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Casino 
Kagefbanor, politik och stumfilm... 

AV CHRISTIAN KINDBLAD 
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CASINO 

Forord 
Casinotradgarden i Malmo ar markligt bortglomd. Under mer an trettio ar forekom 
dar en mangd aktiviteter som kafe- och restaurangrorelse, religiosa och politiska fore-
drag, lasrum mm. Jamfort med liknande nojeslokaler som Davidshall, Mon Bijou 
och Fredriksberg, ar det tyst om Casino. I memoar- och minneslitteraturen gloms 
tradgarden ofta bort helt och hallet. 

Jag stotte for forsta gingen pa Casino i samband med mitt intresse for film. I 
tradgarden har ett stort antal stumfilmer spelats in. Senare dok namnet upp igen 
da jag letade efter gamla malmofotografer och an en gang a jag laste om Malmos 
arbetarhistoria. 

Nar jag bestamde mig for att skriva om tomtens utveckling fran privat tradgard 
till nutida urban bebyggelse, anade jag inte hur svart det skulle visa sig vara att hitta 
material. Det bleu till att ga igenom bokhyllornas mangfald sida for sida och vaska 
fram de fa omnamnanden, ofta i bisatser, som fanns. Poliskammarens protokoll, for-
sakringsbrev, kartor och bouppteckningar har anvants for att fa lite kott pa benen. 

Ritningar pa husen finns, men inga bilder, varken pa hus eller tradgard fran 
1800-talet och endast nagra ra bilder fran 1900-talets borjan, dar man mer anar an 
ser Casinohusen. 

Denna uppsats skrevs ursprungligen for kursen »Stadens Historiao vid Malmo 
Hogskola vasen 2006. Handledare var Hans Wallengren och Roger Johansson. 

Jag tackar den hjalpsamma personalen pa Malmo stads olika arkiv: Staffan 
Gudmundsson pa Stadsarkivet, bibliotekarie Bo Gentili pa Malmo Stadsbibliotek, 
intendent Ludovik Dobrik pa Malmo museum, Ragnar Olsson pa Stadsbyggnads-
kontoret och Christer Melin pa Sydsvenskans arkiv. Tack ocksa till arkitekt Holger 
M. Lundquist, redaktor Jan Svard, Sven-Ake Dahlberg och Stefan Lennros, for 
kommentarer, fakta och uppmuntran. 

Har du minnen, kommentarer eller bilder fran Casinotomten och dess olika 
verksamheter, sa kontakta mig garna: christian.kindblad@telia.com  

Malmo den 1 september 2006 
Christian Kindblad 
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CASINO 

Satellitbild av MangeIn, Davidshallsgatan och Sara Fiirstadsgatan med Casinotomten fiyin 
Georg Gustafisons karta 1871 inlagd. Se riven sidan 10. 
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CASINO 

Inledning 
I borjan av 1800-talets lat stadskomminister Carl Gottfrid Korner anlagga en storre 
tradgard pa sin tomt i kvarteret Bjornen vid Sodra Forstadsgatan. Tradgarden strackte 
sig fran huvudgatan ner i kvarteret mot Karleksgranden och Kockums sommarstalle 
Holmen. 

Sedan dess har omradet urbaniserats och forandrats i flera omgangar. Nar Sodra 
Forstadsgatan over& fran landsvag till stadsgata gar inte att faststalla. Karleksgranden 
gick arida fram till 1920-talet i en boj fran Sodra Forstadsgatan till Ronneholmsvagen. 
Bakom Casino sammanfoll den med nuvarande Jorgen Ankersgatan. Med anlag-
gandet av Davidshallsgatan delades kvarteret Bjornen i tva delar. Detta innebar att 
den gamla Casinotradgarden nu aven tacker delar av kvarteret Grabjornen pa andra 
sidan Davidshallsgatan dar restaurang Sir Tobys ligger. 

Sodra Forstadsgatan Pan Triangeln norrut. Casinohusen inringade. Foto cirka 1915. 

Sodra Forstadsgatan är tillsammans med Ostra Forstadsgatan Malmos aldsta till-
fartsled. Dess historia gar djupt ner i medeltiden da den var en lank mellan det gamla 
Ovre Malmo och det nyare Nedre Malmo vid havet. Ovre Malmo har hittills inte 
patraffats, men tros ligga gomt nagonstans mellan Triangeln och Pildammarna. 

Vid Triangeln samlades vagarna fran Trelleborg och Ystad fran soder, fran Lim-
hamn i vaster och fran Varnhem i Oster langs Foreningsgatan, till en knutpunkt som 
bor ha varit en livlig plats i alla tider. Hit kom Soderslatts bonder med sina varor 
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och kopman och hantverkare fran kontinenten. Senare kom aven de overflodiga 
lantarbetarna fran Soderslatt som skulle komma att utgora grunden for Malin& 
arbetarklass. Alla drogs de till storstaden Malmo och alla kom de langs landsvagarna 
in mot forstaderna. 

Manga kom inte langre an sa. Ett enklare arbete pa Kockums mekaniska verkstad 
eller flagon annan fabrik har i forstaden och en billig bostad hos nagon hantverkare 
pa Lugnet blev ofta den forsta kontakten med storstaden Malmo under 1800-talets 
senare del. 

Detta var large en utkant av staden. Magistratens ledamoter och manga andra 
borgare, byggde under 1800-talets forsta del sina sommarvillor vaster om &Ara 
Forstadsgatan och langs Ronneholmsvagen. Har samsades deras sommarstallen med 
aldre kvarliggande gardar som Pilstorp och Tarningholm. 

Under 1800-talets gang trangde staden pa, tomterna blev for vardefulla for att 
bara anvandas till sommarnoje. Den forsta att inse hur omradet kunde forranta sig 
battre som industrimark var Frans Henrik Kockum. Han kopte ett stort omrade 
som strackte sig fran nuvarande Regementsgatan och ner mot Ronneholmsvagen. 
Vid sitt sommarstalle Holmen, byggde han har med borjan 1840, det gjuteri som sa 
smaningom skulle utvecklas till Kockums mekaniska verkstad och vary. Det var en 
stor investering och en chanstagning. 

Triidgarden 
Under 1850-talet omvandlades en av Holmens granntomter till en offentlig tradgard 
med servering. Casino, som den kom att kallas, lag val placerad for bland annat 
Kockumsarbetarna, mitt emellan arbetsplatsen och hemmet. Da hemmet ofta var 
ett litet, kallt och foga bekvamt utrymme, kanske pa en vind eller mot en mork 
bakgard som delades med Hera arbetskamrater, sa blev stallen som Casino oaser att 
andas ut i. 

Christian Gustav Korner som genom ary nu blivit agare till tomten, hade borjat 
sin yrkesbana som bodgosse och avancerat till bokhallare innan han under 1860-70-
talet bytte titel med fa ars mellanrum: vardshusidkare, handlande, restaurangagent, 
kommissionshandlande och handelsresande. 

Pa Casino fanns kafe- och restaurangrorelse. Under ken utbyggt med kagelbanor 
och dansbana. Detta kunde kanske arida, trots sin relativa torftighet, ses som lyx for 
den enkla arbetaren. Men Casino hade mycket att erbjuda. Har fanns en lasesal med 
tidningar och tidskrifter dar man aven serverade 61 och smorgasar. Dessutom fanns 
en storre samlingssal som kunde rymma omkring 400 personer. Har kunde man 
lyssna pa foredrag, politisk agitation, medverka i frikyrkomoten och aven uppleva 
teater, lyssna pa musik med mera. (Uhlen 1949 och Olen 1966) 
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. ---- 

Karta over Malmo av Georg Gustafison 1871, beskuren och fiirglagd. Langst ner i 
hogerhornet sticker Triangeln upp. Casinotomten inringad. 
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Casinos tid som nojesetablissemang ebbade ut mot 1880-talets slut. De sista aren 
hyrdes det ut till diverse resande sallskap. Efter flera agarbyten koptes tomten 1897 
av firma Mayer Zadig som bade en teknisk fabrik pa Stora Nygatan. Dar tillverkades 
bland annat tvattmedel, tval och parfym. Husen byggdes om och Zadigs butiksfilial 
kom att dominera lokalerna mot gatan under minga ar framover. Men det fanns 
plats for ytterligare ett antal butiker och i de nya lokalerna drog nu handeln in med 
kladesbutiker, speceri- och kemikalieaffarer mm. Vid sekelskiftet 1900 byggdes en 
fotoatelje, en fabrikslokal och en verkstad pa garden och dessutom bostader pa andra 
vaningen mot gatan. (Sta,dsbyggnatiskontoret). 

Med delningen av tomten pa 1920-talet, di Davidshallsgatan drogs fram, kom 
aven de bakre regionerna av den djupa tomten fram i ljuset. Har byggdes under 
1930-talet tva femvanings hyreshus. 

Samtidigt som dessa fastigheter planerades, byggdes storre delen av garden Over. 
Dar skapades da, forutom en storre fabrikslokal, aven en biograf som fick namnet 
Gota. 

Idag ar de tva husen narmast Triangeln uthyrda till butiker. De ingar tillsammans 
med ytterligare tva hus — kraftigt ombyggda — i en sammanhangande rad av inter-
nationella markesbutiker. Huvudbyggnaden narmast Holmgangen har under 2006 
byggts om. Restaurang Pizza Hut har f'att maka pa sig och har nu mindre lokaler an 
tidigare. Resten av husets nedervaning, inklusive den gamla biograflokalen har delats 
upp i tre butiker. Pa andra vaningen kommer det ater att bli bostader. 

Syfte 
Jag kommer att folja Casinotomten i kartor, protokoll och kalendrar och beskriva 
tomten med byggnader, verksamheter, manniskor och handelser som format den 
fran en lantlig tradgard till nuvarande stadsbebyggelse. 

Avgriinsning 
Tidsmassigt frIn cirka 1850 till 1970. Att avgransa sjalva tomten visade sig vara 
svarare. Tomten har delats och andrats genom aren pa ett sadant satt att aven Stads-
byggnadskontoret gar bet pa att identifiera den idag. Genom att skanna in kartor 
och lagga ihop dem i datorn har jag dock fatt fram vilket omrade ursprungstomten 
tacker. Se flygbild pa sidan 7. 

Nojesliv 
Nojeslivet i Malmo under 1800-talet bestod framst av krogar med varieteupptra-
danden. Dessa var narmast aysedda for en manlig publik. Familjeunderhallning 
fanns dock i form av restaurangtradgardar som Stadt Hamburg, Altona, Mon Bijou, 
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Davidshallsgatan kring 1930. Planken ph' bdda sidor av gatan visar hur Casinotomten delades 
av den nya gatudragningen. Mitt i bildgar Holmgatan ner till vanster. Bild: Sven-Ake Dahlbergs 
arkiv. 

Nagra ar senare, 1883, har aven Variete-Teatern tillkommit. I ovrigt fortsatter 
baler, fester och musiksoareer att vara vanliga. Detta ar visas ocksa ett panorama 
upp i en gard pa Master Johansgatan och pa Rorsjomarken forevisades i ett talt ett 
mekaniskt vaxkabinett. (Poliskammaren). 

Det fanns aven mer udda tillstallningar som »fiirevisandet av trenne Amerikanska 
indianer i tradgarden pa Davidshall«. Har visades aven »Europas storsta Dame — drott-
ning over alla Jiittinnoro, apteater, dar aporna upptradde pa dresserade ukrainska 
stapphastar, en kautschukman och ett »vidunderbarno, en »bOrnmanniskao och 
»Verldens allra minsta och mest bedarande Dverg, den verkli ge Amiral Piccolemini«. 
Bade pa Davidshall och pa flera andra nojesstallen fanns ocksa sa kallad Harpluft. 
Det var, enligt datida matt, lattkladda darner som deklamerade eller sjong sma-
fracka visor och sedan gick runt med haven for att fa en slant. De var inspirerade 
av Bakkesangerinnorna som har en ling tradition pa nojesfaltet Bakken norr om 
Kopenhamn. (Nilsson 1929). Landshovding Adlercreutz forbjad denna forma av 
»liigre underkillning« 1875. (Bringmark 1962). 

Att det gar att hitta material fran Poliskammaren beror pa att det kravdes tillstand 
for alla tillstallningar som kunde tankas behova ordningsvakt. Detta bestods av polisen 
men betalades tillsammans med en slags nojesskatt av arrangoren. 
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Utdrag ur »Instruktion for Polisbefal i Malmo 1842«: 
13. Hafva tillsyn, att Kallare, Traktorssallen, Krogar, afvensom Spisqvarter for gemen-
skapen of Garnizonen eller andre hitkommenderade troupper icke Was oppna pa de 
i Fo7fattningarne Pbjudne tider och att icke derstiides olofligt spel och dobbelftrofvas 
eller slagsnal, buller och oljudfbrorsakas. (Malmopolisen 1974). 

Casino 
Kafetradgardens tidigare historia kommer framst att kunna beskrivas indirekt. Detta 
pa grund av att nagot sammanhangande material inte finns tillgangligt. De uppgifter 
som finns i historiska oversikter, tidningsartiklar, memoarer och facklitteratur far till 
stor del betraktas som sekundara. Samma korta texter upprepas om och om igen. 

Da nojeslivet och naringsstallen i Malmo beskrivs, gloms Casinotradgarden ofta 
bort. Jag har dad& i det foregaende beskrivit tradgardens funktion utifran liknande 
verksamheter. 

»Kasinotrddgarden, som var belagen mellan Sara Forstadsgatan och nuvarande Davids-
hallsgatan, gransade i vaster mot den park, som omgav Kockums sommarstalle Holmen, 
det var ettforlustelsestalle med servering, bl.a i triidge7rden, av 64 mat, kaffe, o.s.v. och 
som dart& stade tillforfogande en danslokal, tva kagelbanor samt — sannolikt i huset 
mot Sara forstadsgatan, del n:r 25, nu n:r 23 — rum for resande och lokaler for mindre 
festliga 	 (Uhlen, 1949). 

Texten ovan dr faktiskt den langsta och utforligaste beskrivningen av Casino som 
gar att finna. Nagra andra kallor kompletterar dock bilden; det gOrs tillbyggnader 
pa tomten 1864, paviljong, kagelbana med mera tillkommer 1875 (Stadsbyggnads-
kontoret, kv. Bjornen, tomt xvii). Dessutom finns en uppgift att stora salen rymde 
ca 400 personer (Olen 1966). Genom Poliskammarens protokoll far vi veta att har 
fanns flera samlingslokaler: of Andersson har hyrt ut tradgarden i 8 dagar Ain den 
10 mars till zigenarsalickapet Johan Demeter, men mot de villkor, att deforeningar som 
har hyrda salar, har fritt tilltrade 

Johan Demeters sallskap kom fran Ungern och utforde »Nationaldanser i natio-
nalkostymer mm.« mot en entre av 25 ore. 

Det forsta omnamnandet jag funnit av Casino dr en annons i Malmo 1Vya Allehanda 
fran 1856 och tradgarden bor ha haft sin sista sasong 1887 di tidningen Arbetets 
grundande i tradgarden samtidigt markerar slutpunkten for Casino. 

Casino var ocksa utskankningsstalle med tillstand fran Magistraten redan under 
1850-talet och senare av Malmo SpriOrsaljnings AB. Detta bolag hade f'att »hela 
spirituosafiirsaljningen i staden at sig ofterlaten...«. Utskankningsforestandare pa 
Casino var under 1870- och 80-talen vardshusvarden Olof Palsson. 1886 finns 
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Casino med pa listan over utskankningstillstand, men inte 1888. (Adresskalendern 
och Magistraten, Allmanna protokoll).  

Alltsa har mer an trettio ar av nojesliv inte gett mer avtryck i litteraturen och arkiven 
an vad som ryms ovan. Jo, en sak till minner om tradgarden, namligen Kasinogatan 
som fick sitt namn 1879 och mynnar mitt emot gamla Casino. (Bender 1999). 

Tidiga annonser for Casino i Malmo Nya Allehanda. 
i. aD IM 

otifi@ utftSreg i 	ofitio,ZrtlbgarOcrt 
rdntagen ben 12 tinniii 11. 6 e. en. of Oar fOrtagbe 
3nfanteri anufit•forpg. lintrien bita1i6 ince 4 6. ble. 
I01a1m6 b. IS Tqal 1856. 	L. 63. corner. 

Thealern i Mina. 
Mandagan den 42 AN eller Aunandag Pingst eves 

en stor Representation, i 3 afdelningar, med Oera Mr- 

Forsta annonsen lordagen den 10 maj 1856 

(rein Iftipenhamns Casino. 

PANORAMA A Casino. 
I deg Onsdag den 11 Irani och Mande dagar frin 

kl. 4 c. m. forevisar F. RUST ii Casino en stor Optisk 
Panorama och Chinesisk Transparent 

Lordagen den 11 juni 1856 

gammal. 

Casino-TradgArden 
girrer semi Vederbdrligt tillstfind 

F. RUST med Familj 
frau Berlin 

hearje dog (ran hi. 6 till 11 efbn. 
Mimikaliska aftonunderhAllningne, 

al Mljando innohill: 
1, °overture till Tankrod at Rossini. 
1. Robert, Tysk Sang. 
3. Vain at Loaner. 
4. .Serenad, &mask Sing. 
5. imelt at Norma. 
6. Nor,k Students:mg. 
1. Polka-Mazurka, 
8. Nvekon, Svensk Slog. 
9. Den gamle Vain, Mask Sing, 
10. Lucretia Borgia, 

lemle flora andra Mastic- och Shgstycken. 
Malmti i Maj 4856. 

Lordagen den 24 maj 1856 

I boken Nagelapan finns en ritning av byggnadernas lage under 1880-talet med 
beskrivning av dess funktioner. Kartan ar troligen gjord efter ett brandforsakrings-
protokoll. 

Under alla ar hyrdes lokaler och tomt ut till olika ambulerade verksamheter. Den 27 
februari 1888 =hiller till exempel A.J. Pilkrans fran Stockholm »om att under loppet 
av februari monad till allmant begagnande uppstalla en karusell a Kasinotradgarden 
Soder har i staden«. Poliskammaren antecknar »Ej langre an till 9 e. m. lordag, sondag 
och mandag. Tillracklig belysning a ingang och tradgard. Tod polisbeOnter avlonas«. 

Aven efter det att Casino som permanent nojesetablissemang lades ner 1887, 
hyrdes tomten tillfalligt ut till resande tivolin och andra jippon. 

Min tolkning av att Casino inte lamnat fler spar efter sig i litteraturen, ar att detta 
var arbetarnas enkla nojesstalle, som tycks ha haft en lag profil och inte dragit till 
sig den kundkrets som pa sin alders host skulle finna anledning att publicera sina 
memoarer. 
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Namnet Casino 
Nojesstallen, som restauranger och biografer, tar ofta namn frail varandra eller fran 
kanda personer eller platser. Pa detta satt okar agaren rorelsens renomme genom 
att snylta pa redan kanda foreteelser. Genom att till exempel kalla en biograf for 
Alhambra, Rio eller Alcazar ger agaren dessa en air av mystik. Moulin Rouge i Paris 
blev biografen Roe& Kvarn i Stockholm. Savoy Hotell i London fick sin namne i 
Malmo. Tivoli utanfor Rom gav namn at Tivoli i Kopenhamn och at Malmo Tivoli 
vid Mollevangen. Fredriks b erg pa Ostra Forstadsgatan tog sitt namn &An andra sidan 
Oresund, dar Frederiksberg ligger, omgivet av Kopenhamns stad. Frederiksberg var 
— och ar — kant for sina restauranger, teatrar och utvardshus. 

Kasinogatan 
Kv.19 a Laren 

Aven van Casino tog sannolikt sitt namn narmast frail Kopenhamn, dar en teater-
lokal med detta namn blev Lind for ett antal politiska moten under krigsket 1848. 
I Nordisk Familjebok finns uppslagsordet Kasinonzoten om dessa sammankomster 
som glide Schleswigs stallning till Danmark och Holstein. Da den svenska rege-
ringen, hela hovet och stora militartrupper var samlade i Malmo denna sommar pa 
grund av krigen, spreds teaterns namn aven i Malmo, bland annat genom tidningen 
Sniillposten som grundades samma Ir. Kasinot i Monte Carlo, oppnade 14 december 
1856 men det finns annonser for »van« Casino redan i maj samma 

Jag har genomgaende stavat Casino med C aven om stavningen har varierat genom 
ken. I citat har dock ursprungsstavningen behallits. 
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Casinotomten cirka 1880. Ur Nagelapan 1984. Beskuren. 1. Boningshus, 2. Avtriideshus, 4. 
Packhus, 8. Bryggeri, 9. Bageri, 11. Restaurang och kagelbana. 
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Har harfitograf Roikjer stuckit ut kameran fain overvaningen i Casinohuset och fangatgatubilden 
vid Sodra Forstadsgatan omkring 1900. Foto: Malmo Museum. 

Forsta &igen ordet "casino" antraffades i svenska spriket i betydelsen "hus for 
sallskapligt umgange" och "spelhus"var 1845. Ordet kommer fran italienska casino 
"litet hus", (Hellquist 1980). For Casino i Malmo är det framst »hus for sallskapligt 
umgiinge« som passar in. Forst med det statliga Casino Cosmopol i Kungsparken har 
betydelsen »spelhus« blivit aktuell i var stad. 

Agitatorer och fackforeningar 
Det dr framst via arbetarrorelsen som Casino lamnat spar efter sig i litteraturen. I 
dagspressen reklameras for fackforeningsmoten och historiken berattar om viktiga 
moten pa Casino. Jag Or har nagra nedslag kring stone handelser i Malmos arbe-
tarhistoria som utspelat sig pi Casino. 

Arbetarrorelsen var inte alltid valkommen i det borgerliga Malmos festlokaler. SI 
Lange August Palm MI foredrag av typen »Wzclvilja Socialismen« gick det bra, men 
nar han anslot sig till ett parti och alltsa blev agitator, da akte han ut — ibland rent 
bokstavligt. I Malmo fanns dock flera lokaler som stod oppna for blandade tillstall- 
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ningar, Almbackens bryggeri vid Foreningsgatan bade en tradgardsservering och 
en samlingssal. Pa Stora Tradgardsgatan 4 lag Novilla och i Godtemplarnas lokaler 
pa Lilla Kvarngatan 5 och Majorsgatan 19 fanns ocksa lampliga lokaler. Alla dessa 
anvandes flitigt av fackforeningsrorelsen. (Uhlen 1949 med flera). 

Folkviljan 
August Palm startade 1883 Folkviljan, den forsta socialistiska arbetartidningen i 
Malmo (forutom fyra nummer av tidningen Socialisten som dock skrevs och trycktes 
i Kopenhamn). Nar Folkviljan fick problem med ekonomin, saldes tidningen till 
Skandinaviska tobaksarbetarforbundet 1884. August Palm skotte hela ruljangsen. Han 
var bade redaktor, annonsackvisitor och redigerare, vilket nar tidningen fortsatte att 
ga med %dust, lades honom till last. Det ansags vara lite si och sa med redovisningen 
fran forsaljningsombuden. Palm berattar i sina memoarer: 

)>Aru insinuerade man utan vidare, att jag hade skojat forbundet. Att man gjorde mig 
ansvarig, ddrtill kan jag inte finna flagon annan orsak an att jag hade stival expedition 
som redaktion i mitt hem — jag hade namligen uppldtit det ena av mina rum for detta 

Nog av, det blev en trakig historia. Vid ett offentligt mote i Kasino-triidgarden, diir 
fragan behandlades, beskyldes jag of de ofvannamnda tre personerna offentligt for att 
ha fbrskingrat medel, tillhorande Folkviljan (Palm 1905). 

En kommitte fick till uppgift att reda ut saken, men till det mote som samman-
kallades kom inte anklagarna. De vidholl dock sina beskyllningar och vagrade att 
aterta dem. Palm sag sig tvingad att vacka atal, bade for att rentva sig sjalv och for 
att tysta de ovriga tidningarnas skadegladje. Han vann malet och kunde lamna den 
obehagliga episoden bakom sig. 

Arbetets seiner 
Henrik Menander var till yrket korkskarare och hade pa sin gesallvandring runt om i 
Europa bland annat kommit i kontakt med socialismen i Frankrike. Har traffade han 
Eugene Pottier som skrivit texten till Internationalen 1871, tonsatt av Pierre Degeyter 
1888. Henrik Menander oversatte singtexten till svenska och den framfordes forsta 
gangen pa svenska i Malmo i maj 1902. 

Detta skedde dock inte pa Casino, men redan 1885 skrev han sangenArbetets thner 
som var en av de aldsta svenska arbetarsangerna. Melodin var Nils Mailers Vindarnas 
kor. Sangen kom till da Socialdemokratiska flireningen i Malmo skulle Ora en utfard 
till Kopenhamn pa inbjudan fran Foreningen socialismensfriimjande i Sverige. Det 
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Kockums mekaniska verkstad i borjan av 1870-talet. Tomten i fbrgrunden dr nuvarande kv. 
Bjornen. Ildr lag dd ritkontoret som senare blev bostad med namnet .Holmehuse. Efterhand 
bebyggdes delar av tomten med bland annat bostader for Kockums arbetare. Triiden i.Prgrunden 
markerar gransen till Casino. 

Fougstedts pillsvarufabrik pd 1920-talet. Fabriken lag i de hus som nu dr kiinda under namnet 
»Holmgangeno, norr om Casino. Kockums har flyttat men Davidshallsgatan dr dnnu inte fram-
dragen bakom fabriken. Ifirgrunden ser vi Casinotomten med gatuhuset. Det borde finnas fler 
hus pa tomten, men den detaljen har tecknaren inte lagt ner arbete pa. Detta iir faktiskt den enda 
bild som overhuvud taget visar ndgot av Casinotomten. (Nya AB Fougstedts Palsvarufabrik skall 
inte ftrviixlas med Fougstedts KZ/ides- Konfektions AB vid Stortorget). 
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lar ha varit August Palm som bestallde Arbetets saner, eftersom han ville ha en sang 
som vi kan sjunga nar vi gar revolutiono (Sviird 1992). Den sjongs for forsta gingen 

under overfarten. Vid aterkomsten pa kvallen sjongs den ater, for forsta gingen pa 
svensk mark, pa ett valbesokt mote i Casinotradgarden. Singen blev en stor succe 
och refererades i bade Skanska Afionbladet och Sydsvenska Dagbladet dagen darpa. 
»Det inte Palm och hans Folkviljan fiirmatt i erovringen av Sverige at socialismen, det 
gjorde Arbetets soner pa en dago kommenterar Jan Svard. (Sviird 1992). 

Bagargesaller 
Malmo bagerigesallarbetareforening startades pa Casino den 21 mars 1886 pa initiativ 
av bland andra gesallerna Hans Andersson, Olof Nilsson och Lundstrom. Alla blev 
sedermera bagarmastare. (Livsmedelsarbetarforbundet 1986). 

Tidningen Arbetet 
Axel Danielsson satt i Stockholm och vantrivdes, han kande sig inte uppskattad av 
ledningen for tidningen Socialdemokraten som han skrev for. Av August Palm fick 
han radet att aka ner till Malmo och starta en ny arbetartidning. 

Han anlande med angfartyget »Eoluso till Malmo den 4 juli 1887 i sallskap med 
tapetseraren Erik Nordman. I Malmo fanns da en sammanslutning av fackforeningar 
som kallades Centralkommitten. Danielsson kontaktade omedelbart denna med en 
fraga om man var villig att ordna ett mote dar Danielsson kunde fi halla ett foredrag 
Over amnet Pressen och arbetarna. Centralkommitten bifoll hans begaran och motet 
halls i Casinotradgarden den 12 juli. I sina memoarer beskriver Danielsson motet: 

oKring tribunen i Kasinotriidgarden stod en liten allvarsam skara samlad, nagra fa 
veteraner fran August Palms kamp och en handfull unga och nya. Med beklamt hjarta 
— truppen var ju sa liten! — framstalldes Prslaget om att uppratta en arbetartidning 
for sodra Sverige. Beslutet fattades. Utan ovationer eller hurrarop sade arbetarna sitt 
bestamda ja tillfiirslaget och darmed var saken avgjord«. 

Detta var alltsa starten pa tidningen Arbetet som utkom med sitt forsta nummer, 
kallat profimmmer, redan den 6 augusti samma ar. (Arbetet— minnesskrifi- 1937). 

Bibliotek och lasesal 
Om den socialistiska folkbildningsrorelsen kom underifran, ur arbetarnas egna led, 
sa var liberalismen i huvudsak en borgerlig rorelse som ville upplysa arbetarna sa att 
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saga fran ovan. Malmo forelasningsfOrening bildades 1882 av direktoren R. F. Berg. 
Styrelsen bestod av en larare, en fabrikor, en doktor och sa vidare. Det var tankt 
att foreningen skulle agna sig at rent folkbildande verksamhet for den kulturellt 
intresserade allmanheten. Forelasningarna halls i Malmo arbetarforenings lokaler 
pa Stadt Hamburgsgatan. 

Redan efter tva ar fick foreningen ocksa ett bibliotek. Det skanktes av grosshand-
landen Gottfrid Beijer och bestod till att borja med av 75 band. Dessa forvarades i 
forelasningslokalen. Ett par ar senare oppnade man ocksa ett lasrum pa Casino med 
tidningar och tidskrifter for arbetare. Lokalen lag ju lampligt till nara Lugnet och den 
folkrika sodra forstaden. Far fanns ocksa ett mindre antal backer, som dock inte fick 
lanas hem utan endast lasas pa plats. Pa Casino serverades samtidigt kaffe, te, mjolk 
och smorgasar. Alltsa ett bokkafe innan detta ord var patankt. Trangseln var stor 
och Mdern pa besokarna var lag, omkring 18-25 at Under tider da arbetslosheten 
var stor rackte lokalerna inte till och man flyttade ocksa efter en tid till lampligare 
lokaler pa Kaptensgatan 4. (Malmo Stads Historia del 4, sid. 59). 

I borjan pa 1900-talet hade forelasningsforeningens boksamling vuxit till 1700 
band och nar Malmo stad tillsatte en bibliotekskommitte 1902 kom denna fram 
till att Malmo forelasningsforening skulle fa fortroendet att inratta ett Stadsbibliotek. 
Namnet andrades nu till Malmo biblioteks- och fbrelasningsfbrening. Museiintendent 
Hans Emil Larsson utsags till bibliotekets chef och lokaler inreddes i sju rum pa 
hotell Tunneln. 1905 oppnade Stadsbiblioteket har sina portar. Lokalerna var tankta 
som ett provisorium, men blev kvar i fyrtio ar. Lasrummet pa Kaptensgatan beholls 
i manga ar framover. (Heintze 1946 och Nosslin 1946). 

Fralsningsarmen 
Ekumenik var inget for schartauanen och kyrkoherden Johan Henrik Hagglund i 
Caroli forsamling i Malmo. Nar Fralsningsarmen gay eld pa bade Casino och Novilla 
i Malmo 1885, sa gav det upphov till upprorda kanslor i vissa kyrkliga kretsar. Trots 
att Sverige i princip fick religionsfrihet 1858 sa aberopade Hagglund en kunglig 
forordning fran 1868 som stadgade >forbud for icke praster att offentli gen predika vid 
sammankomst, som kan arses leda till sondring i kyrkligt hiinseende och forakt for den 
allmanna gudsOnsten«. (Andersson 1975). 

Att ge eld innebar att man startade en ny forsamling i en stad och Malmo kom 
att bli den forsta forsamlingen i Skane. Fralsningsarmen kom till Stockholm 1882. 
I Danmark drojde det till 1887. For en gangs skull kom en riirelse till Malmo fran 
den Svenska huvudstaden och inte fran Kopenhamn. (www.fialsningsarmen.se) 

Vad var det da som var sa farligt och omstortande med Fralsningsarmens moten? 
Hagglund hade tillsammans med herrarna Bager och Reuterdahl fran kyrkoradet 
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besokt ett av Frgsningsarmens moten och chockats av vad han sag. Det gjorde pa 
honom »ett mycket sorgligt intryck och kunde icke betraktas som ett andaktstillfiille utan 
bade snarast likhet med en tillstallning vid en marknado och till raga pa allt >winger 
av fruntimmer, vilka siikte gora effekt pa ahorarna eller Iskadarna genom oupphorligt 
gestikulerande, ?Ligon annan verkan syntes icke harm) kunna eistadkommas On anstot 
och forargelse for varje sinne, som har nagon ansla for religionens helgd«. (Andersson 
1975). 

Inom Fralsningsarmen fick bade man och kvinnor predika, vilket bara det kunde 
chockera en kyrkans man under denna tid. Tillsammans med den glada musiken 
och den hoga stamningen i lokalen, blev det for mycket bade for delar av praster-
skapet och for pressen som forfasade sig. Motena stordes ofta av motstandare som 
gick dit enbart for att stgla till brak. Karen bestod ju ocksa av en »stdig« blandning 
av folk, bade hog och lag samlades hat Uniformen var till for att dolja skillnaden. I 
Fralsningsarmen var alla lika, aven om gradbeteckningarna gjorde vissa mer lika an 
andra. (www.fralsningsarmen.se). 

Nagra av stadens lararinnor hade besokt ett mote och blev dad& inkallade till 
forhor i skolradet. De blev allvarligt varnade. Ett par ledamoter ansag att de horde 
ayskedas! Fralsningsarmen och Hera andra frikyrkor hade dock kommit for att 
stanna. Kyrkoherde Hagglund, som sett ett tjugotal av sina forsamlingsmedlemmar 
ga ur stadskyrkan, overgav emellertid Malmo 1889. (Malmo stack historia del 4, sid 
55-56) 

Fotoateljeer 
Den forsta fotograf att besoka Malmo var den hollandska dagerrotypisten Sasse 
1843. Detta var fyra ar efter att fotografin uppfunnits i Frankrike. De forsta resande 
fotograferna visade upp sina arbeten mot en avgift men bara de battre bemedlade 
hade da rad att lata to sitt portratt. 

Med battre teknik, snabbare film och stone volymer sjonk ocksa priserna. De 
resande fotograferna ersattes av fasta ateljeer. Bilder i visitkorts- och kabinettformat 
slides dussinvis till laga pricer och blev en popular samlarvara. Det var inte bara 
slaktingar och vanner som hamnade i fotoalbumen, utan aven datida kandisar som 
kungligheter och skadespelare. ( Widerberg 1963). 

ter 1900 byggdes det en fotoatelje pa garden till Sodra Forstadsgatan 25a. I por-
ten mot gatan fanns skyldador med provbilder som gjorde god reklam for ateljens 
arbeten. 

Fotografen Camilla Roikjer (1845-1917) kallade sin firma Atelje Favorit och 
blev den forsta i en rad fotografer att anvanda lokalen pa Casino. Camilla Roikjer 
var fodd i Danmark liksom maken Carl Wilhelm Roikjer (1842-1902). Han var 
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Atelier oFavorito 	Foto Elina Ohlsson 	Photographie Rembrandt 

kunglig hovfotograf och satt i styrelsen for Svenska Fotografers Forbund. Roikjers 
huvudatelje lag pa Sodergatan. 

Elina Ohlsson overtog ateljen 1909, men redan 1912 dopte fotograf Alfred Gus-
tafsson om den till Photographie Rembrandt da han tog over hyreskontraktet. Fint 
skulle det vara. Gustafsson satsade aven pa en filial i Vellinge. 

Vellingefilialen lades ner da fotograferna Rosengren overtog verksamheten efter 
Gustafssons dod 1917. Rosengrens hade sedan Hera k en atelje i apoteket Lejonets hus 
vid Stortorget. Dar verkar tredje generationen Rosengren an i dag. Den stora ateljen 
skottes av Adolf Hjalmar Rosengren (1875-1959), medan hans fru och medfotograf 
Emma Rosengren (1881-1973) tog hand om ateljen pa Sodra Forstadsgatan. Den 
doptes nu om till Atelje Casino. (Rosengren, intervju) 

Elva ar senare blev det Salomon Erlichs tur att to Over som fotograf. Han beholl 
namnet och innehade ateljen till 1935 da den revs till forman for biografen Gota. 

Konkurrensen var stor, det fanns Hera ateljeer langs Sodra Forstadsgatan. Som 
granne i nummer 25 fanns Mimmi Malmquists fotoatelje »Mefa« och snett Over 
gatan i nummer 26 lag Cecilia Nelsons atelier, bara for att namna nagra. 

Stumfilmstid 
En nagot udda men unik verksamhet som kom att utspela sig pa Casinos Ord var 
inspelningen av ett stort antal stumfilmer. 

Det var Frans Lundberg (1851-1922), biografagare och import& av sjalvspelande 
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pianon, biografmaskiner och film, som under ken 1910-1912 producerade 22 
spelfilmer i Casinos tradgard. Lundberg maste ha varit en mangsysslare eftersom 
han aven agt en vavfabrik och sysslat med safttillverkning och vinforsaljning. Hans 
bouppteckning tar dessutom upp urmakeriverktyg, svary med mera. och en storre 
ursamling, bestaende av diverse fickur, bords- och golvklockor forsakrade till ett 
varde av 10.000 kr. 

Frans Lundberg agde Malmo Biografteater pa Sodra Tullgatan (senare biografen 
Metropol, nuvarande Akademibokhandeln), och Norrebro Biografteater i Kopenhamn. 
Till dessa behovdes ett standigt flode av filmer. Ett satt att forsakra sig om detta var 
att spela in filmerna sjalv. 

I Kristianstad hade Svensk Bio redan gjort Hera filmer, bland annat en inspelning 
av Vdrmlanningarna. Alltsa beslot Lundberg att Ora sin egen version av just detta 
lustspel! Harav forstar man att det inte kan ha inneburit nagra ooverstigliga kostnader 
att spela in en stumfilm, om det alltsa var billigare att Ora nytt an att forsoka hyra 
av andra. (Olsson 1988). 

Det var en blandning av danska och svenska skadespelare, ofta fran nagon mindre 
teater som Malmo Arbetarteater, lustigt nog aven fran Casinoteatern i Kopenhamn. 
Regissorer, fotografer och annan personal hyrdes in under langre eller kortare tid. 
Nagra var anstallda i flera ar. 

Professor Jan Olsson som skrivit en bok om dessa filminspelningar, deras bak-
grund, ska'despelare med mera, namner bara Casino pa ett par rader. Varfor filmerna 
spelades in just har, eller hur det tekniskt gick till med framkallning och redigering 
av filmerna redogor forfattaren tyvarr inte for. 

Mojligen kan familjen Roikjer vara en formedlande lank. C.W. Roikjer hade under 
ken 1898-1899 rest runt med »Edisons lefrande fotografiero och var alltsa val insatt 
i filmbranschen. (Liljenberg 2002). Han bor ha kant Frans Lundberg som bade var 
import& av filmutrustning och hyrde ut filmer. C.W. Roikjer dog visserligen 1902, 
men han hustru Camilla hade kvar Atelje Casino till 1908. Det ar inte omojligt att 
Lundberg hade varit dar pa besok och sett mojligheterna i den djupa tradgarden 
bakom ateljen. 

Vad vi vet at att har byggdes en plattform av brader och pa denna sattes kulis-
ser, antingen tva sattstycken som ett horn eller tre i form av ett rum med en oppen 
langsida. Vad som i ovrigt behOvdes var sol och lugnt vader. Det fick ju inte blasa sa 
att har och klader rorde sig omotiverat under inspelningen. 

Jan Olsson har identifierat 22 filmer som inspelade pa Casino. Till sin hjalp har 
han endast haft stillbilder fran tryckta program samt vissa tullsedlar dar transporter 
av material som skickats fram och tillbaka mellan Kopenhamn och Malmo noterats. 
Det melt ayslojande for var en film dr inspelad var en stor salongsmatta med ett 
karakteristiskt monster som aterkommer i film efter film! 
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Efter »Varmlandingarnav blev det framst melodramer som producerades som 
Massiisens offer, Anfortrodda medel, Champagneruset och Den svarte doktorn. Alla blev 
totalforbjudna i Sverige av den 1911 inrattade filmcensuren, kallad Statens biografi 
byra. Filmerna ansags forraande. Den svarte doktorn fick till och med anmarkningen 
»ovanligt vidrigt det 	(Olsson 1988). 

Programmet till »Varmliindingarnao. Frans Lundberg (1851-1922). 

Frans Lundberg fick anpassa sig. Titlarna later aven i fortsattningen som sapoperor 
men arida slank till exempel Rannsakningsdomaren, Med dolk och gift, Karlekens of 
fer, Den levande dode och Karlek gar blind forbi censurens vakande oga under 1911. 
De fiesta filmerna salde dock bra runt om i varlden dit den Svenska censuren inte 
nadde. 

Lundberg producerade inte bara spelfilmer, utan aven dokumentarer och natur-
filmer. Dessutom gjordes omkring 1910 nagra korta »Sjungande och talande leftande 
bilder< med hjalp av grammofonskivor. 

Under ar 1912 forlorade Lundberg »bevillningeno, alltsa tillstandet, att driva sin 
biograf i Kopenhamn och han salde da samtidigt biografen i Malmo. Det fanns alltsa 
ingen vidare anledning for honom att producera nya spelfilmer. Aret darpa salde han 
ut sina gamla filmer och armed var Casinos tid som Malmos Hollywood slut. Inte 
en enda filmruta har bevarats till idag fran dessa filmer. (Olsson 1988). 

I oktober 1990 lat Sydsvenska Dagbladet satta upp en skylt i Sandrewbiografens 
entre som hyllar minnet av denna stumfilmsepok. Texten lyder: »Filmpionjiiren 
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Frans Lundberg (1851-
1922) var Sven* ges mest 
produktiva filmprodu-
centaren 1910-12. Hans 
filmer var djarva melo-
dramer, alit for djarva 
for den svenska filmcen-
suren som totalfOrbOd 
Hera av dem. Filmerna 
spreds over heLa varlden 
men inte en enda har 
overlevt. Pa garden bak-
om detta hus lag Frans 
Lundbergs uteatelje«. 

Gaumontbolagets uteatelje i Marseille 1908. Lundbergs atelje bor 
ha sett likadan ut. (BiLd ur Lindstrom 1980.) 

I samband med renoveringen av huset under sommaren 2006 togs skylten ner, 
men ar nu i nyputsat skick ater uppsatt pa fasaden. 

Biografer 
Den 10 december 1938 oppnade biografen Gota. Oppningsprogrammet var Sensa-
tionernas match med Robert Taylor. Pa en baldakin ovanfor ingangen lyste Gota 
i neon pa tre sidor. Salongen rymde 490 besokare och var forstklassigt inredd. 
(Stauslund 2001). 

Agaren, fastighets-
bolaget Ostra Casino, 
lat arkitekten Axel 
Carlsson sta for om-
byggnaden i samband 
med att tomten mot 
Davidshallsgatan 22 
bebyggdes med ett hy-
reshus. Biografen pla-
nerades tillsammans 
med Gota Film som 
ocksa tog hand om 
verksamheten. 

Gota Film var en av 
Malmos tre stora bio- 

Matzne pa Gota med Johnny Weissmuller i en Tarzanrulle 1972. 
(Foto: LeilA Andersson/Sydsvenskan Bild.) 
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Gota blev Sandrew 1-2-3 innan lokalen blev Glorias Sportbar 
1996 
Foto: Staffan Johansson/Sydwenskan 
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grafagare med Palladium, 
Capitol och Drott, senare 
aven Saga samt halftenagare 
av Royalbiografen. Bolaget 
hade startats i samband med 
att direktor Gustaf Lofberg 
byggde ett nytt affasshus pa 
Sodergatan. Har skulle hans 
glas- och porslinsaffar fa en 
statlig inramning. Samtidigt 
blev han tillfragad av ut-
landska filmintressenter om 
han kunde tanka sig att aven 
inreda en biografi huset. Det 
blev Palladium som senare 
kompletterades med Capi-
tol pa garden bakom. 

Svensk Filmindustri kopte Gout Film 1973 och overlat da biografen Gota till 
Sandrews som byggde om den under namnet Sandrew 1-2-3 med tre salonger och 
sammanlagt 332 platser. Har visades kvalitetsfilm blandat med mer populara rullar. 
Gokboet var en langkorare i mitten pa 1970-talet. 1995 rann filmen for sista gangen 
genom projektorn pa Sandrews, sedan byggdes lokalen om till restaurang. (Stauslund 
2001). 

Handel och 
hantverk 
Forutom tradgarden med 
tillhorande restaurangrorel-
se fanns redan fran borjan 
ett bageri i huset. Genom 
aren har har funnits verk-
samheter som Zadigs Kasi-
noboden som bland annat 
silde hushallsartiklar, glas 
och porslin, pappersvaror 
och trikaer till laga priser. 

Kring aren 1910-1925 Casinoboden pa 1920-talet. (Bild ur: Liljenberg 1990) 
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lag har, frukt- och konfektyraffaren Union, Modiers bageri, Anna Rasmussen cigarr-
och kortvaruhandel, G. Millers handelsfirma och Harry Nilsson ramaffiir och konst-

handel. Nilsson var en av Malmos stone konsthandlare under 1930- och 40-talen. 
Bellis damfrisersalong, Hansabageriet, Engelska regnklader och Ekstrands bilskola var 

alla verksamheter som lag har under langre tid. 
Pa 1940-, 50- och 60-talen fanns har Hanson herrekipering, Philipssons Musikva-

ruhus, Pernlos guleZ Modehuset Marissa samt Pandura-Hobby, numera Panduro-hobby,  
som startade sin forsta butik utanfor Danmark har 1962. Den flyttade senare langre 
upp mot centrum till Sidra Forstadsgatan 3. 

Den gamla biograflokalen byggdes om till Restaurang och Sportbaren Glorias som lag 

har aren 1996-2005. Idag huserar Pizza Hut i huset tillsammans med tre nyinredda 
butiker. Har kommer ytterligare tva sthrre butikslokaler att fardigstallas under aret. I 
det mindre huset mot Triangeln ligger det nyligen borsnoterade modehuset Gant. 

Pa garden fanns ocksa en nalmakeriverkstad och en snickarverkstad. Under 20-
talet tillkom en vaddfabrik och pa 30-talet Kappfabriken Scandia. Har fanns ocksa 
under manga ar Skandinaviska ituifabriken som enligt sina annonser gjorde »Eleganta 
c'tuier till guld- och silvervaror, optiska a kirurgiska instrumenter. Dior till sifiiervaror 
av ektra, mahogn)4 skinn m. m. Profleoffertar.« 

Boende 
Ett utdrag ur Husfiirhiirsliingden for 1876-1880 ger exempel pa vilka som cla bodde 
har: handlanden Kristian Andersson med fru och inneboende, handlanden Johan 
Nilsson med fru och son, handlanden Persson och handlanden Rodt, kyparna Fredrik 
Kristiansson, och Johan Bengtsson, arbetskarlen Anders Andersson, fabriksarbetaren 
och fore detta malaren Jens Lukas Andersson, bagare Karl Wihlborg med fru och 
fem barn, arbetarna Larsson, Vinblad, Vihlborg, Nilsson, Kantior och Andersson, 
pigorna Nilsson, Carlsson, Moller och Johanson, mamsellerna Olsson, Nilsson, 
Andersson och Jonsson, buntmakaren Frans Ekkardt, en poliskonstapel, en forgyl-
lare, en barnmorska, en hokare med Hera. 

Jag blir alltid lika forvanad over hur mycket folk det gick att klamma in i ett par 
sma hus. Nu flyttade man tamligen ofta och bodde bara i ett par k pa ett stalle. 
Detta gallde framfor alit pigor, drangar och arbetare. Listan ovan kan goras langre 
men urvalet av yrken far nog anses vara representativt. Fram till 1930-talet var det 
framst de som hade sin verksamhet i husen som bodde har. Det fanns nagra lagen-
heter kvar ut mot Sidra Forstadsgatan arida in pa 1960-talet och fastighetsagaren 
kommer under 2007 ater att iordningstalla nagra lagenheter pa andra vaningen ut 
mot gatan. 

I och med att Davidshallsgatan drogs fram genom kvarteret i slutet av 20-talet, 
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byggdes tva stone hyreshus mot denna gata, nuvarande nummer 22 ar 1938 och 
nummer 24 ar 1934. Husen innehaller tillsammans cirka 25 lagenheter och fyra 
affarslokaler med bland annat frisor och cykelhandlare. Aven pa andra sidan gatan 
byggdes 1931 ett bostadshus pa den del som nu styckats av fran gamla Casino. Har 
pa Davidshallsgatan 21 ligger Restaurant & Pub Sir Toby sedan 1971. 

Sammanfattning 
Till skillnad fran manga andra kvarter i Malmo har kvarteret Bjornen inte skovlats 
under rivningsraseriet pa 1960- och 1970-talen. Visserligen drogs Davidshallsgatan 
fram genom kvarteret pa 1920-talet, men i ovrigt har bebyggelsen utvecklats organiskt 
med tillbyggnader och nybyggen. Har har reparerats och byggts om, men strukturen 
finns kvar och de gamla tomternas granser ar synliga i husraderna. Alla decennier 
sedan mitten av 1800-talet finns fortfarande representerade langs vastra sida av Sodra 
F8rstadsgatan och stora delar av forstadens laghusbebyggelse finns kvar. Den langa 
husraden fran Triangeln till Karleksgatan och vidare anda till Regementsgatan, har 
darmed ett stort byggnadshistoriskt varde. 

Har finns ocksa kvar en stor variation av verksamheter. Det ar bara att hoppas att 
den nuvarande rikedomen pa butiker far fortsatta att finnas kvar och att inga storm 
ingrepp sker i bebyggelsen. 
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Kommentarer till kallorna 
I registret till Malmo stalls historia namns inte Casino, inte heller i Litteratur om Malmo. 
Markligt nog namns Casino inte ens i Malmo Stalls Adresskalender. Dar namnges de som 
bodde och verkade i fastigheterna, men inte alltid verksamheten i sig. 

A.U. Isbergs Handbok till karta over Malmo fran 1923, dr en omfattande beskrivning pa 
1116 sidor om gamla Malmo. Isberg berattar ingaende om nagra av de forlustelsestallen som 
fanns i Malmo under 1800-talet, som Mon Bijou, Altona och Stadt Hamburg. Om ovriga 
skriver han i sammanfattning: 

»Altonatreidgarden, som var huvudsakli gen ett sommaribrlusteisestalle och vacs beliigenhet sync 
av bilagda Malmokartan 1861, blev under de fbljande drtiondena en mycket besokt plats. Men 
konkurrensen pd nojeslivets och forlustelsestallenas omraden var vid denna tid stor. En hel mangd 
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sadana stallen av folklig art startade samtidigt, sasom Fredriksberg vid Ostra Forstadsgatan. Det 
gouterade Davidshalh som hade sitt lage vid Sara Forstadsgatan strax vaster om den efier stallet 
uppkallade Davidshallsbron och som strackte sig med sina kagelbanor och lusthus kings sodra 
kanalen vasterut i Hasthagen, oppnades e jftrriin onsdagen den 6 augusti 1862. Dessutom fiennos 
utvardshusen )Monbijou( vid Rorsjomarken, Stadt Hamburgstradgarden vid Gustav Adolfi torg 
uOyktsparken Renneholm vaster om staden, Casino vid Sodra Forstadsgatan, avensom utanfor 
staden Hindby varelshus och Kalinan vid Sege bro samt vintertiden Hotell Stadt Hamburg och 
Ficks hotell. Icke forty stod Altona under konkurrensenfram till hasten 1862. Det erbftd sommartid 
vaxlande folknojen, sawn dans, karusell4kning, akrobatkonster, variete, haTlufttillstallningar, 
sang- och teaterestallningar.« 

Altonatradgarden oppnade i slutet av 1840-talet och stangde pa hasten 1862. Den lag vid 
nuvarande Studentgatan, mellan Stora Nygatan och Sodra Promenaden. 

I Stadsarkivets och Stadsbibliotekets klippsamlingar finns endast nagra fa artiklar av signa-
turen Punkt, Ragnar Gustaysson som behandlar Casino. 

Aven bilder ar det stor brist pa. Malmo museum och Malmo Stadsarkiv har forvanansvart 
fa foton Over denna del av Malmo i sina samlingar. Endast en bild visar nagot av sjalva Casino-
byggnaden, se sidan 16. (Malmo museums bildarkiv, mapp Sodra Forstaden). 

I Bengt Liljenbergs bok Sodra Forstadsgatan finns pa sidan 18 en uppgift om att Casino 
skulle ha brunnit ner 1885. Detta kan inte bekraftas, da Malmo Brandkar' s Anteckningar om 
eldsvador 1869-1893 inte namner nagon sadan brand och Byggnadsnamndens anteckningar 
for dessa byggnader inte indikerar nagon nybyggnation eller storre andringar av huvudbylk:na-
den for ken runt 1885. Daremot tillkommer ett mindre envaningshus, Sodra Forstadsgatan 
25a, 1886. Huset byggs pa med en vaning 1911. 

Pa ett portratt av Frans Lundberg i Sydsvenskans arkiv star det antecknat pa baksidan 
att han skulle vara fodd 1859. Uppgiften kommer enligt Sydsvenskan fran Filmmuseet i 
Kristianstad. Uppgiften om fodelsear dr fel, han foddes pa Karup nr. 5 i Bosarps forsamling 
den 19 maj 1851 enligt kyrkbokens fodelseregister. (Stadsarkivet film KL 594). 

I uppsatsen olnventering: Malmo museums bildarkiv...« av Lena Drameus och Gert Mar-
tinsson, Lunds Universitet, Konsthistoriska institutionen 1980, star pa sidan 18 (onumr.) 
att Atelje Casino drevs av Emma Paulsson och Gunilla Rosengren. Detta dr en fellasning av 
Emmas fullstandiga namn, Emma Paulina Gunilla Rosengren. 

Bilaga 1 
Agar'.  langd 
Da fastighetsbeteckningarna har varierat, liksom gatunumreringen, foljer har en agarforteck-
ning med tomtnummer fram till nuvarande tomtindelning. 

1851 ager C. G. Korner norra delen av tomt nr 67 i Sodra Forstaden. 
1874 genom kap byggmastare N. Thulin och glasmastare C. F. Soderberg. 
1882 Thulin ensam agare. 
1891 genom ary stationsskrivaren T M. Zechow och hans hustru Christina Zechow. 
1895 genom kop brandmastaren A. H. Astrom. 
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1897 genom kelp Handels- och fabriksbolaget »M. Zadig«. 
1901 anteckning »att i anhangig gjord rattegang Malmo stad yrkas, att staden matte forklaras 

vara ratter egaren till fastigheten.« 
1903 antecknas »att forenamnda rattegang of R R afskrifvits.« 

Casinotomten har nu fan beteckningen Kv. 23 Bjornen, tomt XVII 
1924 i samband med att Davidshallsgatan dras fram genom tomten far Malmo stad den 

uppkomna gatumarken som gava. 
Den gamla Casinotomten ar nu delad i fem tomter. Kv. Bjornen nr. 16, 
Davidshallsgatan 22; Bjornen nr. 17, Sodra Forstadsgatan 23b och 23c; 
Bjornen nr 18, Sodra Forstadsgatan 25a och 25b; Bjornen nr. 19, 
Davidshallsgatan 24 saint kv. Grabjornen nr. 4, Davidshallsgatan 21/Holmgatan 2. 

1932 Tomt 16, ankefru Anna Pehrssons sterbhus 
Tomt 17, Fastighets AB Ostra Casino, direktorerna Viggo, Albert och Alfred Zadig 
med familjer. 
Tomt 18, Fastighets AB Stora Bjorn, direktor Albert Zadig, ingenjor Gosta Zadig 
och fru Ellen Zadig. 
Tomt 19, Fastighets AB Lilla Bjorn, direktorerna Viggo, Albert och Alfred Zadig med 
familjer. 

1933 Tomt 18, Fastighets AB Stora Bjorn, kopman Wolff och fru Elisabeth Wolowski. 
1934 Tomt 19, Fastighets AB Lilla Bjorn, byggmastare Otto Ellerstrom och arkitekten 

Eiler Gr2ebe med flera. 
1935 Tomt 16 och 17, genom keg, av fastighetsaktiebolagen Ostra och Vastra Casino, 

direktorerna Leopold och Oskar Sederowsky. Tomterna slas 1937 ihop till nytt 
tomtnr. 20. (Fastighets AB Vastra Casino agde grannfastigheten i norr. Denna tomt, 
nuvarande Holmgangen, ingick dock aldrig i det ursprungliga Casino). 

Idag ags fastigheterna Sodra Forstadsgatan 25a och 25b samt Davidshallsgatan 24 av Vasa-
kronan Malmofastigheter AB. Sodra Forstadsgatan 23b och 23c samt Davidshallsgatan 22 
ags av Jerzy Kelner i Malmo. Slutligen ags Davidshallsgatan 21/Holmgatan 2 av Wilhelms-
son-Papapostolou med flera i Limhamn. 
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Davidshallsgatan 22, Bjornen 20. Byggar 1938. 
Arkitekt Axel Carlsson (1902-1985). 

Davidshallsgatan 24, Bjornen 19. Byggar 1934. 
Arkitekt Eiler Grebe (1892-1977). 
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Davidshallsgatan 21, Grithjornen 4. Byggdr 1931. 
Arkitekt August Ewe (1875-1956). 
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13i laga 2 
Byggnader och arkitekter 

Sara Forstadsgatan 25b, Bjornen 38. 	Siidra Forstadsgatan 25a, Bjornen 38. 	Sodra Forstadsgatan 23b och 23c, 
Byggar 1892. Arkitekt August Lonnberg 	Byggar fore 1886 Arkitekt okand. 	 Bjornen 20. 

(1856-1930). 	 Pdbyggt med en andra vaning 1911. 	Byggdr fore 1864. Arkitekt okiind. 
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Casinotomten med omgivningar sommaren 2006 Foto: Christian Kindblad. 
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Bilaga 3 
Gatunummer 

Sodra Forstadsgatans nuvarande numrering 

25b 
	

25a 	 23c 	 23b 

Sara Forstadsgatans gatunummerfbre 1913 

29 	 27 	 25 
	

23 

Alla gatunummer i Malmo andrades 1913. 
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Limhamn Havn 
AV TOMMY P. CHRISTENSEN 

"Hereffter skal ingen vtskibe nogerhande kiobmandzskab eller gots vti nogre vlofflige 
haffner, eller tiil thee skiibe, som ther vthenfore ligge, vnder gotzens fortabelsse tiil oss, 
oc skal ther ey heller holldes noghen kiobmandzbedreff eller vtseylingeftaa thesse effier-
scriffne haffner, vnder Skone side liggendes, som erefran Kullen oc Raa hos Helsengborch, 
sameledis flan Glumsleiff, Barszebeck, Lyddeaa, Lwmmeaa, Limhaffnne, Hellestedboo, 
Porseehaffuen oc alle andre vlofflige haffner, ehuor som heist thii ere liggendz vti Skone, 
Halland, Bleginde oc Liisther, som ligge oss oc kronen oc yore kiebsteder til skade oc 
forfang."1  

"Om ulovlige havne" i Kong Christian 2.s bylov, 
udfxrdigelse for de skanske kobstxder, dateret 
6/1 1522 

Med denne passus i Chr. 2.s nye lovgivning, og oprensningen af de storste syndere 
pa den skanske Oresundskyst, far vi samtidig den forste bevarede, skriftlige omtale 
af Limhamn. Et sted ved kysten, der som stednavnet mere end antyder, allerede da 
kendes som et udskibningssted for limsten. Stednavnetypen genfindes ogsa pa den 
modsatte side af Sundet, hvor handels- og fiskepladsen Havn omtales i 1167. En 
lokalitet, der iovrigt ved nyere arkxologiske undersogelser har vist sig, at have konti-
nuerlig bebyggelse fra en gang i 1000-arene. Et enkelt fund fra den flade strandzone, 
der ved Gl. Strand endnu var under opfyldning indikerer, at der i midten af 1100-
tallet kan have vxret anvendt tegl og mortel i omradet. Hvad angar Limhavn, er det 
almindeligt antaget, at kalken her fra ogsa er blevet anvendt som bygningsmateriale 
i Malmo-omradet.2  Men som nxvnt ovenfor giver det skriflige kildemateriale kun 
dokumentation for en senmiddelalderlig omtale af Limhavn, og vi skal helt frem til 
1622, for selve kalkbrydningen er dokumenteret. 

Det folgende skal derfor indledningsvis skitsere hvad man i datiden mente med 
udtrykket "ulovlige havne" og hvad vi pa denne baggrund kan udlede om situationen 
pa Limhamn i begyndelsen af 1500-arene. Dernoest gives et rids over Limhamn havns 
historiske udvikling med sxrligt henblik pa de seneste to hundrede ar. 
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I. 

For det forste ma man forsta at datidens brug af udtrykket havn ikke nodvendigvis 
sigtede til bestemte fysiske anlxg, som vi for eksempel kender det fra 1480-ernes 
Malmo, hvor en brygge omtales.4  Med datidens typiske typer af fragtskibe, koggen 
og holken, var det almindeligt at ankre op nxr kysten og omlade til pramme eller 
mindre bade, der bragte varerne ind til kysten, hvor der blev foretaget en ny omlad-
ning til landtransport. I Oresundsregionen blev dette arbejde langs kysten varetaget 
af prammxnd og myndriker i fladbundede fartojer, der blev padlet eller staget frem.5  
Udtrykket ladeplads eller ganske enkelt et fiskerleje giver saledes et bedre indtryk, 
end havn, nar vi skal wage at forestille os disse talrige lokaliteter, der — om man skal 
tro det overleverede, senmiddelalderlige kildemateriale — nxrmest myldrer frem i de 
ostdanske kystomrader. Det er nxrliggende, at antage disse steders fremblomstring 
ikke kun er et resultat af den forbedrede kildesituation, men ogsa skal ses i sam-
menhxng med xndrede betingelser for periodens handel og sofart. Det vxre sig pa 
grund af unionskongen Erik af Pommerns indforelse af Oresundstolden 1429, der i 
princippet forudsatte, at alle forbisejlende handelsskibe skulle ankre op ved Helsingor 
og svare told af skibets last, eller de herskende tilstande ved Oresundkysten. Ved de 
hanseatiske kobmxnds Stralsundmode i maj 1442 blev det nemlig besluttet, at de 
under den arlige Skanerejse fremover kun vil sla sig ned pa de sxdvanlige steder 
(:ved Malmo, Skanor, Falsterbo, Trelleborg, Ystad, Simrishamn samt ved Dragor og 
pa Bornholm) og ikke anlobe de sakaldte "vilde lejer".6  En beslutning de dog ikke 
formaede at fastholde i mere end to-tre szsoner. I begyndelsen af 1445 besluttede 
de sa i stedet, at enhver herefter matte sake sild, hvor Gud gav ham dem, og dermed 
bidrog hanseaterne til at mindske betydningen af de traditionelle lokaliteter for 
afholdelsen af de arlige sildemarkeder. 

For det andet skal "ulovlige havne" ikke forstas bogstaveligt som bebyggelse eller 
ankg der er opfort i ly af market og uden tilladelse, men en bestemt anvendelse af 
visse steder til handel, ind- og udskibning, altsa aktiviteter, der paforte en nxrliggende 
kobstad konkurrence.7  Et ganske illustrativt eksempel pa problematikken finder vi 
i en lokal sag fra 1553, som derfor kort skal refereres.8  

En skude, tilhorende to borgere fra Falsterbo, Stig Sorensen og Knud Nielsen, 
havde vxret i Greifswald med nogle heste og pa returrejsen medtaget nogle winder 01 

og andre kobmandsvarer. Da de atter nxrmede sig Skanes kyst havde Thomas Skotte 
og Henrik Skotte, der ogsa var ombord, og som var borgere fra henholdsvis Skanor 
og Falsterbo onsket, at de i stedet skulle lobe ind i Lodde A og udskibe varerne der, 
da de skulle leveres til borgmesteren i Lund Jacob Holst og andre borgere i byen. 
Knud og Stig havde vxret betxnkelige, og sagt at dels kendte de ikke vejen, og dels 
mente de ikke, at det var en lovlig havn. Thomas og Henrik havde forsikret dem, 
at hvis den kongelige foged skulle dukke op, ville de holde dem skadefri. Skude- 
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ejerne havde nu, for at vxre pa den sikre side, forst Ott ind ved Malmo og opsogt 
bade borgmester Jorgen Kock og toldskriver Jens Keldsen, hvor de havde berettet 
hvorledes de kom med varer der skulle til Lund, og forespurgt om de matte sejle 
op til Lodde med varerne, nar de blev fortoldet og registreret hos byfogeden Vest 
Andersen i Falsterbo? 

Jurgen Kock ville ikke rade dem til at sejle op til Lodde, men havde bedt dem 
om at ga til kongens foged og tolder med sagen. Toldskriveren og flere andre havde 
fraradet dem at sejle til Lodde for at udskibe varerne, men Henrik Skotte havde 
taget ansvaret for folgerne og befalet dem at tage turen op ad Lodde A, hvor de ikke 
overraskende blev afsloret. 

Ved den efierfolgende retssag ville Henrik ikke vedkende sig loftet om fuld kom-
pensation for den skade skudeejerne havde lidt, og uden denne okonomiske uover-
ensstemmelse mellem de fire borgere var sagen nxppe kommet til wort kendskab. 

Vel vidende, at Limhamn forst og fremmest skulle fungere som udskibnings-
havn for byggematerialer, hvilket med senmiddelalderens omfattende byggeri i 
Oresundsregionen ma have givet en del trafik pa stedet, bor det give anledning til 
fornyede overvejelser omkring stedets betydning, hvis man ud fra konteksten i 1522 
ydermere tillxgger den mere lyssky trafik med ekstra indkomster fra kystsofarten 
og smugleriet. Endelig ma det ikke glemmes, at det sxsonmxssige sildefiskeri ogsa 
ma have bragt rigdom til sognet. Det virker derfor ikke urimeligt, at Limhamn er 
nzynt pa linje med Porsehavn, der ogsa omtales for forste gang i 1522, Hellested 
Boder, der omtales forste gang i 1491 og Barseback, der egentlig bestar af to lejer, 
hvilket fremgar af en strid fra 1492.9  

Ser man pa det davxrende Danmark, altsa ogsa ud over Oresundsregionen og 
det gamle ostdanske omrade kan det konstateres at omtale og lovgivning mod 
ulovlige havne tidligst kendes fra Norrejylland og Ost- og Sydfyn. Fxnomenet kan 
&Ages tilbage til Erik af Pommerns regeringstid, og yderligere studier suppleret med 
malrettede arkxologiske undersogelser, vil formodentlig kunne kaste nyt lys over 
Oresundsregionens ulovlige havne og vilde lejer, herunder deres betydning for savel 
den store senmiddelalderlige handelsby Malmo, som dens naere opland i form af 
Hyllie sogn.1° 

Fra en langt senere tid Par vi oplyst, at de skanske bonder brugte et lzs ved for at 
fremstille en tonde brxndt kalk, sa en betydelig trafik af brwndeskuder har der for-
mentlig ogsa gaet til Limhamn. I en skildring fra o. 1670 hedder det, at kalkbruget 
Limhavnen er beliggende i Hyllie mark, og der ikke findes nogen ejendom dertil, 
"hverken ager eller eng, ej heller kalkstensgrave". Her fandtes kun et hus og et vxrksted. 
De lokale bonder optog kalkstensblokkene pa deres marker og solgte dem til for-
pagteren pa kalkbruget, der siden brzndte kalken." Pa trods af det omfattende, og 
pa mange mader yderst betydningsfulde sxsonfiskeri i Sundet, er der altsa grund til 
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ogsa at medtage andre faktorer, hvis man skal tegne et nuanceret billede af kystlivet 
i senmiddelalderens og renxssancens Oresundsregion. 

II. 
Pa de folgende sider skal forskellige aspekter af havnens historie i det 19. og 20. 
arhundrede trxkkes frem med det formal at illustrere den dynamik, der har przget 
havneomradet og dewed anskueliggore vanskelighederne ved en bevaring af "Lim-
hamn Havns oprindelige havnemiljo". Der er valgt seks aktiviteter, der hver isxr har 
vxret medvirkende til at gore havnen kendt i regionen, men ogsa przget havnens 
fysiske udformning i de seneste hundrede ar. Det drejer sig om fiskeriet, cement-
fremstillingen, industrivirksomheder pa havnen, skibsvxrftet og flyfabrikationen 
samt fxrgeruten (Dragor-Limhamn). 

Havnen og fiskeriet 
Selvom Limhamn engang indgik i Nordeuropas storste sildemarked, Skanemarkedet, 
og sildefiskeriet i Oresund har oldnordiske aner, sa er der ikke tale om en ubrudt 
kontinuitet. Som nxvnt havde omtalen af Limhamn i 1522 sin arsag i Chr. 2.s 
bekzmpelse af handelsfartojernes brug af ulovlige havne, ikke mindst i tiden for 
Skanemarkedet. I senere tider blev sildefiskeriet af mindre betydning, og i begyn-
delsen af 1700-arene er det ikke noget bonderne i Hyllie sogn bruger tid pa. Nar 
der er gang i kalkbrxndingen, og det vil sige nar der er eftersporgsel fra byggeriet i 
byerne, sa foretrxkker bonderne at rydde deres grzsningsarealer for sten, og sxlge 
dem til en god pris. 

Limhamns nyere historie som fiskerleje starter faktisk sent, i den forstand at en 
aftakket husar Sven Nilsson i 1822 kobte en lod af strandmarken og dermed lagde 
grunden til fiskerlejet i Limhamn. Han ernxrede sig her som fisker, og blev i ovrigt 
Limhamns forste skolelxrer, men det er en anden historie. 

Fiskeriet voksede i betydning gennem anden del af det 19. arhundrede (1850: 12 
erhvervs-fiskere, 1866: 36 og 1874: 60), og i 1881 dannede fiskerne og Cementbo-
laget et aktieselskab, Limhamns Hamn AB, der havde til formal at udbygge havnen 
med bolgebrydere og oplagspladser. Projektets forste fase var fuldfort i 1884, men 
havnen udvidedes mod bade nord og syd (Sodra Hamnen) 1884-89, og suppleredes 
senere med yderligere udbygninger og forbedringer i 1890-erne og begyndelsen af 
1900-tallet. Det er i ovrigt ogsa i disse ar at de bredbugede, halvdzksbade med de 
rundede stxvne bliver udviklet i Limhamn og hurtigt vinder udbredelse som de 
karakteristiske sildebade i Oresundsomradet (: Oresundskostrarna). I begyndelsen 
af det 20. arh. var Limhamns flade af fiskerbade en af Sydsveriges storste, og ved 
1. verdenskrigs udbrud blev Limhamn regnet for Ska'nes storste fiskerleje. Det var 
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ogsa ved denne tid, at den danskfodte skibsbygger Christian Lund flyttede sit kut-
ter- og badebyggeri fra Raa til Limhamn, hvor der var en mindre dok for skibe med 
dybgang pa op til 1,78 m.12  

Limhamns Havn i 1906 Mod .syd fiskerihavnen med den ringere dybde og 
mod nord dybhavnen ved cemenabrikken. Oen, hvor mepftet ankegges, ses 
markeret, men opfildningen er endnu ikke afiluttet 

Endnu i mellemkrigstiden var det populxrt at kobe frisk fisk ved badene, hvad 
enten de nu la i Limhamns eller Malmos havn, eller fra fiskerkonernes gronmalede 
trillebore. En sidste guldalder blev arene til og med 1942 under anden verdenskrig, 
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hvor rigelige fangster af sild gav liv i fiskerlejet og et uventet, men velkomment tilskud 
til landets fodevareforsyning. Ikke desto mindre er det erhvervsmxssige kystfiskeri i 
anden halvdel af det 20. arhundrede langsomt men sikkert gaet tilbage i Limhamn. 
Saledes anforer C.G. Lekholm allerede i 1959, at det kniber med nyrekrutteringen 
til erhvervsfiskeriet, og de senere ars statistik fra Fiskeriverket kan kun bekrxfte, at 
tendensen i Sydsverige er tilbagegang. For eksempel var der pa hele Sveriges syd-
kyst 567 erhvervsfiskere, der bedrev saltvandsfiskeri fra 473 fiskefartojer i ar 2000, 
hvilket i 2002 var dalet til 447 erhvervsfiskere pa 429 fiskefartojer. Ser man kun 
pa fiskefartojerne hjemmehorende i Limhamn er udviklingen ogsa markant. Ved 
udgangen af 1995 var der 17 hjemmehorende fiskefartojer, men ved udgangen af 
2003 var antallet dalet til 8.'3  

Eftersporgslen for ferske sild er dalet drastisk siden 1970-erne, og savel pa den 
vestsvenske, som pa den sydsvenske kyst er den gennemsnitlige kilopris i faste kroner 
siden 1981 blevet reduceret med omkring 60 pct.14  Markedet for friskfangede al, 
som tidligt var et vigtigt supplement for Limhamnsfiskerne, har ogsa vzret svagt 
vigende den sidste generation, og siden 1981 kan der noteres et gennemsnitligt fald 
pa 20 pct., regnet i faste priser. Torskepriserne er de eneste, der bryder det generelle 
billede, da de har vxret svagt stigende siden starten af 1980-erne. Det har til gengxld 
resulteret i overfiskning - specielt i Ostersoen - med faldende bestande og mindsket 
gennemsnitsstorrelse til resultat. Konsekvensen er blevet, at betydelige begrxnsninger 
(kvoter og fiskestop) har ramt torskefiskeriet. Torsken i Oresund ma derfor regnes 
for en luksusfisk, der formodentlig vil fortsxtte sin vxrdiogning regnet i faste priser. 
Vxrdimxssigt udgjorde torskefiskeriet ved ar 2000 da ogsa mere end 40 pct. af det 
samlede svenske kystfiskeri. 

Cementhavnen 
I 1871 havde det nydannede Skanska Cementaktiebolaget kobt kalkbruddet i 
Limhamn og en nxsten 100-arig cementepoke tog sin begyndelse i Limhamn. 
Aktieselskabets leder var den driftige ingenior Rudolf Fredrik Berg, der ved aktiesel-
skabets generalforsamling i 1888 fik vedtaget, at der skulle opfores en cementfabrik 
i Limhamn. Produktion begyndte det folgende ar, og i 1890 kunne man producere 
pa fuld kraft, i ovrigt aret efter at ogsa jernbanen var abnet for trafik. 

Endnu i midten af 1960-erne investeredes store penge i cementfabrikken. Saledes 
kunne man i 1967 indvie en to km lang tunnel, der transporterede kalkslam direkte 
fra kalkbruddet ind til fabrikken. En transport der indtil da var klaret of jernbanen, i 
folkemunde betegnet "Brottets bana". Tunnelen anvendtes frem til 1978, da den an-
vendte teknik til rensning af kalksten ikke var hansom, og denne del af virksomheden 
blev nedlagt. Siden er cementfabrikationen i Sverige blevet koncentreret til ganske fa 
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fabrikker (1990: i Slite, Skovde og Degerhamn), hvorved Limhamn-fabrikken har 
mistet sin beskxftigelsesmxssige betydning. I ovrigt blev Cementa AB 1973 (hvor 
man erhvervede Gullhogens Bruk), Sveriges eneste cementproducent. Det varemxrke 
(Cementa) virksomheden anvendte hone oprindelig til det salgsselskab som var fxl-
les for flere producenter: Svenska CemenOrsiiljnings aktiebolaget Cementa, grundlagt 
i 1893. Dette aktieselskab har siden 1966 vzret ejet helt af Ska'nska Cement AB. 
Cementa AB er et datterselskab i Scancem-koncernen der varetager fremstillingen af 
cement, tegl, kalk- og andre mineralprodukter i Sverige. Cementas Limhamns-depot 
er iovrigt Sveriges nxststorste cementdepot. 

Havnen og industrien 
Et kort over Limhamn fra 1903 viser, at der nordost for cementfabrikken var kommet 
et maskinsnedkeri, et glasvxrk og en gipsfabrik. Men virkeligheden var langt mere 
dynamisk. Pa tyve 1r (1886-1906) voksede befolkningen fra 2500 til over 8000 ind-
byggere, og fra 1. januar 1906 var "municipalsamhallet" i Hyllie landsogn i stedet at 
regne for en kobstad ("kopingen Limhamn"). Som nxvnt havde fiskeriet ekspanderet 
betydeligt siden 1820-erne, men industrialiseringen ma regnes for hovedarsagen til 
den befolkningsmxssige tilvAst: 1889 Maskinsnedkeriet, 1897 Kulsyrefabrikken, 
1898 Bindegarnsfabrikken, 1899 Glasvxrket, 1900 Gipsfabrikken Viktoria, og i 
1903 Godningsfabrikken. For eksempel stod den lokale matador Rudolf Frederik 
Berg bag den i 1894 grundlagte AB Malmo Snickerifabrik, der som nzrmeste naboer 

Havnen i Limhamn, firmodentlig i 1896, da rygende skorstene endnu var et udtryk for vakst og 
fremskridt. I ovrigt var havnen - i modsatning til Malmos havn - en privat havn. Iforgrunden 
ses skebeba den "Hveen", der trekker af sted med pram "14" lastet med kalksten. 
Fot. ukendt. Fra R. E Bergs album i Malmo Mus. Fotosamt 
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fik cementfabrikken og Malmo-Limhamn jernbanens lokomotivremise, og snart 
beskzftigede mere end 60 arbejdere. 

Set fra Malmo Stad kunne det hastigt voksende Limhamn med sin store, private 
havn og sine mange industrier betragtes som en alvorlig konkurrent, og 1907 blev 
der i Malmo bystyre fremsat et forslag om at undersoge mulighederne for en inkor-
porering. En ting, der i 1910 blev bifaldet af et flertal af Limhamns indbyggere, og 
efterfolgende blev Limhamn 1915 indlemmet i Malmo.° 

Et andet eksempel pa en af de nye industrier i Limhamn blev 1898 etableret pa 
en afstykning fra cementfabrikkens arealer. Det var den engelske virksomhed Mel-
lins Glass Works Ltd. i London, der havde valgt Limhamn dl opforelsen af sit nye 
glasvxrk, der skulle producere emballageglas.'6  Interessant nok var det blandt den 
engelske virksomheds krav, at der blev anlagt jernbanespor pa omradet, og der langs 
grunden skulle vazre en kajstrzkning pa 75 m. Havnebassinet ved det nye glasvxrks 
kajplads blev clobt "Glasbrukshamnen" og Richard Bley fra Sibbhults glasbruk blev 
ansat til at lede produktionen, der ved arhundredeskiftet beskxftigede omkring 
hundrede arbejdere. Julestormen i 1902 var dog nxr ved at tage livet af glasvxrket, 
idet vandmasserne spolerede en stor del af havnen og produktionsbygningerne saint 
sendte en halv million tomme - men uforsikrede - whiskyflasker til sos. 1905 ses 
virksomheden helt at vxre ophort pa det der nu kaldes Limhamns glasbruk. 

Da der under forste verdenskrig opstod mangel pa glasflasker i Sverige dannedes 
aktieselskabet Limhamns glasbruks aktiebolag, der 1916 fik en aftale med fire store 
spiritusfabrikanter i Goteborg om levering af 1 liters flasker. Alt sa dermed nogen-
lunde lovende ud, da Vin- och Spritcentralen overtog Goteborgs vinhandlarefor-
enings aktiviteter. Det lykkedes dog glasvxrket at levere 600.000 flasker selv om 
de nye kobere ikke havde til sinds at betale den tidligere aftalte pris. I en arrxkke 
(1921-27) la flaskefremstillingen noermest stille, og i 1928 forsogte man sig i stedet 
med en forsogsfremstilling af isoleringsmaterialet "Termolit", men eftersporgslen pa 
det nye produkt var begrxnset. Efter en arrxkke med underskud solgtes den 14.000 
kvm. store glasvxrksgrund til J.N. Rosengreens metalstoberi, i ovrigt en af de fa 
tilbagevzrende industrivirksomheder i dagens Limhamn. 

Havnen og v&rftet 
Den svenske vxrftsindustri kunne frem dl slutningen af 1800-arene stort set dxkke 
de svenske rederiers behov for fartojer. I lobet af 1880-erne stod det dog klart at 
svensk vxrftsindustri havde tabt terrxn isxr i forhold til de store skibsbyggernationer 
Storbritannien ogTyskland. De svenske rederier der dannedes i slutningen af det 19. 
arhundrede lagde saledes ofte deres bestillinger ved udenlandske skibsvxrfter. 

Frem til 1. verdenskrigs udbrud var vxrftet pa Lindholmen i Goteborg (grundlagt 
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Havn. Hun var blevet sosat i december 1917 som wnfiets forste 
nybygning, og endte sine dage under 2. verdenskrig. 
(Fot. Edw. Rosengren, Malmo Mus. Fotosamt) 
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1844) det eneste svenske vxrft, der havde tilstrxkkelig kapacitet for bygningen af 
storre fartojer (4 000-5 000 dw).'7  Da de nye svenske transoceane linjer i starten af 
1900-tallet efterspurgte storre og storre skibe de kunne s2ette i trafik var de svenske 
vxrfter ikke klar til at levere, og med 1. verdenskrig steg eftersporgslen yderligere. 
Gamle vxrfter blev udvidet, og nye blev grundlagt. I Limhamn var kaptajn Edv. 
Persson en af havnens handlekraftige mxnd.18 Siden 1897 havde han forestiet ledel-
sen af Skinska Cements sjiiavd., vxret skibsreder i sit eget rederi Limhamns Rederi 
AB og havnekaptajn i Limhamn. Rederivirksomheden havde han pabegyndt i 1898 
med en mindre, brugt lastdamper "R F Berg" fra 1888. I Irene op til 1. verdenskrig 
anskaffedes yderligere tre fartojer, medens det forste solgtes til Verkeback, og et af 
de nyerhvervede videreforte navnet "R F Berg". 

I disse spekulationsprxgede krigsar, hvor der blev startet flere vxrfter i Oresunds- 
regionen (: i Kobenhavn, Koge, Trelleborg og Landskrona), startede man ogsa 
skibsvxrft i Limhamn. Da dybden i nordhavnen var 6,2 meter og der tidligere kun 

havde vxret en mind-
re dok, der kunne an-
vendes af skibe der 
ikke stak dybere end 
1,75 m. (lxngde 35,63 
m. bredde 8,31 m.),19  
anlxgger man i stedet 
det nye skibsvxrft pa 
havnens yderside, hvor 
et stort opfyldt areal, 
betegnet Sundholmen, 
lejes af havneforvalt-
ningen. To beddinger 
pa henholdsvis 15 og 
16,5 meters bredde 
anIxgges, og der opfo-
res et pladevxrksted, 
smedje, kontor, lager 

m.m. Antallet af ansatte var snart et par hundrede mand, og mange forskellige 
handvxrk var reprxsenteret pl vxrftet. 

I december 1917 kunne vzrftets forste nybygning sosxttes (s/s "Veronica", 2200 
tons dw), der pudsigt nok tildeltes nybygningsnummer 10, da man ikke rigtig ville 
vxre ved, at det var den forste nybygning. Har man hang til overtro kan man hxfte 
sig ved at vxrftets 10. nybygning ogsl skulle blive dets sidste (se skibsfortegnelsen 
sidst i artilden). I de folgende ar leveres 2-3 skibe hvert ar, frem til 1921. I 1923 
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begyndte man at udleje dele afvxrftet, og fra starten af 1925 blev storstedelen udlejet 
til licensproduktion af tyske Junkers-fly. 

I ewrigt var der atter en art skibsbyggeri pa det gamle vxrftsomrade i arene efter 
anden verdenskrig, daAB Jarnmontering fra 1949 til 1970 nybyggede 13 pramme, for-
trinsvis til Skanska Cementgjuteriet 

Havnen og den tyske flyindustri 
Sommeren 1910 havde bragt Limhamn pa alle flyintresseredes lxber, i det Robert 
Svendsen havde haft held til at lette fra Klewermarken pa Amager, flyve over Ore-
sund, og lande sikkert pa "Limhamnsfaltet"." Hvorvidt denne begivenhed ogsa fik 
indflydelse pa ledende kredse i den tyske flyindustri efter 1. verdenskrig kan vel synes 
tvivlsomt. Men faktum er, at Versailles-traktatens begrxnsninger gav anledning til 
et par tyske flyfabrikker efter forste verdenskrig valgte at lxgge en del af deres virk-
somhed i Oresundsregionen. Rohrbach Metall Flugzeugbau G.m.b.H. i Berlin havde 
saledes i 1922 stiftet et dansk datterselskab Rohrbach Metal Aeroplan Co. A/S og 
etablerede en ny samlefabrik pa Oresundsvej pa Amager. I de folgende ar leveredes 
bl.a. fly til Japan, Tyrkiet og det tyske Lufthansa, der blev etableret i 1926. I 1920 
oprettedes — som et forsog - den forst regulxre luftpostforbindelse mellem Sverige 
og kontinentet. Ruten gik fra Kobenhavn (Amager) over Malmo (Industrihamnen) 
og Warnemunde til Berlin. 

Blandt de flytyper der allerede i forsogsperioden var blevet indsat pa ruten var 
Junkers F 13, og det er saledes nxrliggende at Professor Hugo Junkers (1859-1935) 
i Dessau var bekendt med denne trafik og Rohrbachs virksomhed pa Amager. Ogsa 
Junkers-fabrikkerne havde nemlig under store vanskeligheder forsogt at fortsxtte 
flyfremstillingen efter 1. verdenskrig. De producerede fly sendtes til lagre i New 
York, Holland eller Danzig, men fra maj 1921 til september 1922 folte man sig 
nodsaget til at acceptere den allierede kontrolkommissions krav og helt indstille 
produktionen. Pa et mode i Dessau fastslog professor Junkers i januar 1925, at et 
fundament for fabrikationsvirksomheden kun kunne sikres ved at henlxgge flyfa-
brikationen til udlandet.21  

Den 16. januar 1925 dannedes Aktiebolaget Flygindustri (Afi) med hovedsxde i 
Malmo og bestyrelse i Stockholm. Bestyrelsesformanden var Friedrich Treitschke 
fra Junkers i Tyskland og den svenske ritmester Adrian Gustaf Eugen Florman blev 
adm. direktor. Fa uger senere var valget faldet pa vxrftsomradet i Limhamn Havn, 
hvor flere af bygningerne bedomtes som velegnede for en flyproduktion. I slutningen 
af marts var 25 mand i arbejde, 1/3 tyske, og optimistisk ansogte man i september 
om eksportlicenser til 20 fly. 

I begyndelsen af oktober gik hele arbejdsstyrken i strejke, men det lykkedes at 
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forlige parterne, og arbejdet blev genoptaget den 19. oktober. En tysk inspektion af 
reparationsafdelingen i Limhamn havde vist at der var darlig orden, og der trods en 
anvendelig hylde fandtes motordele udspredt mellem hver andre, delvis i sandet pa 
gulvet. Endnu brugbare ventilvippearme la henslxngt i en vindueskarm. Oliekander 
og kobberbakker fandtes ikke, og specialvxrktojet udviklet for motoreftersyn sa ikke 
ud til at vxre anvendt. Den svenske formand blev beskyldt for ikke at kontrollere det 
udforte arbejde, og de svenske arbejdere betegnedes som villige men ikke ligefrem 
flittige. Det blev derfor foreslaet, at der skulle sendes nogle dygtige, tyske maskin-
montorer til Limhamn for at tilse motorerne. Trods sadanne indkoringsvanskeligheder 
fik virksomheden dog snart stor beskxftigelsesmxssig betydning. Antallet af ansatte, 
der i august havde vxret 294 arbejdsmxnd blev den 19. november anfort som 450 
samt 27 kontoransatte. Antagelig flere end der nogensinde havde vxret beskxftiget 
i skibsvxrftets tid. 

Den 29. september 1925 forlod det danske motorskib "Maagen" havnen i Lim-
hamn med det forste af tre bombefly, der ifolge skibets papirer skulle sejles over 
til Kobenhavns Frihavn. I stedet forsvandt 'Maagen" syd pa, og de lokale aviser 
Arbetet og Skanska Afionbladet skrev om den mystiske vabentransport. Dagen efter 
var skibet dog anlobet Stettin og flyet blev omlastet til et andet skib, der satte kurs 
mod Leningrad. Bombeflyene skulle anvendes af Stalin i Unionen af socialistiske 
Sovjetrepublikker, og den diskrete sotransport anvendtes selvom det krxvede en 
anden type af emballering, og derved var dyrere end levering med jernbane. 

I de folgende a' r blev dampskibe, der hentede trxkasser med adskilte fly et jxvnligt 
tilbagevendende syn. Saledes kom fartojet 'Aker" til Limhamn i sommeren 1927 
og afhentede seks fly, der skulle afsxttes til Nanking-regeringen i Kina. Det afgik 
20. juni og tog turen via Norge, der formelt stod som modtagerlandet, og kunne 
pa denne made omga den internationale embargo mod vabeneksport til Kina, da 
Norge ikke havde underskrevet vabenembargoen. 

Dampskibet "Leonid Krassin" sejlede i januar 1928 fra Leningrad til Limhamn 
hvor det efter lastning af flyene afsejlede den 14. januar med kurs mod Murmansk. 
Den 7. december 1929 blev to fly taget ombord pa "Dwina"der to dage senere satte 
kursen mod Leningrad. Tilsvarende blev tre fly til Tyskland afskibet fra Limhamn 
Havn med dampskibet "Themis" den 20. maj 1930. 

Mellem 1927 og 1934 blev det muligt for Junkers at sxlge omkring 25 fly til lande 
som Australien, Ny Guinea, Canada og Sydafrika med et gyldigt, svensk luftdyg-
tighedsbevis, da det var et krav at kun stater, der havde tiltradt den internationale 
luftfartskonvention kunne udstede et sadant. At det var en nodvendig omgaelse af 
reglerne, da Tyskland ikke kunne tilslutte sig konventionen uden de allieredes accept 
ses maske tydeligst sa sent som i 1934, hvor et svensk indregistreret Junkers fly (F 13, 
Werk Nr. 2074) angives at vxre bygget af AB Flygindustri og Junkers Flugzeugwerk 
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Fotografen har her fanget S/S "Ilmar" under lastningen i Limhamn Havn. De store trakasser, der 
hejses ombord er flyvemaskinedele til eksport. Fot. Ukendt. Sv. Flyghist. For. 

AG, om end det havde vxret anvendt i op mod fire ar i England, og oprindeligt 
havde et tysk luftdygtighedsbevis. 

Sammenligner man den officielle svenske handelsstatistik med de eksportlicenser 
virksomheden fik bevilget, og de fly der faktisk blev afskibet under mere eller mindre 
dubiose omsvendigheder kan man tegne et ganske interessant billede of virksomheden 
pa Limhamn Havn. I Irene 1925-35, hvor denne trafik fandt sted blev der reelt 
udfort fly til folgende nationer (antal i parentes): Kina (32), Rusland (28), Tyskland 
(ca. 25), Colombia (10), Finland (7), Chile (6) og Argentina (5) m.fl. Herimod 
anforer eksportstatistikken: Rusland (25), Tyskland (17), Norge (11), Japan (11), 
Chile (6) og Colombia (4) m.fl. 

Hvor der faktisk blev leveret mere end 130 fly, bl.a. til det borgerkrigshxrgede 
Kina (Chiang Kai-sheks massakre pa Shanghai-arbejderne 1927, Pekings erobring 
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1928), angiver den svenske eksportstatistik lidt over 80 fly, og antallet af bevilgede 
eksportlicenser kan oppres til 133, hvilket svarer ganske godt til det reelle antal 
eksporterede fly. 

De bevilgede eksportlicenser fordelte sig pa en rxkke lande: Rusland (34), Tysk-
land (28), Kina (23), Chile (9), Colombia (6), USA (6) samt Danmark, Argentina 
og Portugal m.fl. Der tegner sig saledes et billede, hvor der er god sammenhxng 
mellem det bevilgede antal eksportlicenser og det reelle tal eksporterede fly. At 
hovedaftagerlandene er bolsjevikkernes Rusland, Weimar-republikken og det bor-
gerkrigs-hxrgede Kina afspejles ogsa i de svenske myndigheders eksport-tilladelser. 
Derimod er den officielle svenske handelsstatistik langt fra dxkkende om det nu 
skyldes rapporteringsmwssige eller politiske arsager... 

At der for eksempel stadig var vabenembargo mod leverancer til Kina i 1929 ser 
ikke ud til at anfxgte virksomheden, idet fragtskibene "Deike Rickmers" og"Ilmar" 
afgar fra Limhamn Havn henholdsvis 8. februar og 20. marts angiveligt med kurs 
mod Japan. Men flyene kom istedet til Shanghai og blev derefter samlet pa flyve-
pladsen Lunghai. 

Det svenske flyvevaben fik aldrig gavn af produktionen, idet 2-3 ambulancefly 
(Junkers F 13) indkobt via svensk Rode Kors blev de eneste fly leveret fra Limhamn. 
Da man ville licens-fremstille Hawker Hart i Sverige henviste AB Flygindustri til 
Kockums, der til gengxld i sit tilbud til det svenske flyvevaben oplyste, at man i givet 
fald ville overtage AB Flygindustris produktionsanIxg. Da flyvevabnet i 1936 bestilte 
40 bombefly af typen Ju 86 skete det direkte fra Junkers fabrikker i Dessau, da AB 
Flygindustri ver flyttet tilbage til Tyskland efter Hitlers magtovertagelse i 1933. 

Havnen og fiergen 
Den kendte danske arkitekt Arne Jacobsen (1902-1971) havde i starten af 1930-erne 
tegnet to funktionalistiske badeankg, der umiddelbart faldt i badegxsternes smag og 
blev regnet blandt Europas mest moderne badeetablissementer. I deres funktionali-
stiske formsprog blev de indviet i henholdsvis 1933 (Bellevuebadet ved Strandvejen 
nord for Kobenhavn) og 1934 (Dragor Strandbad A/S, ved Dragor pa Amager, syd 
for Kobenhavn).22  Hermed fik et tidligere onske fra den lokale turistforening om 
en dampfxrge mellem Dragor og Limhamn en ny chance. Dragor Havn var i 1930 
blevet anerkendt som lystbade- og fiskerihavn, hvilket sammen med potentielle 
svenske badegxster kunne styrke Dragors position som populxrt udflugtsmal. I 
1933 startede man sejladsen mellem Dragor og Limhamn med den tidligere postbad 
"Nordby" men det blev ikke den store succes og en kreds af lokale Dragor-borgere 
matte kobe postbaden og stifte aktieselskabet "Dragor—Limhamn Fxrgen", hvorved 
de fik koncession pa ruten. Takket vxre en ombygning, der muliggjorde at man 
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kunne medtage op til fern personbiler gennem en abning i skibssiden fik ruten en 
vis succes og fungerede frem til den tyske besxttelse af Danmark i 1940. 

Selvom fxrgen var godkendt til nxsten 200 passagerer begrxnsede man fartpla-
nen til 3-5 daglige ture i skolernes sommerferie samt resten af aret til sondagsture 
eller ture efter aftale. Alligevel viser resultatet pa de arlige generalforsamlinger, at 
fxrgetrafikken ikke var den store okonomiske succes. 

Efter befrielsen i 1945 var Dragor kommune interesseret i at a genoptaget f2er-
getrafikken, men det okonomiske incitament var svxrt at a oje pa for potentielle 
investorer, og forst i slutningen af 1950-erne blev den stigende biltrafik anledning til 
at Dampskibsselskabet Oresund A/S viste interesse for en bilfxrgetrafik fra Dragor 
havn. Efter lokal modstand og flere forhandlinger mellem de to havne og Damp-
skibsselskabet Oresund kunne M/S Dragor" sejle ud fra Limhamn pa sin forste tur 
8. april 1960. Selskabet havde til en start kalkuleret med fern daglige dobbelt-ture, 
og fxrgen kunne medtage 300 passagerer, syv lastbiler og 15 personbiler; et ganske 
godt billede pa bilismens vxkst siden mellemkrigstiden. Ikke mindst nar det tillxg-
ges, at samme sommer sattes sosterskibet M/S "Limhamn" i fart, hvorefter det var 
muligt at tilbyde 14 daglige dobbeltture. 

At de glade tressere ogsa kom til Limhamn Havn ses af vxksten i fxrgekapa-
citeten. Fra sommeren 1964 sattes M/S "Drogden" i fart med en kapacitet pa 400 
passagerer og 42 personbiler, hvilket gav mulighed for 38 daglige afgange. Foraret 
1967 indsattes M/S "Saltholm" pa ruten, der havde en tilsvarende kapacitet, hvor-
efter der kunne prxsteres 52 afgange i dognet. For beboerne ved Limhamn Havn 
betod denne udvikling at strommen af biler fra fxrgerne voksede eksplosivt. Hvor 
man i lobet af 1960 overforte under en V2 mill. passagerer og 27.644 personbiler, 
var antallet af passagerer og personbiler i 1964 vokset til henholdsvis en Lille million 
og mere end 100.000 personbiler. I 1968 var trafikmxngden vokset til 1.515.000 
passagerer og 178.400 personbiler — samt 41.600 stinkende busser og lastbiler — ikke 
at forglemme. 

Da vxksten ikke synes at ville tage nogen ende anlagdes i 1969 et nyt og stone 
fxrgeanlxg i Dragor - umiddelbart syd for den gamle havn og med leje for to fxrger. 
To nye fxrger 'Hamlet" og "Ofelia"gik i drift pa ruten fra 1. juli, og det var begge 
med en kapacitet pa 800 passagerer og 85 personbiler. Med et slag havde man 
fordoblet rutens kapacitet. At behovet faktisk var til stede afspejles i tallene fra det 
folgende ar (1970: 2.015.000 passagerer, 224.200 personbiler og 52.300 lastbiler og 
busser). Foraret 1972 indsattes en 5. fxrge (M/S "Scania'), og trods oliekrisen det 
folgende ar, der betod en voldsom afmatning i biltrafikken, kunne ruten allerede 
i 1975 opvise stigende passagertal (2.510.000 passagerer, 291.200 personbiler og 
80.400 busser og lastbiler). 

I slutningen af 1970-erne stagnerede dog passagertallet, og der kom direkte et 
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fald i antallet af overforte koretojer. Som en folge af dette besluttede man at trxkke 
fxrgerne "Drogden" og "Saltholm" vxk fra ruten, og i forbindelse med en admini-
strativ omorganisering overdrog DSO koncessionen pa fxrgefarten til det svenske 
aktieselskab "Sundfart". 1980-erne viste kun mindre stigninger i trafikmxngden og 
i 1991 blev der truffet beslutning om en fast forbindelse over Oresund. 

Nu kunne man forvente, at der ikke hxndte mere i den historie, men fxrgeselskabet 
ville det anderledes, og til pendlere og forretningsfolk introducerede man planen om 
en katamaranfxrge ("Felix') i januar 1996, da bygningen af broen var pabegyndt. 
Miljo-forkwmpere og skeptikere sogte at bremse projektet, men i dagene op til ju-
len -96 indsattes "Felix" som erstatning for "Hamlet" og "Of elia". Katamaranfxrgen 
reducerede overfartstiden til 25 minutter og kunne medtage 700 passagerer og 160 
biler. Oresundsbron var dog under konstruktion, og i efteraret 1999 indstillede man 
driften pa Dragor—Limhamn under henvisning til de manglende indtjeningsmulig-
heder i vintersxsonen. De pendlere som havde sat deres lid til katamaran-farten fik 
et alvorligt problem, da broen forst blev abnet i juli 2000. 

Havnen ved milleniumskiftet 
I 1990-erne havde Limhamn Sydsveriges storste smabadehavn og omkring 18.000 
indbyggere (Limhamn sogn, 1999: 20.225 indb.), heraf omkring 1000 familier i 
nyopforte boliger pa On, det gamle vxrftsomrade, hvor Bunkeflo Byggen opforte 
fleretagers lejlighedskomplekser. 

Limhamns sildebade i den sydli ge fiskerihavn i marts 1920. I baggrunden ses Oen, hvor skibsvenfiet 
var blevet anlagt. I hele efi-erkrigstiden har sildefiskerietfra Limhamn varet i tilbagegang. 
Fot. Edw. Rosengren, Malmo Mus. Fotosaml. 
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Havnen med boligbebyggelsen opfort i 1990-erne pa skibsmrftsgrunden. Kajpladserne har nuittet 
vigefir stensatninger, lobebroer oglystbade. Fot. Tommy 1? Christensen, Malmo Mus. Dok. Enh. 

Fiskeriet havde ikke lxngere, nogen erhvervsmxssig betydning (17 bade ifolge 
Fiskeriverket), om end havnen fortsat blev regnet for en af de 47 landingshavne i 
Sydsverige (ar 2001, Skane og Blekinge). At fiskeriets begrxnsede betydning nxppe 
vil lade sig xndre fremover kan man ane, nar man ser pa aldersfordelingen blandt 
de lokale kystfiskere og antallet af fartojer i det sydsvenske kystfiskeri, der fortsat er 
faldende. Isar nar der hertil lxgges, at nok svarer det lokale, svenske kystfiskeri for ca. 
27 pct. af den landede konsumfisk, men dels er det kvantitativt kun omkring 5 pct. 
af de fisk der landes i svenske havne i ar 2000, og dels forts otter Sverige glideturen 
ned af listen over verdens betydende fiskerinationer.23  

Fremstillingen af skibe og fly pa Limhamnsvxrftet har vxret historie i mere end 
et halv arhundrede, og den lokale industri pa havneomradet er for storstedelens 
vedkommende uden saerlig tilknytning til de maritime erhverv. Det kan selvfolgelig 
xndre sig i fremtiden, men den massive boligbebyggelse pa det gamle vxrftomrade 
udelukker en sadan udvikling pa disse arealer, og det ville give miljomxssige proble-
mer, safremt man pa de tilstodende arealer ville opfore ny industri. 

Fxrgetrafikken fra Limhamn har vxret indstillet siden den faste forbindelse blev 
en realitet, og det ma vist henregnes under onsketxnkning om Limhamns Havn 
atter skulle blive udgangspunkt for en regular fxrgetrafik til Kobenhavn. Hvad 
angar almindelig skibsfart er den i dag indskrxnket til lejlighedsvise besog of mindre 
skibe (bl.a. Cementas egne trefartojer "Sunnanvik", "Ostanvik" og "Vastanvik"), 
og cementfabrikken har i ovrigt en pier, der betyder at stone skibe i givet fald ikke 
behover at anlobe Limhamns Havn. Antallet af besLeftigede i forbindelse med 
kalkbruddet (transport, adm. m.m.) blev i slutningen af 1990'erne anfort som 115 
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personer.24  Endelig betyder det nwre samarbejde mellem Kobenhavns og Malmos 
havne i selskabet CMP (: Copenhagen Malmo Port), at der er rigeligt med Bode havne-
faciliteter i denne del af Oresund. Limhamns havn var saledes ved artusindeskiftet 
kendetegnet ved en rxkke sma virksomheder, der var uden speciel tilknytning til 
fiskeri og sofart. En stigende mondxnisering med lystbade og boligbebyggelse ved 
Oresund samt nxrheden til Kobenhavn der efter broens abning har givet — og vil give 
— stet stigende grundpriser. Pa lidt lxngere sigt ma det derfor anses for sandsynligt, 
at ogsa en del af de mindre industrivirksomheder ma flytte og dele af bebyggelsen 
nedrives eller ombygges til boligforma1.25  Tilbage vil dog vxre omradets kvarter-
betegnelser: Glasbruket, Cementen og Gjuteriet der alle tre beretter om den tidligere 
industrivirksomhed i omradet. De tomme kajpladser raber i dag til hinanden og de 
store skibe, som disse anlxgsarbejder var beregnet til kommer nok aldrig tilbage. I 
stedet kommer marinaer og flere lystbade, men en sammenfatning pa havnens historie 
illustrerer at skiftende tiders vekslende brug af havnen har efterladt forskellige spor. 
Det ma sa blive en aktuel udfordring, at vor tids anvendelse af havnemiljoet ikke 
indebxrer en total fjernelse af tidligere tiders brugsspor. Havnens attraktionskraft 
bestar i modet mellem naturen i form af haver og det menneskeskabte i form af 
havnen. Det ma ikke glemmes, at det er skibene der er havneankeggets egentlige 
arsag, og uden dem vil denne del af wort kulturmiljo snart miste sin mening. Denne 
simple sammenhxng bor ogsa vxre styrende for bevaringsarbejdet med yore havne, 
der er en umistelig del af sofartens miljoer...26  

Til hojre for boligbebyggeben pa det foregaende billede er det lykkedes at bevare og genanvende 
en karakteristisk bygningfra merfiet. Den benyttes blandt andet til fitness-center. Bemzerk de store 
fortojningspullerter i forgrunden, der nu er opsat som dekoration. 
Fot. Tommy P Christensen, Malmo Mw. Dok. Enh. 
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Appendiks 
Nybygninger fra Litnhamns Skeppsvary 

Antal Bygge-nr. Tons dw Brt. St sat Leveret 
1. 10 2200 1316 4/12-17 4/8 -18 
2. 11 2290 1343 17/7-17 30/12-18 

3. 12 2300 1388 21/12-18 17/5-19 
4. 13 2400 1567 21/8-19 29/9-19 

5. 14 1100 725 27/4 -21 8/10 -21 

6. 15 1100 722 27/4 -21 Okt. -21 

7. 16 2200 1392 22/11-19 27/3-20 

8. 17 2500 1442 29/5-20 12/7-20 

9. 18 2800 1855 16/12 -20 1921 

10. 23 1060 658 21/8-20 16/11-20 

Navn(e) 

s/s Veronica (1918-28-40) 
s/s Annemarie alias 
s/s Freja (1918-29) 
s/s Bothnia (1929-41) 
s/s Fylgia (1919-24) 
s/s Rymmen alias 
s/s Motakt Strom (1919-22) 
s/s Osric (1922-52) 
s/s Harald Ottens (1952-71) 
s/s Mercia alias 
s/s Waterway (1921-22-29) 
s/s Anna Rehder (1929-46) 
s/s Serrai (1946-197?) 
s/s Lygia alias 
s/s Burley Hill (1921-22) 
s/s Broadway (1922-1-29) 
s/s Broadway (1929-53) 
s/s Hermia alias 
s/s Bretagne (1920-29) 
s/s Bretagne (1929-34) 
s/s Taberg (1934-1941) 
s/s Canadia (1920-50) 
s/s Lise (1950-53?) 
s/s Lise (1953?-55) 
s/s Capria alias 
s/s Sebu (1921-21-25) 
s/s Sebu (1925-45) 
s/s Matros Shelesniak 
(1945-1960erne?) 
ms Scania (1920-21-24) 
ms Scania (1924-27) 
ms Bahia Blanca (1927-51) 
ms Motomar (1951-59) 

Nybygningerne nr. 19,20,21,22 samt 24,25,26,27 og 28 blev annulleret, og derfor 
aldrig sosat. 
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Udflugtsbaden "Ekeskiir" i dec. 2003, der benyttes til at se jle lysO'skerture pa Oresund. Bag Mien 
ses cemenabrikken. Fot. Tommy P Christensen, Malmo Mus. Dok.Enh. 

Noter 
En nutidig oversxttelse kunne lyde: "Herefter skal ingen udskibe nogen slags kobmandsvarer eller 
gods i nogle ulovlige havne eller til de skibe, som ligger udenfor sadanne under godsets fortabelse 
til os. Ligeledes skal de heller ikke holde nogen kobmandsforretning eller sejle ud fra disse neden-
stlende havne der ligger pa den skanske side og er fra Kullen og Ra ved Helsingborg, ligeledes fra 
Giumsiov, Barseback, Loddea, Lomma, Limhamn, Hellested Boo, Porsehamn og alle andre ulovlige 
havne, hvor som heist de matte vxre beliggende i Skane, Halland, Blekinge og Lister, og ligger os 
og kronen og yore kobstzder til skade og fordxrv." (DDR 1513-1523, s.I19, <55.>) 

2 Reisnert 1999, s.18f. 
3 "Lim" er et gammelt ord for kalk — vel iswr den findelte kalksten der indgar i mend. For teglstens-

fundet ved de arkxologiske undersogelser pa Hojbro plads i Kobenhavn, se: Johansen 1999, s.135ff. 
og 152, note 16. 

4 Til forstaelse af xlcire tiders anvendelse af betegnelsen "Havn" kan nawnes, at for elcsempel G. A. 
Koefoeds Forsog til en Dansk Soe Ord-Bog med Beskrivelse paa hoer Ord og deres Berkevning i det 
Frandske og Engelske Sprogfra slutningen af 1700-tallet er helt entydig i sin definition: "Havn, en fra 
Sewn aflukt Bugt, hvor Skibe kan ligge med sikkerhed, Port ou lavre`, A port, haven or harbour." 
For den seneste omtale of skibsbroen i Malmo, se Billbergs artikel i Elbogen 2005. 

5 KLNM 12:37E, der ogsa gor opmzrksom pa den sakaldte "Myndricke stage" der er medtaget i 
Henrik Smiths ordbog fra 1563. Se ogsa Rosborn 1984. 

6 Christensen 1895, s.62f., 75. 
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7  For dette og det folgende er 	anvendt Gyllinge 1979. 
8  Malmo Stadsbog 1549-1559, s.138ff. 
9  Hertil bl.a. Bunte 1976, Reisnert 1984 og Christensen 1985. 

10  Gyllinge, s.33ff. og 86. 
" Linnxi 1749, s.225 samt Hakanson (red.) 1994, s.25ff. 
12  De svenska kusthamnarne, 1906, s.48. Blom, Bornmalm & Bang 2002, s.422. Lekholm 

1959/1992. 
13  Venligst oplyst af Ingela Bengtsson pa Fiskeriverket, den 12/10 2004. 
14 Til dette, og det flg. Er anvendt "Smaskaligt kustfiske och insjofiske — en analys." Fiskeriverket 

2001, s.131-134. 
15 E. g. Halcanson (red.) 1994, s.309. 
18  For dette og det folgende, Fogelberg 1966. 
17  Dw = Dodvxgttonnage. Den samlede vwgt of ladning og brzndsel til maskinen, nar skibet er lastet 

dl sin sommer-lastelinie. Dodsvwgt-tonnagen er et mal for skibets bxreevne — eller om man vil 
— hvor mange tons ladning og brzndsel skibet kan fore med sig. 

18  Til dette og det folgende, Leide 1974. 
19  Haien & Lange 1906, s.48. Winge 1992. 
20  Herd! Winge 1984, 1985, 1986, 1990 og Kofoed 1973. 
21  Til dette og det fig.: Andersson 1998, s.13ff., 38, 41, 48, 52, 70 og 99. 
22  Dette og det folgende er hovedsagligt baseret pa Thavlov 2000. 
23  Placering 1999: nr. 37, 2000: nr. 43, 2001: nr. 46. Til sammenligning er Danmark og Norge placeret 

pa en uwndret 14. og 10. plads i samme periode. (FAOs Yearbook of Fishery Statistics, Capture 
production, de pagwIdencle ar). 

24  Malmo — Statistisk arsbok 1999/2000, s.63f. Tabell 91. I 2006 var en snes personer beskxftiget pa 
Cementa i Limhamn. 

25  Eksempler pa virksomheder der ved milleniumskiftet fandtes pa industriomraderne ved Limhamn 
havn kan nxvnes: Dresser Wayne AB (Limhamnsv. 109), Europaint (Vaktg. 6), Lindstroms Motor 
(Magasinsg. 7), Rosengrens Metallgjuteri AB (Magasinsg. 9), Snickeri Interior AB (Magasinsg. 7), 
Toupema — Belgal (Barlastg. 2) samt Wiren & Persson Plat & Mekaniska AB, der senere er flyttet 
til Jarnyxeg. 3 i Fosie industriomrade. 

26  For en nzrmere praesentation af sofartens miljoer som en del af vor kulturary anbefales Bergman 
2005. 

II. del af ovenstaende bidrag er ogsa publiceret i en tysk version i vxrket: „Alte Hafen — Neue AuAaben 
- Hafen der lastenschilljahrt in Skandinavien und Westeuropa gestern und heute." (Internationaler 
Arbeitskreis „Geschichte der Kiistenschifffahrt im 20. Jahrhundert"). Verlag H.M. Hauschild GmbH, 
Bremen. ISBN 3-89757-311-3. 
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AXEL PEDERSEN, KONGENS MAND 

Axel Pedersen, kongens mand 
AV CLAUS RAVN 

Fig.  I. Karta over Malmo innerstad och stadens medeltida utbredning med kvarteret Liljan 
markerad. 

I foraret 2004 blev kv. Liljan 2 i Malmo udgravet. Man var i besiddelse af et slags 
skode pa en Ord eller "sten hus”. I skodet skxnker Erik af Pommern garden til rid-
der og rigsrad hr. Aksel Pedersen. I forbindelse med udgravningen onskede Malmo 
kulturmiljo at Pa afdxkket de historiske fakta omkring denne Hr. Aksel Pedersen. 
Disse kan lases i denne artikel. 

April. 3. 1433. Kong Erick har givet Hr. Axell Pedersen af Herdloff R. en 
Gaard i Malmo, liggende Osten minden over Gaden fra Szwortte-brodre Kloster, 
med al kongelig rettighed, hvilken Gaard er hos "sex oc siusindtyuge" Alen lang 
sander ud fra Adelgaden og langs ud med det vestre Tvierstrtede, 90 Alen bred og 
noget mer aster udfra det vestre Tmerstnede og langs ud med Adelgaden, Stenhuset, 
som staar paa Hjornet mellem begge Gaderne, medregnet, og bag i Gaarden indtil 
begge Tv‘erstnederne. 
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Skim indledes et brev som man i dag kan finde i Repertorium Diplomentaticum 
Regni Danici Medixvalis 1401-1450. Brevet er et skode pa en gird i det centrale 
Malmo. I brevet far vi en utrolig nojagtig beskrivelse af gardens placering i forhold 
til gaderne i omradet. Ligeledes bliver der oplyst om gardens storrelse og at der 
i komplekset indgar et stenhus. Alle disse oplysninger har stor betydning, i det 
gaderne i denne del af Malmo stort set ligger pa samme sted i yore dage, dog har 
gadene nu andre navne. Ud over oplysninger om garden og dens placering far man 
ogsa oplyst, hvem der donerer garden og hvem, der modtager garden. Kongen der 
skxnker garden er Erik af Pommern. Han var den forste konge i Kalmarunionen, 
som blev grundlagt med Erik af Pommerns kroning den 17. juni 1397. Kroningen 
af Erik af Pommern i 1397 var kulminationen pa en lang og indviklet magtkamp, 
der havde hersket i Norden, og som nu for en kort tid sa ud til at have fundet sin 
losning. Den anden person, der er omtalt i skodet er Hr. Axel Pedersen, der modtager 
garden i Malmo. Udover Axel Pedersens navn far vi ogsa en anden vigtig oplysning 
i det han tituleres Hr., der pa dette tidspunkt ikke blot var en hoflighedsfrase man 
benyttede sig af i en ophojet tiltaleform, men en direkte reference til Axel Pedersens 
sociale status og rang, nemlig den, at han var ridder og dermed adelig. Ligeledes far 
vi oplysninger om hans private ejendomsforhold; han er ridder af Herdloff (Harlov 
txt pa Kristianstad) samt Rigsrader, hvilket forkortelsen R indikerer. Han var altsa 
ikke blot adelig ridder, men havde side i kongens Rigsrad og dermed en mand med 
en vis indflydelse. En ting man ikke far nogen information om via skodet er Axel 
Pedersens slxgts navn. Ved at sage i kilderne komme man dog hurtigt pa sporet af 
Axel Pedersens slxgtsnavn, Thott. Men hvem var denne Axel Pedersen Thott? 

Axel Pedersen Thott og sl&gtens navn. 
I min undersogelse af Axel Pedersen Thott og hans slxgt har jeg matte tage hen-

syn til sproglige finurligheder samt forskel pa det danske og svenske sprog. Jeg er 
saledes undervejs stodt pa uanede mader at stave Axel Pedersen Thotts navn pa og 
kan fristes til at sige "kart barn har mange navne". For det forste staves navnet pa 
dansk Aksel og pa svensk staves det Axel. Hertil kommer det hebraiske navn Abse-
lon og det latiniserade Abselonis, varav Axel er en ombildning. Det latinske navn 
bruges generelt pa segl og i de kilder, der har med kirken at gore. Fadernavnet staves 
ligeledes Petersen eller Pedersen. Jeg har valgt et kompromis og kalder ham saledes 
Axel Pedersen som en kombination af svensk og dansk. Slxgtsnavnet Thott findes 
ligeledes i utallige udgaver som for eksempel Thott, Thot, Thatt, Tot, Tott og Thord. 
Hertil skal det nxvnes, at Axel Pedersen ikke selv har brugt slxgtsnavnet Thott, 
idet det forst bliver almindeligt brugt i 1500-tallet, hvor man begynder at indfore 
slxgtsnavne og begynder at xndre maden at give efternavne pa. Faktisk bliver det 
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Fig. 3a. Axel Pedersens 
skill frail 1401. Avbil-
dat i Langebaks sigill-
samling nr 6 Riksarkivet 
i Kopenhamn. 
Foto:Mimmi Tegner. 
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Fig. 2. Borgen i Harlon Teckning: Jimmy Juhlin. 

fra 1526 pabudt den danske adel at benytte sig af slxgtsnavnet. Det vil sige, at man 
ikke blot bruger sin fars navn som efternavn, men man benytter sig ligeledes af et 
egentligt slxgtsnavn som for eksempel Thott. En af de forste, der kan have benyttet 
sig af slxgtsnavnet, er Ivar Axelsen, Axel Pedersens son, der pa et portrxtmaleri fra 
samtiden ca. 1470 er underskrevet med 	Axelson Thou"'. 

Hvem var Axel Pedersen 
Thott? 
Axel Pedersen Thott blev flack ca. 1370. 
Hans far Peder Axelsen af Harlov dor 
7. december 1375, sa han kan senest 
vxre fodt 1376. Hans moder var Juliane 
Petersdatter Grubbe. 

I de skriftlige kilder omtales Axel 
Pedersen forste gang i 1394 som vxbner 
i forbindelse med en indstiftelse af et 
Anniversarium. Anniversarium var en 
sjxlemesse, der holdts for en afclod pa 
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3b. Axel Pedersens sigill. Avbildat i Langebaks 
sigillsamling nr 6 Riksarkivet i Kopenhamn. 
Foto: Mimmi Tegner. 

Figur 3c. Axel Pedersens sigill. Avbildat i 
Langebaks sigillsamling nr 6 Riksarkivet i 
Kopenhamn. Foto: Mimmi Tegner. 

arsdagen for dennes begravelse. Det oprettedes ved, at parorende til afdode gav kir-
ken en donation for at udfore denne tjeneste. Der kunne vxre tale om en gard eller 
anden fast ejendom. (Repetorium Diplomaticum regni danici media-valis 1896-98, 
s.401. 30. nov 1394 brev: 3959). 

17. juni 1395 er Axel Pedersen Thott blandt dem, der underskriver fredstraktaten 
mellem Margrete 1. og Albrecht af Mecklenburg. Albrecht af Mecklenburg havde 
vxret Margrete 1.s fange siden 1389, hvor han tabte slaget ved Asle. Han har sammen 
med sin son vxret holdt fanget pa Lindholm slot i SIdne. Den 17. juni 1395 under-
skrives sa en fredsaftale, der skal vare tre ar, og Albrecht af Mecklenburg skal betale en 
losesum, som han dog kan betale efter sin frigivelse. Som sikkerhed for losesummen 
stilles Stockholm, det vil sige, at hvis Albrecht af Mecklenburg ikke er i stand til at 
betale inden de 3 ar udlober, da skal han overdrage kontrollen med Stockholm til 
Margrete 1. Axel Pedersen Thott underskriver denne traktat som vxbner. 

Axel Pedersen Thott har pa dette tidspunkt en sa fremaxdende rolle i det politiske 
mine), at han kan vzre med som underskriver og garant for en fredslutning mellem 
monarkerne af Danmark-Norge og Sverige (2). Denne hoje placering udbygges 
yderligere i 1397, hvor Axel Pedersen Thott nu findes blandt de mange, der er med 
til at besegle Kalmarunionen ved den 13. juli 1397 at bekrxfte i et dokument, at 
de harovervxret kroningen af Erik af Pommern den 17. juni 1397.3  De erklxrer i 
samme dokument deres troskab over for Erik af Pommern, der nu er konge over 
Danmark, Sverige og Norge. Af alle dem, der underskriver kroningsdokumentet 
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Fig. 4. Lindholmens borg vid Svededa. 
Rekonstruktion: Petter Lonegard. 
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med deres segl er Thott slagten den eneste, der er reprasenteret med hele 3 segl. De 
2 andre foruden Axel Pedersen Thott, er Stig Akeson Thott og Jep Axelsson Thott 
(Jep Axelsson Thott star opfort som Jacob Axelsson). Alle tre grene afThott slagten 
er saledes med pa Kroningsdokumentet4  (se bilag 1 for slagtstavler). 

Kongens mand 
Vi ved, at der i forbindelse med denne kroningsceremoni blev slaet ca. 150 mand 
til ridder. Hvis man sammenstiller dette dokument med det fra 1395, hvor Axel 
Pedersen Thott besegler dokumentet med titel af vabner; er der meget, der peger i 
retning af, at han ma vare blevet slaet til ridder ved kroningen. Dette forhold bin-
der Axel Pedersen Thott yderligere starkt til Erik af Pommern. Da han har mattet 
svarge troskab til Erik af Pommern, da han modtog ridderslaget. Disse to kilder, der 
er noget af det tidligste vi har om Axel Pedersen Thott kan narmest betragtes som 
hans start pa en karriere som kongens mand. Hvis man kigger pa de efterfolgende 
kilder som helhed, hvor Axel Pedersen Thott er omtalt for at undersoge hans karriere 
som embedsmand og rigsrad, er der pafaldende Hest i perioden efter Margrete 1.s 
dod i 1412, hvor Erik af Pommern reelt forst begynder at regere.5  Dog er han med 
som underskriver i en rakke af de forhandlinger mellem Danmark og Den Tyske 
Ridderorden i 1408 om overdragelse af oen Gotland, som havde varet i Den Tyske 
Ridderordens besiddelse siden 1398. 

Fra ca. 1415 tager Axel Pedersen Thotts karriere for alvor fat. Han bliver dette ar 
ogsa forlenet med Varberg i Holland'. Axel Pedersen Thott har en sardeles fremtra-
dende rolle i konflikten fra 1416-17 mellem Erik af Pommern og Roskilde bispen 
om ejendomsretten til Kobenhavn. Her finder vi Axel Pedersen Thott som formand 
for et udvalg pa 12, bestaende af 6 gejstlige og 6 verdslige. Dette udvalg tilkender 
Erik af Pommern retten til Kobenhavn, der herefter udvikler sig til kongens by og 
Danmarks hovedstad. Denne begivenhed ma siges at \rare et af hojdepunkterne for 
Axel Pedersen i det, der skulle vise sig at blive en lang og succesfuld karriere i Erik 
af Pommerns tjeneste. I 1417 finder vi ham ogsa som en af kongens mand i en 
fredstraktat mellem Erik af Pommern og Hertugen af Slesvig og Greven af Holsten. 
Konflikten mellem den danske kongemagt og Slesvig-Holsten ulmede konstant 
under Erik af Pommerns regeringstid, og fra tid til anden brod den ud i lben krig. 
Konflikten handlede lidt forenklet sagt om retten til Hertugdommet Slesvig. Den 
danske konge mente, at Hertugdommet Slesvig tilhorte den danske krone, hvorimod 
Grevskabet Holsten mente, at Slesvig og Holsten burde hore sammen uafhangigt af 
den danske kongemagt. De krige der opstar i denne konflikt bliver hurtigt noget, der 
berorer hele Norden, idet Erik af Pommern jo ikke blot er konge af Danmark, men 
ogsa unionskonge for Danmark, Sverige og Norge. Konsekvenserne af disse krige gar 
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ud over handlen i Ostersoen og drager Hanseaterne ind i konflikten. Der opstar en 
stigende utilfredshed med Erik af Pommern i Sverige idet hans krige i Slesvig-Holsten 
og med Hansaen bremser den svenske handel i Ostersoen kraftigt. 

I hele denne rxkke af krige og konflikter finder vi Axel Pedersen som bade en 
slags diplomat og egentlig kriger. I 1419 underskriver Erik af Pommern en alliance 
med en anden stor union i ostersoregionen, Polen-Lithauen. Her finder vi Axel 
Pedersen som underskriver med titlerne, Til Herdleff, Varberg, Falkenberg, Slum-
og Falsterbo. Det ma siges at vane en anselig rzkke af titler, der pa dette tidspunkt 
knytter sig til Axel Pedersen. Alle titlerne pa nxr Herdleff (Harlov) er kongelige 
embeder (len), det vil sige, at de egentlig kun er til Tans i en vis periode, godt nok 
kom Varberg og Falkenberg til at vxre Axel Pedersens len pa Livstid. Varberg og 
Falkenberg er store kongelige len i Halland. Skanor og Falsterbo referere til fogedret-
ten over skanemarkedet(allerede fra 1418 er han i tyske kilder omtalt som foged af 
skanemarkedet). Alle disse titler er selvfolgelig forbundet med betydelige okonomiske 
indtxgter. Ikke mindst erhvervet som kongens foged pa skanemarkedet, der var en 
stor okonomisk faktor i Nordeuropa og en stor del af den danske konges indtxgt, 
ma have skxppet godt i kassen hos Hr. Axel Pedersen. 

I 1423 sendes Axel Pedersen af Erik af Pommern til den Tysk Romerske Kejser 
Sigismund som en slags diplomat for at fremlxgge sagen om konflikten mellem 
Danmark og Slesvig-Holsten for kejseren. Det er Erik af Pommerns hab, at kejseren 
som lensherre over Slesvig og Holsten og Eriks fitter, vil domme til hans fordel i 
tvisten med Slesvig og Holsten. Erik af Pommern vil dermed opna en stone legitimi-
tet af sine krav om Slesvig og dermed Holsten underkastelse af den danske krones 
kray. Konflikten om Slesvig mellem Erik af Pommern og Holsten forsxtter dog, og 
i 1428 sendes en Hansaflade under ledelse af Lubeck, der er i alliance med Holsten 
mod Kobenhavn. Her moder vi sa Axel Pedersen igen, nu som foged/borgmester af 
Kobenhavn sammen med 2 andre. Han er i denne forbindelse admiral for en dansk 
flade, der besejrer Hansafladen i Oresund. I Hanse resesser (En samling af Hansa-
byernes breve og diplomer) omtales Axel Pedersen i forbindelse med dette fladeslag 
i Oresund. Der er en del kilder i Hanse resesser, der beskriver forlobet med Axel 
Pedersen som admiral for en dansk flade, og hvordan han sejrer i Oresund. Man far 
saledes oplyst, hvordan en anden Hansa flade lastet med salt fra Biscayen, sejler lige 
i armene pa Axel Pedersen, som kaprer hele fladen med den kostbare last. 

Perioden hvor Axel Pedersen virker som flade Admiral i Oresund er ud fra kil-
derne at bedomme 1428-30 han er pa dette tidspunkt omkring de 60 ar. Blot 3 
ar efter(1433) fa's Axel Pedersen overdraget garden i Malmo af Erik af Pommern. 
Hvorfor han far garden star der intet om i kilderne, men ved at kigge pa de kilder, 
der finder om Axel Pedersen op til overdragelsen af garden kan man jo forsoge at 
komme med et rimeligt bud pa hvorfor. Hvis man ligeledes kigger pa de politiske 
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forhold som herskede i Kalmarunionen pa dette tidspunkt, kan man nzesten ane det. 
Erik af Pommern skxnker Axel Pedersen garden som en bekrxftelse af en alliance 
og et venskab mellem kongen og hans vasal. At Axel Pedersen var en god og loyal 
vasal over for Erik af Pommern ville de folgende ar vise sig da Erik af Pommern forst 
blev opsagt af det svenske rigsrad(1436) dernxst det danske rigsrad(1439-40) her er 
Axel Pedersen den sidste i det danske rigsrad, der opsiger sin troskabsed mod Erik af 
Pommern. Dette kan man se ud fra en kilde fra 1441, hvor Axel Pedersen forsones 
med Cristoffer af Bayern, der blev indsat som konge efter Erik af Pommern. Axel 
Pedersen far som kompensation for at bryde sit lofte til Erik af Pommern Varberg og 
Falkenberg pa livstid. Falkenberg skulle en af hans sonner Age Axelsen forsat have 
pa livstid efter Axel Pedersen dod. 

• 

Axel Pedersen som familieoverhoved og panteldner. 
Der er mange mader, hvorpa man kan se pa Axel Pedersens liv og levned ud fra kil-
derne. Jeg har indtil nu forsogt at belyse hans liv i forhold til den regerende monark. 
Der er da ogsa Hest kilder pa ham i denne relation, men der findes da en del kilder 
pa ham af mere privat karakter, hvor vi bl.a. !wider ham som pantelaner og i sager, 
hvor han kober ejendom samt enkelte retssager. Derudover findes der kilder, der 
fortxller om familierad, hvor det tilrettelxgges, hvordan boet efter ham skal oppres. 
Af de mange pantesager man kan finde pa Axel Pedersen er der en, der er sxrligt 
interessant. Den findes i Rep. Diplomatarium Danica 5129-5130 og er dateret til 
1410 datoen er dog uvis. Her liner Axel Pedersen xrkebispen i Lund Jacob Geertsen 
1000 mark hvide sterlinger (en montfod) mod, at denne stiller slottet Elleholm i 
pant. Det ma siges at vxre en betydelig mxngde penge Axel Pedersen er i stand til 
at lane ud til IErkebispen i Lund. Kilden er interessant pa flere mader, fordi den 
udover at beskrive Axel Pedersens okonomiske formlen ogsa er med til at belyse et 
andet problem, der har med Axel Pedersens titel at gore. Det hedder nemlig i kilden, 
at "Samme Aar pantsatte han Elleholmslaat til Her Axel Pedersson af Herluffgaard, 
nu Lilloe kallet, for 1000 Marck udi huide Sterlinger7". Her f'ar man forklaret, at 
Axel Pedersen nu er i fxrd med at skrive sig til "af 	frem for "Harlov", hvilket 
hans sonner ogsa senere got Alt dette belyser Anders Odman i sin bog "Borgar i 
Slane". Kilden fra 1410 med lanet til xrkebispen passer ogsa godt sammen med, at 
vi som tidligere beskrevet kan se en fremgang i karrieren i kongens tjeneste, der for 
alvor bliver synlig efter Margrete 1.s dod, hvor Erik af Pommern reelt kommer til at 
regere. Af de ejendomme som Axel Pedersen tilegner sig igennem direkte opkob eller 
indlosning af panter findes langt de fleste i Ostdanmark dvs. Sjx1land og Skane. 

I tvister og retssager finder vi ogsa Axel Pedersen i kilderne. Der findes en kilde, 
fra Repetorium Diplomatarium Danica 6197,17. juni 1424, der fortxller om en 
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Fig. 5. Lunds domkyrka. Foto: Marcus Tegner. 

Jeppe Axelsen (en af Axel Pedersens slxgtninge), der erkender at have udgivet et 
falsk brev, dvs. med en forfalsket underskrift. Axel Pedersen griber ind i sagen og 
redder Jeppe Axelsen ud af kniben ved at ga med til, at man fratager Jeppe Axelsens 
myndighed og for fremtiden vil Axel Pedersen vxre formynder for Jeppe Axelsen. 
Her ser vi Axel Pedersen som et familieoverhoved, der griber ind i en sag, nar en af 
familiens medlemmer er raget uklar med loven og derved sitter familiens sere pa 
spil. Brevforfalskning var en meget alvorlig sag pa denne tid. Brevforfalskning kunne 
sagar medfore dodsstraf, f. eks. blev Malmos borgmester i 1419 brxndt pa balet for 
brevforfalskning. 

At Axel Pedersen i lobet af sit liv f'ar samlet sig megen rigdom og magt far man et 
meget godt indtryk af, nar man arbejder med de forskellige kilder. Da han i 1442 er 
en xldre herre indkalder han alle sine winner pa Varberg for at tilrettelxgge delingen 
af hans ary mellem dem. Det bliver vedtaget at den afsonnerne, der fa'r Varberg efter 
Axel Pedersens did skal kompensere de andre med en rxkke vxrdifulde naturalier 
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blandt andet en 1/2  last smor (Maleenhed) om aret til hoer. Man kan ogsa ud fra denne 
kilde ane opbygningen af et slags dynasti. Da vi her har en mand, der er pa toppen 
af sin karriere, har magt og indflydelse samt en masse succesrige sonner, der sidder i 
bade det danske og svenske rigsrad. Axel Pedersens slaegt Thot har ved enden af hans 
liv en betydelig magt og indflydelse i Norden og Kalmarunionen. I Kalmarunionens 
historieskrivning er det lige frem at man benytter sig af et begreb som 

"Axel sonnerne", hvis betydning og indflydelse kom til at prage begivenhederne i 
Kalmarunionen efter Axel Pedersens dod. Hvornar Axel Pedersen dor pracist kan vi 
ikke sige noget om. Den sidste skriftlige kilde pa ham, hvor han stadigyak er i live 
er fra den 24. november 1446, hvor han i et brev betaler en anden mands gald. Den 
naste kilde vi har pa ham er 25. november 1447, hvor hans winner anmoder om at 
stille Axel Pedersen til hvile i Lunds domkirkes sakristi. Axel Pedersens dodsdag ma 
altsa findes mellem de to sidst navnte datoer. 

Axel Pedersens forhold til garden i Malmo 
Det er svart at sige noget om, hvor meget eller hvor lidt Axel Pedersen personligt 
har opholdt sig pa den gard han far skanket af Erik af Pommern. Umiddelbart tror 
jeg ikke, at han har opholdt sig der - han havde jo en stor og pragtig borg i Var-
berg. Man skal nok narmere se pa garden som en del af en storre samling af gods 
og ejendom, der tilhorte Axel Pedersen. Garden har helt sikkert haft en sardeles 
praktisk funktion i Axel Pedersens eget lille private empire. Axel Pedersens mange 
besiddelser i Skane og pa Sjalland har helt sikkert betydet, at Axel Pedersen har 
haft en produktion af varer han har kunnet handle med. Set med disse rajne Jigger 
garden i Malmo ganske godt placeret. Midt i en region med megen handel stottet 
af en kongemagt, der i den grad investerer i Oresund. Erik af Pommern som Axel 
Pedersen tjente det meste af sin karriere satte virkelig gang i udviklingen i Oresund. 
Han grundlagde Landskrona 1413, Kobenhavn bliver kongens by i 1417 og i 1422 
far bade Kobenhavn og Malmo nye handelsprivilegier. I 1429 indfores oresund-
stolden efter Erik af Pommern har bygget en ny borg Krogen, hvor endnu en by 
vokser frem, Helsingor. I 1434 far Malmo sit stadsvaben, som er Erik af Pommern 
eget personlige vabenskjold samtidig med, at han opfordrer Malmo borgerne til at 
befaste byen og selv opfore Malmohus. Det er midt i denne dynamiske tid, at Axel 
Pedersen far sin gard i Malmo af Erik af Pommern den 3. april 1433 og ud fra denne 
kontekst ma man sige, at garden har ligget ganske godt placeret i det vii yore dage 
har valgt at kalde Oresundsregionen. 
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Orn 

Figur 6 Plan over undersokningen i kvarteret Liljan. 
Underlag Staffan Hyll, bearbetning Mimmi Tegner. 

67 



AXEL PEDERSEN, KONGENS MAND 

Noter 
Atten Thott under medeltiden. Af Ake Thott, Lund 1983. side 151. 

2  Margrete var regerende over Danmark og Norge i kraft af sit formynderskab over den mindrearig 
Erik af Pommern. Albrecht af Mecklenburg var trods sit nederlag formelt set stadigvxk konge af 
Sverige. 
Sveriges Traktater med Frammande Magter. II del udgivet Stockholm 1883. nr. 423. 
Atten Thott under medeltiden. Af Ake Thott, Lund 1983. side 74-75. 

5  Selv efter Erik af Pommern var blevet myndig havde Margrete stor indflydelse og var nxrmest den 
egentlige regent. Det der bedst understreger dette er det beromte instruktionsbrev fra 1405, hvor 
hun instruerer Erik af Pommern i, hvordan han skal begs sig over for det norske rigsrad. 

6  Danske Len og Lensmxnd 1370-1443. Henrik Lerdam. Udgivet 1996. Side 94. 
' http://dd.dsl.dIddiplomer/10-162.html  
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Matningar och marmiskor 
Malmos forsta stadsingenjorer 

AV SUSANNE KROGH-BENDER 

Inledning 
Sjalvbiografier ar bra kallor till manniskors levnads- och tankesatt. Nedan pre-
senteras fyra biografier over Ma'mos forsta stadsingenjorer: Jacob Orngren, Peter 
Kock, Salomon Jacob Orngren och Pehr Sommar. Biografierna kom till genom att 
sekreteraren vid Kungl. Lantmaterikontoret Per Holmbrinck frin 1782 fordrade in 
sjalvbiografier frin alla svenska lantmatare. Originaltexterna finns fortfarande i Lant-
materiets arkiv i Gavle. De trycktes forsta gingen 1902 i "Samlingar i Landtmateri" 
3:e samlingen, i en nagot bearbetat form (Peter Kocks korta biografi dr sammanstalld 
av Holmbrinck). Nedan iterger jag texten bokstaystroget som den foreligger i den 
handskrivna versionen. 

Sjalvbiografierna tacker perioden 1717-1782, alltsi det mesta av 1700-talet. 

Stadsingenjorsinstitutionen i Malmo 
1746 beslutade stadens styre om en ny befattning: stadsingenjor. Dessforinnan hade 
endast Stockholm och Goteborg en sidan, medan lantmateriinstitutionen i Sverige 
gar tillbaka till 1628. Och ett lantmaterikontor for Malmohus lan fanns redan. 
Om staden fore 1746 skulle ha ritat kartor anlitade man oftast en lantmatare fran 
det regionala lantmateriet alternativt en av militarens. Varfor man exakt nu beslutade 
att fa egen stadsingenjor har jag ingen information om. Det kan hanga ihop med 
de stora matningar och andringar i fordelningen av stadens jordar man hade pi-
borjat.' Kanske hade ocksa den person som blev den forsta stadsingenjor — Jacob 
Orngren — deltagit i beslutsprocessen; han hade redan en officiell post i staden som 
kamnare och hade sysslat med lantmateriverksamhet. 

1747 skrevs fullmakt och instruktion for Maim& forsta stadsingenjor.2  Befatt-
ningen horde under Magistraten tills den 1862 kom under byggnadsnamnden nar 
Malmo som den forsta staden i Sverige fick byggnadsnamnd. 
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Fig. 1. Peter Kocks karta over Malmo 1757. Pehr Sommar har bifogat berakningarna. Malmo 
stadsbyggnadskontor. Historiska kartarkivet 4 M 

Staden Malmo under 1700-talet 
Malmo lag pa attonde platsen i storlek i Sverige. Invanarantalet 1717 nar Jacob 
Orngren foddes var c:a 2800. Annorlunda 200 ar tidigare nar Malmo var den !last-
storsta staden i danska riket (efter Kopenhamn) och hade c:a 5000 invanare. Krig, 
krigsskatter och pestepidemier — senast den stora pesten 1711 — hade satt sina spar. 
Malmo hade inte langre sin sjalvklara ledande position i det danska rikets mitt, men 
var en mindre storstad i det svenska rikets ytteromrade. 

Malmo var stapelstad med rat till utrikeshandel, men forutsattningarna for han-
deln var inte de samma som forut. Anda fanns det fortfarande en viss internationell 
flakt Over staden.3  Den lag nara Europa och hade manga utlandska kontakter och 
invanare, inte minst tyskar. Denna grupp hade ju varit betydande sedan medeltiden 
och i perioder dominerande. Och man hade fortfarande relationer till Danmark och 
storstaden Kopenhamn, som Jacob Orngrens sjalvbiografi vittnar om: han reste till 
den danska huvudstaden for att studera musik. Och han var absolut inte den enda, 
som hade kontakter till Danmark. (Se kartan fig. 1.) 
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Stadsingenjorernas utbildning 
Pa den tiden var det vanligt att barn — speciellt pojkar — tidigt borjade utbildas, 
antingen i skola eller hos privatlarare. Jacob Orngren var 4 ar och 2 manader nar 
han borjade fa privatundervisning i kristendom, skrivning och rakning. Hans aldste 
son Salomon Jacob hade precis fylld 4 ar nar han fick privatlarare for att lara kris-
tendom, tyska och skrivning, och som 8-Irig borjade han att lasa latin — datidens 
internationella speak. 

Man tog ofta studenten i den aldern dar ungdomar i dag borjar i gymnasiet: Jacob 
Orngren blev upptagen (i datidens sprak dimmiterades) vid Lunds Universitet innan 
han var 16 Ir. Att det kanske var lite for tidigt vittnar sjalvbiografien om: Han kom 
i daligt sallskap, och hans mamma (som sedan 1730 var anka) fick skaffa en mentor 
till honom. Hans son Salomon Jacob blev student som 171/2-arig och borjade da lasa 
i Lund; redan som 13-arig hade han borjat praktisera i lantmateri. 

Ocksa Pehr Sommar var 171/2  ar nar han borjade sina studier i Lund. Aven om 
Peter Kock var skaning, studerade han i Uppsala och var fardig som 22-arig. Deras 
studier var — som vanligt under 1700-talet — brett anlagda: juridik, matematik, 
fysik, sprak och teologi (Jacob Orngren var dock den enda som laste teologi). Musik 
studerade Jacob Orngren som omtalat i Kopenhamn. 

Jacob Orngren och Peter Kock tog examen som lantmatare i Stockholm, medan 
Salomon Jacob Orngren avlade prov hos lantmataren for Kristianstads lan. Pehr 
Sommar fick aldrig nagon egentlig lantmatareexamen, men fick bevis fran Kungl. 
Generallantmaterikontoret att han fick arbeta som lantmatare i likhet med de 
examinerade. 

Arbete 
Vi har noga information om vad befattningen som stadsingenjor innebar. Det framgar 
av den fullmakt och instruktion som Jacob Orngren fick i 1747 (hans eftertradares 
var liknande): Stadsingenjoren skall "mata bade inom och utan staden... nar han 
dertill beordret eller anliten worder ..." nar han "finner vaderleken for sig immer 
beqvamligt sadant arbeta att forratta och han ey of annat arbete hindrad ar". Han 
skall "val havda och varda" kartorna med tillhorande beskrivningar. 

Stadsingenjoren hade ocksa uppsyn Over gatulaggningen (en uppgift som fort-
satte till 1873) och Over vattenledningarna. Knyten till stadsingenjorsambetet var 
ambetet som stadsarkitekt och justerare. Som arkitekt skulle han dels kontrollera 
att nya byggnader foljde raft byggnadslinje dels vara med vid besiktning av bygg-
och reparationsarbeten pa MaImos "publiqve byggnader"och uppratta nodvandiga 
"desseiner" och relationsritningar. 
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Fig. 2. Diopterlinjalfrlin mitten av 1700-talet, har sanno-
likt tillhort Jacob Orngren. Malmo stadsbyggnadskontor. 
Stadsmatningsavdelningens samling av matinstrument. 
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Jobbet som justerare bestod i att kontrollera matt, mal och vikt och marka med 
krona. 

Till ambetet horde en mds- 
sings- och en tramattstock, en 
stangcirkel, jarnstamplar med 
alfabetet och nummer.4  Dess- 
utom agde Jacob Orngren sjalv 
en samling matinstrument: 
1 komplett cirkelfouteral med 

tillbehor 
1 utstakningscirkel 
1 massing kompass 
1 stiftcirkel 
1 artillerimattstock 
1 massing vinkelhake 
1 solvisare 
1 lantmaterikedja och 
1 diopterlinjal med tillhorande 

dioptere.5  (Se fig. 2.) 

Det sistnamnda instrumentet var en modernitet, ett exemplar fran mitten av 1700-
talet finns pa Stadsbyggnadskontoret — sakert Orngrens. 

Med ambetet foljde ingen fast ton, men betalning av arvode efter taxa. Det var 
naturligtvis svangande hur stort det arliga arvodet kunde bli. Under 1753 fick Jacob 
Orngren 36 daler fran staden — hur mycket han fick fran private kan vi inte se. Och 
det var inte alltid lika enkelt att fa arvodet utbetalat. 1757 fordrade Kock 230 daler for 
sin stadskarta som hade kommit till efter kunglig order till de svenska staderna 1750. 
Men det blev till en langre forhandling med "stadens aldste" (datidens stadsrevision) 
dels om arvodets storlek dels om han skulle Ora en kopia. Forst vill de endast betala 
120 daler, men nar Kock Hera gangar anforde att han behowle pengar till hushallet 
(han hade tagit Over Orngrens anka och 5 barn) gick de med till att ge honom 20 
daler mera, men sa skulle han ocksa Ora en kopia som skulle "uppsandes till hoyre 
ort, sa att originalet kan blifve kvar vid staden". Hat- ser vi stadsstyrets sparsamhet 
— Malmo var ju inte langre nagon rik stad — men ocksa en viss troghet med hansyn 
till att lyda order fran Stockholm. Det var endast 99 ar efter att Malmo blev svenskt. 
Och originalkartan blev kvar vid staden. (Se fig. 1.) 

Det dr helt klart att ingen av stadsingenjorerna kunde forsorja sig och familjen 
av inkomsterna fran stadsingenjorssysslan — den var faktiskt en bisyssla. De hade 
alla annat arbete vid sidan om. Kock, Salomon Jacob Orngren och Sommar hade 
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Fig. 3. Jacob Orngrens matning av S:t Petri kyrka och kyrkogard 1747. Malmo stads-
byggnadskontor. Historiska kartarkivet 1 S. 
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lantmateriuppdrag vid lanets lantmaterikontor. Och Jacob Orngren var redan innan 
han blev stadsingenjor organist (som 20-arig) och kamnare, denna sista befattning 
bytte han sedan ut mod ambetet som brandfogde. Brandstationen lag bekvarnt nara 
S:t Petri kyrka och hans bostad i kvarteret Svanen — namligen i Kramarekapellet. 
(Se fig. 3.) Dessutom hade han borgerskap som bryggare liksom hans far bade haft 
— men det gay inte stora inkomster. Det fanns andra bryggare att konkurrera med 
— 1749 fanns det 26 bryggare i Malmo. Man kan ocksa lasa mellan raderna att bryg-
garverksamheten inte var den av hans manga sysslor som lag hans hjarta narmast. 
Slutligen bade han olika juridiska uppdrag for privatpersoner. Overhuvudtaget var 
Jacob Orngren en man med manga jam i elden; han beskriver ocksa spiv sin natur 
som aktiv. Ingen tvekan om att han var ovanligt tidigt utvecklad och begavad. 

Ocksa Pehr Sommar bade manga olika uppdrag och sysslor, mest av bitter nod i 
kampen for forsorjningen. Han var forfoljd av otur: Hera av hans gynnare dog innan 
de hann uppfylla givna Men om ambete, hans forsta fru dog ocksa och han fick 
i motsattning till sina foretradare vanta ovanligt lange pa en fast befattning inom 
lantmateriet. Under vantetiden hade han olika former for sysselsattning bland annat 
som arkivarie. Sommar bade inte den naturliga och stabila positionen i det mal-
moitiska borgerskapet som de tre andra: Jacob Orngren bade sin pappas position i 
ryggen, Peter Kock gifte sig nastan till ambetet (han tog Over Orngrens anka, hus, 
bryggeriverksamhet och ambete). 

Salomon Jacob Orngren foddes nastan till ambetet — med bade far och styvfar 
som stadsingenjorer: han bade tidigt intresse for lantmateriverksamhet och var sa-
kert ocksa paverkad av dem. Man ser for sig den 13-ariga Salomon Jacob efter att 
ha studerat de backer pappa bade gett honom och utstyrd med pappas instrument, 
Ora matningar under instruktion av sin styvfar. 

For en som sjalv dr arkivarie ar det intressant att lasa om Sommars ordnande av 
det regionala lantmaterikontorets arkiv pa 1760-talet; han satte igang for att kva-
lificera sig till en fast tjanst, men det var givetvis ocksa av uppriktigt intresse. Man 
kan lasa mellan raderna hans gladje och stolthet Over att bringa ordning i det kaos 
arkivet bade befunnet sig i. Och han fick ocksa ros for sitt arbete. Det fanns fran 
lantmateriverksamhetens tidigaste historia regler for yard av handlingarna. Inte alla 
levde upp till 'craven; men det gjorde Pehr Sommar i hog grad. 

Ocksa Salomon Jacob Orngren ordnade arkiv, i det han fortecknade stadsingen-
jorsambetets handlingar och kartor. 

Jag som har tagit Over arkivet dr tacksam for deras insats. 

Familjeliv 
Ingen av vara fyra forsta stadsingenjorer blev gammal. Jacob Orngren blev endast 37 
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ar, hans aldste son 40, Peter Kock blev 43, och Pehr Sommar 50. Alla fyra gifte sig, 
Jacob Orngren som hela livet var tidigt ute gifte sig redan som 21-arig. Peter Kock som 
31-arig med Orngrens anka Christina Sophia Palm, som da var 36 ar. Hon overlevde 
ocksa sin andra gemal med 20 ar och blev 68 ar gammal. Salomon Jacob Orngren 
var 30 ar nar han gifte sig; ocksa hans hustru overlevde honom. Pehr Sommar var gift 
tva ganger: med sin forsta hustru hade han varit trolovad i 13 ar (!). Efter hennes dod 
gifte han om sig — las sjalv hans karleksfulla ord om hans andra hustru. Hon overlevde 
honom med 6 ar. Det var betecknande for tiden att levnadsaldern var kort, och att de 
kvinnor som inte dog i barnsang overlevde sina man. For Orngren senior och junior 
tillkom dessutom att arbetet med matningarna slet pa halsan: Matningen av Vastra 
Faladsmarken blev indirekt orsaken till Jacob Orngrens dad, i det han aldrig kom 
sig efter den forkylningen han padrog sig under detta arbetet, som han gjorde vid 
jultiden. Man fragar sig om den arstiden verkligen hade "beqvamlig vaderlek" som 
hans instruktion sade. — Och Salomon Jacob Orngren skriver om strapatser under 
manga ars matningsarbete, efter 12 ar som stadsingenjor fick han lagga ay. 

Pa den tiden var det overhuvud taget ej sjalvklart att komma fram till vuxen alder, 
och ingen av vara stadsingenjorer sag alla barn vaxa upp: av Jacob Orngrens nio 
barn overlevde fern honom, av hans aldste sons fyra barn tre, och av Sommars fem 
barn (med hans forsta hustru) overlevde fyra honom. Detta ar anda en "bra" statistik 
for tiden. Barndodligheten var genomsnittligt storre. Men har har vi ocksa att Ora 
med familjer som materiellt sett levde ett rimligt bra liv; de tillhorde ju inte precis 
samhallets botten. Dessutom harjade inga storre pestepidemier under perioden. 

Bostad och vardagsliv 
Jacob Orngrens far hade kopt garden med tomtnummer 350 och 351, nuvarande 
kvarteret Svanen tomt 1, och har levde familjerna Orngren och Kock till barjan 
pa 1770-talet. Nar Salomon Jacob Orngren gifte sig kopte han garden nr 339 pa 
Stortorget (i nuvarande kvarter Residenset). Hans anka levde sedan i kvarteret Gra-
broder (davarande tomt nr 458). Pehr Sommar agde och levde i nr 382, ett litet hus 
i Baltzargtan (nuvarande kvarteret Claus Mortensen). 

Svanen var en av Malmos spektakulara gardar fran 1500-talet, med delar fran 
medeltiden. Det mesta revs pa 1800-talet.7 Efter Orngrens dad 1754 blev hans gird 
varderat till 1200 daler. 

Helt exakt kan vi inte beskriva rumsfordelningen; men i stadens rakenskaper 
och Jacob Orngrens bouppteckning — bada ar ovarderliga kallor till vardags- och 
arbetslivet — kan man hitta uppgifter om huset och inredningen. I garden fanns tva 
stycken vattenposter och av rum omtalas bland annat koket och spiskammaren. Det 
fanns tva skorstenar: en i koket och en i brygghuset. I stallet och vagnskjulet fanns 
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en gammal svart hast och en ko, en enspannare slade med tillhorande bjallror och 
en arbetsvagn samt sadel och annat ridtillbehor, dessutom ett par pistoler. Nar Jacob 
Orngren under 1740-talet studerade vidare i Lund under tva terminer red han hem 
varje lordag 1(1411 for att skota sitt ambete som organist, sakert pa denna hast. 

I ovrigt vittnar Jacob Orngrens bouppteckning om ett vanligt, inte lyxigt borgar-
hem. Utover mobler, kidder och utstyrsel till matlagningen kan man speciellt lagga 
marke till brannvins- och destillerpannor och matinstrumenten (se fig. 2) samt 
biblioteket. Orngrens boksamling innehaller 179 titlar varav en del var overlatit 
till aldste sonen Salomon Jacob. En blandad boksamling innehallande en hel del 
larobocker. 1/5 av samlingen inneholl inte overraskande backer om matematik och 
lantmateri, andra stora grupper dr krigshistoria och vapenteknik samt juridik, har-
under en del skrivit av professor David Nehrmann Ehrenstrale. Nagra backer om 
religion, historia, filosofi och musik, men nastan ingen skonlitteratur. Dock bade 
Orngren lanat Danska Komedierna (Ludvig Holbergs). I hans boksamling fanns 
Holbergs Moralska Tanker (pa danska). Orngren bade ju relationer till Danmark. 
I ovrigt var hans backer pa svenska, tyska och latin, enstaka pa franska. Ingen av 
bockerna var speciellt vardefulla; den dyraste var en Atlas varderad till 8 daler. I allt 
varderades boksamlingen till 130 daler (lite mindre an bans arslon som organist). 

Malmos stadsingenjorer ingick som en naturlig deli den malmoitiska borgerliga 
vardagen, dels genom arbetet, dels genom att de var engagerade i olika offentliga 
ataganden (se ovan under arbetslivet) dels som medlem av Knutsgillet; det galler i 
alla fall dynastiet Orngren-Kock-Orngren. Det var till gillets moten Jacob Orngren 
kunde fa anvandning for sin ljusgra kladesrock med vast, en av sina fina man-
schettskjortor, sina vita silkesstrumpor, skospannen och knabandsspannen och sin 
halsknapp av guld. 

Kartorna 
De fiesta av de kartor som vara forsta stadsingenjorer har lamnat efter sig visar hog 
klass. Kartframstallningen pa den tiden blev utford i tva faser: Pa faltet gjorde man 
den egentliga matningen oftast under var, sommar eller host. Pa det sattet framkom 
den sakallade "konceptkarta", oftast inte i farg. Denna karta är den egentliga origi-
nalkartan. Vinterperioden anvande man sa till att renrita kartan, i tekniska spriket 
"renovera", den renoverade kartan var oftast i farg och bade utsmyckning i form av 
kartusch, vindros, mattstock m m. Den renoverade kartan var den som kunden fick. 
Konceptkartan och en kopia av den renoverade kartan arkiverades. Dadar är ofta 
flera exemplar av samma karta bevarade. Det finns dock inte sa manga konceptkartor 
kvar; men kartan Over Vastra Faladsmarken — den kartan som indirekt blev orsak 
till Jacob Orngrens dad — dr bevarad bade som konceptkarta och i den renoverade 
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Fig. 4. Jacob Orngrens koncept till mdtning av Vastra Fdladsmarken 1752 Lantmliteriet i 
Malmo. Malmo nr 6 

versionen, renritat av Peter Kock. (Se fig. 4 och 5.) I Jacob Orngrens bouppteckning 
varderas arbetet till 450 daler och 11 juni 1755 utbetalar staden till hans anka inte 
de 450 utan endast 250 daler for kartorna. 

Den hoga klassen vittnar om den standard svensk lantmateri hade. Tekniskt och 
estetiskt tar nog Peter Kocks kartor priset — den renoveringen han 1765 gjorde av 
Claes Bodkers karta fran 1697 over Malmo stads agor är imponerande. Han fick 
60 daler for arbetet.8  Och hans stadskarta fran 1757 tillhor efter min isikt en av de 
finaste kartorna Mom produktionen av Malmo-kartor. (Se fig. 1.) 

Bortsett fran det informativa vardet ar kartorna i sig sjalv ofta konstverk med 
manga fina detaljer. Se blott pa de underbara kartuscherna, som ofta blev tecknat av 
en annan an sjalva kartritaren eller gjordes efter en ma11.9  Vindrosorna blev tecknade 
av kartritaren sjalv — givervis efter mall. Man kan ofta identifiera en kartas upphovs-
man genom vindrosens utformning.1° Det galley till exempel Orngrens ovannamnde 
karta Over faladsmarken — det dr en typisk "Kock-vindros". 
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Fig. 5. Peter Kocks renovering av Jacob Orgrens matning av Vastra Faladsmar-
ken. Malmo stadsbyggnadskontor. Historiska kartarkivet 11 
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Vi har tur som har kvar sjalvbiografier och manga kartor fran Vara forsta fyra 
stadsingenjorer. I arkivforteckningen fran 1773 (supplerat 1779) finns 60 matningar 
av Jacob Orngren, 50 av Peter Kock och 29 av Salomon Jacob Orngren. Forteck-
ningen innehaller 20 stadskartor, har ingar ocksa kartor av t ex Bodker och Hes-
selgren. Stadskartorna ar den gruppen som har bevarats bast: 15 av de 20 ar kvar i 
dag. Tiden har varit hardare vid tomtmatningarna: endast 14 av Orngrens och 4 av 
Kocks har jag kunnat lokalisera. 

I van arkiv pa Stadsbyggnadskontoret finns 5 originalkartor av J Orngren, 8 av 
Peter Kock, 4 av S J Orngren och 1 av Pehr Sommar. De kartor som är kvar ar i 
stort "val vardade". Stadskartorna är inscannade sa att man i det dagliga inte behover 
slita pa originalkartan. Peter Kocks stadskarta fran 1757 kan man fa i nytryck for 85 
kronor. Hans arvode motsvarade i stort Jacob Orngrens arslon som organist. 

Andra av deras kartor finns i Riksarkivet, Krigsarkivet och Kungliga Biblioteket 
i Stockholm, Universitetsbiblioteket i Lund, Lantmateriet i Malmo och Malmo 
stadsarkiv. 

Pa sa salt har jag kommit fram till att det i dag finns bevarat i allt 13 Jacob Orngren-
kartor, 13 av Petter Kock, 4 av Salomon Jacob Orngren och 2 av Pehr Sommar.11  

Texten till sjalvbiografierna 
Nagra redaktionella upplysningar. 
Handskriftens ortografi och interpunktion har bibehallits. Likaledes har ligauren a 
i frammande ord och namn bibehallits. Upplost forkortning har kursiverats. For-
kortade ord i handskriften ayslutas ofta med kolon (:), som i editionen aterges med 
punkt(.). Upphojd bokstav i handskriften, t. ex. r i ordet FP, aterges i editionen pa 
raden (Hr). v-ljudet, som i handskriften skrivs som versal (W) i namn och efter 
punkt och semikolon och for ovrigt som w — flagon gang som v — aterges i editionen 
konsekvent med w (W). Ett visst godtycke ar ofrankomligt vid atergivandet av stora 
bokstaver, som i handskriften skrivs som versaler eller forstorade minuskler. Extra 
stort spatium i handskriften har markerats med tankstreck. Redaktionella tillagg 
eller fortydliganden har satts i hakparentes. Uppenbar felskrivning har stillatigande 
rattats. 

Jacob Orngrehn (1717-1754) 
Ao 1717 d.10 Aprilis blef jag Jacob Orngrehn fitidd hit till werlden. Min Fader war 
Borgaren och Snickaren samt Bryggaren harstades Nils Hanson Orn och min Moder 
Bengta Holst, hwilka genast besorgde om mitt Dop, hwormedelst jag Sacrifierades 
till den Christeliga forsamlingens gemenskap. 

1721 wid Sommartiden sattes jag under information hos Swenska Scholzemastaren 
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Hans Moller, hos hwilken jag utj Christendoms stycken, skrifwande och raknande 
ofwades till ahr 1727 om Sommaren, da jag fylt 10 ahrs alder. Pa bemalte M011ers 
forestallning till mina foraldrar, at jag hos honom icke hadde nodigt tillbringa mera 
tid, blef jag samma ahr satt under priwat information i Latinska spraket hos Collega 
quartz Classis Herr Borlen; men som denna min omsinte och fromme wagledare 
ahret darpa 1728 med doden afled, blef jag, efter med mig hallen Examen af da 
warande Rector Scholz harstades Herr Professor Wennerstedt'2  satt utj Publique 
Triwial Scholan och 3die Classen under Herr Collega Floneus. — 1729 flyttades 
jag till 4de Classen, och 1730 wid anstald Examen till Rectors Classen under wal-
bemalte Hr Professor Wennerstedts, Conrectoris Hr Magister Burmarcks13, samt 
sedan denne sednares befordran till Pastorat, Hr Magister Holms forelasningar. 
1733 blef jag dimitterad till Academien i Lund da jag an icke fylt 16 ahr. 

De fehl och tillbojeligheter, for hwilka ungdommen dr utstald, blifwa medelst 
onda sallskap mera forwarrade, besynnerligen da man pastar ett fritt lefnadssatt, 
utan at adore efter sift otamde tycke nagon redo giora. — Det sannades pa mig, 
och min moder , som lefde utj Anckio stand, lat sig in den omstandigheten warda 
om mig, sa at Hr Professor Menlosm atog sig specielt inseende ofwer mitt uppfo-
rande, hwarmedelst jag af ymse frucktan och Ambition fattade mera hag at lasa. 

I borjan upammades jag utj den kundskap, som banar wagen till det heliga Law 
Ambetet, och atskillige ganger forsokte de af Gud mig dartill forlante pradikogaf-
wor, men min hag war mera stalt pa Studium Juridicum, hworfore jag alt sedan 
och sa lange jag wistades wid Academien, frequenterade Publiqe Herr Professor 
Nehrmanns'5  samt priwatim da warande Adjunctus Juris Herr Swen Brings'' prz-
lectioner. 

Sedan Magistraten harstades foranstaltat, at Kamnars Rattens Bisittiare skulle 
wara Literate personer, giorde jag pa mina warmers inradande ansokning darom, 
med uptedt bewis af Herr Professor Nehrmann, och arholl ahr 1736 fullmackt a 
denna bestallning, som jag pa 9de ahret darefter bekladde utan lohn. 
I samma wanning fick Collega qwartz Classis Herr Olaus Bong Aker apparance, at 
blifwa till Pastorat befordrad, hwarwid Organist bestallningen som han innehadde, 
har wid Scte Petri Swenska Kyrka skulle blifwa ledig. 

Jag reste darfore at Kiopenhamn efter Pingsthelgen 1736 och tog information i 
General Bassen, samt et Orgels handterande, darutinnan jag efter anwand flit och 
i faweur en naturlig bojelse och lust, som jag alltid haft till Musique, hant sa wida, 
at jag pa 4ra manaders tid kunde accompagnera utj Concert och nar mig behagade 
forratta syslan i Kyrckan for min Informator Herr Directeuren och Organisten wid 
Nicolai Kyrcka Christian Breitendick'7; doch Continuerade jag informationen efter 
accord ett halft ahr, som i den omstandigheten kostade mig 60 Riksdaler Dansk 
Courant forutan wiwres med mera, hwarpa jag reste tillbakars at Malmo. 

Emedlertid blef Herr Bong Pastor i Billeberga wid borjan af 1737, i hwars stalle 
jag samma ahr efter aflagt prof arholl fullmackt pa Organist syslan wid Scte Petri 
Kyrcka harstades. 
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1738 d. 18 October blef jag gift med min kiara hustru Christiana Sophia Palm, 
en doter af quartermastaren wid Norra Skanska cawalleriet Salomon Palm, samt 
syster doter af framledne Landt Rantemastaren Edward Heiman, hos hwilken hon 
dram sin spadare barndom blifwit updragen. — Med denna min dygdiga hustru 
har jag hugnat mig af 9 barn, 5 gassar och 4 flickor, of hwilka 5 lefwa, 2 gassar och 
3 flickor. 

Wid ahrets slut 1738 afled min kiara moder, och quarlamnade Bryggerie rat-
tigheten, som mig i borjan blef bestridd, men foljande ahret 1739 anteligen bejakad, 
ehuru min intackt af detta narings satt, under min kiara hustrus moda darwid, 
likwal warit ringe eller alsingen, eftersom ingendera af oss har den formahnen, at 
gripa i kring sig, eller taga forbudna utwagar. 

1739 da Adlerfeldska regementet afmarcherade at Finland, och staden war 
utan Guarnizon, forrattade jag Adjutants sysla wid Borgerskapets Infanterie, som 
Detacherades till wackthallning innom sielfwa staden, da Artillerie Bataillonen en-
samt hadde Slottet inne. — Detta warade 14 dagar till dess Jonkiopings Infanterie 
inmarcherade och afloste Borgerskapet. 

1740 forrattade jag Stads Fiscals syslan harstades ett halft ahr i Fiscal Munthes18  
franwaro, som war bortrest at Hamburg. 

Med ahren mognar eftertanckan, och arfarenhet stadgar sinnet alt mer och mer. 
— Jag sag tillbakars pa den framfarna tiden som jag wid Academien haft tillfalle 
at giora mig nyttigare. Jag sag framat, at min organist bestallning icke sysselsatte 
mig annorledes, an at den masta tiden wore mig sielf till bytes. Wille jag icke wraka 
mig utj orckeslost lefnads satt, da war det nodigt, at jag walde nagot practicabelt 
studium till tidsfordrif. — Da upeldades den gnistan af hogacktning jag alltid hyst 
for Mathematiquen, ehuru jag icke ens wiste Difinitionen pa det order Geometria. 
Jag engagerade mig i samma afsigt med afledne Herr Fortifications Majoren Berg, 
och gick med honour igenom en liten Manual i Geometrien, doch alt sammans alle-
nast problematice, hwarwid jag hadde tillfalle at informeras till natt handlag wid 
Figurernes upritande med mera. 

Sedermera tog jag en manads forelasning utj Geometrien och Trigonometria 
plana samt quatuor Species utj Algebra, hos Rector Scholar harstades Herr Magister 
Lorich'9, och det demonstratiwe. 

Darefter och oansedt jag war gift, frequenterade jag i Lund 2ne terminer Herr 
Professor Menloses prxlectioner i Mathematiquen, pa det satt, at jag hwar lordags 
afton red hem at forratta min organist sysla. 

Sedan roade jag mig med samma Studio pa egen hand, och har haft den ahran, 
at nagra unga Herrar behagat taga min information i Arithmetica decimali och 
Geometrien. Nyttan haraf kunde jag den tiden icke forutse. 

1742 da faladsmarckerne blefwo af framledne Herr Landtmataren Wadman 
geometrice aftagne och pa Numrerne i staden indelte, bewistade jag samma for-
rattning fran borjan till slut och hadde darigenom den onskeligaste tillgang till 
Landtmaterie praxin eller Geodesien. 
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1744 da nu warande Hans Majest sasom Kongl Hoghet besokte denna Staden, 
war jag Adjutant wid Stadens Cawallerie Corps, och exercerade samt reglerade den 
samma fran borjan till slutet. Wid samma tid blef jag Knutsbroder. 

1745 Da Hogst Sahlig Hans Majest Konung Friedrich med Dess Herr Broder 
Hans Durchleutighet Prints Wilhelm af Hessen hugnade Staden med sin hoga 
narwaro, war jag afwen Adjudant wid samma Corps. 

1746 Blef jag of Borgerskapet kallad till Stads Ingenieur och Justerare, hwarfore 
jag samma ahr reste till Stockholm och utj Kongl. General Landtmaterie Contoiret 
undergick Examen Theoreticum et Practicum af da warande Inspectoren nu mera 
Ofwer Directeuren Herr Jacob Faggot.2° Emot ahrets slut reste jag ater, med noj-
acktigt bewis fran Contoiret forsedd. 

1747 arholl jag fullmackt pa Stads Ingenieurs, Architect och Justerare syslan 
harstades, hwarefter jag intill denna dagen haft tillrackeligt at darwid skiota. 

Wid 2ne for Rikets undersatare hugneliga tillfallen har jag pa Stora Knuts 
sahlen med hallne tahl wisat min undersateliga walmening efter mit lilla amne; det 
forra wid Hans Kongl. Hoghets Prints Carls fodelse, och det andra pa Hans Kongl. 
Majestats Adolph Friedrichs Kroningsdag. 

1750 blef jag med fullmackt forsedd pa Brandtfogde syslan har i staden med 
120 Daler Si/fivermynts arlig Lohn. 

Juridiquen har jag icke giordt profession af, utan latit mig af en eller annan pers-
waderas, at antaga deras sak. Merendels har jag warit in situ defendendi; eftersom 
jag icke tillstyrckt nagon actiwitet i twister, som medelst Composition eller lindriga 
wagar kunnat afhielpas; Doch har mitt samwete den forewitelse emot mig, at jag, 
af Contestationer och harda bekraftelser latit mig forleda at sada tro till Partens 
conduit, dar jag likwal efterat, och da echapaden fran Processens skiotsel warit for 
seen, fadt med anger rona wederspelet. — Detta har handt mig sasom en menniskia, 
hwilken icke formahr profwa den nu hogt tilltagsne forstallnings konsten; dock 
beder jag upricktig, at Gud i Nader icke tackes tillrakna mina forbrytelser, sa wal 
dessa, som otaliga mina synder, men med Faderlig mildhet forlata mig dem. 

1752 war jag som oftast beswarad med andetappa, mot hwilken jag samma ahr 
brukade Ramlosa mineral watn har i staden, wid det sammanslutna sallskapet, och 
befan mig wal darefter. 

Wid slutet af samma ahr forrattade jag wid Juhltiden Plantagie Delningen a 
Westra faltet, och utstod manga swara forkylningar, hwarmedelst min maga besyn-
nerligen blef bortskiamd. 

Jag brukade adore 1753 samma Mineral watn, men befann mig icke wal dar-
efter; Sinnen blefwo alt mer och mer troga, Mage-passionen tilltog wid efterhosten, 
s$ at jag hela sidstledne winter war behaftad med Diarhza; jag wart alt magrare och 
min Naturs actiwitet och Warma forswan markeligen, till dess jag wid innewarande 
Mrs Wahrtid blef hos mig warse Tumores Hydropicos. 

Nu hailer jag pa att medicinera, hwartill min nadige och Allsmacktige Gud 
tackes for Jesu skuld forlana sin Milderika walsignelse och Kraftiga medwarckan 
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wid de mig forordnade Medicamenters brukande, som jag mig och Guds Faderliga 
omwardnad och behageliga wilja undergifwit hafwer. 

Malmo d. 11 Maij 1754 

Jacob Orngrehn 

Sa lyder den of framledne Herr stads Ingenieuren Jacob Orngrehn egenhandig fattade 
lefwernes beskrifning. Han dog utj samma siukdom d. 18 Junij 1754. 

Petter Kock (1724-1767) 

Fodd 1724, en son af framledne Kyrckoherden Johan Kock utj Trane by nara wid 
Christianstad utj Skane. 

Om dens upfostran har man ingen kundskap widare, an at han frequenterat 
Upsala Academia och med Testimonio rest darifran wid 1746 ahrs borjan. 

1747 wid Kongl. General Landtmateri Contoiret utj Stockholm undergick 
examen. 

Sedermera bitradt Herrar Landtmatare forst utj Upland och sedan i Skane tills 
han 

1755 blef Stads Ingenieur i Malmo, dar han samma ahr tradde utj gifte med 
framledne Stads Ingenieuren Jacob Orngrehns Ancka Christiana Sophia Palm. 

1756 forrattade Stads Fiscals syslan utj Malmo 1/2  ahrs tid, under Ordinarie 
Fiscalen Herbsts21  permission. 

1757 af Kongl. Majestat med nadigste fullmackt forsedd pa Commissions 
Landsmatare bestallning utj Swerige och skanska staten. 

1762 antogs till Knutsbror utj Malmo Scte Knuts gillet. 
Efter et par ahrs mialtsiuka, dog af Fleckfeber d. 30 Maij 1767. 

Salomon Jacob Orngrehn (1742-1782) 

Ahr 1742 d. 1 Junij foddes jag Salomon Jacob Orngrehn hit till werlden. Min Fader 
war Stads Ingenieuren och Organisten wid Malmo Scte Petri Kyrcka Jacob Orn-
grehn, samt min Moder Christiana Sophia Palm, de dar genast besorgde om mitt 
inlifwande utj den Christna Forsamblingen, formedelst det heliga Dopet. 

1746 om sommartiden lamnades jag sasom Discipel at Herr Studiosus Kiack 
af tysk nation, hos hwilken jag utj Christendoms stycken pi Tyska spraket och 
skrifwande ofwades till 1750, da han for utrikes och jag genast sattes till priwat 
information utj Latinska spraket, hos da warande Collega Quartz Classis Herr 
Magister Nolleroth; men som det blef sa wal honom som de andre Herrar Colleger 
forbudit, at de under de publique Lections timmar tillika hafwa priwatister, inskrefs 
jag wid borjan 1753 till publique underwisning utj Malmo Triwial Schola och lsta 
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Classen hos darwarande Collega Herr Thomxus, hwar ifran jag, wid midsom-
mar tiden nembde ahr, forflyttades till Herr Collega Myrman utj 2dra Classen, 
hwilken esom oftast war siuk, darigenom lasningen negligerades, hworfore jag wid 
samma ahrs slut togs darifran, och blef a nyo staid under priwat handledning, hos 
en man, hwars namn af mig alltid skall forwaras utj et wyrdnads fult aminne, da 
warande Con Rectorn och Magistern, nu Probsten utj Ausas nara wid Engellholm 
Herr Jacob Quense1122, dar jag, de dagar han fran publique Scholx lasningen war 
fri, annars mornar och aftnar, profiterade af hans tragna forelasningar utj de delar, 
hwarpa min hag synnerligast war staid, nembl. Latinska spraket, Arithmetiquen, 
Mathe [mati] then och Geographien, tills jag, efter med mig anstald examen utj au-
gusti manad 1755 inkom utj Rectors Class, under Herr Rectorn Magister Borups23  
och Conrectorn Herr Magister Quensells, samt efter den forras befordran till 
Brundby Pastorat, och den sidstnembdes ater till Rectoratet, Herr Conrectorn och 
Hof Pradikanten Magister Borgs prxlectioner, hwarjemte jag likafult continuerade 
priwatim hos Magister Quensell. 

Jag hade emedlertid fattat tycke for Geodxsien och den saknad jag annars haft, 
at harutj wagledas, formedelst min Faders ahr 1754 timmade clod, arsattes igenom 
Ingenieuren Petter Kock, som blef sa wal delss Successor Matrimonii, som utj 
Stads Ingenieurs syslan. — Med denna min StiufFader bewistade jag esomoftast 
de wid Staden forefallande matningar; samt sedan han 1757 blifwit Commissions 
Landtmatare, under Scholx ferierne ahren 1758 et 59 war honom uppa Landt-
materiforrattningarne folgacktig, hwarigenom jag blef lika sa kunnig utj de practiske 
delar, som jag redan forut agde en Theoretisk kiannedom. 

Utj borjan af ahr 1760 blef jag Student, och bewistade forsta Terminen samma 
ahr wid Academien i Lund, sawal Herr Matheseos Professorn Liedbecks24, som Herr 
Juris Professorn Collings" publique och priwate forelasningar, icke i tancka at af 
Juridiquen framdeles giora flagon profession, utan pa den handelse jag nagonsin 
skulle komma in situ defendendi, jag icke matte wara aldeles okunnig, hwarfore jag 
ock f8rskaffade mig weniam Auscultandi", wid de Ciwile domstolar utj Malmo. 

1760 fran Pingsttiden folgde jag pa forrattningar min StiufFader, som 1761 fant 
mig kunna skiota egen tafla, hwarfore mig ock lamnades sarskildt forrattning. 

Ahren 1762 et 63 bitradde jag a egen hand Herrar Ingenieurerne Espman27  och 
Monthe1128, wid de dem tillforordnade forrattningar, samt ahren 1764 och 65 Herr 
Ingenieuren Gillberg29  pa lika sat. 

Sidstnembde Ahr, med Kongl. General Landtmateri Contoirets hoggunstiga 
tillstand, undergick jag Examen Theoreticum et Practicum hos Ordinarie Landt-
mataren utj Christianstads Hofdinge Domme Herr Lars Lindblom30; som af Kongl. 
Contoiret hartill war utsedd; samt sedan den upsande skriftligen forfattade Exa-
men fants nojacktig, blef jag d. 2 Maij 1766 constituerad, at under Herr Ingenieur 
Gillbergs bewista siuklighet, a mitt eget answar, sasom wicarius skiota dess Com-
missions Landtmatare syssla. 

1767, efter min Stiuf Faders franfalle, arholt jag Fullmackt pa den efter honom 
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Fig. 6 Salomon Jacob Orngrens karta over Spanehusen (Tabakshusen) 1769. 
Malmo Stadsbyggnadskontor. Historiska kartarkivet 3 S. 

ledig blifna Stads Ingeniurs sysla utj Malmo stad; Continuerade likafult med wica-
riatet for Herr Ingenieur Gillberg, tills jag 1771 undfick Kongl. General Landtmateri 
Contoirets Fullmackt slsom Extra Ordinarie Landtmatare utj Malmo Hofdinge 
Domme utan Lan. 

1772 d. 9 September blef jag gift med min kiara hustru Helena Engelander, en 
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doter af Rad- och Handelsmannen Johan Engelander, som under sitt Fullmacktig-
skap for Malmo stad om wahrtiden samma ahr dog wid Ricksdagen i Stockholm. 
— Med denna min dygdiga hustru har jag till narwarande tid fadt hugna mig af 
4ra barn, daraf 1 gasse och 2ne flickor annu lefwa. 

1773 den 24 Januari antogs jag till broderskap wid det bekanta Scte Knuts Gillet 
utj Malmo. 

1774 N magistratens Perswation at endast foresta Kyrcko Inspectors Syslan 
wid Malmo Storkyrcka utj 3ne Manader, som jag mig atog, kunde jag ej bli den 
quitt for an efter 9 manaders forlop, da emedlertid Balancen blef utred efter forra 
Syslomannen, och en annan i dess stalle ater tillsatt. 

Samma ahr war jag Malmo Borgerskaps Fullmacktig utj Balancens utredande och 
Stadens rats bewakande wid Concursen efter afledne Stadsbokhallaren Krakau.31  

1776 hadde [jag] den naden wara Kongl Majest. Underdanigst przsenterad pa for-
slag till syslans aterbesattiande efter afledne Commissions Landtmataren Embring.32  

Starcka strapager [strapatser] under den tid af 20 ahr jag lagt hand wid Landt-
materi gioremahlen, i synnerhet et utj ena foten 1778 irakat swart tillfalle, clarutj jag 
pafoljande wintren icke kunde winna en lika sa nodig som ondskad forbattring, om 
jag mojeligen skulle kunna skiota nagra utarbeten, foranlat mig, at om Wahrtiden 
1779 utwarcka Kongl. General Landtmateri Contoirets tillstand, at fa updraga Herr 
Registratorn Per Sommar, till afslutande de af mig pabegynte Forrattningar, pa det 
genom upskof Allmogen ej matte stallas i Lagerwall. 

Sedermera, sasom kiend af Hogwalborna Fru FriHerrinnan och RicksRadin-
nan Ruuth fodd Siobladh33, blef, ofwer de Hogbemalta Fru har i Skane nara Ystad 
tillhorige 3ne Saterier Marswinsholm, Snaresta och Hunnesta med underlydande 
Gods, inseendet mig updragit, om sommartiden 1779, hwarwid jag till narwarande 
dag haft nog at sysla. 
Marswinsholm d. 30 Januarii 1782. 

Salomon J. Orngrehn 

Pehr Sommar (1735-1785) 
Ahr 1735 den 12 December wardt jag Pehr Sommar focld. Min Fader Sten Sommar 
war Inspector ofwer CederCrantzske Godsen Wegeholm, Spannarp och Rogla har 
i Skane, och Son af framledne Harads Probsten Peter Sommar i Frosta Harad af 
Malmo Hus Lahn, samt Min Moder Elisabeth Brigitha Torneman, Doter af fram-
ledne Krono Befallningsman _Ions Torneman uti Torna, Bara och Hariagers Harader. 
Genom dessa mina hogtwordade Foraldrars besorg uti atniutandet af Det Heliga 
Dopet den 14de i berorde manad blifwit uti Christna Forsamlingen intagen. 

Efter arhallen priwate Information och sedermera 21/2  ars Frequence af Rectors 
Class uti Malmos Triwial Schola wardt jag 

Ahr 1753 den 19 Maii inskrifwen Student wid Kongl. Academies i Lund, hwarest 
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Fig. 7. Pehr Sommar: Lilla Torg. Utdrag 1784 av Johan Hesselgrens karta 1713. 
Riksarkivet nr 81 001. 

jag, jamte Juridiska studium, blott till egit nodwarn, idkade Spraken, Mathematiska 
Wettenskaper, Physiquen och Rit-Konsten. Detta sistnamnde till de of en naturlig 
boyelse understodde framsteg, at jag 

1754 uti October wandt forslag, seundo loco, till Academie Ritmastare Sysslan 
darstades. Fortsattjandes berorde Studier, och Conditionerade 

1756 hos nu mera framledne LandsCammereraren Pehr Roding i Malmo, 
samt 

1757 och 1758 hos Owfer Skeps Byggmastaren Herr Gilbert Sheldon uti Carls-
crona och tillika gadt honom till handa uti Skeppsbyggnings Ritningar. 

1759 Giordt Assistenten och Notarien uti Norkiopings Stads Hall- och Manu-
factur Ran nu mera afledne Berndt Ebbe Dahlgren bitrade uti des Syssla. Michaeli 
tiden rest till Stockholm och Kort derefter samt 

1760 dels Conditioneradt hos Byggmastaren och Assistenten uti Stockholms 
Stads Wallofliga Byggnings Collegio Herr Pehr Westrell, dels ock bitradt honom 
uti Byggnings-Ritningars och KostnadsForslagers uprattande, tills nagot forr an 
denna Min Patron med doden afgick; Hwarefter jag 
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1761 den 8. October blef antagen till Extra Ordinarie Cancelist wid da warande 
General Tullarrende Societetens34  Hogrespectiwe Herrar Fullmagtiges egit Cancelie, 
uppa Commerce Radets S:T: Herr Wult won Steijerns recommendation. 
Genom irakadt siukdom, af den sa kallade Upsala febren foranlats at utwarka mig 
1/2  ars permission, och 

1762 Wahr-tiden reste sioledes till Skane, samt genom Ramlosa Surbruns nyt-
tiande wardt sa smaningom ater frisk thet35  jag till denna Stund bestandigt warit 
ehuru jag i Stockholm, sasom har, war af Doctorerne ofwerlamnadt mitt ode, sardeles 
som berorde siukdom forwandlats till en efter deras omdomme incurabel Watn-sot. 
— Och som et harigenom utblottadt och medellost tillstand icke tillat mig at aterresa 
till berorde min station uti Stockholm, engagerade mig samma ahr till Landtmateri 
Staten dymedelst at jag Winter-tiden bitradde Commissions Landtmataren Herr 
Langwagen" uti Chartors renritning och 

1763 uti Matningar, samt a egen hand aren 
1764, 1765 och mastadelen af ahr 1766 Herr Conducteur och Commissions 

Landtmataren nu mera Ofwer Inspector Pehr Borg37  uti sine Ambets forrattningar, 
med den hos det allmenna forwarfwadt Credit, at jag 

1766 den 22. september, uppa Herrar Landtmatarnes i orten for mig yttrade 
fortroende och forslag arholt Kongl. HogWallofl. Landshofdinge Ambetets interims 
forordnande, at sasom Registrator emottaga, i ordning stalla och Warda Malmo 
Lahns Landtmaterie Contoirs Chartor och Handlingar, samt sasom en utwag till 
mitt underhald, samma ahr den 31. Octob. forordnades, at sasom Extra Ordinarie 
Lands Cancellist upwakta Lands Canceliet, nar jag ifran gioromalen wid Landtmateri 
Contoiret icke war hindradt. 

Sedan Kongl. HoghWallofl. Landshofd. Ambetet hos Kongl. Mayestiits och 
Riksens Hoglofl. Cammar Collegium foredragit arendet, rorande Registrators 
Bestallningen, meddeltes mig Kongl. Hogloflige general Landtmateri Contoirets 
hoggunstiga Constitutorial, dat. Den 23. Dec. 1766, uppa samma bestallning et 
ars tid, dock utan lon och arfwode, hwilket Constitutorial, genom Hoggunstiga 
skrifwelsen, af den 24. Julii 1767 forlangdes till sa lang tid, som nodigt finnes. 

Upmuntradt sa wal harutaf, som ock af framledne General Majoren, Lands-
hofdingen, Ofwer Commendanten och Riddaren HogWalborne Baron Herr Carl 
Adlerfelts" 'often om at arhalla en sadan tjenst, for hwars Ion jag afen Kunde Prow. 
Landtm. Contoiret foresta anwande jag genast all moyelig flit och ofortrutenhet uti 
samma Contoirs i ordning sattiande och des mangfaldidga forskingrade Chartors 
indrifwande. Hwilket Contoir ej warit i nagon ordning, alt ifran det framledne 
Ordinarie Landtmat. Johan Kempenschold" aren 1711. 12. och 1713 om hander 
hafdt. 

Ehuru jag genom denna Herrens och min ewardeligen wordade Walgiorares snare 
dodsfall ej itnjot frukten af bemalte lofte, hade jag likwal den lyckan att forwarfwa 
mig Kongl. general Landtmateri Contoirets hoggunstigt yttrade Walbehag ofwer 
Prowince Contoirets istandsatjande, i synnerhet uti skrifwelsen af den 28. februarii 
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1769, medelst forbindelse, at pa alt moyeligst satt bidraga till min befordran, da 
lagenhet dertill gifwes. 

Uppa glorwyrdigst i aminnelse Konung Adolph Friedrichs nadiga befallning, 
rorande Sockne-Scholars inrattning eller Larowerkets forbattring, for Allmogens 
Barn, wardt mig ahr 1768 uti Octob. Minad utaf hogbemalte General och Lands-
hofdinge updragit, at i anledning af infordrade alla Soknarnes i Lanet utlatande 
utarbeta et Betankande och Project i detta Amne hwilket censureradt af Adjuncten 
och Rectoren wid Malmo Triwial Schola Herr Ohrzus40  blef mot slutet af berorde 
ahr upsandt under form af Landscancelliets Expedition. 

Jamte LandsCanceliets frequence sardeles Winter-tiderne sa lange Hogbemalte 
Landshadinge lefde, eller till den 20. Januarii 1769 och meranamnde Prow. Contoirs 
alt stadiga forestaende, har jag bitradt Extra ordinarie Landtmataren Herr Herman 
Fryckner" uti des Landtmateri Forrattningar, mastadels a egen hand, tills ahr 1776; 
Sasom ock des emellan sa wal skrifteligen wid Hogre och munteligen wid lagre 
Domstolar oforwitadt utfordt hwarjehanda Ciwile Rattegangar, som ock forestadt 
flere Sterbhus utredningar; Men som thessa sednare gioromal icke sa jemt och samt 
fi5rekomma, som egen Hustrus och flere Barns nodtorftiga bargning askar, sardeles 
som samwetet ej kan medgifwa, at utan granlagenhet och nogaste profning pataga 
mig nagon Rattegangs sak; och Herr Jngenieuren Fryckners arhaldne tjenstfrihet 
och engagement wid det harstades ater 1776 anlagde legale Brannewins Brannerie 
Warck afwen minskade tillgangen of bemalte bargning; Afwensom jag maste Here 
gingar se mig utesluten fran sate forslager till ledige Mantals Commisarie, Harads-
skrifware Syslor etc: och at ynglingar wunno harutinnan Fortraden, sa twang den 
harda noden mig, at soka Waktmastare Sysslan wid ofwannamnde Brannerie Warck. 
Med mycken mi5da want jag Hogloflige Konglige Directionens Constitutorial, 
dateradt 

1776 den 24. Julii. — Sa lange denna Bestallning bestod blott uti att emottaga och 
utlefwera Byggnings materialier, samt hafwa inseende pa arbetsmanskapet, bibeholt 
jag den samma; Men sa snart Warket war fullgiordt, som skedde wid bemalte ars 
slut, tog jag tharifran afsked, och lade ytterligare hand wid Landtmateriforrattningar 
for Herr StadsIngenieur Orngren. For att arhalla storre anledning till befordran 
wid Landtmateri staten, sokte och arholt Kongl. General Landtmateri Contoirets 
Hoggunstiga forordnande, dateradt 

1778 den 1. Junii, at sasom for detta inskrifwen Amneswen wid Hogbemalte 
Contoir och lika med andre wid denna stat antagne och examinerade Personer, aga 
frihet, at efter ofwerenskommande bitrada Ortens Herrar Landtmatare uti theras 
Ambets forrattningar samt 

1779 den 7. Maii Hoggunstigt fOrordnande at for egit answar fortfara och lag-
behorigen Warckstalla alla de Landtmateri gioromal som Herr Stads Jngenieuren 
och Extra Landtmataren Orngren sielf borjade, men for akommen bewist siuklighet 
icke sedt sig i stand at fullborda. 

Uppa bemalte StadsJngenieurens begiaran om tjenst-frihet pa ett ahr, har Malmo 
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Stads Waladle Magistrat meddelt mig forordnande, af den 27de Martii 1779 at uti 
des stalle sasom Wicarius forests StadsJngenieurens Sysslan tillika med de darmed 
forenade StadsArchitect och Justerare gioremahl hwilket forordnande blifwit pa 3ne 
ars tid ytterligare forlangd, genom Resolutionen 

1780 af den 31.Maii 1780, hwarwid dock Staden nu, sasom alltid tillforena, ingen 
wiss Ion bestir. Med hwilka bestallningar, sawal som Prow. Landtmateri Contoirets 
Ward, jag saledes for narwarande stund dr sysslosatt. 
1766 den 8de Julii sammanwigdes med framledne Pastorens i Helsingborg Carl 
Radiers dotter Elsa Maria Radier, en min 13 arig gammal Fasteme, och med henne 
Walsignadt medelst 5 barn, af hwilke annu lefwa 3ne Dottrar och en Son, samt 
tillbrakt et hugnesamt aktenskap till ahr 1780 den 7. Maii, to hon med &den 
afgick. 

Constituerad till lonlose sysslor, samt fattig fader for 4 Barn, hade jag wal, efter nu 
allmenna principe, at nemligen halst sielf bygga sin lycka, bordt nu mera se mig om 
efter en bemedladt hustru, eller then, genom hwilken jag kunde forutse mig nagon 
befordran; Men som samwetet forsakrade mig wara lyckeligast, uti at misstro sig 
sielf, sa ofwerlemnade jag detta Wigtiga drendet uti min Guds Ward, hwilket hade 
denna for mig hogsthugneliga folgd, at jag uti framledne Pastoren Tufwe Hwalings 
Doter Maria Sophia Hwaling, med henne jag sammanwigdes den 9. Januarii 1781, 
fick en sa dygdig Maka och huld Moder for mina sma Barn, at om jag icke offentligen 
for hela Werlden arkande, det Gud uti timmelig matto aldrig kunnat gifwa mig en 
storre Skatt, borde jag anses for den otacksammaste pa Jorden. Saledes hugnas jag 
stundeligen af ett Aktenskap, som nappeligen till tusende kan hafwa sin like. 
Malmo den lsta Februarii 1782. 

Pehr Sommar 

Noter och hiinvisningar 
Se Malmo Stads historia 2 s 526-527 om Andr Wadmans och Jacob Orngrens arbeta 
med faladsmarkerna. I Stadsbyggnadsnamndens arkiv finns kartor over detta arbete (nr 
1 F), ocksa pa Lantmateriet (Malmo stad nr 3-5). 
Det dr dessutom dokumenterat i Stadskassarakenskaperna med verifikationer (Malmo 
Stadsarkiv). 

2 Malmo Stadsarkiv. Magistratens brevbok 1747. 
3 Reseberattelse av C C Gjorwell 1750. Se Malmo Stads historia 2 s 354. 
4 Malmo Stadsarkiv. Magistraten. Stadsingenjorens arkivfOrteckning 1773-1770. 
5 Malmo Stadsarkiv. Bouppteckningar. Jacob Orngren 1754. 
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6  Om kamnarsambetet och kamnarsratten under 1700-talet, se Malmo Stads historia 2 
s 487 och 493. 
Kvarteret Svanen ar beskrivit av Einar Bager i Malmo Stads historia 1 s 295-301. Illus-
tration vid s 294. 

8  Malmo Stadsarkiv. Stadskassarakenskap 1765. 
9  Ulla Ehrensvard: "Kartans kartuscher" i Arsbok fran Riksarkivet och Landsarkiven 2002, 

s 32-45. 
10  Susanne Krogh-Bender: "Konst och kartor" i Planering i Malmo 1/2004. 
11  Susanne Krogh-Bender: "Pa jakt efter Omgren och Kock" i Planering i Malmo 1/2003 s 

8. 
12  Olov Wennerstedt. Trivialskolans rektor 1723-1733. Dessforinnan extraordinarie profes-

sor i teoretisk filosofi i Lund. 
13  Erik Burmark. Magister i Uppsala 1710, sedan regementspastor i Malmo, konrektor vid 

trivialskolan 1729. 
14  David Mentos (1699-1743). Professor i matematik vid Lunds universitet 1732. En kon-

trovers och stridbar person, men en popular forelasare. 
15  David Nehrmann Ehrenstrale (1695-1769). 1720 professor i juridik i Lund. 1746 adlat 

till Ehrenstrale. Stort anseende som larare; han forelaste pa svenska, medan hans fore-
gangare gjorde det pa latin. Forefattare till larobocker varav en del fanns i Jacob cDrngrens 
bibliotek. 

16  Sven Bring (1707-1787). 1769 adlat Lagerbring. 1731 adjunkt i juridik i Lund, 1742 
professor i historia. Utgivare av Svea Rikets Historia. Hade nara kontakter med his-
toriker i Danmark. 

17  Christian Breitendick (1702-1775). Organist vidNikolaj kyrkai Kopenhamn 1730 (tjanst-
gjorde for sin far redan fran 1725). Kind orgelvirtuos och organist. 1741 hovorganist. 
Gav ut den forsta danska koralboken 1764. 

18  Om stadsfiskalambetet, se Malmo Stads historia 2 s. 492. Stadsfiskalen var Hans Lorens 
Munthe (1696-1753), t f stadsfiskal 1732 till sin clod. 

19  Hans Peter Lorich, rektor vid trivialskolan 1744-52. Dessforinnan docent i filosofi vid 
Lunds universitet. 1752 kyrkoherde. 

20  Jacob Faggot (1699-1777). Chef for Generallantmaserikontoret 1747-1777. Skrev den 
forsta historik om lantmateriet. Var verksam for storskiftet. 

21  Stadsfiskal Johan Henrik Herbst (1720-1769). Vicestadsfiskal 1750, Munthes efter-
tradare 1753, radman 1762. Eftertraddes som stadsfiskal av Fredrik Gemzaus 1763. 

22  Jacob Quensell (1724-1802). 1753 konrektor vid Malmo skola, 1756 rektor. Prastvigd 
1753, kyrkoherde i Ausas 1766, fran 1780 kontraktsprost i Sodra Asbo. Duktig peda-
gog. 

23  Roland Borup, konrektor under H.P. Lorichs rektorstid, rektor 1753-56. 
24  Lars Liedbeck (1707-1762). Eftertradde 1744 David Menlos som professor i matematik 

i Lund. 
25  Lars Johan Colling (1714-86). Disputerade i Lund 1740, professor i svensk och romersk 

ratt 1753 efter Nehrmann. 
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26  Veniam auscultandi: ratt att auskultera, att sitta med (t ex i ratten). En lantmatare kunde 
vara auskultant (medhjalp) i 3 ar innan han fick lov att gora egna matningar. 

27 Caspar Magnus Espman (1720-1791). Kommissionslantmatare i Skane. Hans sjalvbio-
grafi finns i samma utgava av "Samlingar till Landtmateri" som Malmo stadsingenjorer-
nas. Han var forfattare till flera lokalhistoriska skrifter. 

28  Per Johan Montell (1727-1797). Kommissionslantmatare i Malmo 1757-1766. 
29  Ingenjor Lorentz Gillberg (1726-1793). Extraordinarie lantmatare 1757. Utgav "Beskrif-

ning med karta dyer Malmohus lan" 1765. Se hans karta Over Mollevangen i "Malmos 
kartor" s.77 (orig pa Stadsbyggnadskontoret 2M). Gillberg agde och bebodde garden nr 
454 i Malmo, i nuvarande kvarteret Grabroder. 

3° Lars Lindblom (1717-1793). Lantmatare 1739, i Malmohus lan 1747, i Kristianstads 
lan 1759. 

31  Om stadsbokhallare Carl Krakaus dod 1773 av sviterna efter ett krogslagsmal och 
genomgangen av hans bokforing, se Malmo Stads Historia 2 s.491. 

32  Georg Embring (1722-1776). Lantmatare 1757, kommissionslantmatare i Malmohus 
lan 1774. 

33  Friherrinnan Ebba Christina Sioblad , g m amiral och riksrad Gustav Ruuth (d 1757). 
34  Tullarendesocieteten: Generaltullarendesocieteten var ett privat foretag som arrenderade 

stadstullarna 1726-65, 1777-82 och 1803-12. Handlingarna finns i Riksarkivet. 
Pa Kungl Biblioteket finns den s k Tullkartevolymen med en samling av kartor som 
societeten hade inforskrivit fran svenska stader. I denna finns en version av Peter Kocks 
stadskarta (fran 1759) samt Jacob Orngrens renovering av Hesselgrens karta Over Malmo 
stads agor 1713 (se "Malmos kartor" s 10, 57 och 73. 

35  "thet jag till denna Stund bestandigt warit" skrivet i marginalen med invisnings-
tecken. 

36  Anders Magnus Langwagen (1738-1815). Kommissionslantmatare 1759, stadsingenjor 
i Malmo 1791-1796. 

37  Pehr Borgh (1737-1829). 1758 kommissionslantmatare i Kristianstads lan, 1774-1779 
i Hallands lan, titel av overinspektor. 

38  CarlAdlerfeldt (1719-1769). Militar karriar. Slutade somlandshovding och overkommen-
dant i Malmo 1764. Bra administrator som bland annat arbetade med skolfragor och inrat-
tade lantmaterikontoret. 

39  Johan Kempenshold (1674-1715). Extraordinarie lantmatare i Bohus lan 1695, i Alvs-
borgs lan 1705, ordinarie lantmatare i Skane 1710. 

4° Ludvig Ohraus. Magister fran Greifswald, docent i Lund. 1770-80 rektor i Malmo. 
41  Herman Frykner (1737-1821). Extraordinarie lantmatare 1763, ordinarie 1777, andra 

lantmatare 1802-21, Titel av direktor 1792. Direktor for regala branneriet i Malmo. 
Agde och bebodde garden nr 399 i Malmo, i nuvarande kvarteret S:t Jorgen, sodra 
delen. 
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llor och litteratur 
Arkiv 
Malmo stadsarkiv: 

Magistraten. B I a. Brevbok. 
Magistraten. D 1X.1. Arkivforteckningar. 
Borgerskapet i Malmo. Stadskassarakenskaper. G II a. Huvudserie. 
Bouppteckningar. Jacob Orngren. 1754. 

Lantmateriets arkiv, Gavle: 
Sjalvbiografier av svenska lantmatare. 

Stadsbyggnadsnamndens arkiv i Malmo: 
Kartarkivet, samlingen av historiska kartor. 

Tryckt litteratur 
Dansk biografisk lexikon. Udgivet of C. E Bricka. 1-19. Kjobenhavn 1887-1905. 
Ehrensvard, Ulla, "Kartans kartuscher" (i: Arsbok for Riksarkivet och landsarkiven. Stock-

holm 2002). 
Ekstrand, Viktor, Svenska Landtmatare. Biografisk forteckning. [Del 11 1628-1900. Stock-

holm 1903. 
Evers, Artur, Malmo hogre allmanna laroverk fOr.  gossar. I. 1658-1820. Lund 1958. 
Isberg, A. U., Bidrag till Malmo stads historia. Del 2a och 2 b. Malmo 1897-1900. 
Krogh-Bender, Susanne, "Pa jakt efter Orngren och Kock" (i: Planering i Malmo 1/2003). 
Krogh-Bender, Susanne, "Konst och kartor" (i: Planering i Malmo 1/2004). 
Malmo stack historia. Del 1-8. Malmo 1971-1994. 
Samlingar i Landtmateri. Tredje samlingen. Bilder ur landtmatarnes lif. Stockholm 1902. 
Svenskt biografiskt lexikon. 1 ff. Stockholm 1918 
Tykesson, Tyke (red), Malmos kartor. Fran 1500-talet till i dag. Lund—Malmo 2003. 
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EN STAD MED RIVNA HUS 

En stad med rivna hus - 
en stad utan minneni 

Rivningsraseriets Totter i Maimo 1955-198o 

AV JOAKIM FRIEBERG 

Kulturmord! — En gigantisk kapitalPrstoring! 
"Hur kan Ni ga omkring med barn i ett sant har forskrackligt slumomrade?" 

Det dr tidigt 60-tal. En upprord okand dam hejdar min mamma, Ulla Rodhe, 
som dr ute och gar med mig i barnvagn pa Gamla Vaster. 

Min mor blir helt stalld inf.& damens utfall. Hon som var sa glad och stolt over att i 
bostadsbristens Malmo lyckats a tag pa en centralt belagen stone lagenhet. Dessutom 
i denna slitna men fina och trivsamma gamla stadsdel — pa Jons Filsgatan 11. 

Uppenbarligen var det med vitt skilda ogon folk sag pa de gamla husen och 
stadsdelarna i Malmo. Och visst var stadsdelen nergangen. Den ansags inte som 
barnvanlig. Vi var bara ett fatal elever pa Vastra skolan som ocksa bodde pa Gamla 
Vaster. De fiesta kom fran Davids Hall och andra narbelagna omraden. 

Mitt minne praglas av "fyllegubbar" fran krogen Tranga Vaster pa hornan mot 
Engelbrektsgatan, porrbutiker, livsmedelsbutiker som "Bjorkmans" pa hornan dar 
man handlade ettoresgodis over disk eller Holmgrens konditori dar cafe Siesta nu 
ligger. 

Och husen tillats, och till och med uppmuntrades, att forfalla. Var yard t ex, 
Brantberg, som agde vart hus, byggt 1879, misskotte det totalt. Hyresgasterna fick 
sjalva byta glodlampor, tvdtta trappor och se efter pannan i kallaren. Det fanns inte 
varmvatten, bad eller dusch. Som hyresgaster fick vi sjalva ordna med provisoriska 
losningar. Det regnade in, sprickorna i trapphuset var sa breda att man kunde se 
ut genom vaggen. Huset sjonk ihop i mitten, golven lutade. Slappte man en kula 
vid ena vaggen rullade den till motsatt vagg med en duns. Det skamtades om att 
inte oppna alla fonstren under heta sommardagar med risk att huset da skulle sacka 
ihop. Ibland fick min pappa Gunnar hyvla av lite pa ovansidan av fonsterbagarna 
och dorrarna for att Over huvud taget Pa igen dem. 

not 1  Rubriken dr hamtad fran vaggklotter frin Gamla Vaster, Malmo 1981, — formedlat i 
Jaques Werups bok Hemstaden, s 165. 
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"Minne av Jons Filsgatan", akvarell av uppsatsfbr attaren sjalv 1981 (malad ur minnet utan 
forlaga). 

Men samtidigt stormtrivdes vi i den ayspiinda 
vackra mil on 
Exempelvis hade vi Gamla \Tasters vackraste vilda tradgard pa en obebyggd tomt 
inne i kvarteret, dar det bjods pa fester for &riga stadsdelen. I den tradgarden ska 
Malmos forsta uteservering ha legat i borjan av form seklet, enligt Sydsvenskans mal-
moredaktor Lotta Satz som hort detta av en besokande pensionerad historielarare. 

Pa bottenvaningen i huset under borjan av 60-talet drev min mor teaterskolan 
Studio Jons Fil. Dar tog skadespelare som Johannes Brost och Mona Seilitz sina forsta 
staplande tiljesteg. I samma lagenhet och delvis i var lagenhet pa oversta vaningen 
spelades 1963 ocksa Bo Widerbergs och Jan Troells film "Barnvagnen" in. 
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Sjalv larde jag mig under uppvaxten dar att alska gamla hus och kan aldrig kanna 
mig riktigt hemma i moderna funkishus fran 1930 och framat. Jag trivdes med den 
blandade smaskaligheten och variationen. Det gamla teglet som byggmaterial gjorde 
att husen ildrades med skonhet. Till skillnad fran de masstillverkade moderna husens 
sjalloshet fick bebyggelsen i Gamla Vaster en att kanna sig uppvarderad. Man kande 
omtanksamhet i byggandet. 

Under hela uppvaxten hangde dock ett stort svart orosmoln over min tillvaro 
— rivningarna som skedde runt om i Malmo och Wen fallde sina offer far och var 
pa Gamla Vaster. Omkring en tredjedel av stadsdelen revs. 

En morgon i borjan av 70-talet vacktes jag av buller fran gatan, tittade ut genom 
fonstret och sag nere i anden av gatan hur en grayskopa satte kaftarna i den ursprung-
liga Engelbrektsboden. Huset revs som en del i projekteringen av Engelbrektsleden 
dar en bred genomfartsled genom Vaster definitivt skulle to knacken pa eventuellt 
kvarvarande kvarter i stadsdelen. Manga av de boende organiserade sig i byalaget 
Gamla Vaster och sjalv var jag som 13-14 aring med pa moten med foreningen. 

Den forsta husockupationen genomfordes sommaren 1969 i Lund av AntiRiv-
ningsGruppen ARG, senare i slutet av 70-talet ockuperades kvarteret Mullvaden 
i Stockholm och Ringgatan i Malmo pa slutet av 80-talet. 

Spiv luftade jag tankar med jamnariga vanner om att ockupera Schartauhuset, 

Schartauhuset i hornan 
Engelbrektsgatan — Hyre-
gatan. 
I huset foddes Henrik 
Schartau 1757 Henrik 
Schartau var prast, utbil-
dad i Lund men prastvigd 
i Kalmar. Han gjorde sig 
kandfOr en sin strdnga ut-
tolkningav religionen och 
blev genom sina krafifulla 
predikningar fader till den 
sa kallade "schartauanska 
vackelsen”. Schartau dog 
i Lund 1825 och Jigger 
begravd pa Norra kyrko-
garden. 
Huset som varfran 1600-
talet revs tillsammans med 
byggnaderna i &Ira delen 
av kv. Diana 1980. 
Foto: ca 1900 Axel Sjo-
berg, Malmo Museer. 
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vid korsningen Engelbrektsgatan/Hyregatan, for att forhindra rivning. Men vi var 
for fa, for unga och for "fega" — sa huset foil for grayskoporna i april 1980. Utlop-
pet for min fortvivlan begransades till att sta och sparka ett tag pa stangslen som 
omgardade rivningen. 

Under 80-talet vande vinden, kommunen fick upp ogonen for Gamla Vasters 
charm, det blev lyxsaneringar och andelen kulturell medelklass okade drastiskt i 
befolkningssammansattningen — en charm som i och for sig vart hus verkar ha haft 
hela tiden. 

1983 var foraldrarna och deras grannar i huset pa Jons Fil involverade i att bilda 
bostadsrattsforening for att sjalva to Over huset. Men det var innan nya gynnsamma 
lagar stiftats och Skanska Byggobjekt AB hann fore och kopte huset. Hyresgasterna 
kastades ut och foretaget genomforde en omfattande renovering av huset med 
mangdubbelt hogre hyror som 

Rivningsraseriet som pagick under hela min uppvaxt satte djupa spar och aterkom-
mer annu i mina drommar. Skrammande bilder dar jag besoker vart hus som dr pa 
vag att rivas eller dar husen runtomkring har jamnats med marken. 

Rivningsraseriet som harjade i de fiesta stone stader i Sverige under 50- till 70-
talen har under hela mitt liv framstatt som nagot fullstandigt obegripligt. 

Ett fruktansvart kulturmord! En gigantisk kapitalforstoring utan dess like! Ett 
brott! 

Vilka var de ansvariga? Hur kunde det ske? Varfor har ingen stalk till svars? Vad 
har dagens ansvariga lart av historien? 

Amnet historia handlar om att forsta hur samhallet har vuxit fram till vad det dr 
idag. Darmed ocksa hur man sjalv som person formats till den man dr. Att forsta sin 
historia handlar om att forsta sin egen identitet. 

Nar det galler perioden da Rivningsraseriet regerade lankas pa sa satt min egen 
privata historia samman med var gemensamma politiska historia. 

Fragan om Rivningsraseriet skulle kunna avfardas som att flora till historien och 
darmed kunna laggas till handlingarna. Men an har nagon riktig sjalvrannsakan 
bland de ansvariga inte agt rum. Och de grundlaggande tankarna fran funktionalis-
men tycks fortfarande ha stort inflytande bland stadsplanerare och politiker. Bland 
annat praglas Hera exempel av nybyggnationen i Malmo av en sentida avlaggare av 
modernismen, nybrutalismen — som Oresundsbron, storskaligheten och interioren 
i Orkanen, Malmo hogskola och Mollevangsskolan. Eller de storskaliga planerna 
kring Hyllie och brofastet. En fingervisning om att synsattet bakom Rivningsraseriet 
fortfarande kan finnas kvar. Darfor kan Rivningsraseriet 1955-1980 fortfarande vara 
en fraga som anses aktuell och relevant. 

Debatt om bostadspolitik och stadsplanering under 60- och 70-talen har kretsat 
mycket kring modernismens arkitektur samt om Rosengard och andra nya fororter 
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i det sa kallade Miljonprogrammet. Det jag har fokuserar pa dr den andra delen av 
den debatten — odelaggelsen av de gamla stadskarnorna i allmanhet och i Malinos 
innerstad i synnerhet. 

Malmo — varst drabbad av krigets bombningar? 
"En gastande utlanning med vaga historiekunskaper lar vid denna tid fragat sin 
malmoitiske yard om Malmo var den svenska stad som drabbats hardast av andra 
varldskrigets bombningar." 
(Henrik Ranby, Malmo stads historia — del 6, Malmo 1992, s 91) 

Rivningsraseriet kallar manga den period, 1955-1980, da omfattande rivningar 
av hela kvarter och stadsdelar jamnade stora delar av stadskarnorna med marken i 
flertalet av de svenska staderna. Inte minst i Malmo. 

Att hus rivs ar i sig inget anmarkningsvart. Rivningar forekommer mer eller mindre 
kontinuerligt och har alltid gjort sa. Men da dr det vanligen fraga om enskilda hus 
som organiskt byts ut under en pagaende historisk process. 

"Bostadssaneringar", omfattande stora rivningar av hela kvarter och stadsdelar, 
ar forvisso inte heller nagot nytt — de forekom i Malmo under 1860-talet och strax 
efter sekelskiftet 1900 under den stora byggboomen da. Nagon jamforande studie 
har inte gjorts men ett inte alltfor djarvt antagande ar att Rivningsraseriet i Sverige 
under 60- och 70-talet var exceptionellt och saknar motstycke i sin omfattning. 

"Bland stader i Europa, som gjort sig kanda for extrem byggnadsforstorelse, star Stock-
holm i framsta ledet." 
(Elias Cornell, Rivningsraseriets rotter, Stockholm 1984, s 137.) 

"Under denna period forstordes mycket stora delar av Sveriges kulturarv, och 
man kan notera att exempelvis Uppsala har en lagre andel 1800-talshus an det 
under Andra varldskriget totalt utbombade Dresden." 

(Uppgift fran lekmannaencyklopedin http://sv.wikipedia.org/wiki/Rivningsraseriet  
— 2006-05-01) 

En valsignelse eller ett oforlatligt kulturmord? Asikterna och kanslorna var starka 
och tilltog i takt med att rivningsdammet skingrades och uppvisade alltfler "bomb-
hal" 

I "Hemstaden" skrev forfattaren Jaques Werup 1981 om rivningarna pa Lugnet 
under 60- och 70-talen: 

"Att trumla ner hela denna unika miljo till forman for nya fyrkanter i glas och 
betong — for fastigheter som bade kunnat ligga var som heist — nya parkeringshus, 
kontorskomplex och ooverkomligt dyra och tranga bostadsmoduler borde ha renderat 
de ansvariga socialdemokraterna livstids straffarbete!" 
(Jaques Werup, Hemstaden, Malmo 1981, nytryckt 1992, s 24.) 
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EN STAD MED RIVNA HUS 

Aven Nils Yngvesson (s), kommunstyrelsens ordforande i Malmo 1981-85 och 
1989-90, var i en intervju 1970 i Arbetet kritisk: 

"Det dr ett kusligt perspektiv som rullas upp nar man ser hur saneringsverksamheten 
tidigare har gatt till. Dar har de privata byggforetagen, Skanska cementgjuteriet och 
andra, gatt in och kopt fastigheter icke efter saneringsmognad utan efter ekonomisk 
bedomning dar de har funnit ett objekt som dr intressant. Da koper de en kak som 
skulle kunna bevaras en 40-50 ar till och river den, (...) och det ligger helt vid sidan 
av kommunens intresse att sanera de omradena, eftersom vi behover gora insatser 
dar folk bor och har det taskigt." 
(Peter Billing och Mikael Stigendal "Hegemonins decennier", 1994, s 329.) 

Vid invigningen av nya kopcentret Caroli City 1974 sag daremot Skanska 
Cementgjuteriets direktor Ulf Widerstrom det egna foretagets jamnande av de 

Kartlaggning av Rivningsraseriet i Malmo 
En borjan till grafisk kartlaggning av Rivningsraseriet baserat pa en inventering film Malmo 
museum samtfbifattarens och andra kursdeltagares minnesbilder. Den 'Or darfor inte vara korrekt 
eller komplett i alla sina delar. Bygg garna pa flackar vi missat. 
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centralt belagna kvarteren med marken och utplaningen av ett medeltida gatunat 
som en kulturgarning: 

"Vi har undanrojt manga ayskrackande exempel pa forslumning." 
(Billing/Stigendal 1994, s 291.) 

"Stan iir full av bombhdl" 
Omfattningen av Rivningsraseriet i Malmo var under 60- och 70-talen mycket stor. 
Rivningarna var koncentrerade till centrala Malmo — "82 procent av all avgang skedde 
har". Enligt skriften "Vaningsytor i Malmo — rivning och nybygge 1973-1977", 
Malmo stadsbyggnadskontor planavdelning 1978. 

Stadsdelar som Caroli, Lugnet och Oster i det narmaste utplanades. Dartill jam-
nades hela och halva kvarter med marken i omradet soder om Triangeln. sa Wen 
tva hela kvarter pa Gamla Vaster. 

Redan 1960 revs MYA, Malmo Yllefabrik AB i kvarteret Lubeck och kvarteren 
norr om och ersattes med varuhuset Nordiska Kompaniet, NK och kvarteret Arkaden 
och Valandhuset. 

Dartill hamnade ett otal enskilda byggnader under skopan, bl a Wessels varuhus 
dar hotell S:t Jorgen ligger idag, ett jungendhus vid &Ara Promenaden och Dahl-
grenska stiftelsen i Rorsjostaden som fick ge plats at en fotbollsplan. 

Ett resultat av Rivningsraseriet var att alla rivningstomter i Malmo som stod 
obebyggda. "Stan är ju full av bombhal", som davarande bostadsminister i den bor-
gerliga regeringen Birgit Friggebo yttrade vid ett omtalat besok i Malmo i borjan 
av 80-talet. 

Fortfarande 40 ar efter rivningarna star hela omradet mellan varuhuset Hemkop 
vid Varnhemstorget och motorvagsinfarten obebyggt. Forst nu har projektering 
inletts for att bygga igen halen. 

Tva citat illustrerar forandringen i installningen till stadsplaneringen i over-
&igen till perioden for Rivningsraseriet — fran utatriktat nyskapande till inatyant 
raserande. 

Fran 1920 till 40-talets mitt var Erik Billow-Hilbe forste stadsingenjor i Malmo 
och satte sin pragel pa utvecklingen av staden. 

"Stadsbyggandets huvudintresse riktades under hela Bulow-Hube-epoken mot de 
oexploaterade delarna av staden. (...) Staden innanfor kanalerna lamnades huvud-
sakligen i fred." 
(Malmo stads historia, del 6, Malmo 1992. Henrik Ranby, s 83.) 
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Stadsdelar som Friluftsstaden och Pildammsstaden tillkorn 
"Efterkrigstidens stadsplanering och stadsomvandling byggde vidare pa Billow-
Hiibes ambitiosa arbete med nya stadsdelar och bostadsomraden. Redan under 
50-talet borjade dock intresset ater riktas mot innerstaden, dar rivningar och ny-
byggen blev alit vanligare. Eftersatt underhall, okat tryck fran biltrafik och handel, 
valfardssamhallets alit hogre standardambitioner och en utbredd oforstaelse for den 
aldre bebyggelsens kulturhistoriska varden var alla faktorer som ledde fram till de 
stora totalsaneringsprojekt, som kulminerade vid 1960-talets slut." 
(Malmo stads historia, del 6, Malmo 1992. Henrik Ranby, s 88.) 

Bakgrundsfaktorerna till Rivningsraseriet 
• Sverige var forskonat fran andra varldskrigets odelaggelse med en intakt tillverk-

ningsindustri vilket gav ett forsprang i jamforelse med de krigsdrabbade landerna 
och Sverige fick en mycket lang tillvaxtperiod. Darmed mojlighet att forverkliga 
drommar och visioner. 

• Det statsbarande partiet, socialdemokraterna, centrala politik var att lyfta arbetarna 
ur fattigdom och misar. I och med att mojligheterna fanns inom rackhall kunde 
det boende som forknippades med det gamla Fattigsverige utplanas och ersattas 
med moderna och rymligare bostader. 

• Skriande bostadsbrist ledde fram till det s k Miljonprogrammet 1965 da 100 000 
lagenheter skulle byggas per ar under en tioarsperiod. Delvis gav de rivna husen 
plats at ny bostadsbebyggelse. 

• Bilismen okade explosionsartat som en foljd av det snabbt stigande valstandet. 
Bilisterna kravde battre framkomlighet. Och politiken gick ut pa att anpassa 
staden efter bilismen, inte tvartom. 1945 hade var tjugonde Malmobo bil. 1960 
hade var femte och 1975 var siffran varannan kommuninvanare. Fran mitten av 
50-talet toppade Sverige antalet bilar per invanare i varlden. 1963 hade Malmo 
mer vagyta per invanare an bade Stockholm och Goteborg. 
(Billing/Stigendal (1994), s 294 f.) 

• Centrum skulle tommas pa boende och flyttas ut i fororterna. Modernismen bade 
slagit igenom som stadsplaneideal — staden skulle formas enligt en zonindelning i 
ABC (Arbete, bostad, centrum). Bostader och smaindustri i stadskarnorna skulle 
ge plats for handel och kontor. 

• En maktstruktur i samhallet som mojliggjorde snabba beslut, drastiska ingrepp 
och storskaliga losningar. 
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"Kommunen och Kapitalet — dom sitter i..." 
Just maktstrukturen kanske var den viktigaste faktorn bakom Rivningsraseriet. 

"En styrelseform skild fran parlamentarism och pluralism". Sa beskriver forfattarna 
Peter Billing och Mikael Stigendal i sin doktorsavhandling "Hegemonins decennier" 
styrelseskicket som praglade Malinos utveckling under efterkrigstiden. 

Bland annat beskriver de hur denna maktordning lag till grund for processen 
som banade vag for den stora vagen av rivningar under 1960- och 70-talen. Och 
styrelseformen definierar forfattarna som en form av "lokal korporativism" . 

Korporativismen var den totalitara samhallsstruktur som Mussolinis fascistiska 
Italien grundades pa. Naringslivets olika grenar sammanslots i korporationer under 
statens ledning. Eliten — inte demokratin eller marknaden — skulle styra samhallet. 
Fackforeningar och andra sjalvstandiga organisationer var forbjudna. 

Med begreppet "lokala korporativismen" hanvisar Billing och Stigendal till den 
brittiske statsvetaren Alan Cawsons kriterier: 

• Den lokala staten ager en hog grad av sjalvstandighet. 

• Den ingriper till stud for produktionssfaren. 

• Hog anslutningsgrad till centraliserade organisationer. 
Enligt Billing och Stigendal uppfyllde Malmo under 60-talet alla tre kriterierna 
och ger stadens speciella styrelseskick namnet "kvadratkorporativismen". 
Makten i Malmo lag i handerna pa denna informella korporativism och bestod 
av fyra hornpelare: 

• Byggherren Hugo Aberg, storagare av centralt belagna fastigheter i Malmo som 
t ex Kronprinsen, Caroli city, NK, S:t Jurgen och Jagersro. 

• Det socialdemokratiska kommunalradet Oscar Stenberg — ordforande i kom-
munstyrelsen 1950-57, kommunfullmaktige 1963-1973 respektive i HSBs riks-
forbund 1965-1972 — hade kontrollen Over kommunen och rorelsekontrollerade 
HSB — darmed aven Over fastigheter och tomtmark. 

• Ernst Wehtjes — ordforande i AB Skanska Cementgjuteriet 1963-71, i Skandi-
naviska banken 1960-66. Hans kapitalimperium dominerade helt byggindustrin 
genom innehavet av Skanska Cementgjuteriet, nuvarande Skanska, och monopolet 
Over byggmaterial. 

• Skandinaviska Banken, nuvarande SEB, stod for finansiering. 

Kvadraten bestamde "all utveckling och byggnation i staden pa 60-talet", enligt citat 
av SEBs forre bankdirektor Hans Cavalli-Bjorkman i "Hegemonins decennier". 

De till synes motsatta partsintressena var djupt involverade i varandra. Tillsammans 
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hade aktorerna i det narmaste monopol pa all mark, alla krediter, alit byggmaterial 
och all byggproduktion. Nastan all mark i Malmo kontrollerades av kommunen, 
byggforetagen, Hugo Aberg eller HSB. Markagare som satte sig till motvarn tvingades 
salja till underpris eller utmanovrerades. Via Skanska Cementgjuteriet kontrollerade 
Ernst Wehtje byggsektorn. Han hade makt over krediterna i egenskap av ordforande 
i Skandinaviska Banken. Sonen Ingvar Wehtje satt som vice ordforande i kommu-
nala bostadsaktiebolaget MKB. Oscar Stenberg hade genom sin politiska tyngd hela 
kommunpolitiken i sin hand. 

Trots en betryggande socialdemokratiska majoritet i fullmaktige styrdes kommu-
nen av en "samlingsregering" tillsammans med hogerpartiet, davarande moderaterna. 
Men en fallang inom hogern anford av Sydsvenskans davarande politiske chefredaktor 
Olof Wahlgren bildade inf.& valet 1964 valorganisationen "Medborgerlig samling" 
som forordade en ideologiskt mer tydlig blockpolitik med en distansering fran de 
borgerliga partierna gentemot socialdemokraterna. 

En som inte ville bryta upp samforstandet var hogerpartisten Ernst Wehtje (!) 
liksom partibrodern Nils Martensson som pladerade for att: 

"Tvapartisystemet i stadens kommunalpolitik maste bevaras. (...) Denna jamspelthet 
mellan hogerpartiet och socialdemokraterna, vilken har sarskilt stor betydelse i de 
diskussioner, som forega beslut har betytt oerhort mycket for det sansade kommu-
nala arbetet i Malmo." 
(BillIing/Stigendal, 1994, s 283.) 

Nar denna 50-talets sa kallade Malmoanda brots efter valet valde kommunledningen 
fortsatta samforstandet med det lokala naringslivet. I mars 1966 traffas representant 
for kommunen och lokala naringslivet i handelskammaren pa radhuset. Som kom-
munens foretradare uttrycker Oscar Stenberg forhoppningen till handelskammarens 
ordforande Ernst Wehtje att de bada parterna "inte star pa tva sidor utan egentligen 
pa samma sida — det skall bli fidlgod fortsattning och att det skall bli till gagn for 
naringslivet och da blir det till gagn for staden." (Billing/Stigendal, 1994, s 284.) 

"Begreppet korporativism passar utan tvekan val in pa motets karaktar", konklu-
derar forfattarna Billing/Stigendal. 

Och hur leder da denna Kvadratkorporativism in pa Rivningsraseriet som ju dr 
amnet for den har uppsatsen? 

Efter krigsslutet hade kommunen forvarvat omfattande markomraden och agde 
1960 en tredjedel av all mark inom stadsgransen. Dartill agde kommunens Fastig-
hetsavdelning fastigheter runt om i staden. 

Men sjalva grundbulten i korporativismen var samarbetet mellan HSB och Wehtje, 
tolkar forfattarna. Ar 1946 slot HSB avtal med BGB, Byggmastarna gemensamma 
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byggaktiebolag, som dominerades av Wehtjes Skanska Cement. En uppdelning av 
sammanhangande omraden att bebygga, mellan bolagen, skulle innebara stordrifts-
fordelar for bada parter. 

1953 bildade HSB fastighetsbolaget AB Orion vars enda syfte var att kopa upp 
centrals belagna fastigheter som ansags lampliga for "sanering". Aret darpa hade 
bolaget kopt 28 fastigheter i Lugnet och Gamla Staden. 

Men det var inte nog. Kvadratkorporativismens mojligheter till monopol pa inkop 
av rivningshus och battre vinst hade inte tagits till vara. 

1955 bildade HSB och nagra medlemsforetag i BGB, AB Malmofastigheter for 
"att koncentrera saneringsverksamheten sa mycket som mojligt". Bolaget skulle inte 
bygga egna hus utan enbart "forvalta innehavda saneringsfastigheter samt i samarbete 
med staden Ora upp stadsplaneforslag och bedriva annan armed sammanhangande 
verksamhet". Delagarna forband sig att overlata sina innehav av rivningshus till det 
nya bolaget. Och nar delagarna stod i begrepp att forvarva nya fastigheter skulle 
dessa forst erbjudas det nya saneringsbolaget. 

Enligt davarande ordforande i kommunfullmaktige socialdemokraten Arne Lund-
berg bildades bolaget for att halla tomtpriserna nere "och sen skulle man dela pa 
rovet, sa att saga". Konkurrensen sattes ur spel och tomterna pa Lugnet forvarvades 
en efter en. 1975 saldes hus och tomter till kommunen och dess saneringsbolag 
Malmo Grip, som bildats 1969. 

Och hus som annu inte var "saneringsmogna" kunde fa lite hjalp pa traven, ayslojar 
Nils Yngvesson, kommunstyrelseordforande pa 70-talet: 

"Har man bara borjat thmma en fastighet, slutat lasa porten, slutat att skota omsorgen 
runt fastigheten, sa tar det ett, kanske tva ar istallet for femton, tjugo ar att fa den 
fastigheten saneringsmogen och rivningsmogen, fullstandigt nedkord i botten." 
(Billing/Stigendal, 1994, s. 329.) 

Trots sviir bostadsbrist revs sex tusen lagenheter 
"Det sansade kommunala arbetet i Malmo" som hogerpartisten Nils Martensson 
varnade om innebar att under aren med skriande bostadsbrist 1965-1975 revs 6 000 
lagenheter — frarnst i Lugnet, Caroli, Oster och Mollevangens sodra del. Under-
sokningar gjorda 1966 bedomde att mindre an halften av bostadsfastigheterna pa 
Lugnet var mogna for sanering. Trots det beslot myndigheterna att riva i stort sett 
alit. Rivningen av stadsdelen Oster 1968-1975 var det storsta och dyraste sanerings-
projektet i Malmos historia. Bara 35 procent ansags dar saneringsmoget. Aven dar 
revs i stort sett alit. 

Redan under 50-talet hade HSB borjat kopa upp tomter pa Oster for att bidra 

105 



EN STAD MED RIVNA HUS 

med sin del av saneringen. Fiirvarven salde HSB 1962 vidare till Skanska Cement-
gjuteriet och dess fastighetsbolag Sulcus, som sen fortsatte 'cepa upp kvarteren intill. 
Trots att nagon stadsplan inte fanns faststalld for omradet projekterade Skanska 
Cementgjuteriet for nybyggnation. 

Efter ett initiativ av Kurt Karlsson (s) tillsatte dock kommunfullmaktige en 
kommitte for att granska hur stora saneringsbehoven egentligen var — men innan 
kommitten ens hann presentera sina resultat rev byggforetagen kvarteren. Aterigen 
drar forfattarna Billing/Stigendal slutsatsen att "besluten togs uppenbarligen genom 
korporativismens representationsformer". I en undersokning 1972 havdade Bertil 
Johansson och Patrik Sonander "dr det i praktiken, var Skanska Cementgjuteriet 
som stadsplanerat omradet, ett tyvarr ganska vanligt tillvagagangssatt vid dylika 
projekt idag". 

En annan central drivkraft i Rivningsraseriet var att bokstavligt talat bana vag for 
den snabbt okande massbilismen. Vid sidan om Oscar Stenberg var Carl Ljungbeck 
— kommunalrad m m — en inflytelserik person inom politikens utformning och han 
drev igenom stora forandringar av gatunatet i Malmo. Socialdemokraternas moder-
nistiska vision for gatusystemet "bygger pa de planerade ringvagarna och de radiella 
lederna fran centrum och ut mot periferin.", enligt ett klipp ur Arbetet fran 1965. 

Det var Carl Ljungbeck som knot samman motorvagen fran Lund med Drott-
ninggatan och kontakten med centrum genom att riva bort ett kvarter pa Oster. 
Och for att Oka trafikintensiteten och bredda trafiklederna sagades tradalleerna ner 
langs Nobelvagen och Bergsgatan. 

Men nar Regementsgatans alle av lindar stod pa tur vallade det protester pa tid-
ningarnas insandarspalter. Hogerpartiets Sixten Palm sag utbyggnaden som vandalism 
men uttryckte samtidigt forstaelse for gatunamndens forslag. 

En av kvadratkorporativismens hornpelare, fastighetsmagnaten Hugo Aberg, 
skyndade till forsvar for nedsagningen i en radiodebatt: "man kunde lita pa trafik-
expertis med mangarig erfarenhet" och att "ovidkommande och okunnigt folk skall 
inte blanda sig i det." 

Aberg besokte ofta Ljungbeck pa hans kontor, enligt Ingrid Svensson, sekreterare 
pa Stadskansliet pa 60-talet: "Aberg styrde Ljungbeck som han ville". 

Och samarbetet inom Kvadraten tycks ha givit frukt. 1963 toppade Hugo Aberg 
inkomstligan i Malme, med 1,7 miljoner i redovisade arsinkomst. Och det var tre 
ganger sa mycket som tvaan Karin Kockum kunde uppvisa. 

Carl Ljungbeck var ocksa pappa till planerna pa Engelbrektsleden, dar husen 
langs Engelbrektsgatan skulle fa ge vika for en breddning av gatan. Pa sa nar som 
ett hus jamnades Gamla Vasters storsta kvarter, Tranan, intill Engelbrektsgatan, med 
marken. Samma Ode ronte ocksa. Engelbrektsboden vid Landbygatan med grannhus 
och Schartauska huset vid hornet mot Hyregatan. 
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Men der tog det stopp! 
1971 utses Nils Yngvesson till 

nytt kommunalrad for bygg och 
fastigheter och hamnade snabbt i 
luven pa Ljungbeck. Han har ta-
git intryck av tidens stromningar 
och star for en ny mer bevarande-
inriktad linje. Planerna pa Eng-
elbrektsleden fick till exempel 
opinionen pa Gamla Vaster att i 
borjan av 70-talet organisera sig 
i Byalaget Gamla Vaster. 

Yngvessons nya satsningar 
— upprustning pa 1970-talet av 
det gamla S:t Gertrudkvarteret 
och aterstallandet av det forna 
Lilla Torg — kom att borja mar-
kera slutet pa Rivningsraseriets 
era. Kursandringen bekraftas 
ocksa 1983 i en rapport fran 
Byggradets storstadsgrupp. 

Och 1976 brut Nils Yngves-
son och hans "sotargang" mot 
samregerandet med moderaterna 
och inf.& majoritetsstyre, under 
protester fran kommunfullmaktiges ordforande Arne Lundberg, vet Billing/Stigendal 
att beratta. 

"Engelbrektsleden blev viindpunkten 
I en sarskild intervju fran maj 2006 for den har texten berattar Jan Svard inifran om 
den senare delen av perioden for Rivningsraseriet. 

"Jag gifte mig och skulle bilda familj 1965. Da var bostadskon nio ar! Bostadsbris-
ten var da ett jattestort problem och miljonprogrammet mycket valkommet.". 

Han var gatukommunalrad i Malmo och ordforande i gatunamnden 1977-1985. 
Innan dess hade han bland annat varit ombudsman for SSU och socialdemokratiska 
partiet. 

Joakim Frieberg: Om bostadsbristen var sa skriande, vari lag i se2 fall logiken att 
riva stora delar av det existerande bostadsbestandet som ersattes med kontor, varu- 
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hus och p-hus sii vida de inte bara blev "bombhal", rivningstomter med provisoriska 
p-platser? 

Jan Svard: "Mycket av husen var svart nedgangna och saknade de mesta av mo-
derniteter — inga badrum, inget varmvatten, dass pa garden. Det boendet stod for 
den gamla misar, de sociala skamflackar, vi ville bort ifran. Vi ville bygga boende 
med kvalit6. Nagon diskussion om rivningarna fanns i stort sett inte da. Under den 
tiden tankte man inte i nagra banor att husen kunde rustas upp och bli trivsamma 
bostader. Det bara var sa." 

Jan Svard var dock i ansvarig stallning nar installningen Mom partiet svangde. 
"Vi sag sjalva att utvecklingen inte blev som tankt. Innerstan avfolkades pa boende. 

Byalaget Gamla Vaster och andra opinioner mot rivningarna hade borjat Ora sina 
roster horda. Vi ville Ora stadskarnan mer boendevanlig igen. 

En vandpunkt var ndr Engelbrektsleden stoppades pa partiets representantsskaps-
mote 1971. Det fanns tva lager. Men Calle Ljungbecks trafikledspolitik forlorade mot 
Nils Yngvessons bevarandelinje. Istallet for trafikleder genom city genomforde vi en 
sektorsindelning av staden dar vi sparrade av for genomfartstrafik genom stadsdelarna 
men dar de boende kunde kora fram till sina hem. Och for att definitivt stoppa ett 
eventuellt aterfall av planerna pa Engelbrektsleden gav vii byggnadstillstandet for byg-
get, som ersatte Chartauska huset, att stracka sig langt in pa Engelbrektsgatan." 

Jan Svard har hort om den s k Kvadraten men kanner inte till sa mycket om det 
— "det var fore min tid". 

"Det var val sa att den socialdemokratiska ledningen forst diskuterade och gjorde 
upp med de har bygg- och fastighetsdirektorerna. Sen presenterade s-ledningen re-
sultatet inf.& medlemmarna som socialdemokraternas egna politiska forslag medan 
byggdirektorerna holl sig tysta i bakgrunden. Medlemmarna i partiet har alltid varit 
mycket lojal mot partiledningen. Och besluten gick igenom. Under arbetets gang 
tog man kontakt med oppositionspartierna, framst hogern, for att gora overenskom-
melser. Sammantradena i kommunfullmaktige var nastan alltid mycket korta. Det 
mesta var uppgjort pa forhand. Socialdemokraterna hade egen majoritet". 

Rivningsraseriet i Malmo aystannade parallel& med att socialdemokraterna bytte sin 
samregerarpolitik med Hogern/Moderaterna till det mer konfrontatoriska majoritetsstyret. 
Det fanns/finns ju en bild av socialdemokraterna och moderaterna som de tva betong-
partierna — som river och asfalterar. Kan den ha grundlagts under denna fbregaende 
samregerandeperiod? 

"Ja, det dr mycket troligt. Vi som drev igenom overgangen till majoritetstyre 
gjorde det for att gynna demokratin, Ora det tydligare for valjarna de ideologiska 
skillnaderna, var partierna stod. Men samtidigt astadkom det mer onodiga friktioner 
och prestigestrider om smasaker." 

Rivningen av Butterickshuset 1992 skedde under din tid som kommunalrad. Villkoret 
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for rivningen var da att samma farad skulle byggas upp pa nytt. Nar kommunen gay 
klartecken till Skanska att istallet bygga sitt inglasade byggnad uppfattades det av miinga 
Malmobor som ett stort svek och lafiesbrott. 

"Ja! Jag var sjalv mycket upprord. Men cl1 var jag inte kommunalrad langre. Rolf 
Paisson, som efiertradde mig, var samtidigt ombudsman for byggnadsarbetarna. Nar 
denna rivningstomt mitt i city start obebyggd under manga Or och arbetslosheten var 
mycket hog bland byggnadsarbetarna fick det nog honom att salja sin sjal." 

Funktionalismen teorin — Rivningsraseriet praktiken? 
Varifran kom da tankarna och ideerna som banande vag for Rivningsraseriet — vilka 
ideologiska inspirationskallor? I vilken stadsbyggnadsideologisk kontext, samman-
hang, fortgick denna process? 

Socialdemokraterna formulerade malet om det svenska Folkhemmet ungefar vid 
samma tid som partiet tog Over regeringsmakten 1932 och styrde den overgripande 
utvecklingen i landet under en lang stabil period. 

Samtidigt, 1930, lanserades vid den stora "Stockholmsutstallningen" den epok-
gorande nya funktionalismen som helt kommit att dominera arkitekturen och 
stadsbyggandet sedan dess. Jamlikhetsideologin och utgangspunkten att de boendes 
behov var det som skulle styra byggandet och den arkitekturiska formen gick hand 
i hand med Folkhemmets vision. Folkhemmet byggdes sa att saga helt och h011et i 
funkisstil. 

Darfor kan det vara intressant att undersoka vilka visioner som funktionalismens 
ledande ideologer faktiskt formedlar. 

Boken "Acceptera" fran 1931 av de ledande arkitekterna Gunnar Asplund, Wolter 
Gahn, Sven Markelius, Gregor Paulsson, Eskil Sandahl och Uno Ahren har i praktiken 
kommit att bli funktionalismens svenska programforklaring. Dar beskriver de inte 
bara sina nya ideer om framtidens byggande. Dar formulerar de ocksa sin historiesyn, 
hur de ser pa det forflutnas roll och betydelse eller brist pa detta: 

"Staden vaxer icke bara genom att nya omraden tillfogas vid granserna, hela den 
gamla karnan berOres daray. Det blir gatuutvidgningar och gatugenombrytningar 
for den stigande trafiken, det blir storre hushojder. (...) Det dr dessa forhallanden 
och icke ett nytt arkitektoniskt formsprak, som pa avgorande Ott forandrar en stads 
helhetsmiljo." 
"En gammal historisk stad hailer pa att forsvinna." 
"Vi har inte behov av en gammal kulturs urvuxna former for att uppehalla var 
sjalvaktning." 
(Gunnar Asplund m fl, Acceptera, Stockholm, 1931, s. 185-188 och 198.) 
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Fotnot: Artikeln dr en bearbetad version av en uppsats av artikelforfattaren i kursen Stadens 
Historia, pa Malmo hogskola, 2006. 
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Ett aterupptackt Boo-tafshus 
i Malmo 
AV ANDERS REISNERT 

Fig. I. I kalkzren till Hamngatan 3 plitraffades lamningar efter en 1300-
talskallare &sten 2006 Foto: Andreas Nilsson. Malmo Museer. 
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Inledning 
I mitten av oktober 2006 blev forfattaren uppringd av Per Erichs, delagare i fastigheten 
Hamngatan 3 i kvarteret Merkurius i Malmo. Den aktuella byggnaden upptar hornet 
av Hamngatan-Adelgatan med adress Hamngatan 3. Fastigheten kallades i den aldre 
fastighetsbeteckningen for nummer 333. I samband med att ett relativt modernt 
skivmaterial skulle avlagsnas i hornbyggnadens kallare patraffades en svampangripen 
panel av malat tra. Nar aven detta virke togs bort sag Per Erichs sparen efter nagot 
som han tolkade som rester efter murade valv. Han menade att de sakert var gamla, 
kanske fran 1500-talet, da fastigheten agdes av radmannen Gorris Boldike. 

Vid ett besok pa platsen visade det sig att valven och den tillhorande byggnaden 
var av betydligt aldre datum. Konstruktionerna av valvanfangen, murningstekniken 
och sjalva planeringen av kallaren antydde att huset dr fran 1300-talet. Detta stam-
mer val overens med de aldsta skriftliga dokumenten. 

Kallaren har varit kand sedan tidigare och omnamns av Ewert Wrangel (Wrangel 
1944 s. 288), Sven Rosborn (Rosborn 1984 s. 31) och Einar Bager (Bager 1971 s. 
351 ff). Wrangel konstaterar att valven fanns kvar till for kort tid sedan 1914, medan 
Bager menar att dessa revs redan 1855. Undertecknad har ocksa tidigare publicerat 
en del iakttagelser nar det galler denna fastighet (Reisnert 1989 s. 106 ff). 

I samband med iordningstallandet av kallaren beviljades Per Erichs foretag ett 
bidrag fran Malmo Kulturhistoriska Forening som ett said for de antikvariska at-
garderna. 

Husets lage 
Under medeltiden utgjordes Malinos huvudgata av Vastergatan, Adelgatan och 
Ostergatan. Det var handeln med sill och den 61'611 horande hostmarknaden som 
utgjorde den tidiga stadens ekonomiska grund. Vad foll sig mer naturligt an att den 
gata som lopte parallellt med stranden, dar den viktiga sillen landades under mark-
nadstiden, ocksa blev den mest betydelsefulla delen av stadens infrastruktur. Langs 
denna gata borjade de fornamligaste husen i staden att uppforas redan i slutet av 
1200-talet och under 1300-talet prydde rader av gavelvanda tegelbyggnader i varie-
rande hojd gatan. Ostergatan, mellan Kansligatan och S:t Gertrudsgatan, upptogs 
av stadens torg och var merkantilt centrum for staden. I vaster kantade de kyrkliga 
institutionerna Franciskanerklostret och Dominikanerkonventet Vastergatan. Har 
lag ocksa Fogdegarden, Knutsgillets stora byggnad (Rosborn 1984 s. 35,25) samt en 
stor tegelbyggnad i kvarteret Liljan (Larsson & Balic 2006 s. 139). 

Den gatan som i dag benamns Hamngatan var under medeltiden knappt halften 
sa bred och kallades, atminstone under 1400-talet for "Prammandsstredet"(Rosborn 
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1984 s. 31). Namnet betyder Prammannens gata. Prammannen var en viktig yr-
keskategori i det medeltida Malmo. Staden saknade namligen en riktig hamn och 
hade endast en lang brygga, den sa kallade "Farjebron". Har kunde endast mindre 
skutor lagga till. Medeltidens stora farkoster, koggarna, ankrades upp pa redden och 
darefter fordes de dyrbara lasterna over till pramar som seglades eller stakades in till 
Farjebron dar varorna kunde lastas om till vagnar for vidare transport in i staden 
(Olsen 1995 s. 55 ff). Man far formoda att gatan antingen nyttjades av kaptenerna 
for Malinos prarnar eller att flagon av de mer framtradande individerna ur denna 
yrkeskategori bott langs gatan. 

Lager for huset pa gamla tomt 333 far anses som synnerligen gynnsamt under 
medeltiden. Narheten till stranden och hostmarknaden saint placeringen langs 
stadens viktigaste handelsgata var viktiga faktorer for en god ekonomisk utveckling 
hos datidens handelshus. 

Aldre historiska uppgifter 
Redan 1378 omnamns huset i ett antal dokument, skrivna pa latin, som ar bevarade 
i original i det svenska Riksarkivet. Dessa handlingar finns publicerade i oversattning 
till danska i Danmarks riges breve (DRB/DD R.4:bd1 nr 450, 451, 452, 477 och 
478). Brevserien ger en ovanligt fyllig bild kring agoforhallandena for att vara fran 
denna tid. ' 

En borgare i Malmo vid namn Ivar Nielsen Aide och donerade den 13 december 
detta ar sin tomt i Malmo till Lunds Domkyrkas byggnadsfond. Pa tomten reste sig 
ett hus uppfort av sten. Med stenhus menades i Malmo ett hus uppfort av tegel och 
det ar kallaren i detta hus som nu kunnat undersokas. Forsaljningssumman var 80 
mark silver men garden var mer yard an sa. Darfor erha givaren aven tre forboner 
om aret i domkyrkans hogkor for sig sjalv, sin hustru Grete och hennes form man, 
myntmastaren Jens Eskilsen (LDG s. 147). Det framgar att Jens Eskilsen tidigare 
kopt garden av borgaren Povl (Povel) Kulhvid i Malmo. Av dokumenten att &qua 
bor byggnaden alltsa haft nagra ar pa nacken nal-  den forsta gangen omnamns. En 
forsiktig datering av uppforandet till mitten av 1300-talet verkar darfor rimlig. 

Jens Eskilsen bade tidigare varit myntmastare i Roskilde men flyttade troligen strax 
efter att Valdemar Atterdag ater infogat Skane under den Danska kronan 1360, over 
till Lund for att leda myntverket dar. Troligen ansvarade ban ocksa for ett mindre 
myntverk i Skanor (Flensmark 1984 s. 80). Efter forsaljningen och donationens 
genomforande bade Grete och Ivar mojlighet att bo kvar och nyttja garden for en 
hyra av fem silvermark om aret. Agan bestod av en gardstomt bebyggd med hus och 
ett stenhus. Allt underhall av byggnaderna skulle hyresgasten sjalv sta for. Breven 
innehaller ocksa i ovrigt en rad andra intressanta uppgifter. 
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Andra halvan av 1300-talet var en tung tid, inte bara i ostra Danmark men i 
Europa som helhet. Vid arhundradets mitt hade den forsta pestepidemin brutit 
ut och lagt narmare 40% av befolkningen i graven. Hungersnod och krig foljde i 
kampen om de alit knappare ekonomiska resurserna. I Skane erovrades det svenska 
pantinnehavet av Valdemar Atterdags trupper 1360 och aren som foljer praglas av 
en militar maktkamp mellan Danmark och Hansan. Den maktiga handelsorganisa-
tionen gar vinnande ur kampen och hansestaderna tilltvingar sig overhogheten over 
Skanemarknaden under 15 ar som krigsskadestand. 

Bland dem som bevittnar kopet och donationen dr en vicefogde vid namn Klaus 
Nasekande. Han bor ha varit anstalld av hansestaderna som sedan 1370 styrde 
Malmo. Han har tjanstgjort under interimsstyrelsen mellan Henning Podebusk, som 
var forvaltare at hansestaderna fram till sommaren 1378, och Peter Stromenkendorp 
och Wulf Wulflam som tog over ansvaret for Skanemarknaden 1380. De skanska 
staderna aterlamnades till Danmark 1385 (Tomner 1971 s. 189 ff). 

Darefter foljer i forsaljningsbrevet ett antal kyrkliga dignitarer som Henzeke av 
Hyllie, dekan i Oxie harad, sockenprasten Bertold i S:t Petri och dennes vikarie 
Arnold, prasten Jon fran Lockarp och darefter tre borgare fran Malmo varav den 
forsta i raden, Svend Ivarsen, kan vara en son till Ivar Nielsen, NO av Jens Brun 
och Peder Tuesen. Sist i listan aterfinns en Peder Olufsen, borgare i Lund. Mottagare 
av godset dr Mogens Nielsen, dekan vid Domkyrkan i Lund. I en vidimering av 
forsaljningsbrevet utfardat samma dag som forsaljningsbrevet (den 13 december) 
framgar att affaren gjorts upp pa tinget i Malmo och att aven borgmastaren Albert 
Nielsen och Peder Tuesen var narvarande. Ivar Nielsen forde en vapenskold forestal-
lande tva uppatvanda bjornramar (Flensmark 1984 s. 80) och i saraband med att han 
bevittnade en fastighetsaffar i Malmo 1389 omtalades han som \rapture (DD/DRB 
R4:bd4 nr 1 ). I ett brev daterat den 13 december 1378 tituleras han "vir discretus" 
vilket dr ett epitet for en betrodd person. Vid andra tillfallen benamns han "vilanus", 
vilket kan oversattas med stadsbo eller borgare. 

Hur Lange paret Ivar och Margareta nyttjade sina rattigheter till boende i garden 
vet vi inte men 1379 sa konfirmeras ater affaren(DD/ DRB R4:bd1 nr 478). Ivar 
Nielsen lever fortfarande 1389 men paret bor ha avlidit fore 1408 da de namns som 
docla och garden uthyrdes till borgaren Henneke Agesen i Malmo(DD/DRB R4: 
bdl nr 298). 

Ar 1484 hyrs ater garden ut. Denna gang dr den nye hyresgasten borgaren Jens 
Michelsen (LAU IV s. 421). Under 1500-talet och fram till idag kan garden foljas 
vidare fram till dagens agare. Radman, borgmastare, handelsman och militarer avloser 
varandra i den langa kedjan av agare och hyresgaster. 
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Fig. 2. Sparen efter de spetsbagiga hyssvalven pa vastra vaggen i kallaren. Valvanfangen syns som 
ljusare partier mot det rock murverket. Den roda vaggfirgen dr sannolikt ursprunglig. 
Foto: Andreas Nilsson. Malmo Museer. 

Gdrd nr .33 
Fran borjan strackte sig fastigheten 333 frill Adelgatan och ned till Norra Vallgatan. 
Garden upptog alltsi hela ostra delen av kvarteret Merkurius. Det stora stenhuset, 
som vi skall presentera nedan, lag med gaveln ut mot Adelgatan. Nar garden beskrivs 
i en vardering frin 1702 si har redan stora forandringar genomforts. En samman-
slagning med granngarden 332 hade da agt rum. Entrefirnktionen till gavelhuset 
har anordnats genom denna fastighet. I flykt med gavelhuset lig ett stort tvivinings 
korsvirkeshus dar ett bostadsrum och brygghus anordnats. I langan utmed Norra 
Vallgatan fanns ocksi ett korsvirkeshus med inkorsport stall och packhus (MSA, 
Einar Bagers excerptsamling gird 333). 

Den bevarade medeltida Waren ar invandigt 13,2 meter ling och 5, 6 meter bred. 
Utvandigt har byggnaden haft en langd av drygt 14, 5 meter. Yttervaggarna är mellan 
en meter och 60 cm breda och murade i tegel. Grunden ar uppbyggd av stora griste-
nar. Pa den ostra innervaggen pitraffades spiren efter fern kryssvalv som varit svagt 
spetsbigiga. Dessa har vilat pi lika manga fyrsidiga tegelpelare som varit regelbundet 
placerade i kallarens mittaxel. En av pelarna frilades i sin helhet vilken var bevarad 
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Fig. 3. Golvet iir inte 
ursprungligt utan tro-
ligtvis lagt pa 1700-
talet da huset renove-
rades. Pelare som hal& 
uppe valvbagarnafinns 
bevarade under golvet. 
Foto: Andreas Nilsson. 
Malmo Museer. 

i fern skifts hojd med vackert avfasade horn. Pelaren star pa en stone, obehandlad 
marksten som ligger direkt i sjosanden. Denna sten bade ursprungligen varit tackt 
av ett golv men vad golvmaterialet bestatt av kunde inte sakert konstateras. 

Troligen har det varit ett golv av tegel eller mojligen ett tragolv bestaende av breda 
plankor. Om det hade varit ett tragolv sa bar detta ha varit lagt med ekplank. I det 
tunna smutslagret som bildats i samband med bortagandet av golvet patraffades rya 
keramilcskarvor av typen "aldre rodgods". Denna typ av keramik kan dateras till 
1300-talet. I fyllnadslagret ovan golvet patraffades ett fragment av kalkputs som bar 
spar av malning i rott och grant. Tyvarr var biten i sadant skick att den inte gick att 
bevara. Har patraffades ocksa ett fragment av ett pottkakel till en 1400-tals-ugn. 

Den invandiga hojden mellan valvhjassa och golv bor ha varit ca 2.8 meter vilket 
gett en samtida betraktare ett praktfullt intryck. Mellan varje valvkappa har pa den 
ostra vaggen funnits Tyra hoga 65 centimeter breda ljusoppningar. Langs den vastra 
vaggen har det istallet funnits murade nischer av samma bredd. En sidan nisch kunde 
tommas pa det igenmurade materialet och har kvar sin ljusa original puts. 

Vaggarna bar fortfarande spar av den ursprungliga roda fargsattningen. Fargen 
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har astadkommits genom att en tunn genomfargad kalkputs applicerats direkt pa 
murverket. Den roda fargen har astadkommits genom pigmentering med krossad, 
rod tegel, mojligen forstarkt med jarnoxidrott. I sjalva kanten mellan valvanfang och 
vagg finns spar av flera lager med vit kalkfarg. Dessa spar har tolkats som att sjalva 
valven varit vitkalkade, liksom den vastra vaggens nischer, vilket ytterligare har hojt 
rummets arkitektoniska och estetiska intryck. Mojligen har aven ljusoppningarnas 
nischer varit vitkalkade. Pa sa Art okades ljusfloclet som foil in i rummet. 

Fig. 4. Till vanster i bild syns den ursprunligga yppgingen till Adelgatan med sin a bevarade 
kalkrhals. Foto: Andreas Nilsson.  Malmo Museer. 

Kallaringangen dr fint bevarad med en i det narmaste tunnelliknande entre 
genom den gamla yttermuren. I nedgangen finns till hoger fran kallaren raknat, 
en igenmurad nisch dar man kunde stalla ifran sig lyktan vid ett besok i kallaren 
under kvallens morka timmar. En arkeologisk dokumentation av utsidan av samma 
kallarnedgang gjordes 1977 varvid en del av den utvandiga kallarhalsmuren doku-
menterades (MKM;s arkiv G01:03). Denna har varit kraftigt byggd och troligen har 
den aven burit trappan upp till husets bottenvaning. Sjalva ansatssteget patraffades 
ocksa vilket visar att trappan varit vinklad. 

Inne i kallaren har det till vanster om kallarnedgangen funnits en stor oppen spis. 

117 



ETT ATERUPPTACKT 1300-TALSHUS I MALM8 

Denna har varit uppford direkt mot 
kallarhalsens mur och delar var fullt 
synligt vid undersokningstillfallet. 
Sjalva spiskappan har burits av en 
kraftig stock av ek eller ett overstycke 
av natursten. Hardplattan var rela-
tivt smal och den har dad& varit 
tankt att nyttjas for staende, langa 
vedtran. Senare, mojligen under 
1700-talet, har denna spis byggts 
om till kolospis. Pa den andra sidan 
dorroppningen byggdes da en kamin 
av okant utseende. Rokgangarna 
till dessa hada uppvarmningskallor 
har lopt i muren pa bada sidor om 
huvudentren och darefter, pa vanligt 
satt, forts upp langs byggnadens horn 
for att mynna i en skorsten i nedersta 
tinnen pa trappgaveln. Fig. 5. En oppen eldstad har funnits till hoger om 

kalLarhaisen. Foto: Andreas Nilsson. Malmo Museer. 

Slutord 
Om vi gjorde ett besok hos Povel Kulhvid eller Jens Eskilsen pa 1360-talet skulle 
vi se ett fornamligt hus. Sjalva lager pa hornet mellan huvudgatan, Adelgatan, och 
mot den mindre Prammanastradet har varit spektakulart. En pampig entrefunktion, 
rikligt med ljusoppningar, dekormurad fasad, dekorerade trappstegsgavlar och en 
byggnadshojd pa 17 meter har nog kunnat imponera pa bade stadsbor och kontinen-
tala besokare. Vad vi har moter dr ett exldusivt borgarhus inrattat som bostad med 
handelsfunktioner. Bottenvaningen har varit forsett med ett storre rum vilket man 
natt via en vacker trappa direkt fr5n gatan. Rummets fond har upptagits av en stor 
oppen spis med huggna omfattningar i sandsten. PA omse sidor om spisen har det 
funnits dorrar och vaggarna har mojligen redan pa 1300-talet varit delvis tackta av 
paneler. De bakre rummen kan ha varit inredda till bostadsrum och mojligen under 
1400-talet varit uppvarmda med pottkakelugnar. Pa andra vaningen, som man haft 
tilltrade till frin garden via en utvandig loftgang, har troligen varit inrett till en stor 
festsal och nagra mindre rum. Loften har nyttjats som magasin. 

Under bottenvaningen har den spektakulara kallaren varit inredd. Via en ling 
gang har man natt ett tvaskeppigt rum, valvt med spetsbagiga valv. Vaggarna har 

118 



ETT ATERUPPTACKT 1300—TALSHUS I MALMO 

varit malade i en rod farg medan valven varit vitkalkade. Innanfor &nen har en 
oppen spis varit anordnad dar man kunnat varma sig under den kalla tiden av aret. 
Via ljusoppningar i den ostra muren har dagsljuset flodat in i rummet. N den vastra 
vaggen har istallet ett antal nischer sparats ut i murverket dar viktiga och vardefulla 
ting kunde forvaras. 

liamngatan 

Fi gur Rekonstruktion av kallarens planlosning med de nu rivna valven inlagda. Uppmatning 
och rekonstruktion av Anders Reisnert. Renritning Thomas Stromdahl. 

Den malade kallaren som haft narmast sakral karaktar och denna oppna spisen 
visar att kallaren maste haft en speciell funktion. Troligen har kallarens och darmed 
aven husets langd bestamts av verksamheten i denna. Enligt en bestammelse i Valde-
mar Atterdags privilegiebrev fran 1360 var det endast borgare som fick salja varor i 
kladesbodarna forutom under hostmarknaden (MSU s. 17). Detta upprepas i Erik 
av Pommerns privilegiebrev med tillagget att "gaster" inte far lov att salja klade eller 
larft i delar utan endast i hela packar eller sa langt som repet dr (MSU s. 22 och 23). 

Med gaster menas frammande kopman och repet är en mattenhet av okand langd 
som tyg mattes efter. Dessa bestammelser betydde att kladeshandeln var noggrant 
reglerad och att det endast var lokala kladeshandlare som fick skara upp tygerna 
och salja dem i mindre, hanterliga stycken. En normal tygpacke var vid denna tid 
ca 44 alnar lang (Enemark s. 458 ff, KHLNM 8 uppslagsord "Klede"), alltsa lite 
drygt 26 meter. Man far da tanka sig att rullen rullats ut pa ett langt bord som lopt 
ned Tangs kallarens ena skepp, vikits liar man nadde gaveln pa huset och rullats upp 
i nasta skepp. N sa satt kunde hela tygpackens kvalite kontrolleras och garanteras 
innan den skars upp i lampliga langder for forsaljning. 
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Ylleklade kravde en speciell fuktighet for att fargen skulle bli belt till sin fordel 
och for att tyget skulle falla vackert. Darfur lampade sig en kallare av ovan beskrivna 
typ mycket vat for handhavandet av textilier. Den exidusive utformningen med 
fargsattning, dagsljusinflode och uppvarmning är ocksa typisk for denna typ av 
handel. Importerat klade var utomordentligt dyrt och en lyx som kravde en vardig 
miljo for hanteringen. 

En inte allt for vagad spekulation at darfor att Povel Kulhvid tillhort de rika klades-
handlarna i Malmo. Jens Eskilsen hade daremot tidigare varit myntmastare och 
dessa var oftast ocksa guldsmeder vid denna tid. Guldsmederna och textilhandlarna 
tillhorde oftast de mest valbargade borgarna i de medeltida staderna. 

E 
	

rj 

Figur 7:• Rekonstruktion av ett snitt genom kallaren. Uppmatning och rekonstruktion Anders 
Reisnert. Renritning Thomas Striimdahl. 
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Fig. I. En ovanligt villbevarad mjarde hittades utanflir Malmo 
Central i borjan av maj. Mjarden är troligtvis tillverkad av has-
selvidjor som har fliitats samman. Foto: Daniel Serlander. 
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Nytt om antikvariskt 
2006 

AV MIMMI TEGNR 

Malmo Kulturmiljo ansvarar for kulturmiljovarden inom Malmo stad och bedriver 
en bred verksamhet inom kulturarvsomradet. Verksamheten domineras av arkeologi, 
men omfattar aven byggnads- och kyrkoantikvariska arenden, kulturgeografi, kom-
munikation och formedling. 

Under 2006 genomforde Malmo Kulturmiljo en mangd varierande uppdrag som 
har resulterat i ny kunskap om sival det forhistoriska som det historiska Malmo 
— fran omkring 57 arkeologiska undersokningar som i ar gav manga speciella fynd 
och ovanligt manga gravar — till uppdrag som gallt byggnader, kulturmiljo och 
marinarkeologi. Ett urval av arets projekt presenteras har. 

ARKEOLOGI 

Unikt fynd av mjarde utanfor Malmo Central 
Ett av arets mest spektakulara fynd var en cirka 7 600 ar gammal mjarde som hittades vid 
schaktningarna for Malmo 
Central Nedre i borjan av 
maj. Det strutformade fis-
keredskapet ar mycket val-
bevarat. Det ar ovanligt att 
man hittar sa intakta tra-
foremal fran den tiden. 
Mjardar finns Over hela 
varlden och har sett lika-
dana ut under flera tusen 
ar. 

Forhistoriska mjardar 
tillverkades i vidjeteknik, 
inte sallan i fyra, fern olika 
sorters traslag. Redskapet 
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anvande bade enskilt och i stora fiskeverken, dar de fungerade som slutryssjor i 
fangstarmarnas forlangning. De enskilda mjardarna var ofta agnade, precis som 
dagens kraftburar och hummertinor. Mjarden som hittades vid Centralen inneholl 
ocksa skelett efter Hera fiskar. 

Pa platsen har man tidigare hittat rester efter en cirka 8 200 ar gammal skog som 
oversvammades nar Oresund bildades. Mjarden har troligen blivit liggande i en 
miljo med relativt oppet vatten en bit fran stranden och har bevarats i ett syrefritt 
gyttjelager, cirka 4 meter under dagens markniva. 

Palissadfrin yngre stenaldern vid Bunkeflostrand 
Soder om Naffentorpsvagen och Oster om Klagshamnsvagen undersoktes under has-
ten sparen efter en palissad fran yngre stenalder. I Malmoomradet har tre liknande 
anlaggningar undersokts tidigare, varav en strax soder om brofastet. Just i Malmo 
tycks palissaderna ligga taare an nagon annanstans. Spar efter palissader finns i hela 
Centraleuropa, men inga har hittats norr om Skane. 

Anlaggningen i Bunkeflostrand är fran mellanneolitikum (cirka 3300-2300 f.Kr.) 
och har bestatt av upp till tre parallella rader med stolpar som inhagnat ett 320 x 220 
meter stort omrade. Delar av palissaden var dock samre bevarade och palissadens 
fullstandiga utbredning kunde darfor inte sakert faststallas. Den vastra delen av palis-
saden har bestatt av en enkel rad av stolpar och har haft sin grans mot havet. I norr 
och soder har tva utlopare fran stolpraden strackt sig ut mot den numera forsvunna 
Jaravallen (Littorinahavet) och bildat ett yttre rum mot havet. 

Inom palissadomradet har det ocksa framkommit spar efter tillverkning av flint-
yxor men aven branda yxdelar samt hela och delar av flintyxor har patraffats. Ett 
likartat flintmaterial patraffades i de brunnar, gropar, gropsystem, hyddor, hardar 
och rdnnor som ocksa framkom Mom omradet. Fyndmaterialet talar for att dessa 
anlaggningar kan vara fran samma tidsperiod som palissaden. Ddrutover patraffades 
enstaka keramikfynd samt ben och horn, dar den rika forekomsten av fiskben samt 
flertalet hela och delar av kronhjortshorn var pafallande. 

Asikterna om hur palissaderna har anvants gar isar och det finns fa fynd som av-
slojar vad som har hant pa dessa platser. Tolkningar som framforts dr att de fungerat 
som forsvarsanlaggningar, boskapsfallor, marknadsplatser, religiosa samlingsplatser 
m.m. Troligen har de olika palissaderna haft delvis olika funktion och det kan vara 
svart att urskilja ett enda anvandningsomrade. 

Utover de mellanneolitiska lamningarna undersoktes aven tre skelettgravar fran 
aldre jarnalder, varav en utgjordes av en dubbelgray. 
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Stridsyxegravar och jarnaldersbebyggelse vid 
Norra Hyllievang 
Soder om Holma och Kroksback, dar fastighetskontoret senare ska bygga bostader, 
undersoktes under hasten boplatslamningar och gravar fran mellanneolitikum till 
yngre jarnalder. Norra Hyllievang ligger i ett fornlamningstatt omrade och i narheten 
har manga hus fran jarnaldern undersokts tidigare. 

Inom ett begransat omrade patraffades tre gravar som visade sig vara stridsyxegra-
var. Gravarna inneholl bland annat haleggade flintyxor, tunnbladiga yxor, en mejsel, 
span, pilspetsar, barnstensparlor och keramik. Vid undersokningen patraffades aven 
ett gravfalt fran senneolitikum (cirka 2300-1800 f.Kr.) med 10 stenpackningar. Fyra 
av dessa tolkades som sakra gravar. Senare tiders odling har skadat lamningarna, men 
tva av gravarna var valbevarade. I den ena patraffades ett skifferhange och i den andra 
framkom daligt bevarade manniskoben, en dolk saint en pilspets med urnupen bas. 
Alldeles i narheten patraffades ocksa ett losfynd i form av en skafthalsyxa. 

I Hyllieomradet har det funnits en stor koncentrerad bebyggelse under aldre 
jarnaldern. I Norra Hyllievang patraffades lamningar fran aldre jarnalder i stort sett 
inom hela omradet med undantag av platsen dar det senneolitiska gravfaltet lag. 
Boplatslamningarna utgjordes av ett gardslage med ett ca 32 m langt treskeppigt 
hus och tillhorande hagnader, gropar och hardar. 

Under 300-talet e.Kr. verkar bebyggelsen upphora och man flyttade ifran omradet. 
Nagra enstaka gardar blev dock kvar, tva—tre gardslagen har daterats till folkvand-
ringstid. 

Gravar, giirdslagen och smedja vid Gyllins trildgiird 
N Gyllins tradgard i ostra Malmo undersoktes ett storre omrade dar Malmo stad 
ska bygga flera hundra nya bostader. Under 1900-talets forsta halft fanns har en av 
Sveriges storsta handelstradgardar for bland annat rosor, Knut Gyllins rosdriveri (senare 
Gyllins tradgard). Tidigare undersokningar har visat att det funnits en omfattande 
forhistorisk bebyggelse pa platsen. 

Har framkom flera intressanta lamningar sasom en hyddlamning och ett flertal 
flatmarksgravar fran senneolitikum (2300-1800 f.Kr.), daribland en batgrav med tva 
gravlagda individer och en trakammargrav med minst fem individer. En av de mest 
anmarkningsvarda lamningarna bestod av en grop med stora mangder keramik och 
brand lera som bade formen av briketter. Anlaggningen tolkades som ett varmema-
gasin, dar briketterna kan ha hallit keramikkarlen varma. Pa platsen hittades aven 
spar efter flera gardar fran aldre och yngre jarnalder samt ett verkstadsomrade fran 
aldre jarnalder: en huslamning med bevarade golvlager, en ugnsanlaggning, assja och 
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Fig. 2. Vid Gyllins tradgiird patrilffades lamningar Or en batgrav fran yngre stendlder. Har 
syns avtrycket efter kanoten med stenarna som stottat den. I graven var tvd individer begravda. 
Foto: Bo Stromberg. 

stad som tolkades som lamningar efter en smedja. Undersokningen genomfordes i 
samarbete med Riksantikvarieambetet UV Syd. 

Spar efter den medeltida strandmuren undersoktes i 
Norra Vallgatan 
Dar Prostgatan mynnar i Norra Vallgatan planerar Gatukontoret att bygga en bro 
over Ostra Hamnkanalen i Malmo for att underlatta framkomligheten for bursar, 
glende och cyklister. Vid platsen for det ena brofistet i Norra Vallgatan pitraffades 
stora delar av den medeltida strandmuren under hosten. Strandmuren namns forsta 
gingen 1419 och uppfordes pi kung Erik av Pommerns initiativ. 

Sedan grunden till muren hade frilagts och de omgivande jordlagren undersokts 
kunde man konstatera att det inte finns nigon anledning att tvivla pa de skriftliga 
kallorna. Allt tyder pi att strandmuren uppfordes i borjan av 1400-talet. Keramik 
fran tiden har pitraffats i muren, vilket stoder denna datering. 

En av fragestallningar inf.& undersokningen var att utreda hur stranden anvants 
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innan muren uppfordes. Utmed den gamla stranden fanns ett marknadsomrade 
for sillhandeln innan staden Malmo grundades, vilket skedde nagon gang mellan 
1250 och 1275. Nar staden vaxte, delades stranden upp i tva juridiska omraden, 
forstrand och stadsomrade. Det fanns tydliga regler for vilka av fiskets och markna-
dens aktiviteter som skulle ske pa de olika omradena. Det mesta tyder pa att denna 
del av stranden inte har anvants till sillhanteringen. Dartill ar kulturlagren alldeles 
for tunna och fyndfattiga. Istallet har man hittat ett kompakt lerlager som tolkades 
som lamningar efter en "fiskehodda". 

Enligt de skriftliga kallorna var muren 1450 meter lang, tre sten tjock och cirka 
fem meter hog, men undersokningen visade att muren maste ha varit bredare an sa. 
Den lopte i Norra Vallgatans strackning, fran stadens vastra port till den ostra vid 
Drottningtorget. Muren revs i samband med 1600-talets fastningsarbeten. 

Kiillare fran 1300-talet dold av trapanel 
Infor renoveringen av en butikslokal i hornet av Hamngatan och Adelgatan patraf-
fades en medeltida kallare med spar efter spetsbagiga kryssvalv (Se Anders Reisnerts 
artikel "Ett aterupptackt 1300-talshus" i denna arsbok). Sedan tidigare visste vi att 
huset hade gamla anor, men forst sedan tegelvaggarna hade kommit i dagen stod det 
klart att kallaren ar fran 1300-talet. Kallaren, som egentligen ar den forsta vaningen 
i ett medeltida handelshus, tillhor ett av de aldsta husen i Malmo. Liknande kal-
lare finns bara bevarade pa tre platser i staden, daribland under Tunneln, idag The 
Mayfair Hotel Tunneln pa Adelgatan. 

Det ursprungliga rummet har haft hogre i tak. Under senare tider har golvet hojts 
och taket sankts. Under golvet finns pelare som hallit uppe valvbagarna bevarade. 
Rummet har troligtvis anvants for en betydande handelsverksamhet med tyger. Det 
har inte varit ett vanligt forradsutrymme, men sakert har har funnits plats for att 
lagra handelsvarorna. 

Valvens spetsbagiga form ar typisk for 1300-talet och fynd av ett par keramik-
fragment stoder tolkningen att byggnaden ar fran den har tiden. Pa vaggarna fanns 
aldre fargrester bevarade. Huset har troligtvis haft ytterligare tva vaningar och bor 
ha varit ett imponerande stenhus vid stadens huvudgata, den langa Adelgatan. 

Det finns en uppgift om att borgaren Iver Nielsen ar 1378 slide huset till Dom-
kyrkans fabrica, d.v.s. byggnadsfond. 

Tva gravhallar utanfor S:t Petri kyrka 
I samband med schaktovervakningen for ombyggnaden av Kalendegatan i varas 
gjordes ett unikt fynd av tva gravhallar utanfor S:t Petri kyrka. N den ena hallen 
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Fig. 3. Vapenskolden pa graystenen efier borgaren 
Conrad Grevensmohlen, Aldermanflir Rostockergillet 
i Malmo. Foto: Hakan Nilsson. 
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finns ett heraldiskt vapen, evangelistmarken i hornen och en latinsk inskrift i en 
remsa langs hallens norra och ostra sidor. Vapenskolden och inskriften tyder pa att 
det ar graystenen efter borgaren Conrad Grevesmolen, alderman for Rostockergillet 
i Malmo. Tack vare den valbevarade inskriptionen vet vi ocksa vilken dag Greves-
molen dog: i herrens ar 1391 fredagen fore Palmsondagen. Palmsondagen infoll 
det aret den 19:e mars. Dodsdagen var alltsa den 17 mars 1391! Den andra hallen 
har en betydligt enklare utformning med ett bomarke. Gravhallarna patraffades 
precis i vastportalen, men denna placering ar sekundar. Med tanke pa att den forsta 
stenen ar sa valbevarad kan den ha varit placerad pa en skyddad plats inne i kyrkan. 
Delar av denna sten har patraffats vid en tidigare undersokning och ligger i Malmo 
Museers medeltidssal. 

Tidigare under varen patraffades 10 gravar vaster om kyrkans port, alldeles in-
till den kyrkogardsmur som fanns pa platsen fram till 1853. Gravarna antas vara 
medeltida, nagra mojligen yngre. 
De omrorda benen i en av gravarna 
tyder pa att platsen anvants for be-
gravningar under flera generationer. 
Vid en tidigare undersokning vid 
Sjalbodgatan, sydvast om 1300-
talskyrkan, patraffades sa mycket 
som 13-14 lager skelett staplade pa 
varandra. Den sista begravningen pa 
S:t Petri kyrkogard agde rum 1829 
och kyrkogardsmuren revs 1859. 

Lusthuskullen i den 
engelska parken vid 
Katrinetorp 
Under sommaren utforde Malmo 
Kulturmiljo en tradgardsarkeologisk 
undersokning av Lusthuskullen i 
den engelska parken vid Katrine-
torp. Syftet med undersokningen var 
att lets efter spar efter ett lusthus pa 
en kulle i den engelska parken, dar 
man anade att det en gang funnits ett 
sadant hus. Uppdragsgivaren vill lata 
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uppfora ett nytt lusthus pa platsen, sa likt den ursprungliga byggnaden som mojligt. 
Lusthuskullen som dr 10 meter i diameter och 1,5 meter hog visade sig vara belt,  
konstgjord. Vid undersokningen hittades grunden till ett rektangulart lusthus och 
efter sammanvagning av alla de fakta som kunnat tas fram verkar det sannolikt att 
huset har haft formen av ett romerskt tempel. Sjalva lusthuset har varit rektangulart 
(cirka 3,4 x 4,1 meter) och vilat pi en mycket enkel grund. Det uppfordes sanno-
likt under 1810-talet, det vill saga samtida med det stora boningshuset pi garden. 
Lusthuset revs redan under samma arhundrade. 

Medeltida bebyggelse vid Suleg4rden i Hyllie 
Inom den historiskt kanda Hyllie bytomt undersoktes under hosten delar av en 
gird, i aldre kallor benamnd Sulegarden. Namnet kommer av att Frans Such agde 
garden under 1700-talets slut. Garden grdnsar i soder till Hyllie brandstation och i 
norr till Annetorpsydgen och var sannolikt en av flera girdar i Hyllie bys sydvastra 
utkant som anlades pa fore detta mossmark under 1300-talet. Enligt 1790-ars karta 
var garden en av de storsta i byn och den skiftades aldrig ut. Pa tomten finns idag 
ett boningshus och en mindre sidobyggnad som ska renoveras for att anvandas till 
dagverksamhet for funktionshindrade. 

Halften av den 1 600 m2  stora undersokningsytan inneholl komplexa kulturlager 
och bebyggelselamningar fran 1300-1700-talen. Den gdsta garden har bestatt av 
en ost-vastlig langa som troligtvis var uppford i korsvirkesteknik med klinad lera i 
facken. Under 1500-1600-talen har bebyggelsen expanderat osterut och under den 
yngsta fasen verkar garden ha bestatt av en tre- eller fyrlangad gird. Undersokningen 
gav goda mtijligheter att dokumentera valbevarade byggnadslamningar. Daremot var 
fyndmaterialet anmarkningsvart litet. Keramikmaterialet frin 1400-talet och framit 
skiljer sig markant frin det som hittats pa samtida gardar inne i staden Malmo. 
Keramiken fran Sulegarden bestir till storsta delen av kolckarl, tvartemot vad som 
var fallet i kvarteret Liljan i Malmo. 

KULTURMILJOVARD 
Malmo Kulturmiljo har under det gangna aret arbetat med ett antal projekt pa 
uppdrag av bl.a. Stadsbyggnadskontoret och Stadsfastigheter. Arbetet med att svara 
pi remisser och forfrigningar ayseende bygglov och planer frin lansstyrelse, kom-
muner och privatpersoner har gjorts lopande. De senaste arens strdvan att uppratta 
en dialog tidigt i forandringsprocessen har gett frukt. Malmo Kulturmiljo deltar nu 
i de inledande motena som halls vid framtagandet av planprogram och detaljplaner. 
Vi har ocksa markt ett okat intresset for antikvariska fragor hos privatpersoner och 
naringsidkare sisom maldare m.fl. genom ett stone antal forfragningar. 
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Ett uppdrag under aret har varit att utreda de kulturhistoriska och antikvariska 
vardena i stadsdelen Norra Sorgenfri. Uppdraget kom fran Stadsbyggnadskontoret 
och Fastighetskontoret och utredningen ska utgora ett underlag for det fortsatta 
visions- och planarbetet for omradet. I utredningen framhalls de sammanhallna 
bevarade industrimiljberna sasom AB Addo, sparvagns- och busshallarna samt 
stadsplanen som sarskilt vardefulla. Norra Sorgenfri har en varierad bebyggelse med 
byggnader fran 1890-talet och framat. Stadsdelen Sorgenfri har fatt namn efter en 
gard med samma namn, som lag vid nuvarande Arildsplan i Ostra Sorgenfri. Under 
hosten inleddes aven arbetet med att inventera landsbygdens bebyggelse i Malmo 
stad. Arbetet är ett samarbetsprojekt med Stadsbyggnadskontoret och kommer att 
fortsatta under 2007. Med anledning av att DUX Industrier AB planerar att upp-
fora ett nytt huvudkontor vid Lernacken har Malmo Kulturmiljo genomfort en 
kulturhistorisk utredning som ett led i planprogramsarbetet. I denna utredning har 
kulturmiljoaspekter kombinerats med en arkeologisk utredning, vilket syftar till att 
fora in aven arkeologifragor pa ett tidigt skede i planprocessen. 

Institutionens kompetens efterfragas aven utanfor Malmo stad. De kyrkoantikva-
riska uppdragen har framforallt berort ombyggnader av kyrkor utanfor Malmo, 

Fig. 4. I Norra Sorgenfri finns en varierad bebyggelse. De sammanhallna industrimiljoerna dr 
nagot av det som Malmo Kulturmi j o framhdller som sarskilt vardefidla att bevara, niir omradet 
ska omvandlas och fOrtatas. Foto: Olga Schlyter. 

sasom Asphult, Marsvinsholm och Ovraby kyrka. En storre kulturmiljoutredning i 
Ortofta syftade till att kartlagga bebyggelsen och landskapets historiska sammanhang 
for att utreda paverkan av ett nytt varmekraftverk i omradet. Arbetet utgor underlag 
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Fig. 5. Under en helg i september anordnades 
Oppna dorrar over sundet av Malmo Kulturmiljo 
och Golden Days festival i Kopenhamn. Rosenvinge-
huset fran 1534 var ett av de bus som visades, en 
byggnad som normalt inte iir oppen fir allmiinheten. 
Foto: Mimmi Tegner. 
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for den miljokonsekvensbeskrivning som tas fram i samband med planarbetet och 
utredningen gjordes pa uppdrag av Eslov-Lund kraftvarmeverk AB. I omradet finns 
synliga spar fran bronsaldern och framat. Ur kulturhistorisk synvinkel dr omradet 
mycket komplext och i utredningen framhalls dad& vikten av att bevara olika 
kulturmiljoer i sina sammanhang. Ortofta sockerbruk, som ar det enda bevarade 
sockerbruket i Sverige, har betydelse for bruksarbetarbostadema, Ortofta huvudgards 
park for delar av gardens bebyggelse och byn Vaggarp och alleerna har betydelse for 
jordbrukslandskapet. 

Formedling och utstallningar 
Den utatriktade verksamheten har utokats under aret. Vi har bl.a. haft ett nara sam-
arbete med Kopenhamn med anled-
ning av det danska rendssansaret. 
Under en helg i september genom-
fordes Oppna dorrar over sundet av 
Malmo Kulturmiljo och Golden 
Days festival i Kopenhamn. De Over 
70 stadsvandringar och visningar 
av renassanshus som anordnades i 
Skane och pa SOHand var valbesok-
ta. I Malmo anordnades stadsvand-
ringar och visningar av Kompani-
huset, Rosenvingehuset, Jorgen Kocks 
hus, Malmohus och S:t Petri kyrka. 
Fran &riga Skane deltog Kulturen 
i Lund, Regionmuseet Kristianstad, 
Svaneholms slott, Krapperup slott, 
Landskrona Citadell, Knutstorp 
slott, Torup och Hovdala slott. Sam-
ma helg arrangerades Kulturhusens 
dag med guidningar av Malmo cen-
tralstation och Kungliga vantsalen 
samt flyghangaren pa Bulltofta. Eve-
nemangen genomfordes i samarbete 
med Malmo Museer, Malmo Sparvd-
gar Museiforening och Jernhusen. 

Inom ramen for det kulturarvspe-
dagogiska projektet Arkeologi foralla 
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har Hera aktiviteter genomforts for bade barn och vuxna. Arkeologiaftnar arrangerades 
i Sodra Sallerup, Bunkeflostrand och i Husie. Vid arkeologidagen i augusti kunde 
besolcarna prova pa att vara arkeologer for en dag vid undersokningen i Gyllins 
tradgard. Aktiviteten Tidsdetektiverna ingick i Fritidsforvaltningens sommarlovspro-
gram och genomfordes i samarbete med Malmo Museer. Pedagogiska program har 
genomforts med skolor i Malmo, Vellinge och Landskrona kommun. 

Under hosten genomfordes en ABF-kurs i Lomma om kommunens historia och 
det kulturmiljoprogram som fardigstalldes 2004. Forelasningar kring kulturmiljo och 
landskapshistoria har hallits vid Lunds universitet, Arkeologiska institutionen, och 
Hogskolan i Kristianstad, Landskapsvetarprogrammet. Under oktober genomfordes 
tre debattkvallar om hur EU hanterar kulturarvsfragor i samarbete med ABF Malmo 
och Europa Direkt pa Stadsbiblioteket i Malmo. 

Malmo Kulturmiljo ansvarar for Region Skines natverk for forhistorisk arkeologi 
och under aret anordnades tillsammans med natverket for historisk arkeologi ett semi-
narium i Simrishamn den 15-16 mars for regionens museipedagoger dar exempel 
pa ny kunskap fran de senaste 30 Arens uppdragsarkeologi presenterades. Seminariet 
Hittar ni nth? 30 drs arkeologi i Skanevar ett givande mote som satte fokus pa behovet 
av tatare utbyte mellan uppdragsarkeologi, forskning och museer. 

En utstallning om 
marinarkeologi Hur mar 
vara vrak? visades pa 
Koggmuseet och infor 
ombyggnaden av City-
tunnelutstallningen bi-
drog Malmo Kulturmil-
jo med underlag och fii-
remal till den arkeolo-
giska delen av utstall-
ningen. Dartill har fyra 
elevproducerade utstall-
ningar visats, tre pa sko-
lor i Malmo och Holl-
viken och en pa Kogg-
museet. 

Fig. 6 Hur sag det ut i Malmo pa 1400-talet? Eleverfran Oster-
portskolan och Vdstra skolan visade pa Koggmuseet under varen 
upp sina bilder av det fb?flutna i modeller, bilder och beriittelser. 
Foto: Jenny Thorned 
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Nytt om arkiva[iskt 
2oo6 

AV CECILIA JANSSON 

Under aret har arbetet fortsatt med att sammanstalla en arkivhandbok for de olika 
verksamheterna skola, sjukvard och socialtjanst i Malmo. Nar handboken dr fardig 
kommer informationen att finnas tillganglig pa var hemsida. Pa hemsidan kom-
mer aven att finnas en forteckning Over de myndigheter och bolag som star under 
tillsyn av MSA och vem som är deras kontaktperson pa stadsarkivet. Samtliga 
stadsdelsforvaltningar har besokts under aret for forberedelse av leverans av det 
urval av personakter inom socialtjansten som skall bevaras for forskningsandamal. 
Bland &riga tillsynsbesok kan namnas att stadsarkivet har genomfort inspektioner 
pa Malmo dramatiska teater, Stadsbyggnadskontoret och MKB. MKB fick ocksa 
handledning i arbetet med att uppratta en dokumenthanteringsplan. 

Slutligen kan namnas att aven stadens brandkar har f'att besok. Brandka'ren i 
Malmo lamnade under aret stadens organisation for att bilda ett gemensamt radd-
ningstjanstforbund med Buddy, Eslov, Lund och Kavlinge. Detta innebar att arkivet 
ska ayslutas och forberedas for leverans till Stadsarkivet. 

Med anledning av nedlaggningen av stiftelsen Rooseums verksamhet gjordes en 
overenskommelse om leverans av dess vardefulla arkiv. Arkivet bestir av 70 hm 
protokoll, utstallningsdokumentation, affischer, program och pressklipp fran star-
ten 1988 till 2006. Bland manga spannande saker kan namnas dokumentation 
angaende Fredrik Roos samling av nordisk samtida konst. En fore detta anstalld vid 
Rooseum foljde med samlingen till stadsarkivet for att under handledning ordna 
och forteckna arkivet. 

En betydligt mindre, men val sa intressant leverans, som aven den kom in under 
2006 var Frithiof Berlins brevsamling. Frithiof Berlin var fodd i Malmo ar 1865. 
Breven skrev han till sin Emma under resorna som malarlarling i Sverige och Tysk-
land aren 1888 till 1891. I breven finns malande och detaljerade beskrivningar av 
1800-talets tyska huvudstad. Nar Frithiof Berlin senare atervande hem till Malmo 
var han med om att starta upp Arbetarbiblioteket pa Torpgatan. 
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Under aret har 800 hyllmeter 
statligt polisarkiv 1965-1994 
fardigfortecknats vilket inne-
bar att det nu finns kompletta 
forteckningar over Malmopo-
lisens arkiv fran det Aldsta Po-
lisvaktskontorets kladd- och 
dagjournaler fran 1859 fram 
till den 1 juli 1994 da Malmo-
polisen blev en del av Skane-
polisen och darefter tillhor Lunds 
Landsarkivs distrikt. 

Det har ocksa fardigstallts en 
forteckning Over Kockums far-
tygsritningar. Det forsta fartyget 
som byggdes pa Kockums var 
Tage Sylwan med byggnadsnum-
mer 1, ar 1873. Det sista fartyget, 
Nord Skagerack med byggnadsnummer 603 var klart for sjosattning ar 1986. Samtliga 
ritningar har aven forsetts med nya omslag. Nasta ar beraknas Varvshistoriska foren-
ingen utkomma med en bok om Kockums marina fartyg och man kan da misstanka 
att den nya forteckningen ska komma val till pass. 

Inga kyrkliga arkiv har levererats under 2006 och tidplanen da Malmoforsamling-
arna ska ha levererat sina arkiv ligger kvar pa 2010-2013. I samband med MSA:s 
overtagande kommer Riksarkivet att skanna de folkbokforingshandlingar fran 

perioden 1895 till 1991 som annu inte blivit mikrofilmade. Forteckningsarbetet 
for att forbereda inf.& skanningen har paborjats under aret. 

Stadsarkivet har deltagit i Ritter och Rutter som ar ett samarbetsprojekt mellan 
kulturarvsinstitutionerna i Malmo. Elever i grundskola och gymnasium har erbjudits 
guidade visningar och aktiviteter pa de olika institutionerna. Temat Potter och Rat-
ter är valt med tanke pa mangkulturaret. Stadsarkivet tillverkade sex emigrantvaskor 
med kopior av dokument sasom brev, fotografier, utvandrarkontrakt och husfor-
horslangder. Vi mots av olika &len, sjomannen Christian som blir guldgravare, Nils 
som rymmer fran soldatlivet och sa Johanna, som aldrig nar det nya landet eftersom 
fartyget forliser. Tanken ar att eleverna ska kunna lana en vaska och arbeta med 
arkivdokumenten i skolorna. Vaskorna innehaller aven en lararhandledning med 
fragor dar eleverna kan diskutera skillnader och likheter mellan 

1800-talets utvandring fran Sverige till Amerika och dagens invandring till 
Sverige. 

Hot fudge, William Wegman pa Rooseum 7 mars-10 
maj 1998, fran utstallningskatalogen. 
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Antalet gymnasieklasser som har besokt stadsarkivet for ett langre forsk-
ningsprojekt har olcat, vilket tyder pa att arkivstudier passar bra in i kurs-
planen for historia. Det givande sam-
arbetet med lararutbildningen har 
fortsatt ocksa under 2006. 

Fran och med september manad har 
stadsarkivets forskarsal endast haft 
tippet den forsta lordagen i manaden. 
Detta kommer att fortsatta under va-
ren for att senare utvarderas. 

Under form aret paborjades upp- 
fraschningen av tredje vaningen vilken 

Emigrantvaska. nu far ses som fullandad i och med att 
aven forskarsalen har fatt nya 'nobler. 

Personalen har under stone delen av 2006 varit forstarkt med 5 Accesstjanster, 
som vi hoppas E behalla aven under 2007. Tva av dessa personer har arbetat med 
att registrera uppgifter ur Malmairsamlingarnas Weise- och dopbocker i databasen 
DDSS (Demografisk Databas Sodra Sverige). 

De andra tre personerna har framst arbetat med att registrera, skanna och lagga in 
bilder i Stadsarkivets bilddatabas. Fran omkring 13000 bilder i borjan av aret har vi 
nu 19000 bilder i databasen, t ex hela Malmo Lokaltrafiks fotografisamling. Manga 
av ML:s bilder kan forovrigt beskadas i den nyutkomna boken "Malmo elektriska 
sparvag 100 dr" av Per Gunnar Andersson och Anders Forsberg. Forutom det lopan-
de arbetet med bestallningar och bildregistrering har Mediaenheten aven hunnit 
med att fora Over samtliga visningsfilmer fran VHS till DVD. Tva filmpremiarer 
fick vi aven to del av under 2006 da del 2 och 3 i DVD serien Mitt hjartas Malmo 
slapptes. Serien, som dr en blandning av privatfilmer och arkivfilmer, dr till stor del 
hamtad fran projektet Radda Malmofilmen som Auto Images driver tillsammans 
med Malmo Museer och Stadsarkivet. Aven i ar har mediaenheten haft stor hjalp av 
Kockumsgruppen med registrering av bilder fran varvets stora fotosamling. 

Den 11-14 juni deltog stadsarkivet tillsammans med bl a Malmo slaktforskar-
forening i Rotarys arliga varldskongress i Kopenhamn dar tusentals amerikaner fick 
hjalp att soka sina svenska ratter. I juli reste stadsarkivarien till USA for att delta i 
arsmotet for Society of American Archivist dar hon presenterade en jamforelse mellan 
arkivtraditionerna i Kina och USA. Andra utlandska seminarier som stadsarkivarien 
deltog i under aret var tidskriften Commas (International Council on Archives) redak-
tionsmote i Shanghai och mot slutet av aret kan namnas International Conference, 
Archives, Justice and Human rights i Lyon. 

Foto: Kerstin Martinsdotter. 

135 



NYTT OM ARICIVALISKT 2006 

Har hemma har samarbetet med Landsarkivet i Lund och Skanes Arkivforbund 
fortsatt med gemensam programverksamhet. Under varen gays tva kortkurser i 
slaktforskning for nyborjare och hostens forsta programpunkt pa Malmo stadsarkiv 
blev chefsfotografens workshop i konsten att to hand om gamla bilder och filmer. 
Arkivens dag infoll den 11 november och fick en nagot annorlunda utformning 
an vanligt. ter 2006 var det 50 ar sedan revolten i Ungern. Med anledning av detta 
invigdes pa stadsarkivet en utstallning med titeln "Fran frihetskamp i Ungern till 
vardagsliv i Sverige". Ett par tusen ungrare kom till Malmo 1956 och i polisarkivet 
finns det manga uppgifter om deras liv bade innan och efter flykten. Utstallningen 
visar filmer, fotografier och dokument men aven hogst personliga minnessaker som 
greps i flykten och sedan har sparats under alla ar. Under november manad holls aven 
flera foredrag med anknytning till Ungern, t ex fick vi hora om Raoul Wallenbergs 
verksamhet i Budapest under forintelsens sista skede. Om snapphanarnas verksam-
het i nordostra Skanes skogstrakter fick vi hora den 12 december pa ett valbesokt 
foredrag i Stadsarkivets horsal och detta var aven den sista programpunkten i "Nytta 
och noje av Arkiven" ar 2006. 

Budapest, november 1956. Foto.. Nand, Open Society Archives, Budapest. 
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Malmo Kulturhistoriska Forenings 
verksamhetsberatteise 2005 

Arsmote 
Ordinarie arsmote holls onsdagen den 14 april 2005 pa restaurang Arstiderna i 
Kockska huset, med 45 narvarande medlemmar. Efter arsmotesforhandlingarna 
foljde maltid i festsalen. 

Till kaffet holl bibliotekarie Kjell Wallstrom foredrag om "HC Andersen — diktare 
och manniska" med anledning av att det gatt 200 ar sedan hans Weise. 

Till motesdeltagarna utdelades "Elbogen 2004". 

Styrelsen 
Styrelsen har sammantratt sex ganger: den 14 april, den 31 maj, den 21 september 
och den 23 november 2005, den 26 januari och den 13 februari 2006 samt enbart 
i Ljungbergs stiftelse den 19 december 2005. 

Styrelsen har haft foljande sammansattning: Goran Larsson, ordforande, Peter 
Bager, vice ordforande, Anders Reisnert, kassaforvaltare, Rita Rohlin, sekreterare, 
Gunnar Ericson, Lenah Faxe, Gunilla Konradsson, Carl-Axel Stevelius, Lars Svens-
son. 

Revisorer 
Nils-Axel Mansson och Elisabeth Nordgren har varit revisorer med Johnny Ekdahl 
och Birgitta Akesson som suppleanter. 

Foredrag, utflykter m. m. 
Mandagen den 21 mars visades Svenska Turist och Idrottsmuseet under ledning av 
Anders Hammer. 

Lordagen den 21 maj gjordes en utflykt till Hovdala slott med stopp for kaffe 
vid gravplasen i Vetteryd. Efter lunchen visades utgravningarna vid Gardstalien av 
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Anders Odman. Pa hemresan gjordes besok i Bronnestad kyrka dar vaggmalningarna 
beskadades under guidad ledning. 

Onsdagen den 31 augusti var gemensam med Foreningen Gamla Lund. Stads-
antikvarien Anders Reisnert och kyrkoherde Ulf Wide11 visade S:t Petri kyrka. 
Kommunfullmaktiges ordforande Kjell-Arne Landgren tog emot och visade runt 
i Radhuset och Landshovdingen Bengt Holgersson berattade om Residenset, dess 
historia och funktioner idag." 

Lordagen den 11 september anordnades Kulturhusens dag vilken samordnades 
av Riksantikvarieambetet i samarbete med lokala institutioner. 

Tisdagen den 4 oktober, pa stadsarkivet, visades ett urval av filmer framtagna 
genom projektet Radda Malmofilmen. 

Torsdagen den 3 november berattade docent Lars Svensson om Malmo kanalbroar 
pa Stadsbiblioteket. 

Lordagen den 12 november anordnades arkivens dag med uppvisning och for-
saljning av foreningens skrifter. 

Lordagen den 3 december avholls decemberlunch med foredrag av Gunilla Kon-
radsson som berattade om Stadsbibliotekets 100-ars jubileum, varefter bocker och 
kalendrar som skankts till foreningen lottades ut. 

Publiceringsverksamhet 
Arsboken 2004 utkom till arsmOtet 2005. 

Malmo stadsarkiv 
Foreningen har under aret haft medlemmar som bisittare pa Malmo stadsarkiv tis-
dagar 15.30-19 och varannan lordag 9-13. Carl-Axel Stevelius och Elsie Wallstrom 
har varit behjalpliga med kontakterna. 

Kommitteer 
Redaktionskommitten bestaende av Rita Rohlin, Anders Reisnert och Lars Svensson 
har avhallit ett flertal moten. 

Programkommitten bestaende av ordforanden, Anders Reisnert och Gunilla 
Konradsson med adjungerade ledamoter har forberett arets aktiviteter. 

Stipendiekommitten bestaende av Goran Larsson, Anders Reisnert och Lars Svens-
son har diskuterat och behandlat inkomna stipendieansokningar. 

Styrelsen beslot att ur "Folke Malmbergs och Birgit Slangerups minne" utdela 
stipendium till: 
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Gunilla Bergdahl: for ett projekt att digitalisera bilder inf.& en bokproduktion om 
"Slottstadens laroverk", 30.000 kr. 

Karin Embro Larsson: for ett projekt om "Latinskolan i Malmo", 25.000 kr. 
Magnus Gertten: for ett fortsatt arbete med projekt Radda Malmofilmen "Det 

forsvunna Malmo", 20.000 kr. 
Christina Grabe: for ett projekt om renoveringsarbeten och "Tapetmalningarna 

pa Katrinetorp", 10.000 kr. 
Martin Palm: Dokumentation och fotoarbete pa "Gamla Kyrkogarden i Malmo", 

5.000 kr. 
Rita Rohlin: for ett projekt om "Anna Horbergs privata skola", 20.000 kr. 
Anna Svenson: for "Levnadsteckning Over f d polismastaren Yngve Schaar", 

20.000 kr. 

Leif Ljungbergs stiftelse 
Sammantraden har hanks i samband med styrelsens sammantraden saint enbart for 
stiftelsen den 19 december 2005. 

Medlemmar 
Foreningens medlemsantal under 2005 uppgick till 675 medlemmar med fullt 
medlemskap, varav 96 utbytesforeningar och institutioner. Harutover tillkommer 
stodjande familjemedlemmar. 

Styrelsen 
Malmo Kulturhistoriska Forening 
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Bli medlem i 
MalmO Kulturhistoriska FOrening 

Malmo Kulturhistoriska Forening har till uppgift att 

- framja forskning och kunskap om Malmo historia och kulturliv 
under saval dansk som svensk tid 

- verka for god miljovard och byggnadsvard 
- genom publiceringsverksamhet Ora stadens forflutna levande. 

Varje medlem erhaller arsskriften "Elbogen" gratis. 
Aldre arsskrifter kan forvarvas genom stadsarkivet. 
Arsavgiften 125 kronor insattes a postgiro 3 79 25-5. 
Familjemedlem 25 kronor. 

Foreningen ger ocksa ut en skriftserie med namnet Gryps. 
De senast utgivna bockerna dr: 

Nr 7 
"Pa Kongl. Priwilegierade Theatern i Malmo". 

Av Ragnar Gustafson 

Nr 8 
"Med Malmo i minnet" 

Jubileumsbok for Malmo Stadsarkiv 

Nr 9 
"Malmokvinnor" 

av Margareta Schenlaer 

Kan bestallas genom bokhandel — eller kopas direkt 
pa Stadsarkivet i Malmo. 

Besok garna var hemsida www.elbogen.nu  

Malmo Kulturhistoriska FOrening 
Isbergs gata 13 • 21119 Malmo • Tel 040-97 97 64 
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