammanfalla med den allmänna opinionen. I 

Malmö rådde däremot missnöje med Hugnes för

slag, som inte överensstämde med stadens inkor

poreringsplaner och därför avstyrktes av såväl 

drätselkammaren som byggnadsnämnden. Drät

selkammaren ansåg, att "Hugnes förslag går ut på 

att ingen del av Burlövs kommun skall inkorpore

ras med Malmö. Han har icke i utredningen 

berört de i tidigare utredningar framlagda skäl, 

som talar för en inkorporering med Malmö av 

visst område av Burlövs kommun. Utredningen 

synes bygga på att Burlövs kommun och de 

därinom belägna Arlövs och Åkarps municipal

samhällen förklarat någon inkorporering med 

Malmö stad icke vara för deras del önskvärd" .8 3 

Både drätselkammaren och byggnadsnämnden 

tillstyrkte Kinnmans förslag. 1 sitt remissyttrande 

i december 1954 över Kinnmans och Hugnes 

båda utredningar påyrkade Malmö stadsfullmäk

tige , att södra delen av Burlövs kommun med 

Arlövs municipalsamhälle jämte den västligaste 

delen av Görslövs socken inom Staffanstorps 

kommun from den 1 jan 1955 måtte införlivas 

med Malmö stad enligt Kinnmans förslag. 83 

Slutet på den segslitna inkorporeringsfrågan 

kring Arlöv och Burlöv blev att Kungl. Maj:t i 

april 19 58 förordnade, att Arlövs och Åkarps 

municipalsamhällen fr o m 19 59 skulle upplösas, 

och att den inom Tottarps socken och Staffans

torps kommun belägna delen av Åkarps munici

palsamhälle vid samma tidpunkt skulle överföras 

till Burlövs kommun. Någon inkorporering av 

Arlövs municipalsamhälle , Burlövs kommun eller 

del därav med Malmö kom aldrig till stånd, men 

genom Kungl. Maj:ts beslut i april 1964 om 

Malmöhus läns indelning i kommunblock kom 

Malmö tillsammans med ett antal närliggande 

kommuner, däribland Burlöv, att utgöra ett 

block. 84 Burlövs kommuns vidare öden faller 

utom ramen för denna framställning . 

Södra Sal!erup 
En lantsocken i agrarområdet öster om Malmö är 

Södra Sallerup, som omfattar fyra byar: kyrkbyn 

Sallerup, som gett namn åt hela socknen , Fåra

bäck, Tullstorp och Östra Kattarp samt hem

manet Kvarnb y nr 7, medan den övriga delen av 

Kvarnby tillhör grannsocknen Husie. Enligt tradi

tionen bodde i Fårabäck storbönder, som hade 

ord om sig att vara självmedvetna och stolta, 

medan Östra Kattarp hade gårdar och bönder av 

mindre format. De rikaste bönderna sades bo i 

Tullstorp och de fattigaste i Sallerup. Tradi

tionens bykarakteristik lever i folkdiktningens 

ramsa "di store Fårabäckana å di små Kattorpa

na , di rie Tullstorpana å di fattie Sallorpana" . 

Sockennamnet skrevs endast Sallerup fram till 

1886 , då socknen till undvikande av förväxling 

fick namnet Södra Sallerup. Förutom av jordbruk 

präglas socknen av kritbruk och trädgårdsmäste

rier. Invånarantalet pendlade under 1900-talets 

första hälft kring 1000-strecket. Sedan grannsock

nen Husie 1935 inkorporerats med Malmö, kom 

Södra Sallerup att gränsa mot stadsområdet. 

För sin framtida expansion började Malmö på 

1940-talet att rikta blicken österut. Som tidigare 

nämnts i exkursen framhöll drätselkammaren 
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Söd ra Sa ll erups kyrka. - Foto 1986. 

1944 i den då a ktuella fråga n om inkorporering 

av Arlövs municipa lsamhäll e norr om staden , a tt 

en eventuell inkorporering inte kund e inskränkas 

till Arlöv utan måste om fa tta även nä rbelägna 

kommuner,75 och under det fortsatta utrednings

a rbetet , som handhades av överlantmäta ren Thor

seli us, precise rade Malmö stad nä rmare sina 

önskemå l om inkorporeringsområdet , dä r del av 

Södra Sa ll erup ingick. 77 

I februa ri 1946 anmodade överl antmäta ren 

kommuna lfullmä kt ige i Södra Sallerup att utse 

ombud , som till sa mmans med honom kund e 

överlägga i inkorporerin gs fråga n. Kommunalfull

mäktige utsåg sex ombud , dä ribland riksdags

mannen Axel Löfva nder, lantbruka rna Gunnar 

Nilsson och Emil Andersson, den senare också 

o rdförande i såvä l kommuna lstämma som ko m

muna lfullmäktige .as Vid sammanträde med över-
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lantmäta ren fra mförde ombuden den åsikten, att 

utredningen om Södra Sa llerups inkorporering 

med Malmö stad borde anstå i avvaktan på kom

ma nde förslag till länets indelning i storkom

muner. Om det i detta fö rslag skulle utta las, att 

Södra Sallerups kommun lämpligen borde inkor

poreras med Ma lmö stad, förkla rade sig ombuden 

inte ha något att in vä nda hä remot. I oktober 

avga vs vid kommunalstä mman med Södra Sa lle

rup rapport från ombudens sammanträde med 

överl antmäta ren. Det meddelades, att ombuden 

in fö r utredningsmannen kommunindelnings

fråga n bestämt vidhå llit , att om Södra Sallerups 

kommun i fo rtsättninge n inte fi ck va ra ensam, 

och inkorporering skulle komma till stånd i så 

fall " hela kommunen borde inkorporeras och 

alltså ej del as".8 6 Efter överläggning utta lade 

kommunalstämman också enhälligt den meningen 



Villa Framnäs, församlingshem i Södra Sallerup. - Foto 1986. 

"att kommunen ej borde delas, men stämman 

ansåg att bäst vore det, om den i fortsättningen 

fick bilda egen kommun tills frågan om inkorpo

rering bleve aktuell". 86 Kommunalfullmäktige 

intog i december samma ståndpunkt och beslöt 

"att fullmäktige inte vilja vara med om delning 

av kommunen, utan för den händelse vederböran

de myndigheter pröva lämpligt och nödvändigt , 

att Malmö stad tilldelas område av Södra Salle

rups kommun, fullmäktige uttala önskvärdheten 

att hela kommunen blir föremål för inkorpore

ring".B7 Med anledning av infordrat nytt yttrande 

över kommunindelningsförslaget uttalade kom

munalfullmäktige i juni 1947 "att fullmäktige 

vidhåller sin tidigare intagna ståndpunkt i frågan , 

nämligen att Södra Sallerup intill dess inkorpore

ringsfrågan hinner avgöras, skall utgöra egen 

kommun". 88 

När kommunalfullmäktige i oktober 1949 hade 

att ta ställning till det av överlantmätare Thorse

lius framlagda inkorporeringsförslaget , som bl a 

föreslog inkorporering av hela Södra Sallerups 

kommun med Malmö stad , "beslöt fullmäktige 

förklara sig icke ha något att erinra emot för

slaget , sådant det nu förelåg beträffande Södra 

Sallerup" .79 

Som redan nämnts i exkursen förordnade 

Kungl. Maj:t i juni 1950, att Södra Sallerups 

kommun from 1952 i kommunalt, administrativt 

och judiciellt hänseende skulle införlivas med 

Malmö stad. 8 0 Det var den femte lantsocknen i 

ordningen som inkorporerades med staden. Tio år 

senare införlivades Södra Sallerup i samband med 

en ny pastoratsreglering också i kyrkligt hänse

ende med Malmö. 
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Oxie kyrkas medeltidstorn med utvändigt trapphus. -
Foto 1968. 

Oxie 
(Ox ie, Lockarp och G/ostorp) 

Till raden av lantsocknar i den gamla kultur

bygden söder om Malmö hör Oxie, Lockarp och 

Glostorp. Ett centrum i denna bygd var redan i 

förhistorisk tid Oxie by, kultställe och tingsplats, 

som gett namn åt socken och härad. Förutom 

kyrkb yn Oxie omfattar Oxie socken också byn 

Toarp längst i sydost. Lockarps socken består av 

endast kyrkbyn Lockarp, medan Glostorps socken 

förutom kyrkbyn Glostorp, som gett namn åt 

socknen , också omfattar byarna Käglinge och 

Fjärdingslöv. Invånaranta let i de tre socknarna 

höll sig under 1900-talets första hälft tämligen 
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stabilt , i Oxie c:a 800, i Lockarp c:a 250 och i 

Glostorp c:a 600. 

Som tidigare nämnts i exkursen framhöll 

Malmö stad redan 1946 och 194 7 i yttrande till 

såväl överlantmätare Thorselius som länsstyrelsen 

sitt behov att inkorporera områden både nordost 

och söder om staden. 76 Under utarbetandet av 

förslag till kommunindelning i Malmöhus län 

inför den då aktuella storkommunreformen blev 

Malmö stads anspråk på inkorporering av lant

socknar söder om staden helt eller delvis snart för 

länsstyrelsen en viktig fråga , som krävde en nog

grann utredning. I skrivelse till kammarkollegium 

hemställde länsstyrelsen därför i november 1946 

om förordnande av en särskild utredningsman. 

Uppdraget att närmare utreda kommunindel

nings- och inkorporeringsfrågorna söder om 

Malmö gick i december till kammarfiskalen Jan 

H ugne , som följande å r påbörjade arbetet med att 

sammanträda med representanter för såväl staden 

som berörda landskommuner för att så fa en 

överblick av situationen. Dessutom infordrades 

yttranden från olika myndigheter. 

Drätselkammaren i Malmö anförde , att nybe

byggelsen huvudsakligen väntades söka sig dels 

till områden belägna på lämpligt gångavstånd från 

de busslinjer, som torde komma att läggas i de 

stora utfartsvägarna , dvs Ystadvägen och Trelle

borgsvägen i söder, dels till områden kring Fosie

by järnvägsstation. Staden hade för avsikt att 

anlägga ett större industriområde i Fosie väster 

om Ystadvägen. Goda bussförbindelser på Trelle

borgsvägen med stadens centrum bedömdes aktu

alisera bebyggelse på ömse sidor om Trelleborgs

vägen också inom Bunkeflo och Glostorp. Vissa 

delar av strandmarken i Bunkeflo, Västra Klags

torp och Tygelsjö ansågs lämpliga som fritids

områden för stadens invå nare. För en planerad 

storflygplats i sydväst var det enligt drätsel

kammaren behövligt att inkorporera områden 

ända ned till gränsen mot Gässie socken . Malmö 

stads inkorporeringsbehov söder om staden var 
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enligt drätselkammaren in summa "västra delarna ning åberopa vad drätselkammaren anfört i 

av Oxie socken , Lockarps socken, nordvästra 

delarna av Glostorps socken , Bunkeflo och Västra 

Klagstorps socken samt västra delarna av Tygel 

sjö socken " .89 

Oxie kommun önskade hellre en sammanlägg

ning med grannkommunerna Södra Sallerup, 

Törringe och Lockarp än inkorporering med 

Malmö och ansåg " Oxie böra lämnas utanför den 

allmänna indelningsregleringen till dess att 

Malmö inkorporeringsfrågor bleve lösta" . Därest 

det blev fråga om tvångsinkorporering, ställdes 

kravet att inkorporeringen skulle omfatta hela 

Oxie kommun.89 

Lockarps kommun hade däremot ingenting 

emot att tillhöra Malmö stad och ansåg, att en 

inkorporering borde ha skett redan 1 samband 

med inkorporeringen av Fosie 1931 . I Glostorp 

var man tveksam och hade liksom i Bunkeflo 

svå rt att finna lämpliga grannkommuner för sam

manläggning till en storkommun.89 

I sin utredning, som blev färdig i början av 

1949, ansåg sig H ugne inte böra ingå på frågan 

om det lämpligaste sättet att inlemma de berörda 

sex landskommunerna Oxie , Lockarp, Glostorp , 

Bunkeflo , Tygelsjö och Västra Klagstorp i stor

kommuner. I stället ansåg Hugne, att de sex 

landskommunerna " böra upptagas i den allmänna 

kommunregleringen för länet samt att med den 

ifrågasatta införlivningen med Malmö stad bör 

anstå till dess stadens behov av områdesutvidg

ning blir aktuellt".89 

I sitt remissyttrande över Hugnes utredning 

konstaterade drätselkammaren Malmö, att 

utredningsmannens förslag innebar, att ingen del 

av landskommunerna fn skulle införlivas med 

Malmö stad . Drätselkammaren vidhöll den stånd

punkten , som staden tidigare intagit "att de be

rörda kommunerna böra inkorporeras med 

Malmö stad". Malmö stadsfullmäktige beslöt i 

april 1949 att som yttrande över Hugnes utred-

188 

ärendet.89 

Genom beslut av Kungl. Maj:t i mars 1950 om 

ny indelning av länet i kommuner, den sk stor

kommunreformen , sammanfördes from 1952 

Oxie , Lockarps och Glostorps Iandskommuner till 

en kommun , kallad Oxie kommun. Efter någon 

tid aktualiserades frågan om den nybildade kom

munens sammanläggning med Malmö stad , och 

en kommundelegation förde förhandlingar med 

representanter för staden. Ett samarbetsavtal med 

Malmö slöts 1962. Vid sammanträde med kom

munalfullmäktige i januari 1965 efterl yste en 

ledamot hur långt kommunens sammanläggning 

med Malmö stad avancerat,90 och svar utlovades 

senare på året. I oktober91 behandlades frågan 

ånyo i kommunalfullmäktige, som nu beslöt att 

hos Kungl. Maj:t ansöka att Oxie kommun from 

den I januari 1967 måtte sammanläggas med 

Malmö stad. Som stöd för sin ansökan anförde 

kommuna lfullmäktige Kungl. Maj :ts beslut 23 /4 

1964 om Malmöhus läns indelning i kommun

block , där bl a Malmö stad , Bunkeflo , Burlövs 

och Oxie kommuner sammanförts till ett block. I 

december beslöt såväl Oxie kommunalfullmäk

tige92 som Malmö stadsfullmäktige93 att göra en 

gemensam ansökan till Kungl. Maj:t om samman

läggningen. 

Genom beslut av Kungl. Maj:t 15/ 4 1966 sam

manlades Oxie kommun from den 1 januari 

1967 i kommunalt, administrativt och judiciellt 

hänseende med Malmö stad.94 Från samma tid

punkt införlivades Oxie, Lockarp och Glostorp 

också kyrkligt med Malmö. 

Bunke flo 
(Bunkejlo, Tygel5)Ö och Väs1ra Klags/Orp) 

I slättbygden sydväst om Malmö sträcker sig ut 

mot Öresund de tre lantsocknarna Bunkeflo, 

Tygelsjö och Västra Klagstorp, som alla redan på 

I 500-talet hade hamn platser. Bunkeflo socken 



681 

·oL6 I OJ0.:1 -·ctJudwTI)fS 1 uu1u'ilf;q AU IlJUd 



Norr 

Kommunalkontor 
OXJE KOMMUN 

Skumparp 

Bunkeflo kommun efter en broschyr utgiven av Bunkeflo kommun 1966. 

omfattar förutom kyrkbyn Bunkeflo, som gett 

namn åt hela socknen, också byarna Naffentorp , 

Skumparp och Vintrie . Tygelsjö socken har för

utom kyrkbyn Tygelsjö, som gett namn åt sock

nen , också byn Pile, under medeltiden en sätes

gård , medan Västra Klagstorps socken endast har 

kyrkbyn med samma namn. Sockennamnet skrevs 

endast Klagstorp fram till 1886 , då socknen fick 

namnet Västra Klagstorp till undvikande av för

växling med Klagstorp i Vemmenhögs härad , som 

samtidigt fick väderstrecksbeteckningen 0stra . 

Sedan kal kfyndigheterna i Västra Klagstorp bör

jade exploateras i slutet av 1800-talet, och en 

cementfabrik och hamn anlagts vid kusten , upp-
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stod här industrisamhället Klagshamn. Invånar

antalet i Bunkeflo har under 1900-talets första 

hälft gått upp och ned. Sålunda var invånar

antalet 1900: 149 1, 1931: 2203 och 1956: 1580 

för att därefter stiga till 1962: 1867 och 1971: 

3609. I Tygelsjö har invånarantalet vid samma tid 

pendlat kring l 000-strecket för att därefter öka 

till 1971 : 11 21 och 197 5: 1740. Invånarantalet i 

Västra Klagstorp visar under 1900-talets första 

decennier till följd av den expanderande industrin 

i Klagshamn en stigande kurva från 1900: 735 till 

193 l: 1279 . Sedan cementfabriken nedlagts, har 

folkmängden minskat och var 1956 : 936 och 

1971 : 656. 



SKÅNE. TVOELSJÖ !<YRKA. 

Tygelsjö kyrka. - Vykort poststämplat 1906. 

Lantsocknarna Bunkeflo, Tygelsjö och Västra 

Klagstorp hamnade samtidigt med Oxie, Lockarp 

och Glostorp inom Malmö stads intressesfär och 

ingick i det område söder om staden som efter 

andra världskriget ansågs böra bli förem å l för 

inkorporering. Som tidigare nämnts i samband 

med Oxie anmälde drätselkammaren i Malmö till 

ka mmarfiska l Hugnes utredning behov att inkor

porera även Bunkeflo och Västra Klagstorps sock

nar samt västra delarna av Tygelsjö socken. 89 

1 samband med Hugnes utredning framkom att 

Bunkeflo kommun önskade bibehålla sin själv

ständighet. Bunkeflo hade svårt att finna lämpliga 

grannkommuner för sammanläggning till en stor

kommun. En storkommun tillsammans med 

Lockarp och G lostorp, som man visserligen hade 

pastoratsgemenskap med , bedömdes som alltför 

otymplig, eftersom avståndet mellan storkom-

munens västra och östra del skulle bli minst 

dubbelt så stort som mellan den norra och södra 

delen. Då ansågs det lämpliga re att sammanlägga 

Bunkeflo med Västra Klagstorp , men ett sådant 

förslag sk ulle säkerligen framkalla kraftiga protes

ter från Västra Klagstorp, som sedan gammalt 

hörde nära samman med Tygelsjö .B 9 

I både Tygelsjö och Västra Klagstorp uttryckte 

de kommunala m yndigheterna förvåning över 

Malmö stads inkorporeringsplaner. I Tygelsjö 

ansåg ma n emellertid, att en total inkorporering 

med staden vore att föredraga framför en parti ell. 

Från Västra Klagstorp framhölls, att man diskute

rat en sammanläggning med Tygelsjö, som man 

hade pastoratsgemenskap med , men att man 

ansåg det bäst om Västra Klagstorps kommun 

fick bestå i avvaktan på genomförande av Malmö 

stads inkorporeringsplaner. 89 
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6 ni i 

Lockarp och Glostorp ansåg Hugne böra anstå till 

dess stadens behov att utvidga sitt område verk

ligen bleve aktuellt. I sitt remissyttrande över 

Hugnes utredning i april l 949 vidhöll Malmö 

stadsfullmäktige att de berörda landskommunerna 

borde inkorporeras med staden.ag 

Genom beslut av Kungl. Maj:t i mars l 950 om 

ny indelning av länet i kommuner, den sk stor

kom munreformen, sammanfördes from l 952 
Bunkeflo, Tygelsjö och Västra Klagstorps lands

kommuner till en kommun, kallad Bunkeflo 

kommun . Liksom i Oxie aktualiserades efter 

någon tid frågan om den nybildade kommunens 

sammanläggning med Malmö stad, och förhand

lingar fördes mellan representanter för kom

munen och staden. Liksom Oxie hade Bunkeflo 

sedan l 962 ett samarbetsavtal med Malmö. 

Frågan om sammanläggning hade l 969 avancerat 

så långt , att Bunkeflo kommun tillsammans med 

Malmö stad uppdrog åt Svenska kommunalför

bundet att utföra en utredning. 95 Mot slutet av 

1969 hade de båda parterna nått enighet, och i 

oktober beslöt såväl Bunkeflo kommunalfullmäk

tige96 som Malmö stadsfullmäktige95 att hos 

Kungl. Maj :t gemensamt ansöka om sammanlägg-

Det breda medeltida västtornet 
kyrka. - Foto 1970. 

Västra Klagstorps ning. 

Som redan nämnts under Oxie tog Hugne 1 sin 

utredning inte ställning till storkommunbild

ningen söder om Malmö. Den borde i stället 

behandlas i den a llmänna kommunregleringen för 

länet. Den ifrågasatta inkorporeringen med 

Malmö stad av landskommunerna Bunkeflo , 

Tygelsjö och Västra Klagstorp liksom av Oxie, 
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Genom beslut av Kungl. Maj:t 17 / 4 l 970 sam-

man fördes Bunkeflo kommun from den l janua

ri l 97 l i kommunalt, administrativt och judiciellt 

hänseende med Malmö. 9 7 Från samma tidpunkt 

införlivades Tygelsjö och Västra Klagstorp också 

kyrkligt med Malmö. Bunkeflo, som var i pasto

ratsgemenskap med Oxie , Lockarp och Glostorp, 

hade redan l 96 7 ingått i Malmö kyrkliga samfäl

lighet. 



Södra kvarn i Västra KJagstorp. Holländare ur
sprungligen uppförd å Kirseberg i Malmö och där 
kallad Höga Mölla. Flyttades 1906 till den nu
varande platsen och hamnade genom kommun
sammanläggningen 1971 åter inom Malmö stads
område. - Foto 1988. 

NOTER: 
1 Socken , i Danmark sogn, av ett gammalnordiskt 

sokn, egentligen sökning, område, vars invånare 
sökte sig till samma kyrka, är sedan 1100-talet en 
enhet i den administrativa indelningen. En sockens 
gemensamma angelägenheter handhades t o m 1862 
av sockenstämman, där kyrkoherden var självskriven 
ordförande. Sockenstämman upphävdes genom 1862 
års kommunallag, som gjorde åtskillnad mellan 
kyrklig kommun eller församling och borgerlig kom
mun, landskommun på landsbygden och stadskom
mun , som utgjordes av en stad. Det gamla socken
begreppet var fast rotat, och i här redovisat käll
material , kyrko- och kommunalstämmoprotokoll lik
som kyrko- och kommunalfullmäktigeprotokoll m fl 
handlingar, användes ännu socken omväxlande för 
såväl kyrklig som borgerlig kommun. 

2 Malmö Statistisk Årsbok 1972. 
3 Västra Skrävlinge sn, akt nr 33 och nr 34 , Länslant

mäterikontoret. 

4 Västra Skrävlinge kommunalstämma, prot. 21 / 5 
1894, AI: I, MSA. 

5 Västra Skrävlinge kommunalstämma, prot. 27/4 
1896 , AI:2 , MSA. 

6 Västra Skrävlinge kyrkostämma, prot. 617 1896 , 
KII :2, MSA. 

7 Sofielundshusens municipalstyrelse, prot. 3/ 6 1896, 
A:l , MSA. 

8 Malmö stadsfullmäktiges prot. 11 / 1 1898 , Bihang nr 
6. 

9 Malmö gemensamma kyrkostämma, prot. 30/10 
1896, Kyrkoförvaltningens akriv , MSA. 

10 Västra Skrävlinge kommunalstämma, prot. 28/ 6 
1903 , AI:2 , MSA. 

11 Malmö stadsfullmäktiges prot. 9/ 11 1900, Bihang nr 
119. 

12 Tryck 1903 . Odz Br. Sofielund , MSA. 
13 Västra Skrävlinge kommunalstämma, prot. 18/ 5 

1904, AI:2 , MSA. 
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14 Västra Skrävlinge kyrkostämma, prot. 25110 1903 , 
Kll:2 , MSA. 

15 Malmö gemensamma kyrkostämma , prot. I 0/4 
1905 , Kyrkoförvaltningens arkiv, MSA. 

16 Malmö stadsfullmäktiges prot. 20/4 1905 , Bihang nr 
53. 

11 Malmö stadsfullmäktiges prot. 19/ 5 1905. 
18 Värner Ryden , f 1878 , d 1930, folkskollärare , social

demokratisk politiker, riksdagsman , ecklesiastik
minister 1917- 19. 

19 Albert Lysander, f 1875, d 1956, sedermera kyrko
herde i Malmö S:t Petri , kontraktsprost i Oxie kon
trakt och hovpredikant. Se vidare: Hilmer Wentz, 
Från Lundastiftet, Personteckningar till prästmötet i 
Lund hösten 1956, Lund 1956 och Bland gåvor 
mångahanda, En minnesbok om Albert Lysander, 
Lund 1956. 

20 Västra Skrävlinge kommunalstämma, prot. 3/ 3 1907, 
AI:3 , MSA. 

2 1 Sofielundshusen ändrades genom beslut av Kungl. 
Maj:t 1906 till endast Sofielund. 

22 Västra Skrävlinge kyrkostämma, prot. 7/ 3 1907, 
K11:2 , MSA. 

2 3 Stadsfullmäktiges i Malmö kommitteer, Inkorpore
ringskommitten 1905-33 , MSA. 

24 Malmö stadsfullmäktiges prot. 13112 och 14/ 12 
1907 , Bihang nr 227 A och nr 227 B. 

2 5 Malmö stadsfullmäktiges prot. 10/ 1 1908 . 
2 6 Malmö gemensamma kyrkostämma, prot. 5/ 3 1908 , 

Kyrkoförvaltningens arkiv , MSA. 
27 Den kungliga resolutionen föredrogs vid Malmö 

stadsfullmäktiges sammanträde 919 1910 och är in
tagen i protokollets Bihang nr 125. 

28 Ingemar Ingers, Ortnamn i Malmö Ill Limhamns
området eller fd H yllie socken , MFÅ 1959, s 57. 

2 9 Malmö stadsfullmäktiges prot. I 5/ 3 1907, Bihang nr 
62. 

3 0 Limhamns köping, kommunalfullmäktige, prot. 26 / 3 
1907, AI:! , MSA. 

3 1 Limhamns köping, kommunalfullmäktige, prot. 31 13 
1908 , AI: I, MSA. 

32 Limhamns köping, kommunalstämma, prot. 7/ 12 
1909, A: I , MSA. 

33 Limhamns köping, kommunalnämnden , inkorpore
ringskommittens handlingar 1907-11 , F: I , MSA och 
Malmö stadsfullmäktiges prot. 6/ 5 1910, Bihang nr 
95 A. 

3 4 Limhamns köping, kommunalstämma, prot. 29112 
1910, A:I , MSA. 

35 Malmö stadsfullmäktiges prot. 30/6 1911 , Bihang nr 
113. 

3 6 Malmö stadsfullmäktiges prot. 8/9 1911 , Bihang nr 
115 , 118 , !29och 130. 

37 Malmö stadsfullmäktiges prot. 3/ 11 1911 , Bihang nr 
I 5 I. 
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38 Se vidare Helge Andersson, Stationssamhällen i 
Malmö, Elbogen. Medlemsblad för Malmö Forn
minnesförening, Årg. 16, Nummer 2 , 1986, s 83 . 

39 Fosie kommunalstämma, prot. 26/ 3 1910, A:3 , 
MSA. 

4 0 Förslag till yttrande av Fosie kommun angående 
Fosie kommuns inkorporering med Malmö stad. 
Enligt uppdrag avgivet av Fosie kommuns inkorpo
reringskommitte. Tryck. Odz. Br. MSA. 

41 Malmö stadsfullmäktiges prot. 6/ 5 1910. 
4 2 Fosie kommunalfullmäktige, prot. 18/ 3 1921 , Al: I , 

MSA. 
43 Mal mö stadsfull mäktiges prot. I 7 /6 1921 , Bi hang nr 

133 och not 40. 
4 4 Malmö stadsfullmäktiges prot. 17 /6 1921 , Bihang nr 

133. 
4 5 Fosie kommunalfullmäktige, prot. 30/4 1923, Al: I, 

MSA. 
4 6 Malmö stadsfullmäktiges prot. 17 / I 1924, Bihang nr 

12. 
4 7 Fosie kommunalfullmäktige, prot. 16/ 5 1927 , AI:2 , 

MSA. 
48 Malmö stadsfullmäktiges prot. 17/ 6 1927. 
49 Malmö stadsfullmäktiges prot. 17 /2 1928, Bihang nr 

40. 
5° Fosie kommunalfullmäktige, prot. 18/ 5 1928 , AI:2 , 

MSA. 
5 1 Kungl. Maj:ts beslut om inkorporering ingår i 

Malmö stadsfullmäktiges prot. 21 /2 1930, Bihang nr 
60. 

5 2 Husie kyrkostämma, prot. 20/8 1916, Kli: I , Pastors
ämbetets arkiv. 

53 Husie kyrkostämma, prot. 3/4 1924, KJI:2 , Pastors
ämbetets arkiv. 

5 4 Husie kommunalfullmäktige, prot. 25 /2 1924, Al: I , 
MSA. 

55 Husie kyrkostämma , prot. 7/ 12 1927, KII:2 , Pastors
ämbetets arkiv. 

56 Husie kyrkostämma , prot. 12/ 3 1928, K11:2, Pastors
ämbetets arkiv. 

57 Husie kommunalfullmäktige, prot. 28/ 12 1924, Al: I , 
MSA. 

58 Husie kommunalfullmäktige, bilagor, All: I , MSA. 
5 9 Husie kommunalfullmäktige, prot. 18/2 1929, AI:I , 

MSA . 
50 Malmö stadsfullmäktiges prot. 16/4 1930, Bihang nr 

92. 
6 1 Husie kommunalfullmäktige, prot. 4/4 1932 , AI:2 , 

MSA. 
6 2 Malmö stadsfullmäktiges prot. 25 / 11 1932, Bihang 

nr 48 och 322. 
63 Husie kommunalfullmäktige, prot. 27 / 3 1933 , AI:2 , 

MSA . 
64 Husie kyrkoråd , prot. 22 / 3 1933 , Klll:3 , Pastors

ämbetets arkiv. 



65 Malmö stadsfullmäktiges prot. 19/ 5 1933 , Bihang nr 
118 . 

66 Kungl. Maj :ts beslut 16/ 3 ingår i Malmö stadsfull
mäktiges prot. 18/ 5 1934, Bihang nr 147. Beslutet 
24/8 avser den kyrkliga införlivningen. 

67 Se vidare Ingemar Ingers, Burlövs kommun , Historia 
och beskrivning Il, Malmö 1980, s 298 fT. 

6B Malmö stadsfullmäktiges prot. 11 / 3 1910, Bihang nr 
60. 

69 Malmö stadsfullmäktiges prot. 11 / 3 1910, Bihang nr 
65. 

10 Malmö stadsfullmäktiges prot. 10/ 5 1912 . 
1 1 I not 67 a.a. s 536. 
12 Malmö stadsfullmäktiges prot. 17 / 6 1921 , Bihang nr 

134. 
73 Malmö stadsfullmäktiges prot. 20/2 1931 , Bihang nr 

38 och Börje Carlen , Spårvägen i Malmö, Malmö 
1972 , s 37. 

74 I not 67 a.a . s 299. 
75 Malmö stadsfullmäktiges prot. 28/ IO 1949 , Bihang 

nr 257. 
76 Malmö stadsfu llmäktiges prot. 25/4 1947, Bihang nr 

119. 
77 Malmö stadsfullmäktiges prot. 28/ 10 1949 , Bihang 

nr 31 9. 
1s I not 67 a.a. s 300. 
79 Södra Sallerups kommunalfullmäktige, prot. 3 1/ I0 

1949 , A:I , MSA. 
so Kungl. Maj:ts beslut 16/6 1950 ingår i Malmö stads-

fullmäkt iges prot. 29/9 1950, Bihang nr 293. 
s1 I not 67 a.a. s 301 och 583 . 
s2 I not 6 7 a.a. s 30 I fT. 
s3 Malmö stadsfullmäktiges prot. 16/ 12 1954 , Bihang 

nr 400. 
s4 Malmö stadsfullmäktiges prot. 24/6 1970, Bihang nr 

285. 
s5 Södra Sallerups kommnalfullmäktige, prot. 16/ 2 

1946, A:I, MSA. 
B6 Södra Sallerups kommunalstämma, prot. 28/ I 0 

1946 , A:2, MSA. 
s1 Södra Sallerups kom munalfullmäktige, prot. 29/ 12 

1946 , A:l , MSA. 
ss Södra Sallerups kommunalfullmäktige, prot. 2/6 

1947 , A:l , MSA. 
B9 Malmö stadsfu llmäktiges prot. 22/4 1949, Bihang nr 

158. 
9 0 Oxie kommunalfullmäktige, prot. 1811 1965, A:3 , 

MSA. 
91 Oxie kommunalfullmäktige, prot. 18/ 10 1965 , A:3 , 

MSA. 
92 Oxie kommunalfullmäktige, prot. 20/ 12 1965 , A:3, 

MSA. 
93 Malmö stadsfu llmäktiges prot. 17/ 12 1965, Bihang 

nr 376. 

94 Kungl. Maj:ts beslut 15/4 1966 ingår i Malmö stads
fullmäkt iges prot. 23 /9 1966, Bihang nr 328. 

95 Malmö stadsfullmäktiges prot. 24/ 10 1969, Bihang 
nr 349. 

96 Bunkeflo kommunalfullmäkt ige, prot. 30/ I 0 1969 , 
Al:5, MSA. 

97 Kungl. Maj:ts beslut 17/4 1970 ingår i Malmö stads
fullmäktiges prot. 24/ 6 19 70, Bihang nr 285 . 

REFERENSLITTERA TUR: 
Agri, Janne, Oxie Härad, Beskrivning och Kalender, 

Lund 1932. 
- Västra Skrävlinge i ga mla dagar, MFÅ 1940. 

Andersson, Helge, Södra Sallerup, yngsta Malmö - en 
urgamma l kulturbygd, MFÅ 196 1. 
- Oxie, Lockarp och G lostorp, En kort presentation 
av det yngsta Malmö, MFÅ 1967. 
- Bunkeflo, T ygelsjö och V. Klagstorp , Några anteck
ningar om det nya Malmö, MFÅ 197 1. 
- Husie - Lantsocken som blev stadsdel, Elbogen. 
Malmö Fornminnesförenings Tidskrift , Årgång 16 -
N ummer I , Malmö 1986. 

Fredriksson, Gösta, Befolkningsutvecklingen i Hyllie 
och Bunkeflo , Hyllie 19 - en bok om en gammal gård 
(red. Ivan Cederlund) , Malmö 1965. 

Frostin, Ernst, I Oxens tecken , Oxie Härads Hembygds
förenings Årsbok 1-11 , Trelleborg 1970. 
- Bilder från Bunkeflo, T ygelsjö och V. KJagstorp, 
Oxie Härads Hembygdsförenings Årsbok 111-IV, 
Ma lmö 1973. 

Gustafsson, Georg, Tygelsjö och V. Klagstorp på 
1850-talet, utg. av Fritz Thylen , Arlöv 1934. 

Ingers, Ingemar, Ortnamn i Malmö Il F d Västra Skräv
linge socken, MFÅ 1958. 
- Do III Limhamnsområdet eller f d Hyllie socken , 
MFÅ 1959. 
- Do IV F d Fosie socken, MFÅ 1960. 
- Do V Fd Husie socken, MFÅ 196 1. 
- Do VI F d Södra Sallerups socken, MFÅ 1962. 
- Do VII-VIII Oxie, Lockarps och G lostorps socknar, 
MFÅ 1969 och 1970 . 
- Do IX Bunkeflo socken, MFÅ 1972. 
- Do X Tygelsjö socken, MFÅ 1975. 
- Do XI Västra Klagstorps socken, Elbogen. Med-
lemsblad för Malmö Fornminnesförening 1978:4. 

Sy/van, Georg, Fosie kyrka och prästgård, Några minnen 
från en gången tid , MFÅ 1943. 

(För värdefull hjälp med framställandet av den schema
tiska kartan öyer utvidgningen av stadsområdet tackar 
förf ingenjör Margit Andersson å stadsingenjörskontoret) 
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"Delad glädje är dubbel glädje" 
AV ELSEBETH BAG ER 

Behovet av att ha ordspråk och tänkespråk på 

väggarna till daglig glädje, uppbyggelse och för

maning tycks alltid ha funnits. De ordspråk som 

broderats eller målats på tavlor, har man kunnat 

flytta med sig, medan de , som målats på väggar 

och tak , måst övergå till nya ägare med risk för 

förstöring och övermålning. "Deviserna" 

Haquin Bagers ska lderum har just varit utsatta för 

det ödet , men har, genom en lyck lig slump, kom

mit i dagen , restaurerats och åter satts på plats . 

Från Haquin Bagers "skalderum" är steget inte 

långt till Apoteket Lejonet , det sk Teschska 

palatset. Det ritades av arkitektfirman Aug. Lind

wall och Boklund och i huset ingick inte bara 

apoteket utan också en verklig praktvåning. 

Denna har, liksom Haquins "skalderum' ', varit 

dold under tapetlager och övermålningar men har 

nu återstä llts i all sin glans, även om den idag är 

kontor. 

Huset blev färdigt 1896 och på den tiden tycks 

man , liksom på 1 700-talet, ha haft en viss för

kärlek för tänkesprå k. Den mycket stora matsalen 

har boisserade väggar i vi lka man har fällt in 

sidor av sättugnar, tätt , tätt. Eftersom de tydligen 

inte har räckt runt hela det stora rummet , har 

man kompletterat med gipsavgjutningar. Tapeten 

ovanför boisseringen ger sig ut för att vara gyllen

läder, men är det inte. Det är taket , som är det 

mest fantas ti ska i sa len. Det är indelat i rutor och 

otroligt skick ligt målat med anvä ndande av lim

färg, som måste målas med säker hand. Man tror, 

att det är dekorationsmålare Svante Thulin i 
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Lund, som har utfört taket (han har bl a målat 

taket i Universitetet i Lund). 

I varannan kvadrat i två längsgående rader har 

det målats ordspråk, oftast i varje kvadrat ett par, 

som skrivits så, att de bildar en oval. Man far 

byta plats och snurra runt för att ordentligt kunna 

läsa dem. 

Plan av bostadsvåningen , Apoteket Lejonet. 



Medan Haquin Bagers dekor utgjordes av hans Följande ordspråk passar onekligen i en matsal: 
egna skaldeförsök så har man inte varit lika djärv 

här utan hållit sig till gamla, etablerade ordspråk 

och talesätt. På 1600-talet levde Christopher 

Larsson Grubb (adlad Grubbe), som bl a samlade 

svenska ordspråk och gav ut dem 1665. Flera av 

ordspråken i taket kan man hitta hos Grubb, 

några i Havamal medan andra är allmänna tale

sätt. 

I den södra raden hittar man ett ordspråk, som 

redan Grubb har noterat: 

Den som sofver det röda af solen 
Sofver det feta af kålen. 

dvs den som sover över morgonrodnaden , han 

får inte råd till någon fet mat. 

Taket i matsalen - Foto H. Orwen . 

Drick och ät, Gud tacka ej forgät 
God dryck bär maten med sig. 

eller, som Grubb uttrycker det, God mat /är/ 

goda drycker. 

Parallellt med denna uppmaning står: 

Friskt mod gör .fi'iskt blod 
Öl och bröd gör k inden röd. 

Detta betyder enligt Grubb, att enkel kost är 

hälsosam. 

Den fornöjsamm e är alltid nöjd 

står det, nog så sant , i en ruta. Men , i samma ruta 

kan man läsa: 

Aborren har goda dagar 
Han dricker när han vill. 

och det ansåg man också på Grubbs tid. 
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Bakebul/a och Tunnekaka 
göra såta vänner. 

Hos Run ius stå r det, att de göra "såta stätte

grannar" d v s att om man låter grannarna på 

a nd ra sidan stättan smaka, när man bakar och 

brygger, hå ll s vänskapen vid li v. 

Att 

Godt lag gör kort dag 

instämmer nog a lla i. 

Några av ordspråken rör levnadsvisdom och fö r

maningar: 

För den fåvitske ära tideböckerna 
endast en berällelse 
För den vise en lärdom. 

Gerningar tala högre än ord 
Tiga och tänka kan ingen kränka. (Grubb) 

Föregående råd motsägs av fö lj ande: 

Glamma i gamman med god man 
Sjung lyckoquäden medan du lefver. 

Vänskapen hyll as, liksom i Hava mal : 
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Till god vän går genvägar 
vore han än fjärran fa ren 
Guld prövas i glöd och vän i nöd. 

Likt skämttidningen Strix sätter man som motto: 

Tål intet ont i världen 
men var glad åt allt godt. 

Och man konstatera r: 

Delad glädje är dubbel glädje. 

Alla dessa ordsprå k och talesätt var, som sagt, 

vac kert textade uppe i taket. Vem läste dem och 

när? Man kan väl tänka sig, a tt de sågs och 

begrundades, nä r snapsen togs med bakåtlutat 

huvud , och att man då fi ck något att tänka på 

och ta la om. 

Det är glädjande, att detta tak, som varit dolt 

under bl a akustikpl attor, nu framträder i all sin 

glans. Hela våningen med stucktak, väggdekorer 

och kakelugnar borde fotograferas och dokumen

teras mera ingående än vad som kunnat ske här. 

Ovanstående lill a smakprov på vad man hitta r i 

våningen har skrivits för att i någon mån med 

läsa rna dela den glädje, som ordspråken beredde 

en road iakttagare. 

LI TTERATU R: 
Holm, Pelle, Ordspråk och ta lesätt. Stock holm 1964 . 

Matsalens boisserade väggar med 
in fä llda sidor av sättugna r. -
Foto H. Orwen. 



Malmö-litteratur 
Bibliografiska noteringar for år 1987 (med tillägg från foregående år) 

AV B ARBRO STUGE 

Förteckningen utgör ett urva l av det som publicerats om M a lmö under 1987. Tack till kollegor vid 

Malmö stadsbibliotek för hjälp med insamlande av materialet! 

A. Bok- och biblioteksväsen 
I Bernces förl ag 40 år. - Malmö, 1987 . - 16 s. 
2 Harrie, Jonas, ... och strax intill lagras Kockums 
gamla arkiv. - (Arb. 7/ 10). - Varvsarkivet (från 
1840-talet) på Kockums rar lokal i det s k Riggare- loftet 
på gamla Kockumsområdet. 
3 Hel/ichius, Jarl, Ett bokförlags reklamvägar : med 
Allhem-reklam genom åren : en utställning 1.6-22.8 
huvudbiblioteket, Malmö stadsbibliotek I Jarl Helli
chius; med förord av Bengt Holmström. - Malmö, 1987 . 
- 24 s. 

BIBLIOGRAFI 
4 Fors, Gunilla, Malmö-litteratur : bibliografiska note
ringar för år 1986 (med tillägg från föregående år). -
(Elbogen. 1987:4, s 16 7-182). 

BIBLIOTEK 
5 Andersson, Lennart, Nordens största bibliotek tar 
form. - (SkD 19/8). - Malmö stadsbiblioteks nya 
huvudbibliotek vid Triangeln. 
6 Halmström, Bengt, Försök till uppvigling. - (Biblio
teksbladet. 1987:4, s 118). - Malmö stadsbiblioteks 
vägran att lämna ut personregisteruppgifter. 
7 Malmö stadsbibliotek : en undersökning av persona
lens utvecklingsbehov I genomförd 1986 av SKTF-sek
tionen inom ramen för TCO/ TBVs Skåneprojekt. -
Malmö, 1987. - 30 s. 
8 Ohlsson, Mats, Det ihjälsparade biblioteket : littera
tur, bibliotek och sparande. - Lund, 1987. - 24 bl. -
Uppsats vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Lunds 
universitet. 
9 Oscarsson, Karin, De borgerliga till attack mot 
arbetsplatsbiblioteken : kulturell skandal på väg i 
Malmö. - (Arb. 13/ 11). - Nedläggning av arbetsplats
biblioteken i Malmö. 

B. Allmänt 
10 Gahne, Mia, Fondernas Malmö. - Artikelserie i 
SOS: 7/ 1 (bl a om Nils Rosquist) , 9/ 1 (bl a om Gottfried 
och Lo rens Beijer), 13 / I (bl a om Carl Jöran Kock). 
11 Otteby, Monica, Gamla skolvindar guldgruva för 
museet. - (SkD 25/ 11). - Malmö Skolmuseum. 
12 Ragnarson, Per, Teknikens museum - en möjlig 
utopi? - (Jubileumsskrift : Skånska ingenjörsklubben 
1887-1987. - Lund, 1987, s 93-99). - Historik över 
Tekniska museets tillkomst och samlingar. 
13 Örbäck, Johnny, Sämre villkor för kulturen i 
Malmö. - (SOS 15/ 10). 

MASSMEDIER 
14 Björnsiedt, Göran, Fel publicera na mn och bild på 
33-åringen : rätten dömde Arbetet till rekordskadestånd. 
- (SOS 11 / 6). - Tryckfrihetsmålet mot Arbetet. 
15 Bolinder, Jean, Vi ska vara motvalls! - (KvP 23/4). 
- Intervj u med Arbetets kulturchef Tore Borglund. 
16 Ekblom,Harry, Århundradets tidning : en krönika 
om 25 år med Arbetet I av Harry Ekblom ; teckningar: 
Ludvig Johnson. - Malmö, 1987. - 268 , [4] s. 
I 7 Engqvist, Lars, Arbetet I 00 : en enastående histo
ria. - (Arb. 6/8). - Tidningen Arbetets 100-årsj ubileum . 
18 Engqvist, Lars, Domen har fallit : vi hade fel I Lars 
Engqvist & Bo Näslund. - (Arb. 11 / 6). - Med tings
rättens domslut i tryckfrihetsmå let mot Arbetet. 
19 Forsman, Erling, " Ni lyssnar till SKTFs ungdoms
radio ... " - (SKTF-tidningen. 1987:4, s 2-5). - Malmö 
närradio. 
20 Janstad, Hans, Arbetet I 00 : så minns Ludvig 
[Johnson] Arbetets profiler. - (Arb. 6/8). - Teckningar 
av Ludvig Johnson med anledning av Arbetets 
I 00-årsjubileum. 
21 Kyrkans radio I av Bo Staffan Hammar. .. - (Kulla
dals kyrkoblad. 1987: I. Närradionummer, s 1-15, 
19-21 ). - Artiklar och intervjuer om Kyrkans radio , 
Svenska kyrkans närradio för Malmö kontrakt. 
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22 Murvel eller riddare av det fria ordet I utg. av 
Södra journalistföreningens pensionärsklubb. - Malmö. 
1987. - 121 s. - Medarbetare vid bl a Malmötidningarna 
berättar minnen från tidningsvärlden. 
23 Nilsson, Göran, Malmö är utgivningsort - läsaren 
latinamerikan. - (Pressens tidning. 19.87:7 /8, s 28). -
Nyhetstidningen Liberaci6n. 
24 Peterson, Petra, Folk ska inte ha råd att vara utan 
oss : Radio Malmöhus. - (Röster i radio-TV. 1987:5, s 
14-15 , 53). 
25 Simms, Marcel!a, En dag på Radio Malmöhus. -
(Journalisten. 1987:14, s 10-11). 
26 Zieger, Rolf. Wahlgren III har abdikerat : nya 
ansikten på Sydsvenskans kommandobrygga. - (Journa
listen. 1987:20, s 12-13). - Olof Wahlgren pensioneras 
från sin post som VD för Sydsvenska Dagbladet. 

C. Religion 
27 Andersson, Helge, Sångarkriget i Fosie [1824]. -
(SOS 30/ 5). - I striden inblandade: klockare Anders 
Lundqvist, krögare Lars Andersson, pastor Johan 
Friberg. 
28 Lefwert, Karl-Erik, Hotel Anglais - här trivs man . -
(Stridsropet. 1987:30, s 14-15). - Frälsningsarmens 
hotell. 
29 Lefwert, Karl- Erik, Med hjärta och hand : Fräls
ningsarmens sociala arbete i Malmö i blickpunkten. -
(Stridsropet. 1987:34, s 6-7). - Frälsningsarmens gemen
skapscenter. 
30 Ryden, Tord, Pil på Guds båge : minnesteckningar 
till prästmötet i Lunds stift 1987. - Malmö, 1987. - 165 
s. - Bl a om följande präster med anknytning till 
Malmö: Gunnar Forkman, Nils Gullberg, Stig Hahne, 
Tage Ikander, Allan Lind, Kjell Lundquist, Axel Teng
stam och Ewe Virdmark. 

E. Undervisning 
31 Ajanki, Tord, World maritime university : mer 
känt i världen än det är i Malmö. - (SOS 10/4). 
32 Andersson, Birgitta, Famnen full av musik! : skolan 
som trycker elevernas böcker. - (Arb. 21 I l 1 ). - Musik
högskolan i Malmö låter trycka elevernas special
arbeten . 
33 Bertz, Ewa, Tandvårdshögskola i Malmö. - (SOS 
11 /3). 
34 Blomgren, Christer, Malmö först med daghems
sanering. - (Fackläraren . 1987:5, s 25). - Mögelsanering 
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35 Börrefors, Bo, Förskola i privat regi : vi tar inte ur 
vinst och överlöner.. . - (SkD 3/4). - Intervju med före
ståndarna vid Kronprinsens förskola Marie Taylor och 
Agneta Nordqvist. 
36 Edlund, Ulf. Dammfriskolan i Malmö : våldet är 
bara en av många konflikter i skolan . - (Lärartidningen/ 
Svensk skoltidning. 1987:3 , s 16-20). - Utvecklings
arbete för en bättre skolmiljö. 
37 Fredholm, Kerstin , Sjuk av skolan : om över
känslighet och allergi. - Stockholm, 1987. - S. 25-36). -
Om dåliga lokaler i Malmöskolor. 
38 Gradowski, John, Gode Gud välsigna maten. -
(Förskolan. 1987:1 , s 17-19). - Generalens hage, privat 
kristen förskola i Malmö. 
39 Gustavsson, Cecilia, Montessoripedagogiken fyller 
80 år : tar fram inneboende resurser. - (SkD 6/4). -
Intervju med Birgitta Spåhl , montessorilärare vid för
skolan Lindhaga. 
40 Hedström, Hasse, Personalen fick nog. - (Fack
läraren. 1987: 18, s 34-35). - Privata förskolan lnter
national Youth Club. 
41 Hedström, Hasse, Privata förskolor mister stats
bidrag. - (Fackläraren. 1987:13 , s 14-18). - Generalens 
hage och Kronprinsens förskola. 
42 Hellström, Nils, The World Maritime University -
vår nyaste högskola. - (Under svensk flagg. 1987: 10, s 
20-21 , 23). 
43 Martinsson, Pia, "Barn för fred " - försöksprojekt 
inom samlad skoldag i Malmö. - (Världshorisont. 
1987:2, s 18-19). - Elever på mellanstadiet. 
44 Mody, Märta, Snabbt framåt för Bambina i Malmö. 
- (Montessori , 1987: 1, s 8-9). - Montessoriförskola. 
45 Mårtensson, Sten, FN-universitetet sätter Malmö 
på världskartan: World Maritime University ger stan en 
kick. - (Vårt Malmö. 1987:2, s 16-17). 
46 Nilsson, Göran, Bissmillahirrahmanirrahim... -
(Förskolan. 1987:7, s 22-23). - Al Olwm Al Islamia, 
Sveriges första muslimska förskola/ fritidshem. 
47 Otteby, Monica, Landets första företagsdagis. -
(SkD 3/9). - Företagsdaghem i Fosie. 
48 Persson, Marian, Badhus blev fritids. - (Fritids
pedagogen. 1987:1, s 12-13). - Rörsjöbadet. 
49 Piper, Birgitta, Bred politisk enighet Malmö-
regionen först med företagsdaghem. - (SOS 4/4). 
50 Sofielundsprojektet. - (Bakom fasaderna : en bok 
om kulturarbete i grundskolan. - Stockholm, 1987. - S 
138-162). - Sofielundsskolan. 
51 Svenonius, Eivor, Barnallergologisk verksamhet i 
Malmö : allergiundervisning hjälper barnen klara var
dagen: skola och allergi. - (Läkartidningen. 1987:42 , s 
3374). 
52 Svensson, Ingemar, Kvarnby : Malmös senaste 
folkhögskola drivs i marxistisk anda. - (Ny dag. 
1987:35 , s 21). 



G. Litteraturhistoria 
53 Söderberg, Lasse, Med dragning åt äventyret : fem 
unga Malmöpoeter. - (Södra magasinet 1987 , s 91-96). -
Clemens Altgård, Per Linde, Kristian Lundberg, Håkan 
Sandell , Ulf Malmquist. 

H. Skönlitteratur 
54 Ekelund, Fredrik, Utdrag från en taxiprata. -
(Irrande trädgårdar : [antologi] I av Jorge Calvo m fl -
Malmö, 1987. - S 35-40). - I samma antologi en dikt av 
Pancho Perez-Santiago och en av Jesus Ortega, båda 
med anknytning till Malmö. 
55 Lundgren, Max, Djävulens kontrakt : åtta fasans
fulla berättelser. - Stockholm, 1987. - S 109-129: 
Gallret. - Berättelse i skolmiljö i Malmö. S 91-106: 
Skymningen. - Om en pojke i en invandrarfamilj , hand
lingen delvis förlagd till Hyllie vattentom. - Ungdon°is
bok. 
56 Nelson, Leif, I hundens tecken I Leif Nelson, Bengt 
Berg, Thomas Nydahl. - Åhus, 1987. - 134 s. - Bl a 
vändikter till Knut Lagrup, Leif Nelson, Thomas 
Nydahl och Jacques Werup. 
57 Ranelid, Björn, David Hills obotliga minne : 
roman. - Stockholm, 1987. - Malmö- och Limhamns
miljö. 
58 Sa/le, Johanna, De förolyckade limhamnsfiskama. 
- (Byahomet. 1987:3 , s 17). - Visa från 1912 . 
59 Swahn, Sven Christer, Den svåra vintern 86 : 
dikter. - Lund, 1987 . - 88 , [7] s. 
60 Swahn, Sven Christer, Veras rum. - (Sagor vid 
midnatt : [antologi] . - Stockholm, 1987 . - S 62-78). -
Novell i Malmömiljö. 

I. Konst, musik, teater 
61 Aurell, Birgitta, SKR och Konstperspektiv tar över 
kulturhus. - (Konstperspektiv. 1987:3, s 40-41). - En av 
Tegnerskolans i Limhamn byggnader övertas av Sveriges 
konstföreningars riksförbund. 
62 Ericsson, Mikael, Björn Springfeldt efter ett år "vid 
makten" : bra konst ska stimulera till revolution. -
(SkD 14/ 2). - Intervju. 
63 Hårde, Ulla, Som en skorsten - fast roligare ... -
(SDS 6/9). - Bemard Kirschenbaums skulptur vid Suell
bron. 
64 Kampmark, Uno, Leve Salongen! - (Konstperspek
tiv. 1987:3, s 2-3). - Skånes konstförening skall åter in i 
Malmö konsthall. 
65 Konstrunda på cykel I Gatukontoret, Malmö. -
Malmö, 1987 . - 32 s. 

66 "Man vet att ett konstverk är betydelsefullt när 
man måste justera sin pacemaker!" : Mats B. samtalar 
med Fredrik Roas. - (siksi. 1987:2, s 12-18). 
67 Millo-Rudvall, Gabriella, Ingen konst om man har 
en riktig verkstad : i konstnärernas kollektiv byts palett 
och staffii mot brännugnar och maskiner. - (Arb. 6/4). -
Konstnärernas kollektivverkstad. 
68 N ummer etl : magasin för Malmö konsthalls vän
ner. - Malmö, 1987 . - 15 s. 
69 Richardson, Christina, Hemslöjden i Malmö. -
(Hemslöjden. 1987:2, s 12-13). 
70 Sydnytt : Malmö konsthall 17 januari - 15 februari 
1987 I katalogredaktör: Anders Rosdahl. - Malmö, 
1987. - 220 s. - (Malmö konsthalls katalog ; 117). 
71 Söron, Camilla, En annorlunda utställning : Italiens 
design i Malmö. - (SDS. Med mera-bilagan 25/9). -
Italiensk design-utställning i samband med Toscana
veckan. 
72 Widing, Hans, Nu får malmöboma sitt eget Loui
siana : Rörsjöverket fylls med konst i världsklass. -
(SDS 15/2). - Intervju med konstsamlaren Fredrik Roas. 
73 Wikander, Charlotte, Etruskema i Malmö. -
(Medusa. 1987:3, s 8-9). - Etruskiska utställningen på 
Malmö museum i samband med Toscanaveckan. 

KYRKOR OCH KYRKLIG KONST 
74 Dyfverman, Claudia, Med biskop Petar från Jugo
slavien som officiant : makedoniska kyrkan invigdes. -
(SDS 4/ 5). - Kyrkan S:t Naum Okridski på Hagalunds
gatan. 
75 Hörtin, Pia, Betongängeln är hemma igen. - (SkD 
5110). - Ärkeängeln S:t Mikael på S:t Pauli mellersta 
kyrkogård. 
76 Olen, Benkt, Malmö: S:t Pauli kyrka. - (Förf:s 
Rymlighetens evangelium : Helga Zettervall som kyrko
arkitekt i Lunds stift i ljuset av samtida kyrkoliv. 
Kristianstad, 1987. - S. 89-91 ). 
77 Vesely, Helene, S:t Petri i Malmö blir hela Sveriges 
julkyrka. - (SkD 21/12). - Tre julgudstjänster TV-sänds 
från S:t Petri . 

ARKITEKTUR 
78 Asklund, Lars, Bostadshus i Malmö : Lars Asklund 
arkitektkontor. - (Arkitektur. 1987:6, s 46-50). -
Malmös " första postmodernistiska hus", Västergatan 16, 
skapat av Lars Asklund. - Kommentar av Arne Witt
strand s 51 . 
79 Boström, Lars, Höj era blickar i Malmö, det finns 
en stad ovan molnen . - (Arb. 1717). - Byggnadsstilar 
(speciellt tak). 
80 Eriksdouer, Gunhild, Bellevue och Bulltofta : två 
1800-talsgårdar i utkanten av det dåtida Malmö. -
Lund, 1987. - 57 bl. , 12 bil. - 60-poängsuppsats vid 
Konstvetenskapliga institutionen , Lunds universitet. 
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81 Ericsson, Mikael, Ivo Waldhör - fantasins för
kämpe i ett grått Malmö. - (SkD 3/ 1 ). - Intervju. 
82 Harrie, Jonas, Gott om plats för sista vilan : eld
begängelse och gravsättning i minneslund populärt i 
Malmö. - (Arb. 6/8). - Intervju med kyrkogå rdschef 
Curt Enocsson. 
83 Heineman, Hans-Erland, En arkitekts tankar om 
Konserthuset i Malmö. - (Nutida musik. 1986/87:2 , s 
4-6). 
84 Hultin, Olof, Busshållplatser i Malmö och Helsing
borg : tema : rum för resande. - (Arkitektur. 1987:6, s 
22-25). - Busshållplatser utformade av Ivo Waldhör. 
85 Jönsson, Göran, Vår tids tempel. - (Arb. 21 / 8). -
Cardo- och Canon-husen får stadsbyggnadspriset 1987. 
86 Larsson, Anna, Radhusidyll mitt i asfaltdjungeln : 
de glömda husen på NK:s tak. - (SOS 10/8). 
87 Niordsson-Jaryd, Helena, Strandpromenader i 
stadsmi ljö : med fallstudie Malmö I Helena Niordsson
Jaryd, Peter Bergholm. - Alnarp, 1985. - [2], I 06 bl. -
Examensarbete vid Institutionen för landskapsplanering, 
Sveriges lantbruksuniversitet Alnarp. 
88 Persson, Tommy, Guldkantad väg genom stadens 
skattkammare. - (SkD 30/ 5). - Rådhuset. 
89 Persson, Tommy, Ett modernt gammalt Börshus 
där ljus och luft dominerar. - (SkD 12/ 5). 
90 Staden söker havet : förn yelse av inre hamnen i 
Malmö. - (AT. Arkitekttidningen. 1987:7. Arkitekttäv
lingar nr 3, s 1-16). - Presentation av de vinnande 
förs lagen. 
91 Torgny, Ove, Att uppleva nya hus i Skåne : arki
tekturguide. - Stockholm, 1987. - 228 s. - Byggnader i 
Malmö bl as 146-1 75. 
92 Tägil, Tomas, Järnvägsmiljöer i Skåne. - (Bebyg
gelsehistorisk tidskrift. 1986: 12, s 162-165). - Malmö 
centralstation. 

MUSIK 
93 Hinderson, Jan, Ny teaterorkester i Malmö : AMS 
står för fiolerna . - (SOS 28/9). 
94 Ryden, Daniel, Barockgeneral fick knorren . - (SOS 
2511 ). - Intervju med Martin Martinsson , som fått priset 
Årets knorr 1986. 
95 Ryden, Daniel, Malmö Symfoniorkesters verksam
het i konserthuset. - (Nutida musik. 1986/87 :2, s 6-8). 
96 Theander, Martin, Malme! Rhythm' n'blues , 
rhythm'n'b lues och rhythm'n 'blues : hur länge hade 
Depeche Mode överlevt i den här staden? - (Slitz. 
1987:7, s 44-52 , 104). 

TEATER OCH FILM 
97 Bengtsson, Hans, Filmhuset Downtown står klart : 
Susanne skall sätta fart på bio-Malmö. - (SkD 2/ 10). -
Intervju med Down Towns manager Susanne Ridell. 
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98 Curt Åke, varför tiger du? : teaterns anonyme bas 
får tio frågor om alla stormarna. - (Arb. 17 I I 0). -
Intervju med Curt Åke Olsson (m), ordförande i teater
styrelsen. 
99 Gustafsson, Annika, Är fri teater ett störande ele
ment? - (SOS 4/ I). - Intervju med Gunilla Diehl. 
I 00 Hallingberg, Katarina, Cirkusskolan i Malmö. -
(Uppväxtvillkor. 1987: I , s 5-15). - Unga örnars Cirkus 
Applåd. 
I 0 I Persson, Carina, Arbetsledare i varje led på 
Malmö stadsteater. - (Arbetskamraten. 1987:5 s 16-18). 
I 02 Tunving, Gunilla, För oss är teater livsglädje : två 
Annor gör kabare om G ud. - (Svenska kyrkans tidning. 
1987:40, s 30). - Anna Wahlgren, dramapedagog och 
Anna Ahren, producent vid Studioteatern. 
I 03 Wortzelius, Hugo, Festival med egen nisch. -
(Filmrutan. 1987:4, s 13-15). - Malmö filmfestival 
1987. 

J. Arkeologi (se även avd.) M 
I 04 Pålsson, Birgitta, Limhamns förhistoria : en över
sikt med sociala och ekonomiska aspekter. - Lund, 
1987. - [4], 66 , [6] s. - AK 003-uppsats vid Lunds 
universitets historiska museum. 

K. Historia 
I 05 Alm, Göran, Prinsessan Eugen ie : bilder från en 
glömd värld. - Lund , 1987 . - 128 s. - Bilder från 
kungafamiljens besök i Malmö 1848 s 84-88. 
106 Attentatet mot Amalthea. - (Nordisk kriminal
krönika 1987 , s 401-410). 
I 07 Edgren, Lars, Gesäller och mästare i Malmö 
under den sena skråtiden. - (Arbetets historia. I : före
läsningar i Lund. I. - Lund , 1987. - S 43-52). 
108 Larsson, Peter, Hämnd i Malmö hamn - Amal
theadådet 1908 : den första politiska bomben i Sverige! 
- (Limhamnstidningen. l 987:dec., [s 24-25]). 
I 09 Tägil, Klas, Amaltheadådet : en explosion som 
skakade nationen . - (SvD I I 11 ). 
110 Widing, Hans, Svensken som stod högt på nazis
ternas dödslista : Tages pälsaffär var spioncentral. -
(SOS 11 / 1). - Intervju med Tage Forsell , motståndsman 
i Malmö under 2:a världskriget. 

L. Biografi 
111 Andersson, Helge, Malmöprofilen. - (SkD mån
dagar 1987). - Artikelserie, avslutad 2/2. - Forts. från 
föregående år. 
112 Bruiinel/, Hanna, Två Limhamnsprofiler. - (Bya
hornet. 198 7:3 , s 14-16). - Anders Wi lhelmsson Salle, 
fiskare och Nils Rasmusson, flaggman. 



113 I halvtid. - (SDS juli-aug. 1987). - Intervjuer med 
Malmö-politiker: Carl P. Herslow 1 /8, Lena Jambring 
2317 med genmäle i Arb. 2417, Percy Liedholm 4/8, 
Joakim Ollen 2517, Jlmar Reepalu 2217, Kurt Sjöström 
2917 , Kerstin Tyrstrup 2117 , Kay Wictorin 3017. 
114 Politiker på grönbete. - (Arb. juli-aug. 1987). -
Intervjuer med Malmö-politiker: Johan Bengt-Påhlsson 
7 /8, Inge Garstedt 2517, Lena Jarnbring 2917 och John
ny Örbäck 3/8. 
11 5 Skånes män och kvinnor. - Malmö. 1987. - 288 
s. - Biografier över bl a många personer med anknytning 
till Malmö, även nu levande. 

SÄRSKILDA PERSONER OCH SLÄKTER 
116 AGRI , HANS NICOLAUS. Bager, Elsebeth, Naf
fentorpsgårdens väggmålningar. - (Elbogen. 1987:3 , s 
135- 141 ). - Naffentorp nr 5 i Bunkeflo. 
117 ALMEN, TORSTEN. Hedenbro, Marianne, Mal
möprofessor får pris : hans kontrastmedel används jor
den runt. - (SDS 9/ 10). - Torsten Almen , röntgen
professor vid Malmö allmänna sjukhus, har tilldelats 
Eric K Fernströms stora nordiska pris. 
118 ANDERSSON, MARY. Andersson, Mary, Jag har 
stoff för tusen år framåt. - (Utsikter : 24 författare om 
arbetarlitteraturen : en antologi I sammanställd av Jan 
Fogelbäck. - Stockholm 1987, - S 44-54). 
119 BAGER, EINAR. Modeer, Kjell Ä, Legenden 
Einar Bager 100 å r. - (Elbogen. 1987: 1, s 1-4). - Ingår 
även i förf:s Ett år med rättens rötter. - Lund, 1987. - S 
169-172. 
120 BAGER, EINAR. Richter, Jan, Malmös uppgång 
och förfall : Einar Bager, ögonvittne under 100 år. -
(SOS 19/4). 
121 BERG, RUDOLF FREDRIK. Jungkunz, Kerstin, 
Anno 1902 - i R.F. Bergs fotspår. - (Limhamniana 
1987 , s 4-11 ). - Vi får följa ett år (1902) i R.F. Bergs liv. 
122 BERLIN, OTHELIA. Nordberg, Elisabeth, Othe
lia föddes in i cirkuslivet. - (Arb. 19/ 12). - Othelia 
Berlin, född Orlando, vår tids sista stora, ännu levande, 
cirkusryttarinna. 
123 BUCHBERGER, CAROLINE. Millo-Rudvall, 
Gabriefla, Caroline Buchberger gör etnografiska figurer : 
hon är kemist, skulptör, sömmerska och konstnär. -
(TA 10110). 
124 ELLBERG, MARGARETA. Andreason, Christer, 
Teamwork inom familjen bakom ny rimmad barnbok. -
(Limhamnsposten. 1987:6, s 32). - Margareta Ellberg 
och Marie Söderman, författare och illustratör till boken 
" Linus i molnet upp-och-ner-igen". 
125 ERICSSON, ACKE. Jonson, Lars, Profilen: Acke 
Ericsson : "bibliografen" bakom Mini-Heleneholmaren. 
- (Heleneholmaren. 1987:2, s 8-10). 

126 FALKMAN, MÅNS. Mill hem - Malmö 1902 . -
(Elbogen. 1987:4, s 157- 165). - Fotograferade interiörer 
från Måns Falkmans hem och Falkmans bokhandel. 
127 GRUBB, ANDERS. Hansson, Ulla, Han fann 
förklaring till att unga får hjärnblödning : Anders Grubb 
tilldelas lokala Fernström-priset. - (SkD 20/ 10). -
Forskare i klinisk kemi i Malmö får Lunds lokala Eric 
K Fernström-pris. 

128 HARDENBERGER, HÅKAN. Kaplan, Tony, 
Drömmen blev sann. - (Arb./SkD 6/ 12). - Världs
berömd trumpetare. 
129 JOHANSSON, JANERIC. Svensson, Sverker, 
Konst kan vara andligt uppblåst, men ... : mina bilder är 
snälla. - (Samhällsgemenskap. 1987:23 , s 9). 
130 KERN, KARL. Kern, Karl, Förrådd av öst och 
väst : ett flyktingöde : med rötterna i Böhmen : från 
Prag till Malmö I av Karl Kern ; tekningar: Gerog H 
Trapp. - Viken , 1987. - 128 s. - Ut länningsavdelningen 
i Malmö, s 96-102 , säregna personligheter i Malmö s 
102-106. 
131 KILLANDER, ANDERS. Andersson, Helge, 
Anders Killander - byskollärare och resenär. - (Elbogen. 
1987:2, s 53 -75). 
132 KRUCKENBERG, SVEN. Larsen, Carl Håkan, 
Här är nye musikbasen. - (SOS 20/9). - VD för Malmö 
symfoniorkester. 
133 LINDSTRÖM, NILS. Kjellgren, Lennart, "Så fort 
något af intresse händer så utkommer i rege l en visa 
därom" : om Ni ls Lindström och Malmö Visförlag. -
(Sumlen 1985, s 97- 11 3). 
134 LUNDGREN, MAX. Landin, Per, Jag har mig 
själv som främste läsare. - (SOS 16/4). - Intervju. 
135 LYTTKENS, ALICE. Hagen, Petra, Alice Lytt
kens : familjeflickan som gjorde uppror. - (Ordets makt. 
1987:2 , s 42-43). 
136 MOESTRUP, TORKIL. Andersson, Birgilla, 
Läkaren som står i främsta ledet i aids-kampen. - (SkD 
11110). - Intervju med Torkil Moestrup, överläkare vid 
infektionskliniken , Malmö allmänna sjukhus. 
137 MORTENSEN, CLAUS. Bager, Einar, Claus 
Mortensen, förstörare och såningsman. - (Elbogen. 
1987: 1, s 5-12). - Om Malmöreformatorn Claus Mor
tensens liv och gärning på 1500-talet. 
138 MÖLLER, GUSTAV. Jönsson , Nine Christine, 
Politik och kärlek : en bok om Gustav Möller och Else 
Kleen I av Nine Christine Jönsson och Paul Lindblom. 
- Stockholm, 1987. - 594 s. - Gustav Möllers uppväxt 
och ungdom i Malmö ski ldras i bokens början. 
139 MÖLLER, GUSTAV. Kristiansson, Göran, Han 
var Social-Sveriges arkitekt. - (SDS 27/9). - Även om 
N C Jönssons biografi "Politik och kärlek". 
140 NILSON , ANTON. Forsberg, Björn, Anton fyller 
100 - fortfarande i talarstolen . - (Statsanställd. 1987:28, 
s 22-23). 
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141 NILSON, ANTON. Karlsson, Hasse, Revolu
tionens ide är lika aktuell : Anton Nilson I 00 år i nästa 
vecka. - (Proletären. 1987:45 , s 20). - Intervju. 

142 NILSON, ANTON. Ni/son, Anton, Anton Nilson 
"Amaltheamannen" talar. - Malmö, 1987. - 45 s. 

143 NILSON, ANTON. Ni/son, Anton, Från Amal
thea till ryska revolutionen I Anton Nilson ; redigering 
av Hans Haste. - Ny utg. - Stockholm, 1987. - 388 s. 

144 NILSON, ANTON. Olsson, Pelle, En enveten 
kamp mot förtryckare : Anton Nilson 100 år. - (Folket i 
bild/ Kulturfront. 1987: 18, s 2-3). 
145 NORDIN, INGA-BRITT. Larsson, Peler, En 
kvinna bakom alla byggmodeller på Malmö museum. -
(SkD 5/ 10). 
146 OLLEN, GUNNAR. Buhre, Birger, Pingis gör 
Strindbergforskare lyrisk. - (KvP 1/ 3). - Intervju. 
147 OLLEN, GUNNAR. Falk, Thorbjörn, En TV
pionjär med många järn i etern. - (KvP 21 /6). - Inter
vju. 
148 OLSSON, JOHN-ERIK. Öberg, Tommy, John
Erik och Kockums : det sista kapitlet i en 40-årig 
kärlekshistoria. - (Metallarbetaren. 1987: 15 , s 4-7). 

149 OTA, NOBU. Weibull, Charlotte, Nobu Ota m 
memoriam. - (SkD 18/9). 

150 PERSSON, CHRISTER. Landin, Per, "Jag är 
provinsbo ut i fingerspetsarna". - (SDS I / 3). - Intervju 
med författaren, teknologen och ornitologen Christer 
Persson. 
151 PRYTZ, ROBERT. Ek, Ingvar, "Aldrig mer all
svenskan för mig" : Prytz blir pappa och vi ll slå sig till 
ro. - (Arb. 11 / 10). 
152 ROSTIUS, CHRISTOPHER. Sjöberg, Sven G., 
Christopher Rostius och Bibliotheca Rostiana : ett 
300-årsminne. - (Elbogen . 1987:4, s 150-156). 

153 RUDNERT, SUNE. Sune Rudnert. - (Målare 
som konstnärer: Svenska må lareförbundet 100 år I red.: 
Jenny Berthelius, Sune Rudnert. - Stockholm, 1987. - S 
41-47). 
154 SCHADENHAUSEN, VALENTIN. Schlyler, 
Herman, Stadsurmakaren som blev falskmyntare. -
(SkD 11110). - Om stads- och kyrkourmakaren , som 
1671 invandrade till Malmö från Tyskland. 

155 SIMONSSON, INGEMAR. M öller, Lotte, Vi 
pratar för mycket i kyrkan. - (Vi. 1987 : 17, s 7-9). -
Intervju. 
156 STENLUND, DAN-OLOF. Agrell, Alexander, 
Magnet i skånskt körliv. - (SDS 18/ 10). - Intervju med 
ledaren för Malmö kammarkör och Konserthuskören 
mm. 
157 SWEDMARK, EDWARD. Schlyler, Herman , En 
gammaldags profil i Malmö. - (SkD 4/4). - Om Edward 
Swedmark (1871-1966) och Malmö KFUM . 

204 

158 WAHLGREN, OLOF. Krisliansson, Göran, 
Europapris skapat av Sydsvenskan. - (SDS 22/9). -
Avtackning av Olof Wahlgren samt presentation av det 
nyinstiftade Europapriset. 
159 WALDHÖR, IVO. M o/in, Slajfan, En brå kmakare 
som sätter knorr på stan. - (Vår bostad. 1987:4, s 2-4). -
Intervju med Ivo Waldhör om Malmö stadsmiljö. 
160 WALLERSTRÖM, ULLA. Rosenschöld, Maud, 
Mot ljusa rymder. - (Byahornet. 1987:2 , s 3 1-32). -
Malmöförfattarinna. 
161 WALLIN, LENA. Ju/in , A. Lennart, Lena Wallin 
i fyra upplagor. - (Friidrott. 1985: I). - Längdhopperska. 
162 WENNBERG, LENA. Hedb erg, Thomas, Dub
belarbetande med hå rda nypor : Malmös nya " tidnings
drottning" talar ut. - (Arb. 24/6). - Ny VD för Syd
svenska Dagbladet. 
163 WIREN , HERTA. Wiren , Herta , Min väg till 
boken . - (Svensk hotellrevy. 1987:4, s 6). 
164 ÅHMANSSON, NILS-ERIK. Särlefalk, Kjell
Yngve, Vem är Nils-Erik Åhmansson som är nye riks
polischefen. - (Polistidningen. 1987:6, s 172-174). -
Intervju. 

M. Folkkunskap 
165 Bager, Elsebeth, Hushåll i en handelsgård i 
Malmö på 1700-talet. - (Elbogen . 1987: I ~ s 39-47). -
Om mat och dryck och övriga förhållanden i Haquin 
Bagers hushåll. 
166 Thorsberg, Kalle, Analys av boplatser : teori och 
metoder : med exempel från den senglaciala boplatsen 
Segebro. - Uppsala, 1984. - [4], 131 s. - Seminarie
uppsats i arkeologi vid Uppsala universitet. 

N. Geografi 
167 Agrelin, O ve, En lokalresa i västerled : eslöv
LUND-malmö-KÖPENHAMN I text: Ove Agrelin ; 
teckningar: Lars Vigga Persson ; foto , malmö: Ola 
Åström. - Skurup, 1987. - S 54-80 om Malmö. 
168 Andersson, Helge, Ett namn berättar. - (SkD 
1987). - Artikelserie med lokal- och personhistoria. 
169 Edgren, Lars, Lärling - gesä ll - mästare : hantverk 
och hantverkare i Malmö 1750-1847. - Lund, 1987. -
403 s. - Akademisk avhandling vid Lunds universitet. -
Recension av Anders Fagerström i SDS 27/9. 
170 Jönsson, R eidar, Från Europa till Malmö : till
stånd Sverige. - (Kommunalarbetaren. 1987:26 , s 
16-2 1). 
171 Punkt, [pseud. för Ragnar Gustafson], Gamla 
Malmöbilder. - (SDS måndagar 1987). - Artikelserie i 
form av pristävling. - Forts. från föregående år. 



172 Punkt, [pseud. för Ragnar G ustafson] , Nu och då. 
- (SOS måndagar 1987). - Jämföre lser mellan det gamla 
och det nutida Malmö. - Forts. från föregående år. 
173 Reader, Norman, Seeing Skåne : an American's 
informal guide to Skåne ... - New York, 1987 . - S I 0-45 
om Malmö, s 31-33 om Malmö stadsbibliotek. 
174 R osborn, Sven, En kung, ett vapenbrev och en 
stad : Erik av Pommerns Malmöbrev 1437. - Malmö, 
1987. -4 s. 

SÄRSKILDA BYGGNADER 
175 BERGHSKA HUSET. Modeer, Kjell A.. Det 
vackraste huset i stan ... : kring Berghska husets levnads
öden. - (El bogen. 1987:3 , s 97-103). - Ingår även i förf:s 
Ett år med rättens rötter. - Lund , 1987. - S 173-1 79. 
176 FRIMANSKA VILLAN. Miljövännerna kämpade 
förgäves : i går revs Frimanska villan. - (Arb. 29 /9). 
177 JÖRGEN KOCKSKA HUSET. Dagneryd, Ove, 
Jörgen Kockska huset i Malmö, något om dess ä ldre 
historia och berömda ägare. - (Byahornet. 1987:4, s 
2 -7). 
178 KRONPRINSEN. Andersson, Lennart, Kronprin
sen lika modernt efter 25 å r. - (SkD 17 /9). - Jubileum. 
179 POSTHUSET MALMÖ BAN. Persson, Tommy, 
En imponerande fasad men folk hittar inte dit. - (SkD 
1/6). 
180 T EGNE RSKOLAN . Börrefors, Bo, Historien om 
ett skolhus - eller bristen på kulturpolitik i kommunen. 
- (SkD 21 / 2). 

SÄRSKILDA ORTER OCH OMRÅDEN 
181 GULLVIKSBORG. Vi på Gullviksborg I utg. av 
Hyresgästföreningen i södra Skåne. - Malmö, 1987 . - 44 
s. 
182 HUSIE. Andersson, Helge, Folktradition kring 
Karl XII i Husie. - (Elbogen. 1987:3 , s 129-134). 
183 KLAGSH A MN. Hansson, Mil/e, Det fanns en 
gång ett Klagshamn ... - (Limhamniana 1987 , s 37-59). 
184 KLAGSHAMN. Hårde, Ulla, " Rädda Malmös 
sista vildma rk". - (SOS 9/ 8). 
185 KU LLADAL. Per Albins födelsehem på Kulladal 
rustas upp. - (Arb. 7 Il 0). 
186 LIMHAMN. Edqvist, Dagmar, Vårt Limhamn 
eller Hur går det för blåe ld och kaprifol i Skåne? - (Vårt 
Skåne. - Lund , 1987. - S 63-72). - Även biogra fi ska 
fakta om R.F. Berg. 
187 LÖGSTÖR. Engze/I, Bo, En liten bit Sverige mitt 
i Danmark. - (DN 10/9 ). - Malmös ägor i Lögstör på 
Jylland. 
188 OXIE. Ox ie - en stad i staden. - (Vårt Malmö. 
1987:3 , s 14-15). 
189 RIBERSBORGSTRANDEN . Olsson, Ingrid, Stin
kande göla r blev badparadis! : inte mer än 60 år sedan 
Malmö fick sin populära playa. - (Arb. 21 17). 

190 ROSENGÅ RD. lngvarsson, Anders, Stenöken 
som rustas upp : Rosengård efter 20 å r. - (Bofast. 
1987:4. Del 2, s 2). 
191 ROSENGÅ RD. lngvarsson, Anders, Vi byggde 
fort och billigt : ekonomin styrde helt planeringen av 
Rosengård. - (Bofast. 1987: I , s 4). - Intervju med 
Gabriel Winge, stadspla nechef. - Del 3 i en artikelserie 
om Rosengård, tidigare delar i 1986 h 19-20. 
192 TORUP. Theander, Stefan, På Torup vakar 
slottsfrun över skatten ingen kan hitta. - (HO 1217). 
193 TRIANGELN. Larsson, Peter, Triangeln i Malmö 
: en gatukorsning med tra fikprobl em. - (SkD 22/ 6). 
194 TYGELSJÖ. Tyge/5jö : bilder från seklets första 
hälft I bild- och textredaktör: Sigva rd T yge. - Tygelsjö, 
1987. - 72 s. - (Oxie härads hembygdsförenings årsbok ; 
1986/ 87). 
195 TÖRNROSEN. Griphult, Gunilla, Här samlas 
grannar till hjä lp. - (Vår bostad. 1987:10, s 77-79). - I 
kvarteret Törnrosen i Rosengård finn s ett områdes
kooperativ. 
196 TÖRNROSEN. lngvarsson, Anders, Det fanns 
dagar då jag mådde illa .. . - (Bofast. 1987:3 , s 8-9). 

0. Samhället 
197 Sandström, Lasse, Miljöpartiet på framm arsch : 
Malmö viktigaste kommunen för oss. - (SOS 6/4). 
198 Sundvall, Marie, Hemvist fö r en hemlös vänster : 
Anki från Malmö Socia list iska Klubb. - (lnternationa
len. 1987:42 , s 17). - Anki Cronberg. 
199 Vart är Ma lmö på väg? - (Arb. jan.-febr. 1987). -
Artikelserie bestående av: debattartiklar (3 / 1 av llmar 
Reepalu , 9/ 1 Kerst in Tyrstrup, 12/ 1 Bengt Hedlen, 16/ 1 
La rs-Erik Lövden, 17 I I Joakim Ollen med gen mäle 
3013 av Olle Bunte, 19/ 1 Kurt Sjöström, 2411 Gösta 
Jigin , 31 / I Gösta Håkansson, 16/ 2 Nils Yngvesson, 
27 /2 Olle Schmidt), intervjuer (5 / 1 med Mikael Wiehe, 
1011 Hans Cavalli-Björkman, 30/ l Magne Larsson , 1412 
Ruth Bauth om Kryddgårdsskolan) samt en artikel om 
Kockums AB 2/ 1 av Bo Bernhardsson. 

FÖRVALTNING OCH ST ADSPLANERING 
200 Ericson, Anders, Inger - årets kommunekonom. -
(Kommunaktuellt. 1987:41, s 13). - Inger Nilsson, 
Malmö stads finanschef. 
20 I Fredriksson, Lennart, Mitt korta liv i politiken 
eller Matchen mellan det blå och röda laget. - Ma lmö, 
1987.-ll s. 
202 Föredöme eller avskräckande exempel? : viljan 
förändra Malmö är större än förmågan : inblick. -
(Affärsvärlden. 1987 :44 , s 30-31 ). - Om privatisering av 
kommunal verksamhet. - Följdartikel av Urban Blom
berg i nr 46 , s 90. 
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203 Harrie, Jonas, Ingen mister jobbet under -87 : 
Arbetet frågar ut nye fri tidsbasen. - (Arb. 22/1 ). -
Intervju med Håkan Fäldt. 
204 Hedberg, Tove, Snart talar alla om "nya Malmö" 
: Joakim Ollen , kommunalråd i Malmö. - (Medborga
ren. 1987:3 /4 , s 4). 
205 Hindersson, Per, Nya Piren i Malmö gör hamn
bassängen till en hel stadsdel. - (Tidningen Bygg
industrin. 1987:14, s 16-17, 20-21). - Stadsplaneprojekt. 
206 Jigin, Gösta, Malmöregimens 13 punkter. - (SDS 
19/9). - De borgerliga partiernas vallöften. 
207 Jönsson, Göran, Lundberg och Lundberg från 
" Malmöandans" tid : nu - liksom då - har de rakt mot
satta åsikter om det allra mesta. - (Arb. 24/ 10). - Arne 
Lundberg (s) och Roland Lundberg (m) svarar på frågor. 
208 Malmö stad. Gatukontoret, Gatukontoret år 2000 
: ett scenario om staden och dess utveckling, sett från 
gatukontorets horisont. - Malmö, 1987. - 36 s. 
209 Malmö stad. Stadsbyggnadskontoret, Bebyggelsen 
i Malmö 1986 : förändringar 1981-86 och 1947-86. -
Malmö, 1987.-20 s. 
210 Nilsson, Göran, Oppositionen rasar mot privatise
ringarna ... : systemskifte i Malmö I av Göran Nilsson 
och John Gradowski. - (SSR-tidningen. 1987:24, s 3-8). 
211 Persson, Bertil, Malmö år 1985 och i dag. - (SOS 
514). 
212 Söron, Camilla, City ska snyggas upp : Gustav 
Adolfs torg görs om. - (SOS 2118). 
213 Söron, Camilla, Möte om staden. - (SDS 20/ 10). -
Presentation av verksamheten i Malmö stadsmiljögrupp. 
214 Uddenberg, Erik, Bakom kulisserna i moderater
nas Malmö. - (Ny dag. 1987:45, s 11-13). 
215 Ungerson, Jaan, Systematiskt genomförd våg av 
privatiseringar. - (Aktuellt i politiken. 1987: 10, s 
18-19). 
216 Vill du bli delägare i en industrifastighet? : nu har 
du chansen - de borgerliga säljer konvertibler. - (Arb . 
13/ 10). - Privatisering av industrifastigheter i Malmö. 

RÄTTSVÄSEN 
217 Falk, Thorbjörn, Här sitter de grövsta brottslingar
na : en sluten värld mitt i storstaden. - (KvP 1717). -
Fångvårdsanstalten i Malmö och intervju med anstalts
direktör Leif Carselid. 
218 Modeer, Kjell Å., Forum för lag och rätt : Stor
torget i Malmö i ett rättshistoriskt perspektiv. - (El
bogen. 1987: I , s 13-38). - Ingår även i förf:s Ett år med 
rättens rötter. - Lund, 1987. - S 93-118. 
219 Morin , Stefan, Datoriserad advokatbyrå : Malmö
advokat berättar om sina erfarenheter. - (Advokaten. 
1987 :2, s 110-126). - Advokatbyrån Morin, Nordqvist 
& Schinzel. 
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SOCIALA FRÅGOR 
220 Andersson, Stefan, Det organiserade folknöjet : en 
studie kring de svenska folkparkerna 1890-1930-talet. -
Lund, 1987. - 206 s. - Akademisk avhandling vid 
Lunds universitet. - Bl a om Malmö Folkets park. 
221 Axelsson, Ritva, Barn i flykt : det psykiska hälso
tillståndet hos asylsökande familjers barn i förskole
å ldern. - Malmö, 1987. - 4 7 bl. - Flyktingbarn i 
Malmö. 
222 Axelsson, Sven Åke, Ett lager måste vara drogfritt. 
- (Handelsn ytt. 1987:2, s 12-13). - Intervju med Agne 
Andersson, klubbordf. på KF:s lagercentral i Malmö, 
angående kamratstöd på arbetsplatsen. 
223 Bengtsson, Hans, Här värnar man om cafeunder
hå llningen. - (SkD 5/ 6). - Far i hatten , Folkets park. 
224 Borda, Beatriz, Kost och etnisk identitet : matens 
roll som identitetsmarkör hos invandrade sydamerika
ner. - (Mera än mat. - Malmö, 1987. - S 44-65). -
Invandrare i Malmö och deras matvanor. 
225 Clarström, Arlette, Malmö är Nordens knark
central. - (SOS 4/ 10). - Intervju med Göran Gnosspe
lius, narkotikaåklagare i Malmö. 
226 Dyfoerman, C/audia, Avveckling eller utveckling? 
- (Ung : information från Statens ungdomsråd. 1987:2, s 
9-10). - Fritidspolitiken i Malmö. 
227 Dyfverman, Claudia, Vi vill ge lite mer : Frilufts
främjandets fritidsgård Josefina. - (Ung : information 
från Statens ungdomsråd. 1987:2, s 11). 
228 Ericsson, Mikael, Att rädda en misshandlad 
kvinna är vår betalning. - (SkD 9/ 5). - Intervju med 
Ingrid Fredriksson om kvinnohusgruppen och kvinno
jouren. 
229 Gahne, Mia, "Dom andra" : en artikelserie om 
den andra generationen invandrare. - (SOS juni 1987). -
516 De kallas spaggar, 6/6 Föraktet finns överallt, 7 /6 
Svensk, men ändå inte, 9/ 6 Många reaktioner på serien. 
230 Johansson, Ulla, Statens ungdomsråd lät sig im
poneras vid studiebesök. - (Perspektiv på fritid. 198 7:2 , 
s 8-10). - Besök på fritidsgårdarna LOBO (Lorensborg), 
Stadt Hamburg, Freja af Malmö bl a. 
231 Lindelöw, Per, Narkotikans historia i Malmö : 
"a lla trodde att haschvågen snart skulle gå över!" -
(Alkohol och narkotika. 1987:2 , s 3-10). 
232 Stenius, Kerstin, Marknadskrafter i välfärdssam
hället. - (Kritisk psykologi. 1987:2 , s 15-24). - Privata 
företag inom alkoholistvården i Malmöregionen. 

Arbete och arbetsmarknad: 
233 Berggren, Lars, Arbete och arbetare vid Kockums 
mekaniska verkstad före och kring sekelskiftet. - (Arbe
tets historia. 1 : föreläsningar i Lund. I. - Lund, 1987. -
S67-77). 



234 Berggren, Lars, En stångridning i Malmö på 
1800-talet. - (Elbogen. 1987:2, s 79-93). - Missnöje med 
verkmästare H.P. Björkberg vid Kockums 1884. 
235 Dalin, Eva, R.F. Berg och arbetarfrågan. - (Lim
hamniana 1987, s 19-27). 
236 Gradowski, John, Så ordnade jag avtal för att ta 
emot lärlingar : Arvo Waher, Canteen i Malmö AB. -
(SAFtidningen. 1987:13, s 15). 
237 Lange, Peter, MBK 90 miljö/ teknik : nu ritar de 
kartor med dator. - (Arbetsmiljö. 1987:12 , s 32-33). -
Stadsbyggnadskontorets utforming av terminalarbets
platser. 
238 Lidfeldt, Ann, Unik ide gör Malmö först i landet : 
kulturen visar upp sig - på arbetsförmedlingen. - (HD 
28/2). 
239 Lindley, Charles, Konflikten i Malmö. - (Förf:s 
Memoarer. - Stockholm, 1987. - S 11 8- 126). - Hamn
arbetarstrejken 1902 . 
240 Olsson, Lars, Kapitalism, barnarbete och arbetar
barn. - (Abetets historia. l : föreläsningar i Lund. 1. -
Lund, 1987. - S 21-31). - Barnarbetare på 1800-talet 
bl a vid Frans Suells tobaksfabrik i Malmö. 
241 Sehlin, Maria, Kltibb för arbetslösa ordnar många 
arbeten. - (SkD 19/ l 0). - Arbetsfömedlingens "jobb
klubb" vid Värnhem. 

Bostadsfrågan: 
242 Blivande hyresgäster deltar i planeringen av 
bygget. - (Bofast. 1987:5, s 16). - Bo 100-projektet. 
243 Börrefors, Bo, Bostadsbehov förr och nu. - (SkD 
14/3). 
244 Hagner, Mikael, Avgör själv hur lägenheten blir : 
i Malmö !ar hyresgäster vara med och planera sin dröm
bostad och redan vid ritbordet lära sig umgås med 
varandra. - (DN 2112). - Bo l 00-projektet. 
245 Lindahl, Gunilla, "Vi bygger ett hus tillsammans". 
- (Vår bostad. 1987: 10, s 74-75). - Bo 100-projektet: 
hyresgästinflytande över MKB:s planerade hus på Mon
bijougatan. 
246 Lindh, Greta, Egnahemsrörelsen och dess utveck
ling i Limhamn. - (Limhamniana 1987, s 13-17). 
247 Odenmar, Uno, Tillbaka - men ändå framåt : 
utvärdering av äldreomsorg och boende - gruppboende i 
Malmö. - 2. utökade uppi. - Lund, 1987. - 76 s. 
248 Ström, Britta, Stadsförnyelse i Malmös bostad
områden från 1930- och 40-talen. - (Stadsbyggnad. 
1987: 3, s 13-16). - Ingår i ROT-programmet, som 
genomförs i hela landet 1983-1993. 

Socialvård: 
249 Andersson, Mats, Från fattigstuga till socialtjänst. 
- (Synpunkten. 1987: l , s 4-5). - Bl a om fattigvården i 
Malmö. 
250 Bertz, Ewa, Alternativ till barnomsorgen. - (SOS 
714). 

251 Familjebehandling på institution : dokumentation 
av en konferens på Sätra bruk 18-20 augusti 1986. -
Stockholm, 1987. - 56 s. - Bl a om Enebackens barn
hem. 
252 Gahne, Mia, Bris jourtelefon : lyft i luren för barn 
i kläm. - (SOS 18/l 0). - Föreningen Bris, Barnens rätt i 
samhället. 
253 Gahne, Mia, Oddsen ska bli bättre för barnen i 
Rosengård. - (SOS 7 / !O). - Projektgrupp, med represen
tanter för socialförvaltningen, skolorna, hälsovården, 
föreningarna och kvarterspolisen, bildad. 
254 Halvegård, Gun, Ett bättre Malmö för ungdom : 
två stora satsningar mitt i stan. - (Vårt Malmö. 1987:4, 
s 6). - Projekten Ungdom i city och Informationsbyrån 
för ungdom. 
255 Josefsson, Cristina, Ungdom möter ungdom. -
(Socionomen. 1987:5 , s 4-7). - Projektet Ungdom i city, 
socialförvaltningen låter arbetslösa söka upp jämnåriga. 

256 Lippold, Mark, Nu bryter vi isoleringen : projekt 
Ikaros vill nå gemenskap. - (KvP 12/ 10). - Projekt i 
socialförvaltningens regi för att bryta de ä ldres isolering. 

257 Lippold, Mark, Operation övertalning ska locka 
de ensamma. - (KvP 12/l 0). - PRO i Augustenborg gör 
försök att nå de ensamma. 
258 Nordbeck, Bo, Bertil Persson talar ut om vården 
av de gamla : drömmen finns i Danmark. (SOS 12/ 3). -
Intervju. 
259 Nydren, Gösta, Starta eget dagis? - (Vi föräldrar. 
1987:9 , s 28-30). - Det föräldrakooperativa daghemmet 
Rängbågen utanför Malmö. 
260 Nylander, Jan, Malmö först i landet med privat 
hemtjänst. - (SOS 12/ l l) . 
261 Olsson, Ingrid, Överdriven kritik mot enskilda 
daghem! - (Arb. 16/2). - Intervjuer med Elisabeth 
Carlen , chef för barnomsorgen och Eva Ekberg-Wilen, 
distriktschef. - Genmäle 24/2 av Britta Törnblom. 
262 Olsson, Titti, Familjernas behov går i första hand. 
- (Förskolan. 1987:9 , s 22-23). - Daghemmet Solrosen. 

263 Otteby, Monica, Hästhagens kvartersförening - en 
träffpunkt : här kan äldre la hjälp till socialt "friskare" 
liv. - (SkD 12/ 10). - Hästhagens kvartersförening kom 
till i samband med projektet Prima liv. 
264 Persson, Gunilla Linn, Ett ögonblick av hud. -
(Pockettidningen R. 1987:3, s 14-35). - Hemtjänsten i 
Malmö. 
265 Prima liv i Malmö : om "Prima liv tillsammans" 
i Malmö. - (Grip, Lars, Inte bara hel och ren . - Malmö, 
1987 . - S 72-87). - Projektet Prima liv pågår sedan två 
år bland samtliga pensionärer i Malmö. 
266 Svensson, Greta, Äldreomsorgen - ett sorgligt 
kapitel. - (SDS 16/2). 
267 Törnblom, Britta, Trygghet måste la kosta! : om
sorgen om äldre går före sänkt skatt. - (Arb. 21 /3). 
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P. Teknik, industri och kommunikationer 
268 Blom, K. Arne, Blyglasmästaren. - (Antik & auk
tion. 1987:7 /8, s 54-56). - Blyglasmästare Karl Eriksson 
i Malmö och hans hantverk. 
269 Bäck, Karin, Kommunal riskanalys sätter elverket 
i centrum. - (ERA. 1987: 10, s 27 , 45). - Beredskap 
inför elavbrott i Arvidsjaur, Borlänge, Gävle och 
Malmö. 
270 Börrefors, Bo, Energiverken ska bli bolag!. - (SkD 
17 I I 1 ). - Bildandet av Aktiebolaget Energiverken. 
271 En fotohistorisk almanacka 1987 I tema: C.Y. 
Roikjer ; utg. av Rädda bilden i Malmö, Malmö 
museer. - Malmö, I 987 . - 14 bl. 
272 Hammar, Olof G., Nyhamnsverket : en krönika 
kring ett kolkraftverk. - Malmö, 1987. - 147 s. 
273 John Berntsons fotoatelje . - (Elbogen. I 987:2, s 
76-78). 
274 Jubileumsskrifi Skånska ingenjörsklubben 
1887-1987. - Lund, 198 7. - 159 s. - Många illustra
tioner från Malmö och Limhamn under äldre och nyare 
tid. 
275 Jönsson, Göran, Energiverket blir akt iebolag : ... 
men oppositionen avgör när ombildningen kan genom
föras. - (Arb. I 7/ 11). 
276 Jönsson, Göran, Och det varde el- ljus ... : i år är 
det 100 år sedan elektriciteten kom till Malmö. - (Arb. 
14/ 12). 
277 K varteret Gasverket Malmö I utg. av Malmö 
energiverk. - Malmö, 1987 . - 16 s. - Historik över 
produktionen av el och gas i Malmö. 

BYGGNADSTEKNIK OCH KOMMUNAL TEKNIK 
278 Andersson, Sven, Statisk elektricitet ett inne
klimatproblem : negativt laddad person lever far ligt. -
(VYS & energi. 1987:12 , s 14-15). - Malmö kommuns 
studie av den inre miljön i I 740 byggnader. 
279 Föränderliga bostäder: ett förslag till experiment
bebyggelse i Lindeborg i Malmö I Kjell -Åke Holm
gren ... - Stockholm, 1987. - 69 s. - (Rapport I Bygg
forskningsrådet ; 1987: 14). 
280 I Malmö : energisnål YVS med inglasat bostads
hus! - (Byggnadstidningen. I 987:3/4, s 6-8). 
28 1 Johansson, Lars, Ny anläggning i Malmö : nu ska 
industriavfallet sorteras och återvinnas. - (SkD 6/ 11). -
SYSA Y:s nya sorteringsanläggn ing. 
282 Landberg, Johan, Hotell Sheraton i Malmö : 
geotekniska och geohydrologiska erfarenheter från 
grundläggning på kritkalksten I av Johan Landberg och 
Lars-Olor'Hartzen. - (V-byggaren. 1987:4, s 49-52). 
283 Larsson, Lisbeth, Dubbelt så många olyckor sedan 
Malmö fick cykelbanor. - (Kommunaktuellt. 1987:30, s 
20). 
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284 Möller, Rode, Moriskans nya ansikte efter 
19-miljonerslyftet. - (Arb. 23/ 9). - Ombyggnad av 
Moriska paviljongen i Folkets park planeras. 
285 Norrby, Olle, Triangeln - pilotprojekt i aktivt 
brandskydd. - (Bygg & teknik. 1987:4, s 51-52 , 54). 

Öresundsbroprojektet: 
286 Blomgren, Christer, Censur av broutredning : läns
styrelsen "bantade" bort kritiska fakta. - (Sjömannen. 
1987:1 I , s 14-16). 
287 Bron. - (SOS juni-december 1987). - Artikelserie 
införd 15/6, 27/6, 417, 517, 1717, 2217, 2517, 1/8, 5/8, 
25/8, 27/8, 11 /9, 20/ 10, 13 / 11 , 14111 , 30111 , 4/ 12. 
288 Dimmornas bro : en tidning om Öresundsbron I 
gjord av elever på journalist linjen vid Skurups fo lkhög
skola. - Skurup, 1987. - 19 s. 
289 Eriksson, Anna, Skånekommunerna splittrade -
men : knapp majoritet för bil och tåg till Köpenhamn. -
(Kommunaktuellt. 1987:41, s 40). 
290 Eriksson, Björn, Säg NEJ till bron! : utred andra 
visioner än storföretagarnas!. - (Miljötidningen. 1987:3 , 
s 3). - Björn Eriksson är aktiv inom Matlänken , samlad 
miljö- och folkrörelse. 
29 1 Fasta Öresundsförbindelser I Den danska och den 
svenska Öresundsdelegationen. - Stockholm, 1987. -
107 s. - (Statens offentliga utredningar ; 1987:4 I). 
292 Kiing, Andres, Öresundsbron - en symbol för 
friheten. - (SAFtidningen. I 987:30, s 22-23). 
293 Laquist, Anne, Oenigheten ökar : bron över Öre
sund. - (Sveriges natur. 1987:4, s 25). 
294 Miljökonsekvenser av fasta Öresundsförbindelser I 
Den svenska Öresundsdelegationen. - Stockholm, 1987. 
- 93 s. - (Statens offentliga utredningar ; 1987:42). 
295 Ness/ing, Percy, Monorail-bana bästa lösningen 
för Öresund. (Nu. 1987:39, s 29). 
296 Rolfer, Bengt, Striden hårdnar om vägen till Euro
pa. - (SIF-tidningen. I 987: 13, s 2-6). 
297 Rosengren, Eva, Splittring i Skåne : strid om 
Öresundsbron. - (LO-tidningen . I 98 7: 34, s 5). 
298 Tedin, Hans, Europapriset till dansk broföre
språkare : "jag har alltid drömt om en Öresundsbro". -
(SDS 23/9). - Egon Weidekamp, överborgmästare i 
Köpenhamn , blir förste innehavaren av Sydsvenska 
Dagbladets Europapris. 
299 Öresundsbron. - Ett stort antal ytterligare artiklar 
har publicerats under I 987. De finns till påseende i 
Malmöklippsamlingen på Malmö stadsbibliotek (fn i 
läsesa len). Artiklarna förtecknas i Artikelsök/ Lokalsök, 
so m finns på biblioteket. 

KOMMUNIKATIONER 
300 Ivarsson, Anelle, Grattis ML på 100-årsdagen! -
(SOS 28/8). - Malmö lokaltrafiks historia , från hästspår
vagnar och framåt. 



301 Linje 100 : 1887-1987 : lokaltrafiken i Malmö 
under 100 år I Allan Blomdahl... - Malmö, 1987. - 181 
s. 
302 S vensson, Åke, Malmö Lokaltrafik - från förvalt
ning till modernt driftbolag. - (Svensk lokaltrafik. 
1987:6, s 9-10). 
303 Yn gvesson, Britt, Klara besked om turerna kring 
ML : kan bli ännu sämre. - (SDS 11 I I0). - Intervju med 
ML:s direktör Åke Svensson. 

Järnvägar: 
304 Rydenstam, Carl- Agne, Malmö Hästspårvägar 
startade för 100 å r sedan . - (Limhamnstidningen. 
l 987:maj, s 7). 
305 Ulveryd, Claes, Nya lokalstationen det bästa som 
hänt : har allt som tidigare saknats! - (Limhamnstid
ningen. I 987:mars, s 8-9). - Lokalstationen på Malmö 
c. 

Sjöfart: 
306 Jönsson, Göran, Uppsving för ny färjetrafik å rets 
händelse i Malmö hamn . - (Arb. 7/4). 
307 Malmö först med direkta tågfärjor till Väst
tyskland. - (Vårt Malmö. 1987:4, s 8). - Nordö-Links 
nya tågfärjeförbindelse mellan Malmö och Travemiinde. 
308 Schmidt, Olle, Malmö är på gång. - (SDS 6/ 5). -
Varvskrisen i Malmö jämförd med den i Uddevalla. 

Flyg: 
309 Hallencreutz, Christian, Räddad tillbaka till Bull
tofta. - (SDS 23/ I 0). - Transairs DC-7 Borås, vars förar
kabin återfunnits. 

Q. Ekonomi och näringsväsen 
310 Clark, Eric, The rent gap and urban change : case 
studies in Malmö 1860-1985. - Lund, 1987. - 170 s. -
(Meddelanden från Lunds universitets geografiska insti
tution . Avhandlingar ; I 0 I). - Sambandet ränteföränd
ringar och markköp bl a i kvarteren Rostock, Stralsund, 
Clara , Pontus och Fretten. 
311 Fredriksson, Lennart, Till mina vänner på Mölle
vångstorget. Del 2. - Malmö, 1987. - 9 s. - Vänskrift 
till torghandlarna. - Del l utgavs 1983. 
312 Frimärksföreningen Vattenmärkets 1 Malmö 
45-årsjubileum : jubileumsutställnigen VatEx 87 I kata
logredaktör: Freddie Hellström. - Malmö, 1987. - 34 s. 
- Innehå lle r bl a artikeln Lokalpostföretag i Malmö I av 
Jan Pettersson , s 28-33. 
313 Håkansson, Lars, Han har kartlagt tullens historia 
: en evig smuggeljakt. - (SDS 19/ I 0). - Rickard Bengts
sons forskning om Malmötullen från år 1274 och fram
åt. 

314 Här & nu : företag & framtid i Malmö 1987/ 88. -
Malmö, 1987. - 97 s. 
315 Johansson, Birgitta, Fosieby - pionjär bland före
tagsgrupper. - (SAFtidningen. 1987:23 , s 8-9). - Fosieby 
- Sveriges första och största industriby. 
316 Linds1edt, Tommy, Ungdomar, starta eget! -
(Raka spåret. 1987: 1, s 28-29). - Gert Axlin lär ut hur 
man startar eget företag. 
317 Möller, Leif, Snart slå r de upp saluhallsportarna : 
ny era för anrika hallen vid Föreningsgatan. - (Arb. 
13/ 10). - Gamla (1907-1941) saluhallen vid Triangeln 
öppnas igen. 
3 18 S venberg, Staffan, Jakten på mönsterarbetsplatsen. 
- (SKTF-tidningen. 1987: 13 , s 2-5). - Utvecklingsarbete, 
som i fyra år bedrivits av Malmö kommun , SKTF och 
Arbetsmiljöfonden. 

Parker: 
319 Andersson, Thorbjörn. Parken på nya äventyr 
Malmö 80-tal. - (Utblick Landskap. 1987: I /2 , s I 0-13). 
320 Kungsparken : träd & trädgårdsguide I utg. av 
Malmö stad ; redigering och layout: Atelje Landskap 
landskapsarkitekter HB. - Malmö, 1987. - 32 s. 

SÄRSKILDA FÖRET AG 
321 BRÖDERNA EDSTRAND AB. BE-klubben 40 
år: 1944-1984. - Malmö, 1985. - 47 s. 
322 CD-PLANT. Andersson, Kent, CD-Plant i Malmö 
: här tillverkas kompaktskivor! - (Elektronikvärlden. 
1987:5 , s 20-21 , 24). 
323 KOCKUMS AB. Göransson, Leif, Kockums och 
kockumare 1840-1960. - (Arbetets historia. 1 : föreläs
ningar i Lund. I. - Lund, 1987. - S 53-65). 
324 KOCKUMS AB. Hinderson, Jan, På sista varvet. 
- (SDS oktober 1987). - Artikelserie: 13/10 Det defini
tivt sista civila fartygsbygget, 14/ 10 Varvsutrustning säljs 
till reapris, 22/ I 0 För många är framtiden ännu oviss, 
23 / 10 En epok är till ända : sista dopet. 
325 KOCKUMS AB. Jansson, Elisabeth, Luddes liv 
med Kockums. - (Metallarbetaren . 1987:9 , s 8-10). -
Ludvig Vaapil. 
326 KOCKUMS AB. Johansson, Stefan, Bokslut över 
ett varv. - (Solidaritetsgnistan . 1987:5 , s 3). 
327 KOCKUMS AB. M öller, Leif, Sista bygget sjö
sattes : fl aggan i topp när det sattes punkt för Kockums 
civila båtbyggande. - (Arb. 23/ l 0). 
328 KOCKUMS AB. Rahmberg, Sven, Kockums AB 
- från över till under vatten. - (Jubileumsskrift : Skån
ska ingenjörsklubben 1887-1987. - Lund, 1987. - S 
79-84). - Förändringar i Kockums produktion , frä mst 
under 1960- och 70-talen. 
329 KOCKUMS AB. Rydberg, Anders, Det "civila" 
Kockums - 100-årig epok avslutad. - (Svensk sjöfarts
tidning. 1987:51 / 52 , s 28-31 ). 
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330 KOCKUMS AB. Seh/in, Börje, Sista båten från 
Kockums. - (Arb. februari-september 1987). - Artikel
serie införd 3/2, 1712, 5/ 3 , 13/ 3, 3/4, 914, 2516, 617, 
1517 , 17/9. 
331 KOCKUMS AB. Svärd, Jan, Blåställ I Jan Svärd ; 
illustrationerna av Ludvig Johnson och Julius Lindfors. 
- Malmö, 1987 . - 160 s. 
332 LIMHAMNS REDERI AB. Wällstedt, Jan, Lim
hamns rederi AB 1898-1919, 1924-1939. - (Limhamni
ana 1987, s 29-34). 
333 MALMÖ STRUMPFABRIK AB. Dah/kvist, 
Ingemar, Striden Malmö. - (Beklädnadsfolket. 
1987:10, s 14-17). 
334 MALMÖ STRUMPFABRIK AB. Pettersson, 
Kjell, De hade allt att vinna. - (Internationalen. 
1987:39 , s 4-5). 
335 MALMÖ STRUMPFABRIK AB. Tures, Eva, 
Avskedade för strejk, LAS måste ändras : solidariteten 
har segrat. - (Ny dag. 1987:39, s 7). 
336 MAZETTI AB. Mazetti-Nissen, Anna, Mazettis 
ögon. - (Kulturen 1987, s 137-145). 
337 NEW WIND I MALMÖ AB. Hinderson, Jan , 
Första nya företaget på Kockumsområdet : nu byggs 
vindmöllor på varvet. - (SOS 6/2). 
338 PANDURO HOBBY AB. Nilsson, Christina, 
Dansken som blivit Sveriges hobbykung : nu utvidgar 
Jörgen Panduro sitt imperium. - (Arb. 22/6). 

339 PORTIA AB. Zi//en, Karin, Den trotsar modets 
växlingar : en snygg slips gå r alltid hem . - (SOS 18/ 6). 

340 REPRO-KOPIA AB. Svensson, Gunnar, Det bör
jade med fem hårda år för första företaget med 
"system". Nu bygger Repro-Kopia nytt hus. - (Grafiskt 
forum. 1987:3 , s 19-22). - Intervju med VD Berth 
Mattsson. 
341 SAAB-SCANIA AB. Au/in, Ulf, Renare natur 
eller fler jobb svårt val för TCO i Malmö. - (TCO
tidningen. 1987: 1, s 6-7). - Saabs etablering i Malmö. 

342 SAAB-SCANIA AB. Spjuth, Anders, Saabfabriken 
- klarar vi trafiken? - (Blänk & stänk. 1987:2, s 8-9). 

343 SAAB-SCANIA AB. - Ett stort antal ytterligare 
artiklar har publicerats under 1987. De finns till påse
ende i Malmöklippsamlingen på Malmö stadsbibliotek 
(f n i läsesalen). Artiklarna förtecknas i Artikelsök/ Lo
kalsök, som finns på biblioteket. 
344 SKANSKA AB. Hellström, Carl, Skånska cement
gjuteriet. - Malmö. - Del 1: Aktiebolaget Skånska 
cementgjuteriet 1887-1937 : en återblick på femtio års 
verksamhet. - 2. uppi. - 1987. - 191 s. - Fa ksimil. Del 
2: Skånska cementgjuteriet - Skanska 193 7-1987. -
1987. - 239 s. 
345 SKANSKA AB. Hinderson, Jan, Skanska fyller 
100 år : byggföretaget som blev finansbjässe. - (SOS 
31 / 5). 
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346 SKANSKA PREFAB AB. Benner, Olle, Betong : 
Skånska cementgjuteriets fabriker under 100 år I text 
och redigering: Olle Benner ; formgivning: Bertil 
Andersson ; foto: Gunnar Almberg. - Malmö, 1987. -
95 s. 
347 SWEDECHROME AB. Sandström, Lasse, Swede 
Chromes dröm : diskbänk till varje kines. - (SOS 7/4). 
348 TRYCKERITEKNIK AB. Sundberg, Torsten, 
Vacker och bra arbetsmiljö : en fråga om fantasi och 
djärva lösningar. - (Svenska kyrkans tidning. 1987 :5, s 
30-31). 
349 ÅKERLUND & RAUSING. Rasmusson, Eric, 
Våra världsfamnande förpackningsindustrier. - (Kul
turen 1987, s 99-1 15). - Bl a om företagets etablering i 
Malmö 1929. 
350 ÄDELMET ALL AB. Harrie, Jonas, Det här 
skulle Joakim von Anka ha vetat om! : företaget som 
gör guldtackor av skrot. - (Arb. 14/ 5). 
351 ZADIGS KEMISK-TEKNISKA FABRIKER. 
Lillienberg Olsson, Eva, Migränstift och tallbarrsdoft. -
(Kulturen 198 7, s 126-128). 

R. Idrott 
352 A/fe/t, Stefan, Bilden av 17 nya MFF-proffs. -
(Arb. 4/ 8). 
353 Bengtsson, Gunnar, Fotbollsuniversitetet : en 
MFF-satsning för framtiden. - (SkD 4/ 8). 
354 Buhre, Birger, Så blev Malmö FF:s styrelseskick 
oslagbart. - (KvP 25/ 11). - Historik över MFF. 
355 Buhre, Birger, Så kom MAI på kartan. - (KvP. 
Bilaga : "Kvällsposten-galan ... " 9/ 8). 
356 Fredriksson, Svante, Johnny bråttom på väg upp
åt. - (Springtime. 1987:2 , s 32-35). - Johnn y Kroon , 
löpare. 
357 Gottfridsson, Roger, En stor kämpe lämnar arenan 
: den civila karriären har alltid varit viktigast för 
Erlandsson. - (Arb. 29/ 10). - Ingemar Erlandsson. 
358 Hansson, Mats, "Inkompetent ledning ligger 
bakom raset" : Ingvar G ärd ger sin syn på IFK Malmös 
tillbakagång. - (Arb. 26/ 10). 
359 Jonson, Lars, Har du missat att se svenska idrotts
museet? : det finns vid Malmö Stadion!. - (Helene
holmaren. 198 7:3 , s 14-15). - Sveriges idrottsmuseum. 
360 Jönsson, Ake, "Förstek(l)ickare" ivriga studie
elever i unik skola.- (SOS 4/8). - MFF:s "fotbollsuni
versitet". 
361 Jönsson, Ake, Så kom fotbollen till Malmö : ett 
bidrag till det moderna fotbollsspelets uppkomst i 
Sverige. - (Idrott historia och samhälle : Svenska idrotts
historiska föreningens å rsskrift 1987. - Stockholm, 
1987 ' s 45-58). 



362 Malmö polismäns gymnastik- och idrottsförening 
1912-1987 : jubileumsskrift I redaktör: Per- Erik Land
qvist. - Malmö, 1987 . - 80 s. - (MPGI sport och 
motion ; 1987:2). 
363 Persson, Tommy, Då förfasades pressen : "Kisse" 
simmade i SM elva år gammal. - (SkD 9/4). - Kristina 
"Kisse" Larsson-Björck. 
364 Persson, Tommy, Guldglansen finns kvar hos 
" Tejpen". - (SkD 18/ 3). - Intervju med Rolf Björklund, 
MFF. 
365 SM bowling VM-hallen , 23 maj. - (Skånes handi
kappidrottsförbund. Götalandsregionens tidning. 1987:3 , 
s 37-44). - Även tävlingsresultat. 
366 Smith, Rune, Grattis , Lasse - tillbaka till mammas 
gata där fotbollssagan började. - (KvP 31110). - Lasse 
Larsson , MFF:s landslagsforward. 
367 Så kom idrotten till Malmö : [tidskrift] I utg. av 
Malmö idrottens vänner (MIV). - Utg. nr 3. - 1987. -
38 s. 

S. Krigsväsen 
368 Harrie, Jonas, Ensam kvar av 1927 års officerskår 
: Claes Peyron på plats när Kronprinsens husarer möttes 
åter. - (Arb. 8/ 12). 
369 Larsson, Peter, 1500-talsgarde på Malmöhus min
ner om den tid då Malmö var näst störst i Norden!. -
(Limhamnstidningen. l 987:mars. Sektion 2, s 36). 
370 Torfgå rd, Hans, Husie 5 år efter Lv 4 sorti . -
(Lv-fyringen . 1987: jubileumsnummer, s 9-11 ). - Dagens 
använding av Lv 4-området, bl a till Husie industriby. 

U. Naturvetenskap 
371 Ambjörn, Cecilia, Undersökning av vattenmiljön 
vid utfyllnaden av Kockums varvsbassäng : slutrapport 
för perioden 18 juni - 21 augusti 1987 I Cecilia Am
björn och Kjell Wickström. - Norrköping, 1987. -
23+40 s. - (SMHI oceanografi; 1987:16). 
372 Ambjörn, Cecilia, Utbyggnad vid Malmö hamn : 
effekter för Lommabuktens vattenutbyte. - Norrköping, 
1987.-51s.-(SMH!oceanografi ; 1986:3). 
373 Hul1berg, Stefan, Dinoflagellate studies of the 
Upper Maastrichtian and Danian in southern Scandina
via. - Stockholm, 1985. - 189 s. - Avhandling vid 
Stockholms universitet. - Bl a undersökningar av Lim
hamns kalkbrott. 
374 Hulthen, Ingemar, Fåglar ger parken lyft. - (Blänk 
& stänk. 1987:4, s 10). 
375 Kraft, John, Falsterbohalvöns flora : växterna vid 
kusten mellan Malmö och Trelleborg. - Lund, 1987. -
152 s. - Flora och vegetation bl a i områdena Bunkeflo
strand, Strandhem, Klagshamn och Tygelsjö ängar. 
376 Larsson, Anna, Avgaserna ökar: "skitring" omger 
hela city. - (SDS 16/6). - Luftföroreningar i Malmö. 

377 Sandström, Lasse, Tofslärkan - en riktig citytagel. 
- (SDS 7/2). 
378 Schlyter, Herman, S:t Petri stadens forna tid
mätare. - (SkD 16/8). - S:t Petri kyrkas tornur. 
379 50-årsjubilar med luft under vingarna I text & 
foto: CA-bild. - (Limhamnstidningen. l 987:maj , s 
48-49). - Limhamns brevduveklubb Start. 

V. Medicin 
380 Andersson, Birgitta, Sanningen om Malmös jätte
satsning på äldre : beslut att inte ta bort 104 platser 
kallas utbyggnad. - (Arb. 19/ l 0). - Återtaget beslut om 
indragning av platser på Värnhems sjukhus. 
381 Bengner, Urban, Age-related fractures : epide
miological changes over 30 years in an urban popula
tion. - Malmö, 1987. - 73 s. - Akademisk avhandling 
vid Lunds universitet. - Undersökning gjord vid bl a 
Malmö allmänna sjukhus. 
382 Blomberg, Urban, Sjukvårdskonsulenten Urban 
Blomberg : bättre vård trots sparkraven. - (SDS 20/8). 
383 Cederberg, Jrka, Ångvälten i Malmö. - (SKTF
tidningen. 1987:6 , s 32-34). - Omorganisation av sjuk
vården i Malmö. 
384 Elmeståhl, Sölve, Ingrepp i miljön stimulerar lång
vårdspatienter att äta I av Sölve Elmeståhl och Eva 
Svederberg. - (Vår näring. 1987:4, s 100-101). 
385 Engström, Kerstin, Omhändertagande och behand
ling vid körkortsanmärkningar I av Kerstin Engström 
och Hans Kristenson. - (Alkohol och narkotika. 1987: I , 
s 11-13). - Körkortstillstånd som morot för nykterhet, 
I 0-årig försöksverksamhet vid länsstyrelsen i Malmö. 
386 Gäbel, Håkan, Malmö-enkät om attityder till 
organdonation och transplantation : 65 procent kan 
tänka sig att donera organ men bara 2 procent har gett 
skriftligt besked I av Håkan Gäbel och Kerstin Lind
skoug. - (Läkartidningen . 1987:13 , s 1065-1069). 
387 Harrie, Jonas, Visst finns husläkarna kvar! : till 
Slottstadens läkargrupp kommer familjer i tre genera
tioner. - (Arb. 26/ I 0). 
388 Hedenbro, Marianne, Unik behandling i Malmö : 
bättre hörsel med tryck. - (SDS 24/8). - Tryckkam
maren på Malmö allmänna sjukhus. 
389 Hedström, Hasse, Hon vårdar det friska. - (Fack
läraren. 1987: 14, s 7-9). - Intervju med Katarina Teur
nell, lekterapeut på barnkliniken vid Malmö allmänna 
sjukhus. 
390 Henriksson, Marie-Louise, Konkretare mål för 
sjukvården. - (SDS 12/ 5). 
391 Henriksson, Marie-Louise, Det socialdemokra
tiska sjukvårdsarvet. - (SDS 19/4). - Med genmäle av 
Gösta Jigin och Kay Wictorin 24/ 2. 
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392 Hjukström, Svante, "Statistiken missvisande" : 
skrämmande cancersiffror skrämmer inte Malmö. -
(Kommunaktuellt. 1987:11, s 18-19). - Socialstyrelsens 
statistik över cancer och missbildningar. 
393 Högs1röm, Ger1rud, Strokegrupper i Malmö : ger 
stöd och råd inför det nya livet I av Gertrud Högström, 
Peter Wolf och Siv Olsson. - (Arbetsterapeuten. 
198 7: 16, s 22-23, 25). 
394 Isberg, Anders, Marie, 30 år, prostituerad : olika 
syner på prostitution : tuffa metoder byttes mot 
mjukare. - (SKTF-tidningen. 1987:14, s 19-21). - Pros
titutionsgruppen i Malmö. 
395 Jvarsson, Malena, Sexvanor hos tonårsflickor i 
Malmö : en undersökning av flickor som besökt en ung
domsmottagning I av Malena lvarsson och Eva Lind
quist. - (Socialmedicinsk tidskrift. 1987:4, s 192-194). 

396 Larsson, Peter, MAS fyller 100 år : från kurhus 
och ishus till modernt sjukhus. - (SkD 2417). 
397 Limhamns sjukhus invigt : .. . efter sju sorger och 
åtta bedrövelser. - (Arb. 29/9). - Mathildenborg. 

398 Möller, Leif, Gå-skolan ger många livet tillbaka. -
(Arb. 28/10). - Gå-skola vid ortopedens fysioterapi , 
MAS. 
399 Mörk, Christina, Margareta kräver : förbjud pros
titutionen. - (Vårdfacket. 1987:16, s 6-10). - Margareta 
Appel. 

400 Nilsson, Inger, Här är diabetes inget underligt! : 
bättre vård än i Malmö kan man knappast få. - (Arb . 
28/ 10). - Avdelningen för diabetesvård, Malmö allmän
na sjukhus. 
40 I Nilsson , Inger, Malmös narkomanvård - inte som 
i Stockholm. - (Slå tillbaka. 1987:4, s 20-23). 

402 Olsson, Ingrid, Malmös alkoholistvård ger stöd åt 
välbärgade : Reepalu : tung vård skärs ner - men Adel
sohns hem får pengar. - (Arb. 17 I I 0). - Med genmäle 
av Eva Ollen. 
403 Olsson, Titti, Ester Bichis, arbetsterapeut på 
terapiskola i Malmö : vi lär barnen att ge och ta. -
(Arbetsterapeuten. 1987:5, s 4-8). - Barn- och ungdoms
psykiatriska kliniken vid Malmö allmänna sjukhus. 
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404 Olsson, Titti, Intensivt arbete där man får ge allt 
: att arbeta på barn- och ungdomspsykiatriska kliniker. 
- (Fri tidspedagogen. 1987: I 0, s 3-6). 
405 Otteby, Monica, Bageri- och cafeprojekt hjälper 
psykiskt sjuka . - (SkD 16/ 11 ). - Projekt 4 på Östra sjuk
huset, Cafe Smulan . 
406 Persson, Bertil, Stimulera mångfalden. - (SDS 
26/7 ). - Privatisering av sjukvården. 
407 Ramsby, Åge, Kirurgicentrum - ett läkarinititativ 
i Malmö : krogmiljö vid Öresund blir privatsjukhus. -
(Läkartidningen , 1987 :52 , s 4396-4397). - Restaurang 
Stranden i Limhamn blir sjukhus för kirurgi. 
408 Reepalu, Ilmar, Besparingskonsulent blev dyr för 
sjukvården i Malmö : god utveckling tvärt avbruten. -
(Landstingsvärlden . 1987: 13 , s 16-18). - Genmäle av 
Åke Wallin i h. 14, s 11 och svar av llmar Reepalu i h. 
15, s3 1-32. 
409 Sands1röm, Lasse, Vårdfack i gemensam protest 
mot nedskärningar : bevara intensivvården. - (SDS 
16/6). - Infektionskliniken vid Malmö allmänna sjuk
hus. 
410 Sehlin, Börje, Alkoholistvården i strykklass 
11.000 i Malmö behöver hjälp. - (Arb. 30/ 10). 
411 Thomasson, Jan, Nytt sätt att dokumentera 
arbetet på avdelningen : sparar tid , ger bättre föräldra
kontakt och mer kunskap. - (Vårdfac ket. 1987:7, s 
9-10). - Neonatalavdelningen vid Malmö allmänna 
sjukhus. 
412 Torema/m, Nils Gunnar, Professurerna är av stor 
betydelse. - (SkD 28/ 1). - Även publicerad i Arb. 912. 
413 Törnberg, Ulf, " Vi saknar SAS-andan". - (SDS 
13/9). - Intervju med sjukvårdsdirektör John-Fredrik 
Dymling. 
414 Wa/lin , Åke, Besluten blir verklighet. - (SDS 
2817). - Omorganisation av sjukvården i Malmö. 
415 Werner, Mårten. Trogen kärlek stoppar aids. -
(SDS 20/ 10). - Arbete bland de prostituerades kunder i 
Malmö. 
416 Åberg, Lars, Ut ur dimman. - Malmö, 1987. - 88 
s. - Rehabilitering av mentalvårdspatienter på Fontän
huset i Malmö. 
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Rahmberg, Sven 328 
Ramsby, Åge 407 
Ranelid, Björn 57 
Rasmusson, Eric 349 
Rasmusson, Nils 112 
Reader, Norman 173 
Reepalu, llmar 113 ,199 ,408 
Repro-Kopia AB 340 
Ribersborgstranden 189 
Richardson, Christina 69 
Richter, Jan 120 
Ridell , Susanne 97 
Riggareloftet 2 
Roikjer, CV 271 
Rolfer, Bengt 296 
Roos, Fredrik 66,72 
Rooseum 72 
Rosborn, Sven 174 
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Söron , Camilla 7 I ,212-213 

Taksti !ar 79 
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Malmö fomminnesfårenings verksamhet 1987 

Årsmöte 
Ordinarie årsmöte hölls den 24 mars i Skov

gaardssalen , Malmö Museer med c:a 80 närvaran

de medlemmar. 

Inledningsvis informerade ordföranden om före

ningens satsningar på publiceringsverksamhet. 

Senast tog detta sig uttryck genom utgivningen av 

Ludvig B Falkmans "Minnen från Malmö" och 

för närvarande genom den planerade utgivningen 

av en festskrift till Einar Bagers I 00-årsdag. 

Ordföranden redovisade vidare vilka möjligheter 

de testamentariska fonderna: Folke Malmberg och 

Birgit Slangerup-Malmbergs fond samt Leif 

Ljungbergs fond innebär för föreningen att dela ut 

stipendier med avsikt att stimulera den kultur

historiska och historiska forskningen inom vår 

region. 

Efter årsmötesförhandlingarna presenterade 

forskarassistenten Lars Olsson, Historiska institu

tionen , Lund tillsammans med sina forskarstude

rande Lars Berggren och Lars Edgren forskar

projektet "Arbetarhistoria i Malmö". De tre 

anförandena hade titlarna , "Hantverkarna 

1800-talets Malmö", "Barnarbetet (i tobaks

industrin)" och "Kockums företagshistoria". 

Efter föredragen samlades 39 medlemmar till 

samkväm på restaurang Vega. 

Styrelsen 
Under året har styrelsen sammanträtt tre gånger, 

den 18 mars , den 29 september och den 26 

november. 

Styrelsen har under året haft följande samman

sättning: 

Professorn Kjell Å Modeer, ordförande, 

direktören John Hain , vice ordförande och kassa

förvaltare , 

arkitekten SAR Bengt Berggren, sekreterare, 

museichefen Bengt Salomonsson och 

fil.kand. Elsebeth Bager med 

lektorn Hans Ersgård och 

stadsarkivarien Birgit Arfwidsson Bäck som supp

leanter. 

Utflykter, föredrag m.m. 
Lördagen den 29 april företog föreningen en 

stadsvandring på Kockumsområdet. Leif Görans

son, Kockums guidade och berättade varvshisto

ria under rundvandringen. Efter rundvandringen 

samlades man till kaffe på Sjömansgården. Cirka 

50 medlemmar deltog i arrangemanget. 

Den traditionella vårutfärden ägde rum Kristi 

Himmelsfärdsdag torsdagen den 28 maj och gick 

till nordvästra Skåne. Två abonnerade bussar med 

Elsebeth Bager, Bengt Berggren, Kjell Å Modeer 

och Bengt Salomonsson som färdledare förde 85 

deltagare till Marinmuseet i Råå som första 

anhalt. Museiföreningens ordförande Erik Björk 

informerade. Därefter gick resan till Kulla Gun

narstorp. Byggnaderna besågs exteriört varefter en 

promenad företogs genom parken. 

Via Kullaberg och Kullens fyr an lände säll 

skapet sedan till Mölle där lunch severades på 

Hotell Kullaberg. Under lunchen berättade 
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museichefen Bengt Salomonsson om de säregna 

grottorna utmed kusten mellan Kullen och Arild . 

Efter lunchen fortsatte resan till Brunnby kyrka 

som visades av kyrkoherde Einar Annefors. 

Kyrkobesöket avslutades med en kort konsert på 

kyrkorgeln av kantor Barbro Schoug. 

Från Brunnby gick färden till Himmelstorps 

hembygdsgård och domarring. Hembygdsgården 

och dess samlingar besågs och kaffe serverades. 

Före återresan till Malmö gjordes ett besök på 

Vegeholms Slott. Civilekonomen och lantmästa

ren Stefan von Geijer berättade om slottets histo

ria och guidade i slottsparken . 

Malmö fornminnesförenings höstutfärd arrange

rades lördagen den 3 oktober. 92 medlemmar 

fördes med två abonnerade bussar via Lantbruks

museet i Alnarp, som visades av sekreteraren i 

museiföreningen , lantmästaren Lennart Brostedt, 

till Habo fritidsgård . Under kaffet som serverades 

kåserade Bjarke Berggren-Clausen om Habo 

Ljung och dess historia. 

Resan fortsatte sedan till Bjärreds gamla tegel

bruk, som visades av förste museiintendenten 

Carl Gustav Lekholm och avslutades på Ruin

museet i Lund vilket visades av stadsantikvarien 

Claes Wahlöö. 

Under tre onsdagskvällar, den 7 oktober samt 

den 4 och 18 november hölls en serie temaföre

läsningar på Malmö stadsarkiv. 

Stadsarkivarien Birgit Arfwidsson Bäck före

läste över ämnet "Vad kan stadsarkivets skatte

material berätta om malmöborna", arkivarie 

Anna Svensson över titel "Okänd mor" - "okänd 

far" och amanuens Lars Jörwall över ämnet 

" Reseskildringar i Malmö stadsarkiv". 

Efter föreläsningarna studerade deltagarna de 

Museer. Ett hundratal medlemmar deltog i vis

ningen. 

Den 22 oktober hade Vemmenhögs härads 

fornminnes- och hembygdsförening kallat repre

sentanter från hembygdsföreningarna inom krets 4 

av Skånes Hembygdsförbund till en samman

komst på Svaneholms Slott. Bland föredrags

hållarna var lektor Hans Ersgård från Malmö 

fornminnesförening som höll ett anförande om 

Malmö stads befolkningsutveckling. Ett 40-tal 

medlemmar från de olika föreningarna hade mött 

upp. 

Föreningen deltog söndagen den 6 december i 

Malmö museers arrangemang "Jul på slottet" 

med ett stånd för försäljning av föreningens alster 

och för information om föreningens verksamhet. 

Publiceringsverksamheten 
Malmö fornminnesförenings tidskrift Elbogen, 

årgång 17 har utkommit med fyra nummer, num

mer I den 8 april 1987 , nummer 2 den 11 maj 

1987, nummer 3 den 22 september 1987 och 

nummer 4 den 30 november 1987. 

Ordföranden har varit ansvarig utgivare och 

som redaktion har ordföranden, Bengt Salomons

son och sekreteraren tjänstgjort. 

Under året har arbetet med föreningens projekt 

"Festskrift till Einar Bager till hans I 00-årsdag" 

pågått. 

Nummer 1 av tidskriften Elbogen tillägnades 

Einar Bager som en hyllning på hans 100-årsdag. 

Under året har bibliografin över Malmö forn

minnesförenings skrifter utgetts. Bibliotekarien 

Per Andersson har sammanställt bibliografin. 

Medlemsantal 
inför föredragen speciellt arrangerade mindre Under å ret har föreningens medlemsantal utgjorts 

utställningar med material i anslutning till kväl

lens tema. 

Lördagen den 17 oktober anordnade föreningen 

en specialvisning för sina medlemmar av den då 

pågående etruskiska utställningen på Malmö 
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av fyra hedersledamöter, två ständiga medlemmar 

och 1080 betalande medlemmar samt 147 famil

jemedlemmar. 

Medlemsantalet har ökat med 24 sedan före

gående år. 



Under året har 62 nytillträdande medlemmar Leif Ljungbergs stiftelse 
registrerats och 48 fullbetalande medlemmar av- Under året har bidrag till Malmö fornminnes-

förts ur medlemsregistret. förening utdelats med 50.000:- kronor. 

Kapitalbehållningen uppgick enligt balans

räkningen per den 31 december 1987 till 

Resestipendium 585.182:- kronor. 

Bibliotekarien Per Andersson har tilldelats ett Föreningens balanskonto per den 31 december 

resestipendium på 2.500:- kronor för sitt stor- 1987 utgjorde: 

artade arbete med sammanställningen av Malmö 

fornminnesförenings bibliografi. 

Folke Malmbergs och 
Birgit Slangerup-Malmbergs fond 
Malmö fornminnesförenings styrelse har i augusti 

månad genom sitt arbetsutskott utsett Ingegerd 

Wedin, Lund och Rickard Bengtsson, Malmö till 

årets stipendiater. 

Under oktober månad ledigförklarades ytter

ligare ett forskningsstipendium till vilket arbets

utskottet utsåg Lars Berggren och Mats Greiff 

som stipendiater. 

lngegerd Wedins arbete avser "En läkesläkts 

historia" och berör Malmö under tiden 

1800-1850. lngegerd Wedin forskar vid avdelning-

en för medicinens historia , Lunds Universitet. 

Tillgångar 
Bank och kassa 

Aktier 

729 Asea 

1260 Sv Handelsbanken 

30 I Cardo Inv. AB 

1550 SE-Banken 

3000 Skandia 

660 Skandia Int. 

830 Custos. 

500 Öresund 

Malmbergska Fonden 

Sesam Aktiefond 

SE-Bankens Räntefond 

Bank 

6.818 

7.648 

3.681 

32 .829 

5.338 

29.700 

5.636 

50.775 

367 .745 

367.950 

162 .719 

Rickard Bengtssons arbete avser fortsatt forsk- Skulder 
ning kring malmötullens historia. 

Stipendiesummorna uppgick till 20.000 kronor 

vardera. 

Lars Berggrens och Mats Greiffs arbete avser 

studier av i vilken mån ändrade arbetsplats- och 

bostadsförhållanden har påverkat i livslängd och 

dödsorsaker och innebär praktiskt att död- och 

begravningsböckerna intensivbearbetas för vissa 

år. 

Forskningsstipendiet uppgick till 20.000:- kro

nor och fördelades lika mellan stipendiaterna. 

Berghska Fonden I och Il 

Leif Ljungbergs Fond 

Anna Lisa o Sven Eric Lundgrens 

fond 

Emil o Iris Schelins Fond 

Elisabeth Berntsons Fond 

Einar Bagers 90 års Fond 

Reserverat för Elbogen 1987 

Kapitalbehållning 

Malmbergska Fonden 

86.130 

142.425 

898.414 

1.126 .969 

19.550 

7. 125 

18.800 

9.650 

7.250 

13.525 

60.000 

92.655 

898.414 

1.126.969 
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Utdrag ur Malmö fomminnesforenings 
matrikel november 1988 

Heders ledamöter: 
Andersson , Helge, skriftställare 
Bager, Einar, fil. doktor, konstnär 
Bergh, Brita, fru 
Munck af Rosenschöld, Thomas, f.d. borgmästare 

Årligen betalande medlemmar, vilka inträll under år 1988 

Ahlström, Solveig Hjort , Guni lla 
Almström, Bo Arne Hulthen, Ulla 
Andersson , Siv Håstadius, Birger 
Andersson, Tommy Håstadius, Ulla 
Andersson Åke 

Jacobsson, Gunnar 
Bergfors, Mona Johansson , Berndt 
Berglund, Vivi 
Björklund, Ralph Kalmar Stadsbibliotek 
Blomstergren, Ingemar Klemedsson , Allan 
Blomstergren, Ingrid Klemedsson, Inga-Lisa 
Blomstergren, Lage 
Bri hmer, Birgitta Laurin , Mary-Ann 

Lennartsson, Eva-Lisa 
Clarberg, Anders Levin , Erik 

Lindner, Bo 
Dah lgren , Sune Lindskog, Britt 
Dovertie, Herta Ljungberg, T homas 

Lundberg, Brita 
Ek, Lennart Löfquist, Thomas 
Ekholm, Harriet Löwenhielm, Carl 

Falkman, Patrik Magnusson, Ingeborg 
Folkteatern Magnusson, Sixten 
Frennesson , Carl Gunnar Marl ing, Östen 

Moberg, Sixten 
Grönwall , Ann-Marie 
Grönwall , Ulf F:son Ni lsson, Rickard 

Hallmer, Gunnar Olsson, Bengt 
Harneman , Maj-Lis Olsson , Ingvar 

MALMÖ FORNMINNESFÖRENINGS STYRELSE: 
Ordferande: Kjell Å Modeer, professor 
V ordferande och kassafervaltare: John Hain, direktör 
Sekreterare: Bengt Berggren, arkitekt SAR 
Ledamöter: Bengt Salomonsson , ku lturchef, Elsebeth Bager, fil.kand 

Persson , Anette 
Persson, Ann-Marie 
Persson , Tommy 
Pettersson, Anna-Greta 
Pettersson, Hans C 
Pettersson, John 
Pihl , Yngve 

Rasmusson, Arth ur 
Rey-Andersson , Karin 
Richard, Christina 
Roth , Eva 
Rylander, Klas 

Schoeppenthan , Hertha 
Sjöstrand, Ruth 
Sjöstrand, Sune 
Söderstjerna, Jonny 

T hernström, Gunnar 

Wahlund, Kurt 
Welander, Marta 
Wickström, Ann-Kristin 
Wickström, Gunnar 
Wickström, Kerstin 
Wärnersson , Jan 

. Åkerström, Britt 
Åkerström, Gösta 

Suppleanter: Hans Ersgård, lektor, Birgit Arfwidsson-Bäck, stadsarkivarie, Hans Janstad, redaktör, Idoff Nyberg, 
speciallärare. 
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