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MINNESRUNA ÖVER HANS ERSGÅRD

Minnesruna över Hans Ersgård
2/5 1915 -

14/ 1 2009 -

AV STEFAN ERSGÅRD 1

En av Malmö Kulturhistoriska Förenings allra äldsta medlemmar, lektor Hans Ersgård, avled den 14 januari 2009 i en ålder av 93 år. H an ägnade föreningen sin tid och
kraft i många år och var även en uppskattad och respekterad ledamot av dess styrelse.
Hans insatser för föreningens verksamhet präglades alltid av klokhet och kunskap.
Hans Ersgård var en skicklig pedagog och avhållen av många gymnasieelever, som
han undervisade i historia och svenska fram till deras studentexamen. Men han
ägnade sig också åt akademisk forskning kring hemstaden Malmö efter den danska
tiden. I sin licentiatavhandling i historia från 1956 behandlar han Malmö och försvenskningen efter freden i 'Roskilde år 165 8.
Sin omfattande forskning kring 1600-talets Malmö kom Hans Ersgård att sammanfatta i det stora bokverket "Malmö stads historia'', band Il, från 1976. Hans
forskning speglas även i en lång rad artiklar i Malmö fornminnesförenings årsskrifter (se Bilaga).
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Den professionelle historikern och språkmannen Hans Ersgårds breda utblick
och krav på noggrannhet togs i anspråk för utgivningen av några av föreningens
bokverk, bland annat "Johan Peter Bagers reseminnen, (Gryps nr 6, 1999). Han var
även medredaktör vid utgivningen av det stora bokverket med generaldirektören
och malmösonen Ludvig B. Falkmans (1808-1891) "Minnen från Malmö".
Hans Ersgård hade tidigt tltt en stark anknytning till såväl dåvarande Malmö
fornminnesförening som till Stadsarkivet, där han och forskarekollegorna Olle
Helander och Lennart Tomner fann både arbetsglädje och framgång i sin forskning
hos den entusiastiske stadsarkivarien Leif Lj ungberg.
Hans Ersgård föddes 1915 i Malmö som son till Anna Martina och Victor
Petersson. Han växte upp i Rörsjöstaden i Malmö och var yngst bland fem syskon.
1934 blev han student på Malmö latinskola och efter militärtjänst i Kristianstad
inleddes studierna vid Lunds universitet med historia och litteraturhistoria som
huvudämnen.
Hans Ersgård tillhörde den generation, vars studiegång påverkades av Andra
världskrigets utbrott 1939. Han genomgick officersutbildning vid Karl berg 1940
och var även en tid lärare vid underbefälsskolan vid I 6 i Kristianstad. 1944- 1945
gick han provår i Göteborg för lärareyrket och fick därefter sin första tjänst vid
läroverket i Eslöv.
År 1953 blev Hans Ersgård adjunkt vid läroverket i Ystad. Han återvände 1958
till Malmö och efter tjänstgöring vid bland annat Malmö Borgarskola blev han
lektor vid S:t Petri Läroverk, där han stannade till sin pensionering 1980.
Hans Ersgård hade tidskrävande åtaganden, både som lärare och forskare, men
hustrun Eva och hans tre söner fanns alltid i första rummet. Han var en omtänksam
make och far, som lät sin milda utstrålning flöda även över släkt och vänner.

Not
Förfarraren är brorson rill H ans Ersgård .
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Bilaga

Hans Ersgårds artiklar och utgivningsarbeten
Förkortningar:
MFT = Malmö fornminnesförenings tidskrift
MFÅ = Malmö fornminnesförenings årsskrift
MKFÅ =Malmö kulturhistoriska förenings årsskrift

A . Artiklar i MFÄ
1951
Kring ett rådmansval i 1680-talets Malmö. Ill. Portr. - MFÅ 195 1, s. 65-73.

1952
Karl XI:s intåg i Malmö den 20 augusti 1673. - MFÅ 1952, s. 83-84.
Med färgpl. mot s. 83 återgivande intåget 1673.

1958
Hyllningsceremonin i Malmö den 16 april 1658. Ill. Portr. - MFÅ 1958, s. 50-58.

1969
Malmö eller Landskrona? Kring en stadspolitisk rvistefråga på 1600-talet. Ill. Portr. Kart. MFÅ 1969, s. 11-24.
Om de fasta försvarsanläggningarna i Skåne.

1971
" ... att gemiitherne måtte blifwa dragne ifrån then inclinationen the til Dannemark hafva
. .. " Ett bidrag till frågan om programmet för Skånes försvenskning. Ill. Portr. - MFÅ
1971, s. 15-41.

1971
Apoteket Lejonet 400 år. Ill. - MFÅ 1971, s. 136-138.
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1973
Pesten i Malmö 1712. Ill. Pom. Kart. - MFÅ 1973, s. 27-45.

1976
Krigsberedskap i Malmö 1676. Ill. Portr. Kart. - Elbogen M FM 1976:3, [s. 2- 4].

1980
Något om det dagliga ölet i Malmö under slutet av 1600-talet. Ill. - Elbogen MFT 1980,
s. 81-9 1.

1982
Apoteket Fläkta Örn i Malmö och dess fösta innehavare 173 1- 1820. Ill. - Elbogen M FT
1982,s. 113- 130.

1989
Glimtar från militärstaden Malmö på 1660-talet. Ill. Portr. Kart. - Elbogen MFT 1989, s.
163-17 1.
Befäsmingsanordningarna, den mili tära utbyggnaden och stadsmiljön, den m ilitära inkvarteringen
och borgerskapet.

1989
Kyrkan och skolan i Malmö under den första försvenskningstiden. Anpassning och motsättningar (s. 53- 76 i: Motsättning och samverkan. Nya bidrag till Malmö historia. Festskrift
tiLL Einar Bager på 100-årsdagen 19 april 1987. Utg. av Malmö fornminnesförening och
Malmö förskönings- och planteringsforening. Red. : Bengt Berggren, Kjell Å. Modeer.
Malmö 1989).

1990
"Den danske skole" i Malmö. Ill. - Elbogen MFÅ 1990, s. 10- 22.
Om skolo r och lärare fra m t.o.m. 1600-talet, med bl.a. lä rarna Leo nard Hansen , Söfren
Skolemester, Hans Rasmussen, Jens Lauridsen , G iert J0rgensen, C hristen O lsen W iborg, Jöns
Trulssen.

1990
Görtzens·gudar ... och Malmöborna. Ill. Pom . - Elbogen MFM 1990:1, s. 1-2.

1990
Två uppsaliensare på besök i Malmö. Ill. Portr. - Elbogen MFM 1990:2, s. 2-3.
Om Malmö i Anders T idströms Resa i H alland, Skåne och Blekinge år 1756. Med rön och anmärkningar uti oeconomien, naturalier, antiqviteter, seder, lefnads-sätt. UtgifVen af Manin .Weibull.
K0benhavn 1980 [Faks. av 1. uppi. Lund 189 1] och Johan Hi nric Lidens D agboksanteckningar
om Blekinge och Skåne år 1768 (urg. med ko mmentarer av Otto Ahnfelt i: Historisk tidskrift för
Skåneland, s. [254]- 306) . Lund 1903) .
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1990
Dagbok från Malmö hösten 1676. Portr. - Elbogen MFM 1990:4, s. 3.
Recension av Burgman, Torsten, Nils Hyltenius-Silfversköld. Professor och akademirektor i Lund.
Hans dagbok från Malmö belägring 1676. Stockholm 1989.

1991
Vem var Lars Persson Törnschiär? Ill. - Elbogen MFM 1991: 1, s. 1-2.

1993
Malmöhistoriska notiser 1658-1 7 18. Ill. Porer. Kart. - Elbogen MFA 1993, s. 72-106.
Notiserna kronologiskt ordnade och försedda med litteraturhänvisning.

1994
Lars Persson Törnschiär - smålänningen som gjorde karriär i 1600-talets Malmö. Il!. Porer.
- Elbogen MFA 1994, s. 45-64.

B. Utgivningsarbeten
1986
FaLkman, Ludvig B., Minnen från Malmö under första hälften af innevarande århundrade
upptecknade. Redaktörer: Bengt Berggren, Hans Ersgård, Kjell A. Modeer. Malmö
1986. 523 s. Ill. Porer. Kart.
Malmö fornminnesforen ings utgåva av Lu'dvig B. Falkrnans år 1891 efterlämnade manuskript ordnade i 39 "berättelser" jämte ett tillägg - med anteckningar om Malmö stad och dess histo ria
från äldsta tid till 1886.

1991
En köpmansresa till England. Ur Johan Peter Bagers resedagbok 1840. Ill. Porer. - Elbogen
MFA 1991 , s. 8- 36.
Inledning och kommentarer av Hans Ersgård och Bengt Liljeberg, s. 8-1 1. - Reseminnen ... Ur
Johan Peter Bagers reseminnen 1840, s. 12- 36. - Jfr 1999.

1999
Johan Peter Bagers reseminnen. En ung mans dagboksanteckningar från en resa till Hamburg
och England 1840. Redaktion: Elsebeth Bager, Hans Ersgård. Malmö 1999. 154 sid. Ill.
Portr. Kart. Reg. - Gryps 6. Elbogen Malmö fornminnesförenings skriftserie.
Transkriptionen utförd av H ans Ersgård. Originalets stavning och interpunktion bevarad. - Även
översatt till engelska: lmpressions ojLondon from the late summer of1840. London 200 1. - Jfr 199 1.
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Jubileumsåret 2009
AV GöRAN LARSSON

En novemberdag 1908 samlades ett tiotal herrarpå Ho tel Savoy for att diskutera biUandet
av en lokalhistorisk forening Malmö. På forslag av friherre Nils Djurklou, ryttmästare
vid Kronprinsens husarregemente, beslöt man att skapa en forening kallad Malmö fornminnesforening och utsåg en interrimssryrelse med uppdrag att utarbeta fors lag till stadgar.
Den 26 mars 1909 konstituerades Malmö Fornminnesforening vid ett välbesökt möte i
källaren till Jörgen Kocks hus. Till foreningens forste ordforande utsågs initiativtagaren
och eldsjälen Nils Djurklou.
Föreningen bildades i en tid av stora omvälvningar i Malmös kulturmiljö. Ekonomin
gick starkt framåt och många äldre byggnader och miljöer fick ge plats åt bankpalats
och stora bostadshus. En hotad byggnad var självaste Malmöhus slott som räddades
till eftervärlden genom ett aktivt lobbyarbete av personer kring föreningen. Ett av
de första initiativ som togs av den nya föreningen var att köpa in fotografen Victor
Roikjers samling av faderns bilder från staden för att till eftervärlden rädda bilden
av hus och miljöer som höll på att försvinna.
Just denna första insats för att åt bevara bilden av ett svunnet Malmö inspirerade
till föreningens jubileumsbok "Stadsporträtt - Från Malmö fornminnesförening 1909
till Malmö Kulturhistoriska Förening 2009" och under redaktören Stefan Ersgårds
eminenta ledning utkom boken precis till hundraårsdagen den 26 mars. Detta bokporträtt av Malmö skapas med ord och bild där nyskrivna artiklar och nytagna bilder
blandas med äldre till en spännande helhet. Förutom den bilddokumentation som
föreningen inköpte strax efter bildandet bekostades en fotografering på 1970-talet
och i boken finns även helt aktuella bilder tagna av Malmö Museers fotografer.
Jubileumsårets första aktivitet var en återblick på nöjeslivet i Malmö för hundra
år sedan förmedlat av Staffan Gudmundsson från Malmö stadsarkiv.
Den 26 mars var det så dags för årsmöte på själva jubileumsdagen. För att hedra
minnet av grundaren till föreningen samlades styrelsen för en kransnedläggning på
Nils Djurklous grav belägen på Sankt Pauli södra kyrkogård.
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Fig. 1. Styrelserepresentanter vid kransnedläggningen på Nils Djurklous grav. Från vänster:
Anders Reisnert, Carl-Axel Stevelius, Robert H erslow, Peter Bager, Göran Larsson och Lenah
Fa.xe. Foto: - Rita Rohlin.

Arsmötesförhandlingarna hölls på Skandinaviska Enskilda Banken - SEB - på
Östergatan och i samband med mötet fick medlemmarna ta del av jubileumsboken.
Efter den formella delen av mötet samlades gästerna på restaurang Årstiderna i det
Kockska huset där föreningen bildades den 26 mars 1909. De fick njuta av Jambon
persille med tupplever, färserad röding med saffranssås, grön sparris och rotfruktmos
avrundat med kaffe och praliner. Föreningens ordförande hälsade de hundra gästerna
välkomna och bland dem kommunfullmäktiges ordförande Kjell-Arne Landgren med
hustru, Kulturnämndens ordförande, tillika kommunalråd for kultur, Carina Nilsson
med make. Årsmötet utsåg professor emeritus Kjell-Åke Modeer, som under en lång
period verkat som både redaktör och ordförande i föreningen, till hedersledamot
och han installerades under middagen. Han tackade med ett tal som finns återgivet
på annan plats i årsskriften.
Efter måltiden gjorde musikdirektör Sixten Nordsfröm en bejublad expose med
musik som framförts i Malmö under de gångna hundra åren. För den sångliga ledsagningen svarade solisten Elinor Fryklund. Hälsningar framfördes också från våra
12
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Fig. 2. Måltid i Jörgen Kocks gillessalar. - Foto: Rita Fig. 3. Hedersledamoten Kjell-Äke
Rohlin.
M odeer och ordföranden Göran
Larsson. - Foto: Rita Rohlin.

vänföreningar i Lund och Ystad. Det samlade omdömet om kvällen syntes vara att
föreningen firats på ett på samma gång värdigt och uppsluppet sätt precis som det
skall vara.
Den 24 maj var det dags för en tur på Malmös kanaler med vår styrelseledamot
Lars Svensson som sakkunnig ciceron. Som författare till boken "Malmös kanalbroar"
är Lars sannolikt den som kan mest om stadens vattenvägar.
Efter sommarvilan var det dags för en fortsättning av 2008 års arrangemang om
"Stadens årsringar" denna gång med fokus på centrum. Arrangemanget genomfördes
tillsammans med Föreningen Gamla Lund och guiderna var som vanligt av ytterst
sakkunnigt slag, arkitekturhistorikern Tyke Tykesson och landskapsarkitekt Camilla
Andersson. Lunchen intogs på Restaurang Skeppsbron.
2009 var inte bara ett jubileumsår för föreningen utan även för Malmö Teater
som fyllde 200 år den 16 oktober. 1809 öppnade stadens första riktiga teater i egna
lokaler vid Gustav Adolfs torg där mans spelade till 1938 för att sedan fortsätta i
den nybyggda Stadsteatern från 1944. En jubileumsbok gavs ut och föreningen
tjuvstartade jubileet med att anordna ett samtal mellan författarna på museet den
8 oktober.
Hela jubileumsåret avslutades på museet den 9 december och kvällen inleddes
med en konsert av den återuppståndna "Automatorkestern". Denna mekaniska
sextett tillverkades i England på 1920-talet och hamnade så småningom på Wessels
varuhus i Malmö och till sist på museet. Till kvällen var även våra vänner från Ystad
inbjudna och efter konserten var det dags att besöka två utställningar som ingår i
Malmö Museers tema om Sydafrika: The Life of Nelson Mandela och Digging for
· Democracy.
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Föreningens kanske viktigaste verksamhet har under åren varit den omfattande
utgivningen av skrifter om Malmös historia i vidaste mening. Under de hundra åren
har ett stort antal skrifter givits ut och antalet artiklar i årsboken uppgår .till över tusen.
Föreningens publikationer utgör en viktig källa till kunskap om stadens förflutna
och tillgången till dessa har nu ökat dramatiskt genom det omfattande register som
utgjorde föreningens årsbok 2009. Bakom detta storverk står Lars Svensson, med ett
förflutet som ordboksredaktör och ordbokschef vid Svenska Akademiens ordboksredaktion i Lund och sedan många år ledamot av föreningens styrelse. Registret
medger sökning efter kronologi, författare, ämne och person samt på nyckelord.
Styrkta av detta innehållsrika jubileumsår har föreningen med nya krafter gått in
i sitt andra århundrade!
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Är

Ordforande

Vice ordforande

Sekreterare

Skattmästare

1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
194 1
1942
1943
1944
194 5
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959

N ils Djurklou
N ils Djurklou
N ils Djurklou
N ils Djurklou
Nils Djurklou
N ils Djurklou
N ils Djurklou
N ils Djurklou
N ils Djurklou
N ils Dj urklou
N ils Dj urklou
N ils Dj urklou
N ils Djurklou
N ils Djurklou
N ils Djurklou
N ils Djurklou
N ils Djurklou
N ils Djurklou
N ils Djurklou
N ils Djurklou
N ils D jurklou
N ils D jurklou
Yngve Schaar
Yngve Schaar
Yngve Schaar
Yngve Schaar
Yngve Schaar
Yngve Schaar
Yngve Schaar
Yngve Schaar
Yngve Schaar
Yngve Schaar
Yngve Schaar
Yngve Schaar
Yngve Schaar
Yngve Schaar
Yngve Schaar
Yngve Schaar
Yngve Schaar
Yngve Schaar
Yngve Schaar
Yngve Schaar
Yngve Schaar
Yngve Schaar
T h. Munck af Rosenschöld
Th. Munck af Rosenschöld
Th. Munck af Rosenschöld
Th. Mun ek af Rosenschöld
Th. Munck afRosenschöld
Th. M unek af Rosenschöld
Th. M unek af Rosenschöld

Fredrik Jungbeck
Fredrik J ungbeck
Fredrik Jungbeck
Fredrik Jungbeck
Fredrik Jungbeck
Fredrik Jungbeck
F. W H allberg
F. W H allberg
P. Hj. Söderbaum
P. Hj. Söderbaum
P.Hj. Söderbaum
P.Hj. Söderbaum
P. Hj. Söderbaum
P. H j. Söderbaum
P. H j. Söderbaum
Karl Berlin
K. Melin (1924)
K. Melin
K. Melin
K. Melin
K. Melin
K.Melin
Ernst Fischer
Ernst Fischer
Ernst Fischer
Ernst Fischer
Ernst Fischer
Ernst Fischer
Ernst Fischer
Ernst Fischer
Ernst Fischer
Ernst Fischer
Ernst Fischer
Ernst Fischer
Ernst Fischer
Ernst Fischer
Ernst Fischer
Ernst Fischer
Ernst Fischer
Ernst Fischer
Ernst Fischer
Ernst Fischer
T h. Mun ek af Rosenschöld
T h. Munck af Rosenschöld
Einar Bager
Einar Bager
Einar Bager
Einar Bager
Einar Bager
Einar Bager
Einar Bager

Knut Ek
Knut Ek
Knut Ek
Georg Cronquist
John af Klercker
N ils D jurklou Tjänsteför.
O ssian Lindskoug
O ssian Lindskoug
O ssian Lindskoug
Ossian Lindskoug
Ossian Lindskoug
Ossian Lindskoug
O lof Kjällström
O lof Kjällström
Olof Kjällströ m
N ils Djurklou Tjänsteför.
N ils Djurklou Tjänsteför.
N ils Djurklou T jänsteför.
N ils Dj urklou T jänsteför.
N ils Djurklou T jänsteför.
N ils Djurklou Tjänsteför.
N ils Djurklou Tjänsteför.
Einar Bager
Einar Bager
Leif Ljungberg
Leif Ljungberg
Leif Ljungberg
Leif Ljungberg
Leif Ljungberg
Leif Ljungberg
Leif Ljungberg
Leif Ljungberg
Leif Ljungberg
Leif Ljungberg
Leif Ljungberg
Leif Ljungberg
Leif Ljungberg
Leif Ljungberg
Leif Ljungberg
Leif Ljungberg
Leif Ljungberg
Leif Ljungberg
Leif Ljungberg
Leif Ljungberg
Leif Ljungberg
Leif Ljungberg
Leif Ljungberg
Leif Ljungberg
Leif Lj ungberg
Leif Lj ungberg
LeifLjungberg

Johan Cronq uist
Johan Cronquist
Johan Cronquist
G . Arfwidson
G . Arfwidson
G . Arfwidson
G. Arfwidson
G. Arfwidson
G. Arfwidson
G. Arfwidson
G. Arfwidso n
G . Arfwidson
G. Arfwidson
G. Arfwidson
G . Arfwidson
G. Arfwidson
G. Arfwidson
G. Arfwidson
G. Arfwidson
G. Arfwidso n
G. Arfwidson
G. Arfwidson
Armin Harrendorf
Armin Harrendorf
Armin Harrendorf
Armin Harrendorf
Armin H arrendorf
Armin Hattendorf
Armin H arrendorf
Armin Hattendorf
Armin Hattendorf
Arm in H attendorf
Armin H arrendorf
Armin H arrendorf
Armin H attendorf
Armin H attendorf
Armin Hattendorf
Armin Harrendorf
Armin Hattendorf
Armin Harrendo rf
Armin H arrendorf
Armin Harrendo rf
Armin Harrendo rf
Armin H attendorf
Armin Harrendorf
Armin Hattendorf
John H ain
John H ain
John H ain
John Hain
John Hain
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Är

Ordfo..ande

1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

T h. Munck af Rosenschöld
T h. Munck af Rosenschöld
T h. Munck af Rosenschöld
T h. Munck afRosenschöld
T h. Munck afRosenschöld
T h. Munck afRosenschöld
T h. Munck af Rosenschöld
T h. Munck af Rosenschöld
T h. Munck af Rosenschöld
T h. M unck af Rosenschöld
T h. Munck af Rosenschöld
T h. Munck af Rosenschöld
T h. Munck afRosenschöld
Th. Munck afRosenschöld
T h. Munck afRosenschöld
T h. Munck af Rosenschöld
T h. Munck af Rosenschöld
T h. Munck af Rosenschöld
Kjell A. Modeer
Kjell Å. Modeer
Kjell A. Modeer
Kjell Å. Modeer
Kjell A. Modeer
Kjell A. Modeer
Kjell A. Modeer
Kjell A. Modeer
Kjell A. Modeer
Kjell A. Modeer
Kjell Å. Modeer
Kjell A. Modeer
Elsebech Bager
Elsebeth Bager
Elsebech Bager
Elsebech Bager
Elsebech Bager
Elsebech Bager
Elsebech Bager
Elsebech Bager
Elsebech Bager
Elsebech Bager
Jan H ain
Jan Hain
Göran Larsson
Göran Larsson
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Att vårda och bevara minnet
Malmö Kulturhistoriska Förening 100 år
Jörgen Kocks gillessalar den 26 mars 2009
AV KJELL

A Moof.ER

1.

Det är i dag på dagen 100 år sedan föreningens föregångare konstituerades här i
Kockska huset. Platsen var då, som nu, vald med omsorg. Borgmästaren Jörgen
Kock hade lämnat efter sig ett hus, som är en av stadens äldsta profana byggnader,
dvs. i sig ett fornminne.
Föreningen fick också namnet Malmö fornminnesforening. Det namnet har genom
åren lockat fram många sarkastiska uttalanden inte minst om föreningens medlemmar. Det var lätt att raljera med och om Fornminnen på 1960- och 70-talet, då
lösenordet for förnyelse var "totalsanering".
Föreningens namn kan tolkas på mer än ett sätt. Att samla på fornminnen var
förvisso en viktig uppgift under föreningens "Grnnderzeit". Men föreningsnamnet
bär också på andra värden; nämligen att minnas det som är fornt. Att vårda minnet
är att vårda traditionen, och traditionen ligger inte minst i den muntliga berättelsen.
Den som överförs, traderas, från generation till generation.
När föreningen efter tio år, 191 9, gjorde ett bokslut konstaterades att arbetet for
framtiden "skall vara till fromma for ej blott den generation som nu är" . "Även for
den rad av nya generationer, som kommer, är den [en] sporre som eggar till större
arbetsfält och nya uppgifter". Därför vädjade man till "var och en att tänka högt om
det forna, att bevara, ej föröda minnena från svunnen tid, väl vetande att fädrens
gärning är förutsättningen for vårt eget livs bekvämlighet." D et var en närmast
religiös retorik, som lätt kunde associeras till det fjärde budordet.
Min gamle handledare, professor Gerhard Hafström, hade en tyngdpunkt i sin
forskning i tidig medeltid, dvs. i tiden före våra nedtecknade, skriftliga lagar. H an
föreläste gärna om "minn unga männen", som omnämndes i Hälsingelagen. De var
minnesgoda män, som var traditionsbärare av rätten och deras uppgift var att föra
traditionen vidare från generation till generation. H afström berättade en gång för
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mig om hur hans farfar, grosshandlare i Stockholm, i sin tur brukade berätta om
vad denne som ung varit med om vid oroligheterna i Stockholm revolutionsåret
1848, året innan Strindberg föddes. Det vill säga, Gerhard Hafström förde i slutet
av 1960-talet över till mig en muntlig tradition, som redan då var 120 år gammal
- och som jag nu 40 år senare förmedlar till er. Det levande minnet kan bli fornt,
om man vårdar det.
Vår förening har också genom åren vårdat minnet om sin egen historia. Att det varit
nödvändigt har sin enkla förklaring i att Malmö i hög grad framstår som en modern
stad. 1909 höll staden på att formas till en storstad, redan under mellankrigstiden
började staden växa samman med sitt omland, och efterkrigstidens decennielånga
högkonjunkturer medförde att man bara talade om förnyelse och sanering, endast
sällan om renovering och restaurering. På det sättet framstår Malmö i hög grad som
en representativ ikon för den svenska moderniteten.

2.
Min farfar var född i Svedala 1870. Han kom till Malmö strax före sekelskiftet
1900. H an var en man av sin tid. Det var hans generation som fick uppleva stadens
metamorfos från en liten residensstad till en modern storstad med 100 000 invånare,
med förstäder och spårvagnar, med storindustrier som Kockums och "Doffeln", vars
nithammare och skyttlar hårt och taktfast slog som stadens moderna hjärta. D et
var också hans generation som fick uppleva den första skånska diktargenerationen:
Anders Ulrik Bååth, K.G. Ossiannilsson, Anders Österling och de andra fin de
siecle-poeterna, som i sin diktning slog an h emstadens lyriska ackord. Ossiannilsson
såg hur det nya Malmö växte fram . Han pläderade också som stadsbarn för trohet
mot "H emmets stad'.
Se ej med tomma och kärlekslösa
ögon ut över hemmets stad,
njut den, när somrar och vintrar slösa
dimmors spel eller gröna blad!
Njut den när höstarna ösa,
njut den, när våren mornar sig glad!
Hemstaden är ju ej mor allena,
spinnande kring dig med minnens garn,
eller en stenhop, som andra mena,
eller en bur eller grottekvarn:
hemstaden är våra sena
dåds och tidiga drömmars barn.
18

ATT VÅRDA OCH BEVARA MINNET

Malmös sekelskiftespoeter fångade sin tids brytningstid, inte bara som visionärer
och utopister - utan också som nostalgiker. Det är i den här dynamiska brytningen
mellan det visionära och det nostalgiska, mellan en framväxande modernism och en
kvardröjande romantik, mellan blicken framåt och blicken bakåt, som malmöpoesin
hjälper oss frammana minnet av tidsandan vid tillkomsten av Malmö fornminnesförening 1909.

3.
Min far var född 1906, och han brukade alltid for oss barn berätta sitt äldsta minne,
som han påstod var dynamitsmällen från strejkbrytarfartyget Amalthea i Kockumsbassängen i juli 1908. Han var då knappt två år gammal, så vi tvivlade på hans långa
minne. Men hans barndomshem låg på gamla Väster, adress Långgårdsgatan 4,
och där kom ljudvågen rakt in från Malmö Västra och hamnen. Så visst var det en
revolutionerande knall. Amalthea-attentatet var for sin tids malmöbor en lika viktig
händelse som exempelvis Malmö diskants fall 1817 och Karl XV:s död på residenset
1872 . Minnet av dessa händelser vårdade man länge i 1800-talets Malmö.
Men med Amalthea var det annorlunda. Amalthea-attentatet förebådade den
moderna revolutionen. Amalthea blev också ett av "Maria Larssons eviga ögonblick"
för att låna en passande formulering från Jan Troells senaste film.
Den 27 februari 1909 debuterade straffrättsprofessorn Johan C. W Thyren från
Lund som talare i riksdagens andra kammare. Han pläderade vältaligt for dödsstraffets avskaffande i vårt land. En motion härom hade väckts med anledning av att
Amalthea-mannen Anton Nilson av HD hade dömts till döden, och samtidigt låg
hans nådeärende hos Gustav V och statsrådet.
Nådeärendet hade avgjorts i statsrådet dagen före, den 26 februari 1909. Anton
Nilson benådades och blev därigenom inte den martyr som en samtida revolution
skulle ha gjort honom till. Amalthea-attentatet är en viktig kontext för att förstå de
progressiva krafter som höll på att forma det moderna Malmö.
Vi har en samtida litterär beskrivning av klasskampens Malmö: K. H. Ossiannilssons nyckelroman Barbarskogen från 1908 som var författarens uppgörelse med
socialdemokratin. Den novemberstorm i Malmö hamn som där beskrivs framstår
som en metafor för tidens revolution:
"Hamnen var full av frustande och sportande våghuvuden, som smulades mot
varandra, medan i hamnmynningen snörräta skumkolonner tågade inåt till undsättning eller till anfall, - - - Det pep och kved ur gränderna, skrek och vrålade ur
de öppna gatorna, gnisslade som med tänder kring bryggor och lyftkranar, rullade
och dånade i rymderna som av kanonlavetter över ett stampande örlogsdäck eller
som av jättenävar, hamrande på molnens järnport. I magasinknutarna knakade det,
som om taken voro på god väg att uppge kampen och taga till flykten. " Stormen i
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Malmö hamn kan likställas med "mullret från rättens krater" som vi möter i klasskampshymnen lnternationalen.
Mot kraften i det politiska perspektivet stod motkraften att finna i det lyriska.
Malmösrudenten Anders Österling fick sitt genombrott 1907 genom diktsamlingen
"Årets visor", en lyrisk kalender med sonetter till varje månad. Vår månad mars hyllar
han med långa skymningspromenader, som "längs kanalens bleka bräddar går, som
från en brygd den rökelse av vår, som barn och skalder ana förr än andra." Det var
en ny art av hembygdspoesi, m er präglad av verklighet än folkmuseum - "linneansk
saklighet, etnologisk precision och därtill lusten att levandegöra nuet", for att tala
med Anders Palm, som därmed hjälper oss att lägga en pusselbit till vår förforståelse
av tiden för Fornminnesforeningens bebådelse och tillkomst.
För Malmö Fornminnesforenings tillkomst beskriver, som jag ser det, den motkraft som fanns i samtidens nationalromantik. Romantiken söker tryggheten i det
förflutna. Hotet fanns hos förnyarna, de moderna. Naturalisten Strindberg hade
tidigt i Esplanadsystemet talat om den nödvändiga förnyelsen:
Där gamla kåkar stodo tätt
och skymde ljuset for varandra,
dit sågs en dag med stång och spett
en skara ungfolk muntert vandra
Och snart i sky
stod damm och boss,
då plank och läkt
de bröto loss.
D et ruttna trät,
så torrt som snus,
det virvlar om
med kalk och grus.
Och hackan högg
och stången bröt
och väggen föll
for kraftig stöt.
Och skrapan rev
och tången nöp,
att taket föll
och skorsten stöp.
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Från kåk till kåk
man sig beger,
från syll till ås,
allt brytes ner.
En gammal man går där förbi
och ser med häpnad hur man river.
Han stannar; ryckes ledsen bli,
när bland ruinerna han kliver.
-- "Vad skall ni bygga här, min vän?
Skall här bli nya Villastaden?"
-- "Här skall ej byggas upp igen!
Här röjes blott för Esplanaden!"
-- "Ha! Tidens sed: att riva hus!
Men bygga upp? -- Det är förskräckligk"
-- "Här rivs för att luft och ljus;
är kanske inte det tillräckligt?"

ra

ra

Tidens sed var att riva hus för att luft och ljus. Det var modernismens bulldozer
som drog fram och rev ner 1800-talets historia och traditioner. Så var det också i
Malmö. Om man bortser från rådhuset som Helgo Zettervall "vidgade och förskönade" på 1860-talet så inramades Stortorget fortfarande kring sekelskifret 1900 av
de låga två- och trevåningsbyggnader, som vi kan se på Anna Kockums skisser från
Berghska huset på 1860-talet. Men kring sekelskiftet började nya hus att dyka upp.
Entren till Södergatan med Teschska palatset och apoteket Lejonet stod färdige 1897.
På andra sidan gatan låg det hus som på 1800-talet kallades Evald Larsens hörna, som
revs 1903 och som för 1900-talets malmöbor istället blev Ohlssons hörna. Successivt
revs de flesta äldre husen runt torget. Det var när det ursprungliga apoteket Lejonets
korsvirkesbyggnad i kvarteret Lejonet vid Isak Slaktaregatan, som mynnade ut vid
Stortorgets västra sida, hotades av rivning som föreningens grundande aktualiserades. Ryttmästaren vid Kronprinsens husarregemence, Nils Djurklou, tog initiativet.
Han hade fornminnen i blodet. Hans far, Gabriel Djurklou var en av den svenska
hembygdsrörelsens legendarer. Han hade redan 1856 i Örebro grundat "Föreningen
för Nerikes folkspråk och fornminnen". Så Nils Djurklou hade fornminnen i blodet.
Men också Samfundet S:t Erik i Stockholm, som grundats 1901, hade uppgifter
som speglade sig i Fornminnesföreningens ursprungliga stadgar.
Projektet att söka rädda korsvirkesbyggnaderna i kvarteret Lejonet misslyckades.
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Byggnaderna revs, även om de äldre byggnadsdelarna blev bevarade. De lagrades ute
på Slottsholmen för att kunna återuppstå i ett framtida friluftsmuseum. Men också
det projektet var utopiskt. Så småningom ruttnade också de nedmonterade husen
bort. Sic transit gloria mundi.
Desto bättre lyckades föreningen med insamlingen av äldre foton. Totalt ca 3500
bilder donerades till Malmö museum. I föreningens barndom var relationerna till
Malmö museum inte så goda. Museet såg närmast den fornminnessamlande fornminnesföreningen som en konkurrent. Men när Ernst Fischer kom som intendent
till Malmö museum i början av 1920-talet valdes han in som suppleant i styrelsen,
och därmed ändrades också relationerna mellan stadens kultur- och traditionsbärande
institutioner. Redan i den första styrelsen hade också stadsarkivarien Anders Ulrik
Isberg J:r fått plats och därmed inleddes en annan viktig tradition i föreningen,
nämligen anknytningen till Stadsarkivet och till stadens minne. Föreningens relationer till Stadsarkivet och Museet har sen dess varit de bästa. Båda institutionerna
har alltid varit representerade i föreningens styrelse och har därmed på ett officiöst
sätt legitimerat föreningens position i det malmöitiska kulturlivet.
Ungefär samtidigt som föreningen övergav sin uppgift att konkret samla på fornminnen började man förverkliga en annan ursprunglig uppgift, publikationsverksamheten. Det var föreningens avsikt från början att utge en årsskrift. Men det var först
geriom ett generationsskifte i styrelsen i början av 1930-talet, som årsskriftsplanerna
kunde realiseras. Konstnären Einar Bager, föreningens sekreterare, blev årsskriftens
förste redaktör 1933. Einar Bager hade redan 1931 börjat publicera sina historiska
skisser med egna illustrationer i Sydsvenskan. På ett fantasieggande sätt levandegjorde
han episoder i Malmö historia. Hans bild föreställande Stortorget på 1600-talet,
bl.a. reproducerad i Allhems Malmöbok 1954, har för generationer av Malmöbor
varit ingången inte bara till ett historieintresse utan också till medlemskap i Malmö
fornminnesförening.
Einar Bagers aktiva tid som sekreterare och årsskriftsredaktör blev kortvarig. Redan
hösten 1933 tvingades han på grund av sin faders bortgång att överta familjerörelsen,
och han lämnade både sekreterare- och redaktörsuppdraget. Det fanns emellertid
en lösning. Malmö si:adsarkiv hade 1933 fått en ny stadsarkivarie i juris kandidaten
LeifLjungberg. Han blev därefter i tre decennier föreningens "personliga logotype",
ständig sekreterare och årsskriftsredaktör till och med den 34:e årgången 1966. Han
blev också min mentor in i den fascinerande malmöhistorien.

4.
Mina barns far är född 1939. Nu är det jag som förvaltar minnet. Och låt mig i
Anders Österlings anda erinra om min barndoms Malmö. Min far startade 1937 en
22

ATT VÅRDA OCH BEVARA MINNET

advokatfirma, där jag själv arbetade i ett femtontal år, på Kalendegatan 4. I denna
fastighet i skuggan av S:t Petri kyrka hade Österling sitt barndomshem. Och mitt
barndomshem vid Generalsgatan knöts konkret samman med mina farföräldrars på
Långgårdsgatan genom Ostindiefararegatan - gatan med det exotiska namnet som
hade fatt sin egen dikt av malmöpoeten Hans Dhejne.
Jag står i en gammal gata
i kvällningens gröna ljus
här bodde en gång min farfar
i ett envåningshus.
Här susa mig fädernas drömmar
till mötes ur gårdar och vrår,
här levde min far i min ungdom
och lyste min mor i sin vår.
Precis så var det också för mig. Fläkten av det förgångna blandades med dess
dofter. Dofterna i Gamla stan var for mig de samma som för Anders Österling och
Hans Dhejne. Österling talar konkret om hur Malmöhösten "stinker jod och salt"
från torrlagd havsdy, och vårluften pyr "skarp och färsk en vårlig lukt av mönja".
Min barndoms dofter var än mer förföriska. De exotiska kryddofterna från KK:s
gamla lagerbyggnad på Per Weijersgatan, och vanilj- och kardemummadofterna i
hembagerierna på Tegelgårdsgatan och Lilla torg. De väcker nostalgiska känslor lika
berusande och bedövande som de man mötte, när man kom ner i Stadsarkivets lokaler
i Rådhusets källare. Dit kom man via porten på Kyrkogatan, in på gården och ned i
källaren. Det var den berusande doften av gulnade arkivluntor och rengöringsmedel,
som förde besökaren in i det förflutna, in i stadens minne.
Jag var bara 12 år gammal, när jag första gången på egen hand sökte mig dit. Där
upptogs jag i arkivmiljön av Leif Ljungberg. Han öppnade dörren för mig in till det
förflutna, till kyrkoarkiven och successivt också till domstolsarkiven. Rådstugurätten, kämnersrätten, hallrätten, accisrätten. Jag skulle fortfarande med förbundna
ögon kunna ta er till dessa arkivs placering i rådhuskällaren. Efter några år fick jag
där sällskap av en annan Kjell Åke, arkivassistenten Kjell Åke Karlsson, i salig åminnelse, som kom från Landsarkivet i Lund och som - liksom jag - blev ett av Leif
Ljungbergs arkivbarn. Leif Ljungberg var ogift och hade inga egna barn, men hans
mentorbarn i arkivet hette båda Kjell Åke.
I forskarsalen hade den tidens krets av malmöforskare alla sina stamplatser. Einar
Bager, Otto Gröne, LennartTomner, Olle Helander, Hans Ersgård, Herman Schlyrer
- alla kom och gick de med sina portföljer på bestämda tider som figuranterna i
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klockspelet i Lunds domkyrka. Väggklockan mätte tiden, och när den slog sina fyra
slag var arkivdagen slut. För den som var djupt försjunken i att söka lösa de gamla
handstilarnas chiffer var det smärtsamt att tvingas följa Leif Ljungbergs omutligt
stränga uppmaning att gå hem.
28 år gammal, som ung jur.kand, blev jag 1966 apostoliskt utpekad av LeifLjungberg att ta över först redaktörskapet och från 1969 också sekreterareuppgifterna i
Fornminnesföreningen. Det kändes både smickrande och förpliktande. Men jag
fick ett stort och viktigt stöd från föreningens mångårige ordförande, borgmästaren
Thomas Munck afRosenschöld, en bildad juristaristokrat, väl synlig i stadens sociala
och kulturella liv, och med många band till såväl Malmöbourgeiosien som Lundaakademin. Han var för mig både ett stöd och en stimulerande kollega, samtidigt som
han för den yngre och förändringsbenägne sekreteraren på ett närmast provocerande
sätt var konservativt traditionsbevarande.
Vi är nu inne i den tidsperiod jag i början av mitt anförande beklagade mig över.
Det historiska Malmö var på 1960- och 70-talen utsatt för modernismen och dess
funktionella arkitektur. Hela Djäknegatan blev en Esplanad. Arkaden, NK/Hansakompaniet och Caroli C ity dök upp som betonggiftsvampar ur jorden. Metamorfosen innebar också att innerstaden i hög grad kontoriserades. Innerstaden dog när
affärerna stängde klockan 18.00. Fornminnesföreningen agerade, skrev och debatterade, men vår röst överröstades av de moderna visionärerna och deras arkitekter.
Och Fornminnesföreningen sökte skydd i publiceringsverksamheten.
Som redaktör började jag från grunden , och ställde mig bredvid sättaren Roland
Nilsson på Lundgrens Söners boktryckeri och följde därifrån blyrad för blyrad monteringen av årsskriften. Jag lärde mig skillnaden på petit och cicero, fet och kursiv,
Bodoni och Garamond samt streck- och rasterklicheer. Det var fascinerande att
komma in i konstförvanternas skrå, vars kunskap i vår datoriserade värld förvisats till
museet. Med den kunskapen började jag våga mig på en ny typografi på årsskriften
från 1968. Kanske kan man säga att det var så Fornminnesföreningen drabbades av
studentrevolten?
Samtidigt var innehållet i årsskriften fortfarande mycket präglat av kontinuitet.
Det fanns en trogen krets av artikelförfattare. D en stora Malmöhistorien i fem band
höll på att produceras, och historikens författare hade alltid skärvor till årsboken.
Lägg därtill Helge Anderssons alltid välskriva artiklar om det förflutna i det växande
Malmös radband av omlandsbyar. Också redaktören hjälpte med egna bidrag till
att skapa fullmatade årgångar. Men föreningen blev lite mer ambitiös än så. Vi
började därutöver utge medlemsbladet Elbogen med fyra nummer per år, och vi gav
ut festskrifter till Einar Bager vart femte år; när han fyllde 90, 95 och 100 år. Till
markerande av föreningens 75 årsdag 1984 kunde föreningen tack vare ett generöst
bidrag från vår äldre systerförening Malmö Förskönings- och Planteringsförening
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utge Ludvig Berckhan Falkmans "Minnen ftån Malmö". Planteringsföreningen gav
för övrigt också generöst årliga bidrag till årsskriften. Därtill kom att LeifLjungberg
efter sin bortgång 1974 efterlämnade ett bestående minne genom en betydande
testamentarisk donation till den malmöhistoriska forskningen - en donation som
Fornminnesföreningen fick förvalta. Föreningen har överhuvudtaget genom åren
fått motta åtskilliga bevis på förtroende för verksamheten genom testamentariska
donationer. Inte minst möjliggjorde det startandet av skriftserien Gryps, vars första
nummer hann utkomma under min tid i föreningen . Denna intensiva publiceringsverksamhet krävde samtidigt stora personliga arbetsinsatser, och jag vill idag
särskilt hugfästa minnet av mina trogna kamrater och vänner i föreningens styrelse
skriftställaren Helge Andersson samt arkitekten Bengt Berggren och museichefen
Bengt Salomonsson. Utan deras insatser hade föreningen inte kunnat utvecklas på
det sätt den gjorde.

5.
Låt mig någon minut få minnas föreningens 75-årsjubileum 1984. Det avhölls i
den då nyuppförda Musikhögskolans konsertsal på Munkhättegatan. Föreningen
uppvaktades den gången av Arne Lundberg från Malmö kommun, Jörgen Faxe från
Planteringsföreningen, samt av representanter för hembygdsföreningarna i Skytts
härad, O xie härad samt på Limhamn. Uppvaktningarna kom alltså från hembygdsrörelsen i det växande moderna Malmö. Det kändes både nytt och rätt. Vi hade, som
nämnts, inte minst genom våra flitiga artikelförfattare Ingemar Ingers och Helge
Andersson i årsskriften stimulerat det stora intresset för historien i Malmös omland.
Liksom i dag stod musiken i fokus på programmet. Olof Hult höll ett mycket uppskattat föredrag om Musik och musikanter i Malmö för 75 år sedan med musikinslag
utförda av musikhögskolans elever.
Det anförande som den gången gjorde störst intryck på mig hölls av dåvarande
chefredaktören på tidningen Arbetet, Lars Engqvist. Han talade över ämnet HembygdsröreLsen i vår tid. Lars Engqvist, som på Arbetet förvaltade de progressiva ideerna
från Axel Danielssons tid, talade mycket klokt om hembygdsrörelsens betydelse för
den moderna människan. Argumentet hade han naturligtvis från Sven Lindkvists då
aktuella arbete om folkens historiemedvetenhet, Gräv där du står, där sammanhanget
mellan historia och individens identitet betonades. Det kändes som att kunskapen
om hemstaden inte bara fått en ny proselyt utan också en ny dimension.
Vid 75-års jubileet deltog också Einar Hansen. För mig personligen var det
en viktig markering. Förlagsdirektören och skeppsredaren Einar Hansen var som
kulturmecenat för Malmö vad skeppsredaren Arnold Mxrsk varit för Köpenhamn
och Danmark. Det finns en dag som denna anledning framhålla Einar Hansens
stora betydelse för vår förening. Lundgrens Söners Boktryckeri kom långt före min
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tid in i det Hansenska Allhemsimperiet, och Lundgrens direktörer visste, att kostnaden för årsskriften skulle kraftigt rabatteras. Och chefsredaktören Artur Svensson
på Allhem visste, att den icke obetydliga kostnaden för den obligatoriska men på
den tiden dyra fyrfärgbilden i årsskriften skulle stanna på Allhem. Einar Hansen
var en stor gynnare av föreningen. Han var känd för att vara utan att synas. Men
till Fornminnesföreningens 75-års jubileum kom han, lockad av kvällens tematik i
musikens och jubileets tecken.

6.
Lagom till min 50-årsdag 1989 bestämde jag mig för att rensa i mina uppdrag. En
ny generation stod då också beredd att ta över ansvaret för föreningen, och den
generationen har i dag i stor utsträckning tagits över av en ny, som alla är besjälade
av att "sprida kunskap om Malmö historia". Det krävs vind för att kunna styra. Själv
upplevde jag en period i föreningens historia där tidsandan medförde att man måste
kryssa i motvind. I dag har vinden vänt. Historia och tradition, kultur och identitet
står centralt i vår tids diskurser. Kanske upplever vi idag en ny romantik, visserligen
med andra facetter än de som Fornminnesföreningens första styrelse sjösatte i dag
för 100 år sedan, men ändå av samma kärna. Under min period representerades
malmöpoesin av bland andraJacques Werup och Lasse Söderberg. Jacques' självbiografiska bok heter som bekant "H emstaden" och hans kanske mest kända diktsamling
"Provinsens ljus", men avslutningsackordet på detta anförande hämtar jag från Lasse
Söderberg, som i en passande dikt med titeln Till Malmö från 1965 fangar saknaden
och behovet av vår historiskt anknutna identitet:
Efter att ha fördrivit
fosterlandet inom mig
märker jag åter dess puls.
Fötterna trampar rätt.
Efter att ha kastat
identitetsbrickan i brunnen
betraktar jag vattenringarna.
De vidgar sig i mig.

26

MALMÖ KVINNLIGA KLUBB & LÄSESÄLLSKAP - 100 ÅR

Malmö l(v1nnl1ga
l([ubb & Läsesällskap 100 år
2009
AV HANNE-LOUISE ERICSSON

"D u skall leva, vårt MKKL!"
Malmö Kvinnliga Klubb & Läsesällskap - MKKL - firade sitt 100-årsjubileum den
19 april 2009 i Malmö Rådhus vackra Landstingssal. Vid 100-årsjubileet deltog 80
klubbmedlemmar. Som gäst hade inbjudits Birgitta Berglund-Nilsson, ordförande för
Göteborgs Kvinnliga Diskussionsklubb, som kan fira sitt 100-årsjubileum 2011.
Då den 19 april inföll på en söndag hade MKKL hela Rådhuset till sitt förfogande.
Gästerna ankom kl. 15.00 och blev mottagna på den röda mattan i Rådhusets entre
av sånggruppen "Phula Gubbar", som festdagen till ära hade komponerat en speciell
välkomstsång, som framfördes vid gästernas ankomst. Därefter blev det välkomstdrink
i damsalongen, där "Phula Gubbar" fortsatte sin underhållning.
I Rådhusets damsalong hade 1934, alltså 75 år tidigare, klubben firat sitt 25-årsjubileum. Hur många personer som då deltog och detaljerna kring detta tillfälle är
tyvärr okända för oss nu, men hur man firade finns säkert beskrivet någonstans i
klubbens arkiv.
I Landstingssalen 2009 serverades en 3-rätters meny, kaffe med kaka från Rådhuskällarens kök. Vid varje bord satt 8 damer. En liten finess för kvällen var placeringskorten. Dessa visade foton på 10 av Sveriges mest kända författare. Gästerna fick i
damsalongen dra ett placeringskort med en bild på en kvinnlig författare. På borden
fanns samma bild på varje författare och även värdinnorna vid borden bar en bild på
författaren, så det blev lätt att hitta sin plats. En mycket uppskattad och rolig ide,
helt i linje med vårt kvinnliga läsesällskap. De för kvällen väl pålästa värdinnorna
fick i gång en kort diskussion vid varje bord om författarnas böcker.
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Fig. 1. Ankomsten till Rådhuset där ''Phula Gubbar" tar emot med sång. - Foto: UlfLawesson.
Från jubileumsmiddagen den 19 april 2009.

Fig. 2. jubileumsmiddagen i Landstingssalen på Rådhuset. - Foto: UlfLawesson.
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D et blev tal av klubbens
ordförande Brita Carlstoft,
där hon gav en resume
över klubbens 100-åriga
historia. Talade gjord e
också Wiveca SökjerPetersen, hedersmedlem
i MKKL. Wiveca är en av
klubbens grand old ladies,
som har varit medlem i
klubben i över 6 decennier. Övriga talare var
ordförande Birgitta Berglund-Nilsson från Göteborgs Kvinnliga DiskusFig. 3. Placeringskorten i form avforfattarbilder delas ut. - Foto:
UlfLawesson. Från jubileumsmiddagen den 19 april 2009.
sionsklubb samt ett par
av festdeltagarna.
En sång skriven dagen till ära blev sjungen av festdeltagarna till tonerna av "Jag har
bott vid en landsväg i hela mitt liv" . Under middagen underhöll Gunilla Postaroff
och Kaj Ohlsson med visor och kända örhängen.
Kvällen avslutades med att vice ordförande, Britt-Marie Jensen-Carlen, på ett
mycket fängslande och intressant sätt berättade om Landstingssalens stora målning
i fonden, "Stenbockstavlan", av målarprofessorn och friherren G ustaf Cederström
1892. Innan kvällens mycket nöjda gäster lämnade festen kl. 21.30 fick var och en
av dem ett exemplar av MKKL:s dagsfärska 100-årsjubileumsskrift med sig hem.
En skrift, som kunnat färdigställas mycket tack vare ekonomiskt bidrag av Malmö
Kulturhistoriska Förening.

Men hur var det nu det hela började?
Ett sekel - 100 år - är en mycket lång tid och Malmö Kvinnliga Klubb & Läsesällskap
kan också med stolthet konstatera att klubben är det äldsta kvinnliga läsesällskapet
i Sverige. I början av seklet gick en våg av bildningstörst över landet. Bland Malmös
damer fanns ett starkt behov av att träffas under andra former än de vanliga dambjudningarna. Ett antal damer inbjöds i början av år 1909 till landshövdingskan
Charlotte Tornerhjelm för att utröna intresset för bildandet av en klubb, vars syfte
skulle vara att diskutera litteratur, musik och dagsaktuella frågor. Ett annat syfte var
att starta ett bibliotek, eftersom intresset för litteratur låg i tiden.
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Så här såg det ut i protokollet när MKKL bildades:
"Prorokoll håller vid sammamräde för urrönande av huruvida sympari funnes för bildande
af'Malmö Kvinnliga Klubb och Läsesällskap'.
Till err amal i sraden boende damer hade fru Charlotte Tornerhjelm, fru Anne Madeleine
Aschan med flera utfärdat inbjudning att sammamräd a den 19 april 1909 kl 7 em för att
deltaga i öfverläggning om bildandet af'Malmö Kvinnliga Klubb och Läsesällskap', hvarjemte
tillkännagifvits att val av imerimstyrelse evemuellt kommer att vid tillfallet företagas."

Den 19 april 1909 bildades Malmö Kvinnliga Klubb & Läsesällskap med friherrinnan Anne Madeleine Aschan som klubbens första ordförande.
Klubben har fram till l 00-årsjubileet haft elva ordföranden. Dagens tillförordnade
ordförande är Britt-Marie Jensen-Carlen. 1911 besökte Kronprinsessan Margaretha
klubben tillsammans med friherrinnan Coyet, som visade lokalerna. Kronprinsessan
funderade på att starta en liknande klubb i Stockholm. Hon skänkte som tack sitt
porträtt till klubben.
Malmö Kvinnliga Klubb & Läsesällskap är inte okänd för Malmö Kulturhistoriska
Förening. I Malmö fornminnesförenings tidskrift årgång 19 nr 4 1989 finns på sidan
197 ff. en artikel med titeln "En vital 80-åring" med anledning av klubbens 80-årsjubileum. Kjell-Åke Modeer var då ansvarig utgivare för El bogen och hans mor Barbro
Modeer var ordförande i Malmö Kvinnliga Klubb och Läsesällskap 1976-1990.
Med ett sekel i ryggen kan vi stolta se att mycket har förändrats för kvinnorna
i Sverige under de 100 åren. För att blott nämna några enkla exempel: 1909 fick
Selma Lagerlöf Nobelpriset i litteratur, samma år som klubben bildades. 1919 fick
kvinnor rösträtt. 1921 blev gift kvinna myndig. 1927 öppnades stadiga läroverk
för flickor med samma villkor som för pojkar. 1958 får kvinnor rätt att bli präster.
1975 kommer en ny abortlag. 1979 lagen om kvinnlig tronföljd. 1997 utnämndes
Sveriges första kvinnliga biskop, Christina Odenberg i Lunds stift.
MKKL hade vid 100-årsjubileet 2009 omkring 100 medlemmar. Åren kring
1911 var en tid då arbetslivet ännu inte hade fått grepp om de i hemmet arbetande
kvinnorna och klubben hade då som mest över 300 medlemmar.
1911 omfattade MKKL:s bibliotek 950 band. År 1920 var MKKL:s bibliotek
som störst med cirka 4000 band. I samband med flyttningarna avyttrades en del av
det äldre biblioteket. Malmö stadsbibliotek valde ut en del litteratur, medlemmarna
gjorde inköp och via Lions ·skickades flera lådor med böcker till Estland. I dag har
MKKL på Skogshill ett bibliotek på omkring 700 böcker. Bibliotekets böcker har
till största delen skänkts av klubbens medlemmar men inköp av nya aktuella böcker
sker årligen och klubbens medlemmar lånar flitigt böcker från biblioteket när de
träffas varannan onsdag.
Klubben hade från början egna lokaler. Den första var på Stadt Hamburgsgatan,
därefter Kyrkogatan 3 B, Balzarsgatan 32, Kyrkogatan 1 samt Göran Olsgatan 1.
Klubben var fram till 1961 öppen under alla veckans dagar. Det fanns alltid en
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person, som hade tillsyn över klubbens lokaler. I hela 22 år var fröken Ida Jönsson
klubben behjälplig med denna syssla. "Fröken Ida på Klubben" visste alla vem det
var. Fram till 1968 minskade klubbens öppethållande från varje dag mellan klockan
9 och 12 till två gånger och därefter till en gång i veckan för att helt upphöra 1968.
Sedan 1998 har medlemmarna haft sina klubbaftnar på Skogshill på Marietorpsalle
28 G i Malmö. Där fick MKKL möjlighet att inreda "Klubbens hörna'' med några
av våra vackra möbler: två bokhyllor, en soffgrupp, en Karl Johansspegel, en byrå
och spegeln i entren som minner oss om tidigare år.
Varannan onsdagskväll träffas medlemmarna på Skogshill för föreläsningar och
socialt umgänge. Dessutom finns två litterära salonger med 10 - 12 damer i varje
som träffas var l 4:e dag.
Klubben har genom seklet haft många intressanta personer som föreläsare, allt
från representanter för litteratur, läkarvetenskap, massmedia, musik, natur- och reseupplevelser till sportvärlden. Det känns mycket svårt att välja ut några bland alla
dessa. MKKL skulle vilja ta med alla, men ett axplock från hela seklet av dessa får
representera våra föreläsare genom de 100 åren som gått.
Det första föredraget hölls den 30 november 1909 vid "det första allmänna sammanträdet" i Par Bricolesalen, Stadt Hamburg, av fru Malin Holmström-Ingers över
ämnet "Ernst Ahlgren, en lifsbild".
Andra förläsare har varit fil.dr Valfrid Palmgren Munch-Petersen, lektor vid Köpenhamns universitet. 194lurgav hon tillsammans med Ellen Hanman Svensk-dansk
ordbok, en bok som ju i dag 2009 är högaktuell med tanke på Öresundsregionen
och alla danskar som flyttat till Skåne de senaste åren. Fil. dr. Pelle Holm har talat
om "Bevingade ord och deras ursprung". Månen Werner och TV-producenten Bengt
Roslund har hållit föredrag på klubben. 1915 visade Märta Måås-Fjettersrröm sina
mattor. Hon gjorde senare den vackra mattan, som skänktes till vår kung Carl XVI
Gustaf på hans 50-årsdag.
Operasångerskan Anna Tibell sjöng första gången på klubben 1929. Sten Broman
har underhållit med fiolmusik. 1925 var det en stor musikalisk begivenhet, en
Griegafton, där Nina Grieg medverkade och spelade sin makes verk. Gunilla von
Bahr, dåvarande direktör för Malmö symfoniorkester, har berättat om sitt arbete. I:ars
Walldov har bjudit på härlig musik och berättat om bl.a. "Operadivans utveckling
och förändring från 1900-talets början till idag". Författarinnan Jenny Berthelius
har bjudit på Elvis Presley, och musikvetare Paul Christian Sjöberg har talat om
"Sibeliusrreklang i Malmö".
Direktör Åke Arenhill gladde oss med ett roande kåseri och TV-producenten
Bertil Svensson har berättat om "Så minns jag Sten Broman". Professor Bodil Jönsson
talade kring temat "Tid - det enda vi har". Konstnären Ernst Nordlind har hållit
föredrag. Lennart "Silvertärnan" Blomquist berättade om "Parkernas faglar". Nämnas
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kan också skådespelerskan Emy Storms härliga poesiläsning och teaterminnen. Om
teaterminnen berättade även professor emeritus Kjell-Åke Modeer.
Från massmedia kom producent Marianne Söderberg, chefredaktör Peter Melin,
journalist Lena Rainer och radioveteranen Carl-Erik Carlberg. Redaktör Lars Braw
berättade om "Läkarbanken" och dess arbete i Afrika.
Stadsantikvarie Anders Reisnert har berättat för oss om "Pest, kolera, hygien och
miljö under 500 år i Malmö''. Direktör LeifMazetti-Nissen om "Chokladens historia''
och docent Nils Stormby om "Choklad i nöd och lust''. Professor Dick Harrison
om "Slaveri - svenska slavar och slavhandel genom tiderna". Slutligen i mängden av
föreläsare kan nämnas El Glo bo, alias Ulf Mörling, som talade över ämnet "Illusionist
- Mentalist - Journalist", och direktör Tony Rhodin, som berättade om Brazil Jack
och cirkusfamiljen Rhodin i föredraget"Samlon-samlom-salabamlom''.
En av våra föreläsare, Åke Stolt, berättar 2008 i en tidningsartikel i Sydsvenskan,
efter sitt besök på klubben, att Brita Carlstoft hade inbjudit till litterär salong. Han
skriver att över 50 damer hade "blåst samman" en kväll när snön kom på tvären och
han säger: "Det pulserar ett liv, det sker spännande möten, det spirar nyfikenhet och
vetgirighet i ett omfång som man inte tror ... Jag är en lycklig själ, som fatt vara en
del av det där. "
Vi kan endast hoppas att kommande generationer kommer att kunna se tillbaka

Fig. 4. ju/marknad på Skogshill. - Foto: Sven Erlandsson.
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på samma spännande föreläsningar, social samvaro och gemensamt utbyte av tankar
och ideer kring litteraturen och icke minst med en bevarad litteratur i bokform.
Förutom klubbens årliga vår- och julfest har klubben varje år haft en vår- och
höstutflykt. Tiderna har förändrats, almanacken är fulltecknad för de flesta i december
månad med alla fester och förberedelser inför jul och nyår. Julfirandet, som tidigare
har omfattat 2 dagar med julmarknad en eftermiddag, där medlemmarna har bidragit
med handarbeten, hembak m .m. och julfest med luciatåg och julmat en annan, har
för första gången i år slagits samman till en dag i december.
Klubbens existens är för många tyvärr ganska okänd men det tänker vi råda bot
på genom att inom kort öppna en egen hemsida för att därigenom nå ut till nya
blivande medlemmar. M ånga av klubbens medlemmar har varit trogna medlemmar
i decennier. Därför är medelåldern i klubben just nu ganska hög. Men att betrakta
MKKL som en klubb för enbart pensionärer är helt fel. Klubben är öppen för alla
kvinnor med litterärt intresse oavsett ålder och nationalitet.
De två sista verserna i sången till 100-årsjubileet får uttrycka vårt hopp om att
MKKL fortsatt ska kunna vara en träffpunkt, där medlemmarna kan mötas med
glädje och arbeta för att klubben ska kunna leva vidare och därigenom fortsatt
komma att främja läslusten hos kommande generationer i Malmö Kvinnliga Klubb
& Läsesällskap.
Själva hjärtat i klubben - vårt bibliotek är en källa till tårar och skratt.
Det att läsa en bok är ju allvar och lek;
det kan ra dig att vaka en natt.
Både kärlek och mord kanske tröstande ord har vi dryftat energiskt i grupp vid vårt bord.
Själva hjärtat i klubben - vårt bibliotek är en källa till tårar och skratt.
Det är minnenas kväll,
här i MKKL,
nu i hågkomstens fotspår vi går.
Både oro och strid,
har vi sett i vår tid,
men blott glädjen vi upplevt består.
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Det är ljuvligt att minnas de tider som B.yrt;
alla vänner vi vunnit och mist.
Och med kraft från det gamla, skall vi möta nytt,
ty en framtid är vår, det är visst.
D et är mycket vi vill!
På vårt kära Skogshill,
skall vi växa och mogna i hundra år till.
Höj nu glaset Väninna, utbringa en skål!
Du skall leva, vårt MKKL!

Sångtext: Claes Krogsgaard Ericsson

Fig. 5. ALdreboendet SkogshiLL på MarietorpsaLLe 28 G där MKKL har sin klubbhörna. - Foto:
Sven Erlandsson.
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Art1stn,amn: Ahlgren
Stig Ahlgren i Malmö 1917- 46
AV ARNE ] ÄRTELIUS

Stig Ahlgren - eller Stig Johan Axel Blommen Ahlgren, som hans fullständiga
namn var - ansågs länge vara på samma gång Sveriges klokaste - "en svensk Voltaire" - giftigaste - "kvickhetens konung" - vassaste - "satans pennfäktare" - och
elakaste penna - av författaren Sven Stolpe i Aftonbladet en gång kallad "Hin håles
späckhuggare" - gick ur tiden den 19 maj 1996. Jordfästningen skedde i närvaro av

Pig. 1. Stig Ahlgren i ett "snäll/elakt"porträtt i Aftonbladet den 6 september
1948.

ett fåtal nära vänner från hans sista tid då han var bosatt i Ösmo i närheten av Nynäshamn, långtifrån tidigare adresser som Ö stermalm och Djurgården i Stockholms
innerstad. Från hans förlag Bonnier hördes inget i samband med jordfästningen, inte
heller från Svenska Dagbladet eller någon av de många tidningar han arbetat på och
skrivit för genom åren. "Vad han dog av?" frågade vännen Lars Ulvenstam Ahlgrens
hemhjälp Evy Alderstrand i samband med begravningen. "Inte någonting egentligen.
Livet bara rann ur honom efter Birgits bortgång, till kropp och själ."
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Den Birgit som åsyftas är skådespelaren och författaren BirgitTengroth. Hon gick
bort 1983. Hon och Stig var gifta 1944-50. Under några år var hon försvunnen
från honom, men när hon kom tillbaka igen tog Stig emot och sedermera hand om
henne. Mot slutet av Birgit Tengroths liv, hon var då svårt cancersjuk, vårdade Stig
henne på heltid. Nu delar de - tillsammans med Stig Ahlgrens far Ernst - grav 816,
som ligger alldeles intill Estoniamonumentet, på Galärkyrkogården på Djurgården
i Stockholm.
Stig Ahlgren slutade helt att skriva några veckor efter Birgit Tengroths död. D å
hade han, som sitt sista längre uppdrag, hunnit med över 2 000 radiorecensioner
till Svenska Dagbladet. Några år tidigare, i maj 1981 , slutade Ahlgren att skriva for
Vecko-Journalen. D är hade han medarbetar sedan 1946, men när han ansåg sig
refuserad av chefredaktören Birgitta Dahl tog han sin Mats ur skolan med orden:
"Jag har aldrig blivit censurerad och vägrar att bli det. Jag slutar med omedelbar
verkan." Refuserad hade han blivit tidigare, flera gånger, men nu var han för gammal
och erfaren för att acceptera det.
Stig Johan Axel Blommen Ahlgren föddes Blommen den 23 januari 1910 i
Karlskrona. Sex veckor senare dog först hans pappa Johan Axel och en vecka därefter hans mamma Signe Louise. De dör båda i tyfus. "Mitt eget dop någon gång
i februari 1910 ägde sannolikt rum under blygsammare former. Det var bråttom.
Föräldrarna hann nätt och jämnt ge mig namnen Stig Johan Axel innan de dog i
paratyfus." I november 1910 flyttades Stig till Kristianstad for att bo hos sin morbror, hovrättsnotarien Ernst Henrik Ahlgren och dennes hustru Annie. Stig hade en
syster, G ull, född 1908. I november 1910 flyttades hon till en släkting i Stockholm
for adoption. "När jag fick en morbror till pappa fick hon en faster till mamma."
I vuxen ålder återsågs enligt Stig Ahlgren syskonen några gånger, men de umgicks
aldrig återkommande.
I något som skulle kunna liknas vid memoarer - av Stig Ahlgren själv kallat
"komisk självbiografi" och publicerat i Vecko-Journalen under Ahlgrens sextionde
levnadsår 1979 - ger Ahlgren ett antal minnesbilder från sina tidiga levnadsår. Där
får vi veta sådant som att Ahlgren som gosse "var en baddare i att tälja barkbåtar'',
att han vid fem års ålder skrev en dikt "i vilket det nostalgiska inslaget inte utesluter
en nykter positionsbestämning: Se, underpalmers skugga,/där vilar lille Stig,/där vilar
han och plugga/med aporna och sig!', att "mitt första möte med döden i dess äckliga
gestalt var när jag som sjuåring bevittnade hur en gammal m an, som dränkt sig,
drogs upp ur kanalen i Malmö" och att han, julen 1915, som firades i Stockholm,
"satt på någon släktings salongsmatta i ett hav av julklappar" - totalt 53 stycken
enligt uppgift - och att dessa var så rikligt förekommande "kom sig av att jag ännu
fem år efter mitt omhändertagande av fosterforäldrarna omgavs med ett sentimentalt
skimmer av föräldralöst barn". Till den adopterade Stig Ahlgren får vi anledning att
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Fig. 2. GustafAdolftpalatset: hörnet av Amiralsgatan och Föreningsgatan. FamiljenAhlgren bodde
fjra trappor upp .från där den forsta spårvagnen står. - Foto: Malmö stadsarkiv.

återkomma längre fram. Här kan vi bara notera att han 55 år postJestum fortfarande
ältar sitt, låt oss kalla det, utanförskap.
191 7, när Stig är sju år, flyttar familjen till Malmö med adress hörnet av Amiralsgatan 16/Föreningsgatan 28, det så kallade Gustaf Adolfspalatset. Anledningen
till flytten är att Stigs styvfar, hovättssekreterare, får anställning vid hovrätten i
Malmö. I juli 1919 blir Stig Johan Axel adopterad av paret Ahlgren och han får
namnet Blommen Ahlgren. 1919 börjar Stig vid Latinskolan och nio år senare tar
han studentexamen på latinlinjen. Efter studentexamen börjar Stig studera i Lund
och där tar han en fil.lic.-examen i litteraturhistoria 1935 med en avhandling med
titeln Dagboksproblemet hos Montaigne. Året därpå får han en diktsamling refuserad
av Bonniers förlag.
Stig börjar en bit in på 1930-talet att skriva för tidningar som BLM, Clarte,
Nya Dagligt Allehanda, Arbetet, Sydsvenska Dagbladet, Dagens Nyheter, SocialDemokraten och Arbetet. 1938 bokdebuterar han med artikelsamlingen Orfeus
i folkhemmet. Samma år blir Ahlgren kulturredaktör på tidningen Arbetet. Två år
senare utger han både Krusenstjernastudier och Veckopressen och folket. Sin värnplikt
gjorde han 1930 vid I 6 (Norra Skånska Infanteriregementet) i Kristianstad och tio
år senare gjorde vpl. 638 Ahlgren beredskapstjänst vid I 7 (Södra Skånska Infanteriregementet) i Ystad. Enligt Gustaf von Platen, som gjorde beredskapstjänst
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samtidigt med Ahlgren, var det i samband med det "första gången han tvangs ut ur
elfenbenstornet" (Min vän Stig Ah/gren, 1997) .
Stig Ahlgren var kulturredaktör i Arbetet 1938-42. 1942 flyttar Stig till Stockholm för tjänsten som kulturredaktör på den nystartade Aftontidningen (AT). Han
utkommer 1944 med boken Obehagliga stycken och två år senare med Det kritiska
uppdraget. Ahlgren får mycket kritik då han 1946 "byter sida" genom att bli chef
för Bonniers Vecko-Journalen.
Då jag i den här uppsatsen vill begränsa mig till Stig Ahlgrens tid i Malmö skulle
jag kunna stanna vid hans definitiva flyttning till Stockholm 1942, m en eftersom de
båda böcker han där utkommer med delvis innehåller bidrag från hans Malmötid
motiverar det att ta med dem här. Det gör även det förhållandet att han vid AT
fortsatte på samma linje som han drev som kulturredaktör på Arbetet för att därefter
inleda en alternativ karriär med vidhängande livsstil efter sitt "avhopp" för att bli
chefredaktör för Bonnierorganet Vecko-Journalen.
Tillåt ett scoop i sammanhanget redan så här inledningsvis. Det var nämligen på
det viset, vilket framgår av Ahlgrens korrespondens med Bonniers, att han redan
i februari 1944 av förlaget erbjöds redaktörskapet för vad som i brevet kallas för
"Stockholmaren". Exakt vad det projektet gick ut på framgår inte och Ahlgren är
snar att meddela Bonniers att hans kontrakt med den dåvarande arbetsgivaren Afton-Tidningen - innehöll en klausul att han vid sidan om inte fick åta sig andra
uppdrag utan styrelsens medgivande. Något sådant fick han inte. "Icke utan sorg i
hjärtat låter jag därför budet gå vidare." Sorgen var ömsesidig. Kaj Bonnier svarade:
"Jag tror iden är riktig och jag tror att Du skulle ha varit den rätte mannen att genomföra den, men vi får väl försöka få tag på någon annan."
Vad jag i det följande vill koncentrera mig på att presentera och diskutera är Stig
Ahlgrens bildningsgång, hans arbete som litteraturforskare, litteraturkritiker, publicist
och utvecklingen av hans språk för att avsluta med att försöka säga något om personen
Stig Ahlgren - "känd om också inte älskad under artistnamnet Ahlgren" - som vid
fem års ålder bestämde sig fö r att bli artist.

Bildningsgången
Höstterminen 1919 började Stig Ahlgren första klass vid Latinskolan - eller, som den
hette då, Malmö högre allmänna läroverk för gossar - i Malmö. Inskrivningsavgiften
var 10 kronor och med sig vid inskrivningen hade Stig ett intyg från kyrkoherden
i Sankt Pauli församling där det "för inskrifning vid härrörande högre läroverk" intygades att: "Stig Johan Axel Blommen Ahlgren, adoptivson till hovrättssekreterare
Ernst Henrik Ahlgren o h.h. Armie Westman är född 23/1 1910 i Karlskrona, är
vaccinerad, är välartad samt är skrifven här å kv. Jasminen IV fol. 98."
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Fig. 3. Spårvagn nr 5 i höjd med Latinskolan vid Amiralsgatan med två skolpojkar. - Foto:
Den Bilden.

Till Latinskolan kom den då 9-årige Stig från att tidigare ha "åtnjutit enskild
undervisning". Var denna åtnjutits framgår inte av Latinskolans kataloger. Enligt
en publicerad minnesbild av Stig Ahlgren själv var det i alla fall i närheten av hemmet och i doftrika kvarter: "På hemvägen från min första dag i skolan passerades
Mazettis chokladfabrik vid Bergsgatan i Malmö som omgavs med en kompakt lukt
av mjuk nougat."
Latinskolan låg bara några hundra meter norrut på Amiralsgatan från Stigs hem
i det som kallades Gustaf-Adolfspalatset på nummer 16 på samma gata (huset
ligger i hörnan av två gator och Stig gick in på Föreningsgatan 28) . I Latinskolan
gick Ahlgren i klasserna 1- 5 för att därefter gå på gymnasiets latinlinje i klasserna
L 1- L IV. Sin studentexamen tog Ahlgren vårterminen 1928. Hans vitsord - den
då gällande berygsskolan var i fallande grad: A, a, AB, Ba och B - vid de skriftliga
srudentexamensproven var a i modersmålet på en uppsats om "Karolinerna i hävd
och dikt", Ba i latin och B i tyska och i matematik. Vid den muntliga prövningen
hade han A i modersmålet och a i kristendom, engelska, franska och historia. H ans
vitsord i både flit och uppförande var A. Stig Ahlgren lämnade Latinskolan 24 maj
1928. Som "uppgift om blivande verksamhet" står, som det verkar, med bestämda
ord och utan tvekan, i skolans matrikel: Lunds universitet.
Om sin skolgång har Stig Ahlgren bland annat skrivit - i hela 13 delar i lika många
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nummer av Vecko-Journalen hösten 1979 tecknade han en ovan nämnd "komisk
självbiografi" - att "det tog vid pass en kvart efter inskrivningen till första klass och
det ropades 'Blomman' efter mig på latinläroverkets skolgård i Malmö; jag bestämde
mig då för Ahlgren, ett färglöst namn, men i varje fall inte komiskt", vidare att" gossen
Blommert-Ahlgren var inget skolljus" och att han var en "sedlig och relativt välartad
yngling utan dragning till spel och dobbel eller häftigt uteliv". Det sagda låter sig
avläsas av Ahlgrens betyg i Latinskolan. De var under hela hans skolgång tämligen
slätstrukna. Inget ämne var underkänt, inget med över AB i betyg. Hans klasslärare
fram till gymnasiet hade genomgående en fil.mag. och hans klasslärare i gymnasiet
var båda -A.V Bladin och C. Thelander - disputerade.
Stig Ahlgren blev enligt studentmatrikeln inskriven vid Lunds universitet 1 september 1928. Som hans födelseort står Karlskrona - han kunde i och för sig ha valt
Kristianstad eftersom han inte var året fyllda när han flyttade(s) dit - och han blev
därför inskriven vid Blekinge nation. Det skulle sedan dröja till 7 december innan
han blev inskriven vid filosofiska fakulteten. Det hindrade inte att han direkt efter
inskrivningen började sina studier i Lund. Enligt examensjournalerna fick han 17
december 1928 med beröm godkänt i religionshistoria, 21 maj 1929 fick han betyget icke utan beröm godkänt i teoretisk filosofi, 22 oktober samma år betyget med
beröm godkänt i teoretisk filosofi och drygt en månad senare, 26 november, med
beröm godkänt i praktisk filosofi. Det gjorde att han, halvtannat år efter att h an
blivit inskriven vid universitetet, kunde ta ut sin kandidatexamen strax före jul- 14
december - 1929.
Stig Ahlgrens universitetsstudier var emellertid inte slut med det. Vad han så här
långt (och snabbt!) hade åstadkommit var säkert bra för att kunna öppna en del
dörrar i olika sammanhang, men det var varken religionshistoriker eller filosof han
skulle bli. Hans håg låg i stället till litteraturen - både som författare, vilket vi ska
se prov på nedan, och, inte minst, som litteraturkritiker. Ett tidigt steg i den senare
riktningen tog han genom att i mars 1933 tillskriva översättningsavdelningen vid
Albert Bonniers förlag. Ahlgren titulerar sig i brevet fil.kand. och han "tillåter sig
att göra ett förslag", nämligen att förlaget borde översätta och ge ut Benjamin Constants (1 767-1830) roman Adolphe (1816; Ahlgren anger utgivningsåret till 1806).
Ahlgren ville själv översätta romanen samt förse den med en "förklarande essay".
Denna ville han ägna trettio sidor "utan att därför behöva avskräcka en större publik".
Som referens på sin kompetens lämnade Ahlgren sin lärare, docent Olle Holmberg
"som även uppmuntrat mig i min avsikt". Ahlgren kommer i sitt brev även med
ett ekonomiskt förslag: "Jag hade tänkt mig ett honorar på ungefär 500 kr." Det
nämns här dels för att visa att det inte var någon blyg viol som tog denna sin första
kontakt m ed det stora förlaget, dels för att Ahlgrens inte helt problemfria relation
till pengar lire längre fram i den här framställningen kommer att ett alldeles eget

ra
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avsnitt. Svar på sin förfrågan får Ahlgren med vändande post. Där sägs helt kort av
signaturen K.B. att "jag icke anser mig kunna reflektera å Edert förslag".
I april 1932 fick Stig Ahlgren betyget berömlig i litteraturhistoria med poetik av
ovan nämnde docent Olle Holmberg. Vad de studierna innehöll är inte känt, men
en liten aning kan vi få från det brev han 10 augusti 1931 från Mölle skrev till litteraturhistorikern Algot Werin. I det brevet talar han nämligen om manuskriptet till
en uppsats som han arbetade på. Med sitt brev skickar han de två sista kapitlen till sin
uppsats. Det ena av dem heter "Sinnlighet och kyskhet" och innehåller enligt brevet
en polemik mot litteraturforskaren John Landquist, det andra, betitlat "Fröding och
Shelley" är nu, skriver Ahlgren, "utvidgat till ungefär dubbla omfånget, då jag nu i
sommar hunnit läsa Shelley betydligt grundligare än i våras". Ahlgren räknar enligt
brevet med att vara tillbaka i Lund 20 augusti. "D et bör då gå på ett par dar att göra
undan det rent manuella arbetet. Sedan får vi se vad Edda säger! Efter det sista årets
artiklar att dömma (sic) kan dom ej ha alltför orimliga pretentioner."
Tre och ett halvt år efter betyget berömlig krönte Ahlgren sin akademiska karriär
med en filosofie licentiatexamen i litteraturhistoria med poetik. Han hade enligt
filosofiska fakultetens betygsböcker och examensprotokoll då författat en avhandling
med titeln Dagboksproblemet hos Montaigne och den 6 december avlade han tentamen
i litteraturhistoria med poetik. Han fick betyget berömlig av professor Albert Nilsson
och en vecka senare - 14 december 1935 - blev hans examensansökan av fakulteten
prövad och godkänd. Den uppgiften vidarebefordrades av Sydsvenska Dagbladet,
som skrev att fil. lie-examen avlagts av en viss Stig Slemmert-Ahlgren. Det kommenterar Ahlgren i andra delen av sin komiska självbiografi så här: "Slemmert - det
var inte snällt av Snällposten. "
Trots febrilt sökande av undertecknad och av andra har det inte varit möjligt att
återfinna StigAhlgrens licentiatavhandling. D en mångfaldigades på sin tid förmodligen inte i så många exemplar och då det på 1930-talet inte var kutym att i institutionens eller universitetets arkiv spara avhandlingar - det är fler avhandlingar än
Ahlgrens från den här tiden som förkommit - finns den i dag inte att uppbringa.

Poeten
Som framgick ovan h ade Stig Ahlgren ingen framgång med sitt första försök att bli
publicerad av Bonniers. Hans nästa försök kom i juli samma år (1933). Då var det
till Bonniers Litterära Magasin (BLM) som han hörde av sig. D enna gång gällde
det "en recension som i viss mån kan betraktas som en essä". Även den här gången
visar Ahlgren att han har en egen vilja i sammanhanget genom att skriva: "Jag kunde
böja mig för smärre ändringar i enlighet med Edra önskemål." D et behövde han
emellertid inte göra. Även denna gång får han ett nej med posten.
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Men skam den som ger sig. Ett år senare, i september 1934, återkom Ahlgren till
BLM och dess dåvarande redaktör, den sedermera legendariske Georg Svensson. Av
det brevet framgår att Ahlgren börjat medarbeta i Sydsvenskan med att skriva om
svensk litteratur, om än, som han skriver, "med en ganska obetydlig del". Vad han
den här gången skulle vilja medarbeta med i BLM är något om Andre Gide, Leon
Bopps eller Stendahl. "När nu sista delen av Stendahls dagböcker utkommit kunde
det ge stoff åt en uppsats med allmännare syftning: Dagboken som genre och den
speciella estetik som levereras av författares lehr- och wanderjahre." Det senare förslaget ligger som synes i linje med titeln på Ahlgrens avhandling. Brevet ska också
gärna läsas som att han inte drog sig for att behandla större ämnen.
Den här gången blev det napp. Förvisso lät svaret vänta på sig en hel månad,
men då fick Ahlgren veta av Georg Svensson att "jag mottager gärna någon eller
några artiklar till påseende och hoppas kunna införa dem". Det skulle dröja ända till
1938 innan Ahlgren fick in sin första artikel i BLM. Det var en studie över Hjalmar
Bergmans diktning, men innan vi tittar lite närmare på den ska vi ägna oss åt Stig
Ahlgrens försök att bli publicerad som poet.
Det var våren 1935 som Stig Ahlgren till Georg Svensson insände två dikter med
förfrågan om han skulle vilja publicera dem i BLM. "De utgöra ett utdrag ur en
diktsamling, på vilken jag arbetat sedan flera år och som ännu inte är riktigt färdig."
Det är svårt att inte se den 25-årige Stig Ahlgren framför sig. Exakt hur många år han
arbetat med sina dikter framgår inte, men han har uppenbarligen både svettats och
blött med dem. Om någon annan fatt läsa dem är inte bekant - von Platen nämner i sin vänbok att han läst privat korrespondens mellan Ahlgren och en fru Maja
Engberg, nära vän till hans mor, och Stigs "biktmoder", enligt von Platen, där en
del dikter finns att läsa - men oavsett vilket kostade nog på en hel del att öppet våga
sända iväg dem till det stora förlaget. Redan dagen efter att brevet öppnats av Georg
Svensson gör denne en blyertsanteckning på brevet: "Krångliga Svaga Nej". Först i
början av augusti - snacka om att låta poeten in spe våndas! - får Ahlgren ett svar
från förlaget. Ja, han far till och med ett svar från bokförläggaren själv, Tor Bonnier.
Att denne brydde sig i ärendet far väl ses som ett gott betyg for Stig Ahlgren, men
mer blev det inte. Vad Tor Bonnier haft att ta ställning till var en hel diktsamling av
Ahlgrens hand med titeln Dandy 1935: "Så långt vi förstå är samlingen präglad av
en elegant - ibland kanske rent av spirituell- obegriplighet och vi kunna icke skilja
på vad som är dikt eller bara obegripligt." Det var ord och inga visor, men, och det
förklarar kanske varför bokförläggaren själv lade sig i ärendet, Tor Bonnier tillsammans med Georg Svensson föreslår att Ahlgren omarbetar sina dikter "och att Ni i
nästa manuskript tänker även något på läsaren". Slutklämmen på brevet, dikterat i
telefonen av bokförläggaren, verkade kanske ännu mer uppiggande på poetämnet:
"Det vore oss ett Stort nöje att fa läsa ännu ett nytt manuskript av Eder, då vi icke
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tvekat om att uppskatta Er litterära talang."
I januari 1936 är Stig Ahlgren tillbaka igen med ett nytt brev till Georg Svensson.
Han titi:tlerar sig nu fil.lie. och inleder sitt brev med att se tillbaka på sin reaktion
på brevet från Tor Bonnier i augusti: "Ni avvisade min diktsamling i ordalag som
jag var bitter över något dygn eller så, men senare har funnit vara värdefulla och
riktiga." Ahlgren tillstår att det i hans översända dikter "fanns mycket vilset och föga
genomarbetat". Men skam den som ger sig, heter det ju. Nu skickar Ahlgren ett urval
dikter samlade under titeln "Sol över Lund (klockan noll)", som han "underkastat
eftertänksam omarbetning" och han ger förlaget fria händer att välja och vraka bland
dem. Förlaget väljer ut fem dikter och betalar 60 kronor för dem. Stig Ahlgrens reaktion på det beskedet låter inte vänta på sig: "Att dikterna skola publiceras bereder
mig som det är vanligt i sådana fall större personlig tillfredsställelse än vad dikternas
värde kanske motiverar."
I BLM nummer två och nummer fem 1936 finns under rubriken "ny lyrik" en
plus fem dikter av Stig Ahlgren publicerade. Att döma av ett uttalande från Ahlgren
att han har "en stor lyrisk produktion till sitt förfogande" och eftersom de sex publicerade dikterna inte var utvalda av honom själv gör att det svårt att säga något om
vad de representerar i hela hans poetiska produktion. Ska något gemensamt tema
anges för dem är det kärlek, sviken kärlek, omöjlig kärlek och en allmän uppgivenhet.
Denna verkar vara poetens, men kan också vara uttryck för en generell uppfattning
om mänskliga relationer. Dikten "Telegram" far här representera de ta dikter som
finns kvar av Ahlgrens hand.

Telegram
Telegrammet löd:
"Har du reda på att jag är död,
låset bräckt och alla mina tankar
lösare än löss och möss och fan?
Tomhänt någon bland planeter vankar
i rolös karantän.
Vad gör du på jorden som är blå
och som knappast syns på mina stråk:
är din make god och comme il Jaut
eller lagdfor bråk;
(når min röst din utomhusantenn?)
säg, älskar du andra män . .. "
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Totalt sex publicerade dikter gör ingen hel samling, men det måste ändå av den
då 26-årige Stig Ahlgren ha setts som ett fall framåt och som ett möjligt löfte om
att det skulle kunna bli mer. I mars 1936 meddelar han förlaget: "Min diktsamling
börjar ta fast form. Kan jag låta höra av mig framåt våren?" I maj samma år skriver
han: "Under förutsättning att mina dikter kommer att accepteras vill jag gärna få ut
dem under förhösten. Kan jag ytterligare få maj och juni på mig for överarbetningar?"
Under sommaren 1936 försöker Ahlgren att få till stånd personliga möten i Stockholm med såväl Georg Svensson som Tor Bonnier. Han hade då lämnat manus till en
diktsamling och uttrycker en förhoppning om att antingen få en förhandsnotis om
sin samling eller att öga mot öga kunna få diskutera en eller annan punkt i dem.
Den 3 september får Ahlgren ett svar från Tor Bonnier. Det är negativt. Förvisso
har Ahlgrens samling "i hög grad intresserat oss som ett intelligent och ofta lustigt
tidsdokument, som även innehåller många formella poänger", men "samlingen är
ej stark nog for att Ni därmed skulle kunna göra en verkligt lyckad debut". För vem
skulle det skulle bli en lyckad debut: för debutanten eller förlaget? "Vi säga detta
i synnerhet som vi äro övertygade om att Ni så småningom skall göra bättre saker
och finna Eder fram till en allvarligare och även konstnärligt mera lödig form."
Tröst for tigerhjärta, eller? Det verkade trots allt inte bättre än att förlaget trodde på
Ahlgren som poet. Det var säkert många som stod i kö samtidigt med honom och
for förlaget fanns det ingen anledning att komma med utfästelser i onödan. "Om
Ni har tålamod att vänta, skola vi gärna när helst Ni önskar det, ta en ny samling
under övervägande."
Efter en del ytterligare korrespondens i ärendet diktsamling - bland annat får
Ahlgren åter veta att Bonniers är "synnerligen intresserade av Eder produktion" - så
inträder en slutpunkt på Ahlgrens poetiska bana i oktober 1937. Georg Svensson
skriver då: "Jag har nu på nytt läst igenom Edra dikter. Jag finner dem dock litet
tillkrånglade och medvetna och ber Er återtaga dem." Förvisso säger han lite senare
i brevet att Ahlgren lite längre fram i tiden kanske kan komma att ha några dikter
"att erbjuda mig for urval". Så förefaller inte ha blivit fallet.
Innan vi här lämnar Ahlgrens poetiska ådra åt sitt öde kan det finnas anledning
att gå tillbaka till ett brev som han skrev till Bonniers i början av september 1936. I
det brevet ber han på sina bara knän att förlaget ska tala om för honom hur han ska
skriva for att bli publicerad. "Skall jag fonsätta att skriva är det inte min mening att
rimma små noveller men att försöka göra något av just den cykliska form som ni
lämnat utan avseende. Skall man skriva om den intellektuelles nödläge (min cit.) kan
det ske på detta sätt med novellistiska och dramatiska inslag." Bonniers blev Ahlgren
svaret skyldig. Vad han framöver av poesi skrev for byrålådan får vi inte veta. Vad vi
däremot, om än indirekt får veta, är hur Ahlgren, två år efter att ha blivit slutgiltigt
refuserad som poet, såg på sina poetiska försök. Det gör han i ett synopsis till en
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bok ("Blind i Lund") som han då försökte intressera Bonniers för. Ahlgren skriver
där om sig själv i tredje person: "Förf. fuskade med mindre lyckligt resultat i det
svåra lyriska yrket för några år sedan. Det gör emellertid att han har ett stort lyriskt
material till sitt förfogande som han kan diskutera med personlig kännedom om
dikternas struktur och tillkomsthistoria. Grundtonen blir givetvis ironisk eftersom
det är en klåpares försök som diskuteras, men de är symtomatiska och speglar av
tidens lyriska strömningar."
När det gällde Bonniers och BLM blev det fortsättningsvis framför allt litteraturanalyser och debattinlägg från Ahlgrens penna. Den poesi han ville blotta sin person
med var det ingen som efterfrågade.

Litteraturhistorikern
Som nämndes ovan blev Stig Ahlgrens första medverkan i BLM en essä om Hjalmar
Gullberg. Det var i januarinumret 1938 av tidskriften som Ahlgren skrev en uppsats
om Gull bergs stil och diktning, "Teknik och poesi". Ahlgren skrev ytterligare en essä
om Gullberg. Den publicerades ursprungligen i BLM 1941 och bar titeln "Beredskapstanken hos Hjalmar Gullberg". Det var samtidigt hans sista bidrag i BLM.
Ahlgren och Gullberg skulle kunna förtjäna ett eget kapitel. I en uppsats betitlad
" ... bilder fastsydda i vårt blod ... : Om Stig Ahlgren och Hjalmar Gullberg" utgiven
i nummer 2 av Hjalmar Gullberg-sällskapets skrifter skriver Hans Erik Ströander:
"Hjalmar Gull berg tycks ständigt ha varit närvarande i Stig Ahlgrens tankevärld." In
i den kan Gullberg ha kommit genom att både ha gått i samma skola som Ahlgren
och även ha varit verksam som extralärare i Latinskolan (att Gullberg också var
adopterad kan även det ha spelat en roll). Ströander citerar Ahlgren: "Jag hade aldrig
skalden till skolmästare men minns att det gick ganska livligt till på hans lektioner.
Säkert tävlade den unge studenten med Örstedt i mildhet och överseende. I varje
fall hördes jublet tvärsöver korridoren där mina kamrater och jag avundades den
andra klassen, som hade den lundensiske glädjespridaren i katedern." Så långt om
läraren Gullberg i Ahlgrens reminiscenser. När det gäller poeten G ullberg blev hans
tredje diktsamling Andliga övningar (1932) för Ahlgren (citerat efter Ströander) inte
"en handbok i mystik utan mer som ett lyriskt rusningsmedel och en introduktion
i modernitet, ett nytt sätt att arbeta med stilbrytningar, att tala alldeles naturligt
om höga ting".
Som sig förstår gjorde Ahlgren själv vad han kunde som poet av detta lyriska
rusningsmedel och, som han skrev i ett annat sammanhang, "den gullbergska ordmusiken", men Ahlgrens tonträffning blev inte tillräckligt bra för att övertyga någon
förläggare. I stället använde Ahlgren sin litteraturvetenskapliga förmåga för de båda
uppsatser om Gullberg som han skrev. Han var också den som senare i livet - vi gör
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ett snabbt hopp utanför den här uppsatsens tidsram för att landa 1973 - tog Gullberg
i ett djupt känt försvar när OlofLagercrantz i två artiklar i Dagens Nyheter försökte
beröva Gullberg både ära och berömmelse.
Om Ahlgren någon gång personligen träffade Gullberg är inte känt. Trots sin
rusning och sitt beröm av Gullberg kunde Ahlgren i sin andra BLM-artikel om
poeten två år efter andra världskrigets utbrott inte låta bli att "tvätta av skalden
den nya beredskapsmasken och visa hans verkliga ansikte". Den "tvättningen" klarar sig Gullberg ganska bra ur, men redaktören på BLM var ändå lite oroad över
Gullbergs reaktion inför publiceringen av Ahlgrens artikel. I ett brev gav Ahlgren
ELM-redaktören följande råd: "Vad Gullbergs reaktion beträffar: varför inte ringa
och fråga honom? Känner han, som Ni säger, så får mitt opusculum ligga till sig."
Det blev inte nödvändigt.
Som framgick ovan skrev Ahlgren sin licentiatavhandling om fransmannen
Montaigne (1533-92). Det visar att han både kunde franska och var väl bevandrad
i fransk litteratur. Det är därför helt följdriktigt att han två år efter sin avhandling i
Studentföreningen Verdandis småskrifter utkommer med en studie av Andre Gide:
Diktaren och tidsproblemen (1937) och senare samma år med en studie över Roger
Martin Du Gard (1937). Båda böckerna är än idag en fröjd attläsa. Det är en kännare,
un connaiseur, som tar sig an först nobelpristagaren Gide (1869-195 1) och därefter
med samma goda humör likaledes nobelprisvinnande Martin du Gard (1881-1958).
Båda häftena - vardera omfattande cirka 70 sidor - är skrivna med en esprit och en
lätthet i språket att man tämligen omgående dras in i texten. Valet av författare var
ingen tillfällighet. Både Martin du Gard och Gide lyckades i sina böcker verkligen
spegla det samhälle de levde i. Med sin samhällskritiska metod att analysera böckerna
var Ahlgren med om att införa något nytt i svensk litteraturanalys. Kritikern och
författaren Birger Christofferson har i sin bok Svenska litteraturkritiker (1962) följande positiva ord att komma med om Ahlgrens bokdebut: "Stig Ahlgrens kritik ter
sig ofta i jämförelse med den samtida borgerliga överraskande konkret, sakinriktad,
fylld av praktiska frågor och svar, en kritik som kan kännas hälsosamt stämningsfri
och oromantisk, präglad av författarens sarkasm, ironi och sociala inriktning." Ett
nytt svenskt litteraturhistorikertemperament - vid sidan av samtida som Arnold
Ljungdahl, Victor Svanberg och Erik Blomberg - hade visat upp sig.
Ahlgren erbjöd sig flera gånger under 1930-talet att skriva om än den ene, än den
andre av franska författare för BLM. Dit hörde Stendahl, Andre Gide, Jules Romain,
Roger Martin Du Gard och Paul Valery. En uppsats om den sistnämnda får han
antagen 1936 och utlovas fö r den ett honorar på 100 kronor. Ett år senare ska Georg
Svensson enligt egen uppgift försöka bereda plats för den artikeln, men när denne
två år senare (!) "företar en utrensning bland de artiklar han har liggande", så får
Valery stryka på foten (detta trots att, som Ahlgren skriver i ett brev till Bonniers,
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han varit beredd att stryka "en del uppkäftigheter"). Georg Svensson avsäger sig alla
anspråk på artikeln och uttrycker en förhoppning att Ahlgren ska kunna placera
den någon annanstans.
Det var också vad Ahlgren gjorde. Redan 1935, således innan BLM ens erbjuds
en uppsats om Valery, hade Ahlgren publicerat en sådan om honom i tidskriften
Ord & Bild. Ahlgren återkom sedan vid flera tillfällen i den tidskriften. 1937 skriver
han om Eugene O 'Neills författarskap och samma år om Roger Martin Du Gard.
1938 är det de svenska författarnas tur att behandlas av Ahlgren i Ord & Bild. Först
ut är "De fem unga'' -Arthur Lundkvist, Gustav Sandgren, Harry Martinson, Erik
Asklund och Josef Kjellgren - och därefter är det Vilhelm Mobergs värld som presenteras. Moberg ska Ahlgren för övrigt återkomma till flera gånger genom åren.
1939 skriver Ahlgren i Ord & Bild om Agnes von Krusenstjerna i exilen. Samma
uppsats återfinns i hans på Bonniers utgivna Krusenstjernastudier (1940). I densamma
återfinns Ahlgrens i BLM 1940 publicerade uppsats "Agnes von Krusenstjerna och
Louis M . Alcott".
D et var i mars 1940 som Ahlgren till BLM skickade två Krusenstjernastudier till
påseende. Det var, utom den ovan nämnda och i BLM publicerade studien, också
en uppsats betitlad "Symbolskogen". "De skrevos i somras för att ingå i en bok men
så kom kriget emellan. Det är inte min avsikt att marodera på den avlidna av mig
högt värderade författarinnans aktualitet post mortem, men kanske N i hade tänkt
hylla henne i nästa nummer av BLM." Redan i samma månad fick Ahlgren klart
med publiceringen av den ena uppsatsen i BLM, den andra fick han i retur.
I början av september samma år var det för Ahlgren åter dags för Krusenstjerna. I
mellantiden hade han, produktiv som få, skrivit ett antal studier om Krusenstjerna
och skickat dem till Bonniers. "Vi har nu tagit del av Edra olika uppsatser om
Agnes von Krusenstjerna", skrev Tor Bonnier till Ahlgren den 5 september 1940,
"och äro beredda att ge ut dem som en liten bok." Ahlgren erbjöds 600 kronor för
en förstaupplaga om 2 000 exemplar och med det beloppet förklarade han sig nöjd.
Redan 13 september skickade Ahlgren ett utlovat inledande biografiskt avsnitt till
boken. "Vidare tar jag fram stämgaffeln för att få bokens grundton bestämd. Jag
tar ävenledes parti - parti för författarinnan mot hennes antagonister. Men utan
polemik och utan att nämna dessa senare vid namn. Det gagnar troligen syftet som
är att göra rättvisa åt vad hon skrivit efter 1930." Det är svårt att inte se Ahlgrens
undertryckta polemik som annat än en eftergift till hans lilla skärmytsling (se nedan)
tidigare under året med förlaget.
Den som tror att det räckte med det känner vare sig Bonniers, Stig Ahlgren eller, för
här kom ytterligare en kontrahent in i manusarbetet, David Sprengel (1880-1941),
Agnes von Krusenstjernas (1894-1940) äkta make sedan 1921 , inofficiell medförfattare till romansviten Systrarna von Pahlen (1930-35) och den som under den på
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sin tid mycket uppslitande Krusenstjernafejden med alla tänkbara medel - bland
annat gav han ut en försvarsskrift 1935- försvarade och beskyddade sin hustru. Det
var Bonniers som tog med David Sprengel i arbetet med Ahlgrens bok. Ahlgrens
reaktion på det låter så här i ett brev till Bonniers: "Jag tackar Er för älskvärdheten
att sända korr. till hr. Sprengel, som åtagit sig att kontrollera de faktiska uppgifterna
i skriften." I efterhand, om inte förr, hade Stig Ahlgren nog gärna sett att han ensam
fått stå för de faktiska uppgifterna i sin bok.
Det som till sist skulle bli en strid på kniven började i allsköns ro med att Ahlgren
ville ha ett ungdomsfotografi av Agnes von Krusenstjerna som omslagsbild till sin bok
eftersom "den här lilla skriftens öde i ganska hög grad beror på hur attraktivt omslag
och utstyrsel göras". Fotot hade tidigare varit publicerat i samband med Ahlgrens
Krusenstjernaartikel i Ord & Bild, men "då herr Sprengel ej lyckats finna originalet
till det av Ahlgren föreslagna porträttet för omslaget har vi idag från herr Sprengel
mottagit ett annat fotografi". Det porträtt som till slut kom att pryda bokomslaget
är ett foto av von Krusenstjerna taget på 1920-talet.
Efter ett antal korrektursvängar, vi är nu framme i november 1940, tyckte Ahlgren:
"Nu är boken alltså tryckfärdig." Han ville "bara'' göra en mindre ändring på en sida
"samt en kort men viktig strykning i hr. Sprengels tillägg på s. 195". När det var
gjort kunde Ahlgren godkänna korrekturet för tryckning. "Jag rycker att vi inte ska
fresta herr Sprengel till ytterligare tillägg, hur värdefulla dessa än äro, utan genast
sätta igång med tryckningen. Nya tillägg accepteras alltså inte av mig. Vad där nu
står, skall stå och är definitivt. " Understrykningen, gjord med blyerts, är Ahlgrens
egen. Stig Ahlgren mot David Sprengel således. En 30-åring i karriären mot en
60-åring på väg ut ur en både lång karriär och livet självt. Vem gick väl segrande ur
den kraftmätningen?
Då David Sprengel "mycket envist fasthöll att få se doktor Ahlgrens korrektur
för att däri göra några smärre ändringar och bokstavsfel" fick han sig korrekturet
översänt." Det ledde till en del, orden satta inom citattecken tillhör en Lars Gustaf
Brolins vid Bonniers tryckeri, "smärre ändringar". Vidare meddelade nämnde Brolin,
som var den som nu fått på sin lott att sköta mellanhavandena mellan Ahlgren och
Sprengel, "att herr Sprengel fasthåller nu emellertid att hans ändringar måste införas
och framhåller vidare att för den händelse så icke blir fallet hela 'tilläggsavdelningen'
måste utgå ur boken". Den av Sprengel nämnda avdelningen- "Uppslag och ledtrådar" - omfattar 48 sidor i den tryckta boken. Ahlgren svarar i ett handskrivet brev
med vändande post. Brevet är skrivet med "vacklande penna" eftersom Ahlgren är
"illa sjuk". I stort sett har Ahlgren, som han skriver, inget att invända. Han ber dock,
något annat var väl inte att vänta, om att ett par ändringar införs. Hur de senare togs
emot av Sprengel framgår inte. Nu ger sig i stället förlagschefen själv, Tor Bonnier,
in i leken. Han har fått två addendi att ta ställning till. Det är dels en avslutande
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artikel i boken med titeln "Vid Agnes von Krusenstjernas död", dels något som
benämns "Tillägget". Den avslutande artikeln godkänner Tor Bonnier - "även om
jag personligen finner Ert uttalande om de fyra sista delarna av von Pahlenserien och
den jämförelse Ni gör med Proust, Dickens och Balzac en smula överdriven" - men
när det gäller "Tillägget" protesterar han bestämt eftersom dess "polemik både till
form och innehåll måste vara av det slaget, att det lika mycket skadar Agnes von
Krusenstjernas minne som Er lilla bok". David Sprengel hade förmodligen inte kunnat säga det bättre själv. Ahlgren ger sig för Tor Bonnier, enligt egen utsago, med
hänsyn till den framskridna tiden. "Huvudsaken är att vi nu är praktiskt överens så
att den lilla boken kan utkomma."
Ytterligare ett litteraturhistoriskt bidrag av Ahlgren som så när hade publicerats i
BLM var "Kriget och sybariterna: Ett bidrag till neutralitetens estetik". Det omfattar
elva trycka sidor i tidskriften och var uppsatt och klart att publiceras i dess första
nummer för 1940. Ahlgren beskrev själv detta bidrag som "en liten undersökning
i neutralitetsstämningarnas återverkningar på dikten under förra världskriget, med
illustrationer från många författare och blygsamma men dock försök att formulera
en eller annan regel eller 'lag' för dylika reaktioners uppkomst". Efter att ha varit ett
varv hos Georg Svensson, som kommit med en del synpunkter på manus, sänder
Ahlgren en ny version av sin sybarituppsats. "Den är längre ( ... ) och har den stora
fördelen framför sin äldre broder att vara betydligt bättre skriven, mer koncentrerad
och innehålla episoder av mer eggande karaktär, t.ex. Böök-Tegnerframställningen."
Drygt två månader senare far Ahlgren svar: "Här kommer en jobspost." Georg
Svensson hade som sagt accepterat och även inbrutit sybaritartikeln i januarinumret 1940 av BLM, men det löftet kan han inte längre hålla. "Det anses att artikeln
innehåller mycket skarpa angrepp på vissa författare" - författare som avses är bland
andra Anders Österling, Bertil Malmberg, Sven Lidman, Vilhelm Ekelund, Birger
Sjöberg och Erik Blomberg- "och att angreppen vila på en argumentation som är
otillräcklig och i några fall alls inte rättvisande. Kort sagt: vi vänta oss åtskilligt med
obehag om artikeln blir tryckt här."
I sitt svar på att ha blivit refuserad/censurerad- välj själv- skriver Ahlgren - "efter
att ha rivit itu mina svar flera gånger om" - att "i såväl artikelförf:s intresse som
redaktörens ska jag hädanefter förlägga mina omvärderingar till andra organ. (Om
dylika finnas; jag betvivlar det)". När det gäller sybaritartikeln fanns det ett annat
organ; artikeln finns nämligen med i Ahlgrens klippsamling utgiven på Tidens förlag
som Veckopressen och folket (1940), men det behöver inte betyda att alla Ahlgrens
omvärderingar i olika sammanhang föll på någons läpp.
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Litteraturkritikern
Skillnaden mellan att vara litteraturhistoriker, eller litteraturvetenskapare, som det
numera heter, och litteraturkritiker behöver inte vara så stor. Förvisso bör man som
forskare i ämnet litteratur i direkta verba bespara sin omvärld vad man rycker om
sitt forskningsobjekt, men det hindrar inte att man på förmiddagen ägnar sig åt
att forska om, för att ta en författare i högen, Agnes von Krusenstjerna, för att på
eftermiddagen med fullt ryck recensera något av hennes hand. Det ena far ge det
andra och vice versa. Det kan uppstå intressekonB.ikrer, men sådana är bara till men
för den som är akademin trogen, och dit hörde inte Stig Ahlgren.
Stig Ahlgren har ett mycket gott eftermäle som litteraturkritiker. Först ut bland
svenska litteraturforskare att ge sin syn på Ahlgren som kritiker var Birger Christofferson (Svenska litteraturkritiker, 1970). Han menar att i jämförelse med den samtida
borgerliga kritiken så ter sig Ahlgrens kritik" överraskande konkret, sak.inriktad, fylld
av praktiska frågor och svar". Det är, skriver han vidare, "en kritik som kan kännas
hälsosamt stämningsfri och oromantisk, präglad av författarens sarkasm, ironi och
sociala inriktning". Christofferson menar vidare att Ahlgren kom med en förhållandevis ny analysteknik, att han förde in de politiska resonemangen i sin analys av
skönlitterära verk och att han spelade en sanerande roll politiskt. Han menar vidare
att det var Ahlgren som lanserade "40-talismen". Per Ryden (Domedagar, 1987)
menar att Ahlgren gjorde sin viktigaste insats på området genom att som kulturredaktör i AT knyta andra vassa pennor till tidningen och genom sina egna skriverier
i den tidningen. Till den insatsen lägger Ryden att Ahlgren "gjorde sin positivaste
insats genom att röja undan det som var utgånget". Mats Jansson (Kritisk tidsspegel,
1998) ger Ahlgren betyget: "Ur ett institutionsteoretiskt perspektiv torde Ahlgrens
insats som litteraturkritisk vägröjare för den svenska 40-talsmodernismen vara svår
att överskatta." Enligt Tomas Forser (Kritik av kritiken, 2002) skrev Ahlgren (tillsammans med Per Meurling) "30- och 40-talens elakaste kritik och gisslar den goda
tonens pingviner i den tigande beredskapens land". Forser avslutar sin studie med,
som ett uttryck för "kritikens journalistisering", en förteckning över den svenska
1900-talslitteraturkririkens tolv i topp. I topp på den listan återfinns Fredrik Böök
och Bengt Holmqvist. På en hedrande elfte plats placerar han Stig Ahlgren (att han
där anger 1981 som Ahlgrens dödsår är en horreur mortal som Ahlgren säkert vällustigt kommenterat i sin himmel) .
Att Ahlgren lämnade den akademiska världen efter sin licentiatexamen ska
kanske beklagas, men hans under det sena 1930-talet alltmer och hela tiden bättre
utvecklade marxistiskt inspirerade analys av litteraturen hade säkert legat honom så
tungt i fatet att han haft svårt att få någon akademisk tjänst för att inte tala om de
svåröverstigliga problem han förmodligen stött på om han försökt doktorera med
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Marx som främsta lärofader och analysredskap. När marxismen till sist slog igenom
på svenska universitet hade Stig Ahlgren för länge sedan vänt den ryggen. Som litteraturhistoriker vid ett svenskt universitet på 1930-talet hade Ahlgren varit den
första litteratursociologen i landet. Det hade kanske varit något det!
Ahlgren var aldrig någon renodlad journalist - en intervju ute på fältet skulle
han aldrig ställt upp på att göra - i alla fall inte under tiden fram till hans inträde
som chefredaktör för Vecko-Journalen 1946. Han var en litteraturhistoriskt skolad
akademiker som skrev för och, i rollen som kulturredaktör, beställde material till
och även redigerade ett antal tidningar. Först ut i den senare rollen var för tidskriften
Nordeuropa och därefter för dagstidningarna Arbetets och slutligen Aftontidningens
kultursidor. Han var således (med undantag för några få artiklar i andra ämnen) en
litteraturkunnig skribent som använde sig av tidningspressen som sin arena. Anledningen till att han valde just den arenan var förmodligen att den passade hans person,
hans snabba intellekt och hans uppfinningsrika språk. Det senare hade säkert tuktats
och putsats ända in på skinnet innan det fått ta plats mellan pärmarna i Ahlgrens
licentiatavhandling. Det räckte och blev över för honom. Som skribent tyckte han
om snabba och häftiga tag där det gällde att ge och ge igen.
1937 inledde Stig Ahlgren en regelbunden kritikerverksamhet för tidningen
Arbetet. Ett år senare var han tidningens kulturredaktör. Under hela den här undersökta perioden medarbetade Ahlgren mer eller mindre regelbundet även i andra
tidningar och tidskrifter.
1920-talet var enligt Per Ryden (Domedagar, 1987) litteraturkritikens guldålder här
i landet och Ivar Harrie talar i sin bok Tjugotalet in memoriam ( 1936) om kultursidan
och kulturpersonligheterna som "en ny akademisk karriär". Det var den karriärvägen
Ahlgren valde. Enligt en statlig utredning från mitten av 1930-talet hade 16,3
procent av den tidens journalister någon typ av filosofisk examen och 32 procent
hade studentexamen. I sin avhandling Det våras for journalisten (2009) gick enligt
Johan Jarlbrink journalisterna under 1930-talet från att tidigare ha definierats i
relation till politikens och kulturens fält över till en publicistisk och en journalistisk
pol. Det var till den förra, som gränsade till politikens och kulturens fält, som Stig
Ahlgren anslöt sig. Skribenter vid den publicistiska polen verkade enligt Jarlbrink
"som recensenter, essäister och opinionsbildare och fick till stor del sitt kulturella
kapital från de politiska och kulturella fälten".

Publicisten
Hur fick man vid den här tiden - 1930-talet - ut en bok på ett förlag som Bonniers,
undrar kanske någon. Ett brev från juni 1936 till redaktionsmedlemmen Per Nyström
på tidskriften Ateneum från Tor Bonnier får tjäna som en illustration till hur man
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kunde bli publicerad. Förlagschefen skriver att han under pingsten haft tillfälle att
läsa några häften av Ateneum som han tagit del av med största intresse. Han skriver:
"Ehuru jag personligen ingalunda delar Er anti-liberala syn på de samhälleliga och
ekonomiska problemen har jag sällan läst en marxistiskt inställd historiekritik, som
varit så både klar och fängslande. Det är därför jag nu tar mig friheten tillskriva Er
och fråga om Ni måhända funderar på att ge ut någon samling essayer och om Ni i
så fall skulle ha lust att erbjuda mig dem till förläggande. "
Under den här undersökta perioden utkom StigAhlgren med hela fyra klippböcker.
Det var förmodligen en prestation i sig och är samtidigt att se som ett uttryck för
Ahlgrens produktivitet. Om journalistiken for många (av manskön, bör kanske tillläggas; kvinnliga journalister blev till största delen kvar vid sin läst enligt den ovan
citerade Jarlbrink) var ett sätt att ta sig vidare till en karriär som författare gällde det
inte for Ahlgren. Hans romanförslag "Blind i Lund" (se nedan) hade kanske kunnat
leda vidare på det spåret, men då Bonniers inte ville släppa in Ahlgren på det blev
han kvar vid sin publicistiska läst.
. Först ut av Ahlgrens klipp böcker var Orfeus i folkhemmet ( 1938) som gavs ut av
Bonniers. Efter folkhems boken utkom Veckopressen och folket (1940) på Tidens förlag
och försedd med undertiteln "och andra stridsartiklar i litterära ämnen". Klippsamling
tre av Stig Ahlgrens hand var Obehagliga stycken (1944) med undertiteln "Kritik och
polemik 1939-44" och även den utgiven på Tidens förlag. Ahlgrens sista klipp bok var
Det kritiska uppdraget (1946) och med den var han tillbaka på Bonniers. Samtliga fyra
böcker innehåller mycket litteraturkritik men även en hel del allmän samhällskritik.
Det senare gäller i synnerhet for boken om veckopressen, som Ahlgren senare i sin
karriär, när han som chefredaktör för Vecko-Journalen blev en del av just veckopressen, fick utstå en hel del smälek och skadeglada kommentarer for.
Samtliga Ahlgrens böcker under den här undersökta tiden - till ovanstående titlar
ska läggas hans studie av Agnes von Krusenstjerna - recenserades flitigt i dags- och
specialpress. Utrymmet tillåter här bara att jag något tittar på hur hans fö rsta bok,
Orfeus i folkhemmet, blev emottagen. Att valet faller på den beror inte minst på att
detta var första gången Ahlgren blev föremål för ett samlat bemötande och bedömande av andra kritiker. Ivar Lo-Johansson skrev i Lantarbetaren (nr. 50/ 1938) att
"början görs här till en radikal, energisk svensk kulturkritik". Han fortsätter: "D etta
är en nyodling i svensk kulturkritik." Han säger avslutningsvis: "Detta är en bok som
bör hälsas med glädje av hela den svenska arbetarrörelsen. Den andas dess luft, vill
dess mål." I Svenska Morgonbladet (10/12/1938) gav Erik Hjalmar Linder uttryck
för en liknande uppfattning: "Här var det en ny litterär skribent, som gick rakt på
sak, avskydde broderier och i alla fall skrev en spänstig svenska av viss glans: icke på
länge hade något sådant inträffat." Social-Demokratens Nils Beyer (18/ 12/1938)
gav uttryck för samma uppfattning: "Denne författare har infört ett eget tonfall
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i svensk litteraturkritik, vars professionella utövare ( ....) ryckas mer och mer vilja
stelna i stereotypa fraser. Hans egen stil är alltid personlig, frisk och fyndig." Även
på sin skånska hemmaplan blev Ahlgren väl mött. I Arbetet (14/ 12/ 1938) skriver
signaturen KLM: "Varje sida i denna essay är fylld av mening och väsentligt innehåll,
och fyndiga iakttagelser trängas på raderna." I Lunds Dagblad (271311939) slutligen
- listan kan göras mycket lång - skriver en Simon P. G. Bengtsson, kanske utifrån en
personlig kännedom om författaren: "Han lever högt på den fraicha fräckhetens och
den puerila självsäkerhetens överlägsna attityd han utan några som helst hämningar
accepterat som den för egen del mest passande i kampen mot allt bestående, allt
gammalmodigt och brackigt traditionellt."
Ahlgren hade vid den här tiden ytterligare två förslag på böcker som han gärna
sett Bonniers ge ut. Den första, som bar arbetsnamnet "Blind i Lund", lämnade han
ett förslag på under hösten 1939. Titeln, liksom det tänkta upplägget och tekniken,
hänsyftade på den brittiska författaren Aldous Huxleys självbiografiska roman Eyeless
in Gaza (1936) och låter av synopsis att döma som ett stort och ambitiöst projekt
från Ahlgrens sida. Han skulle i texten uppträda under namnet Max och visa vad
han sysslade med och hur, inte vem han var. "Vi ra i dikter, dagboksblad och 'vetenskapligt' betonade anteckningar göra bekantskap med Max och hans intressen."
Ahlgren ger ett exempel på hur han vill skriva. "Max resonerar med sina kamrater om
formella problem då han visar några diktutkast. Dessa diskuteras med citat från den
teoretiska litteraturen. Max drar in sina upplevelser och talar om hur dikten kommit
till. Men sedan följer, objektivt skildrat hur dikten verkligen kommit till. Läsaren
men icke Max kan studera hans maskspel för kamraterna och hans självbedrägeri."
Det hela låter som ett stort (och förmodligen svårt) avsteg för den annars när det
gäller den egna personen mycket tillknäppta Stig Ahlgren. Jag ska vidareutveckla
den uppfattningen nedan, men vill redan här antyda att Ahlgrens språk i all sin
uppfinningsrikedom för honom förmodligen inte minst var ett sätt att gömma sin
egen person bakom.
För "Blind i Lund" erhöll Ahlgren ett förskott. I januari 1940 hörde han av sig till
förlaget ivrig att få ett utgivningsbesked eftersom han den 31 januari skulle inträda
i militärtjänst. Den 23 januari får han ett besked av Tor Bonnier: "Så oviss som
situationen är, måste jag alltjämt ställa mig avbidande beträffande en essay-samling
av Eder." Något mer förmäldes inte i det ärendet.
Sommaren 1942 hör Ahlgren av sig med ett nytt bokförslag. Han skriver på
Afton-Tidningens (AT) brevpapper och erbjuder sig att för Bonniers vidareutveckla
en serie om kåsörer som han just inlett -Ahlgren var vid den här tiden AT:s kulturredaktör. Det första bidraget handlade om Kar de Mumma (Erik Zetterström) och
mer utlovades att komma om pseudonymer som Finn, Kid, Flip och Marius. "Serien
rycks ha väckt intresse och jag har tänkt att samla den i bokform samt att förse den
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med en inledning, 'Svensk kåsörtradition' el.dyl., som inte publiceras i AT utan först
i bok." Svaret från förlaget dagtecknades redan nästa dag och var undertecknat Kaj
Bonnier: "Jag har funderat åtskilligt på Ditt förslag, men jag måste nog meddela dig
att jag är ganska tveksam. Över huvud taget ha vi den erfarenheten här att såkallade
klippböcker ( . . . ) aldrig kunna nå någon större publik." Ytterligare en stängd dörr
för Ahlgren när det gällde att publicera sig i bokform, således.
Pengar! Om Ahlgrens ekonomi i stort är intet känt. (Nedan ska vi se att han
möjligen till stor del finansierade sina studier till och med licentiatexamen genom
att bo hemma hos mamma och pappa i Malmö.) Genom att medarbeta i ett ganska
stort antal tidningar lyckades han säkert dra in tillräckligt med pekuniära strån
till sin stack. De första pengar han erhåller från Bonniers är 60 kronor för de fem
dikter förlaget köper i januari 1936. För sin artikel om Valery får han 100 kronor
och lika mycket för sina båda uppsatser om von Krusenstjerna. För sin bok om von
Krusenstjerna far han i sammanhanget blygsamma 600 kronor för en förstaupplaga
på 2 000 exemplar. I september 1940 framgår det av korrespondensen med Bonniers
att han hade fatt ett förskott på 900 kronor. I samband med det säger han att han
"vore utomordentligt tacksam om 150 kr. kunde utbetalas kontant pr. omgående".
Anledningen till det "är närmast att det tiotal dagar framåt jag måste ägna åt avslutandet av Krusenstjernaboken kräver sin finansiering." För sin andra artikel om
Hjalmar Cullberg, vi skriver nu vintern 1941, far han 150 kronor. Redan dagen
efter beskedet om att han ska få den summan inflyter ett telegram till Georg Svensson på Bonniers: "rack för brev var vänlig sänd honoraret 150 kronor under adress
carlton ho tel stockholm eder stig ahlgren". Man kan undra vad det var som fick en
uppenbarligen pengaträngd Ahlgren att ta in på det för sin tid luxuösa Carl ton på
Kungsgatan i Stockholm.
Det som far en att sätta glasögonen litet fastare på näsan när man hittar uppgifter
om Ahlgrens ekonomiska mellanhavanden med Bonniers.är ett brev från juni 1942.
Det är skrivet på AT:s brevpapper och handlade om den ovan nämnda antologi
om svensk kåsörtradition som Ahlgren försökte intressera förlaget för. Ahlgren var
vid den här tiden tidningens kulturredaktör och torde i den ställningen ha haft en
fast och inte helt oansenlig lön. Trots det "är det förskottsfrågan, som gör att jag
signalerar redan nu". Att Ahlgren vill göra det beror på att han "omedelbart skulle
behöva 400 kr.". Det säger definitivt något om Ahlgrens pengabehov, men vari
dessa består framgår inte. Även om det rangerar den tidsmässiga ramen för den här
uppsatsen kan noteras att Ahlgren, året är nu 1949 och han har tjänst som ekonomiskt välbeställd huvudredaktör för Vecko-Journalen, i samband med att han ska
sammanställa en prosaantologi för Bonniers brevledes säger sig "fascinerad av att
utbekomma honoraret i förskott".
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Propagandisten
Familjen Ahlgren med, dåmera, sonen Stig Johan Axel Blommen, flyttade in till
Malmö hösten 1917 ( 11 oktober enligt folkbokföringen). Adressen var Amiralsgatan
16 och den adressen behöll Stig Ahlgren officiellt till hösten 1935. Malmöadressen
var vad som kallades Gustav Adolfspalatset. I Ahlgrens tidigare citerade "komiska
självbiografi" kallar han huset för "hyreskasern" och att boendet för hans del där
var "sken magnifikt". De som bodde mot gården i det huset fick enligt Ahlgren nöja
sig med utedass. Familjen Ahlgrens bodde på fj ärde våningen (av fem) ut mot Föreningsgatan med vad det innebar av bekvämliga hygienutrymmen, men inte mot den
enligt Ahlgren finare Amiralsgatan. Familjen Ahlgrens lägenhet omfattade trots allt
fem rum plus jungfrukammare och kök. Detta framkommer av ett brev som pappa
Ernst Ahlgren 1921 skrev till hyresnämnden då han tyckte att en höjning av årshyran
från 1 700 kronor till 2 000 kronor var oskälig (något hyresnämnden i sitt beslut
ansåg att den inte var). Bland "särskilda bekvämligheter" i lägenheten nämns i ett
hyresregleringskontrakt sådant som vattenklosett, ellj us, hiss, mat- och vedkällare,
vindsutrymme, tvättstuga, skafferi och serveringsrum. "Hyreskasern" eller ett sätt av
Stig Ahlgren att göra sin uppväxt i sammanhanget passande "proletär"?
I sin komiska biografi nämner Stig Ahlgren på några ställen familj ens ekonomiska
ställning. Fadern hade enligt sonen ruinerats vid ett börsras 1918 vilket gjorde att
familjen var tvungen att leva sparsamt. Således fickAhlgren enligt egen utsago aldrig
något gott på sina smörgåsar. "Min fö rsta biffstek åt jag vid arton års ålder uppfödd
som jag var på malet kött. " Ahlgren sammanfattar sin borgerliga uppväxt sålunda:
"Jag förstod aldrig det fina i att växa upp i ett 'tjänstemannahem'." Familjen hade
under hela Stig Ahlgrens uppväxt ett hembiträde boende hos sig. Hon - Hulda
Borgström - flyttade in från Kristianstad till Malmö tillsammans med familjen och
hon var, m ed några korta avbrott i början av 1920-talet, trogen familjen Ahlgren
under hela Stigs uppväxt. Bodde hos familjen Ahlgren gjorde också Stigs mormor
Johanna Westman. Hon flyttade in hos Ahlgrens 19 18 och fanns boende hos familjen
ända till sin död 1944.
Hur illa ställt ekonomiskt var det egentligen i familjen Ahlgren? Enligt Stig betalade pappan av på sina lån i samband med börskraschen fram till strax före sin död
1962. Det verkar inte vara helt med sanningen överensstämmande. Går man igenom
bouppteckningshandlingarna från augusti 1962 efter Ernst Henrik Ahlgren framgår
det - Stig Ahlgren var för övrigt personligen närvarande vid bouppteckningen - att
hans pappas kontanta tillgångar vid frånfället uppgick till 42 700 kronor. Skulderna
var samtidigt 9 200 kronor av vilken summa drygt hälften var begravningskostnader. När Stigs mamma avlider 1938 uppgick hennes tillgångar - också det enligt
bouppteckningen - till 7 704 kronor. Storleken på familjen Ahlgrens tillgångar kan
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diskuteras, men någon direkt nöd verkar lille Stig aldrig ha lidit; sedan må köttet
som serverades av husan ha varit malet aldrig så många gånger.
Hösten 193 5 Ryttar Stig Ahlgren till Lunds Domkyrkoförsamling. Så dags var han
i praktiken klar med sina licentiatstudier. Det skulle betyda att han bodde i hemmets ombonade vrå fram till det att han lämnade universitetet. Men så var nog inte
fallet. Att döma av korrespondensen med Bonniers hade han i mars 1933 adressen
Tomegapsgatan 11 i Lund. Ett år senare bor han på Stora Södergatan 59 i samma
stad och ytterligare ett år senare, i mars 1936, uppger han Östervångsvägen 36 som
sin adress. Därefter figurerar olika Stockholmadresser i kontakterna med Bonniers
(Fridhemsgatan 13 på Kungsholmen blir tidigt en återkommande fast adress i Ahlgrens Stockholm). I januari 1940 är han emellertid tillbaka i Malmö. Adressen han
uppger är Fersens väg 12. Dit hade mamman och pappan flyttat 1937 - mamman
avlider 1938 - och nu Ryttar Stig åter in hos sin pappa. Den adressen, omväxlande
med Carl Hillsgatan 9 i Slottsstaden i Malmö, uppger han under drygt ett år framöver,
dock utan att vara skriven på någon av adresserna. Det senare kan bero på att han
under den här tiden gjorde sin beredskapstjänstgöring.
I sin recension i Arbetet av Louise Drangels avhandling om svensk antinazism
underl 930-talet - Den kämpande demokratin (1976) - beklagar recensenten Gösta
Bringmark, som själv var politiskt aktiv i Lund under den aktuella tiden, att författaren inte tar upp antinazismen i Skåne. "Den speciella situationen särskilt i Lund
vore nog värd att uppmärksamma." Vad Bringmark framför allt syftar på är de många
radikala tidskrifter som utkom eller redigerades i staden och det inflytande dessa
hade på den intellektuella opinionen. De tidskrifter Bringmark speciellt syftar på är
Clarte, Spektrum, de båda Ateneum och Nordeuropa. Det var detta Lund som Stig
Ahlgren flyttade till vid mitten av 1930-talet.
I december 1933 har Stig Ahlgren en recension i Sydsvenska Dagbladet av den då
nystartade tidskriften Ateneum. Han vänder sig där emot vad han ser som tidskriftens
kollektivitetsideologi och vad han uppfattar vara en marxistisk klasskampsinställning.
Senare kom Ahlgren att ingå i den inre kretsen kring Ateneum. Vid några tillfällen
skrev Ahlgren för tidskriften Clarte, men jag har bara kunnat belägga att han under
samma tid, 1933-37, deltagit i ett enda sammanträde med Lunds Clartesektion,
det var i september 1935. Vid det mötet höll Stig Björk ett föredrag över ämnet
"Kapitalistisk och socialistisk planhushållning".
Den tidning som Ahlgren kom att ägna störst intresse och mest tid åt i Lund var
tidskriften Nordeuropa. Kampen mot fascismen och nazismen var det övergripande
och enande målet för Nordeuropa. Tidskriften utkom endast under 1938- 39 och
Ahlgren var dess andreredaktör. I de fyra nummer som totalt utkom av Nordeuropa
medverkade Ahlgren i samtliga med en litterär krönika under rubriken "socialrealism''.
Där förde han till torgs åsikten att litteraturen måste eftersträva en socialrealism
56

ARTISTNAMN: AHLGREN

som innebar att romanen skulle ge uttryck för en helhetsuppfattning samtidigt som
författaren aktivt skulle ta ställning och använda litteraturen som ett medel i den
politiska kampen. "Det var'', skriver Britt Hulten i sin avhandling Kulturtidskrifter
på 30-talet (1977), "en estetisk hållning, starkt inspirerad av marxismens syn på den
socialrealistiska romanen."
Var Ahlgren marxist som kulturkritiker? I en ledare i Dagens Nyheter från december 1937 ondgör man sig över "en ung marxistik akademiker" och hans, dvs.
Ahlgrens, litterära program. Tidningen får medhåll från en ledare i likaledes borgerliga Nya Dagligt Allehanda: "De livstecken, dessa nyfrälsta marxistiska fanatiker
givit ifrån sig, ha varit skäligen groteska. Det är med torra ögon m an lämnar dem åt
glömskan." Utan att gå in i texterna kan noteras att samma texter av Ahlgren som
1939 i högerpress och liberal press skälls på som marxistisk litteraturkritik i en tidskrift som Ord & Bild och Nya Samhället uppfattas som en samhällskritisk metod
för att i kommunisternas Ny Dag bli till allmän kulturradikalism.
Birger Christofferson (Svenska litteraturkritiker, 1962) menar att åtskilliga svenska
litteraturkritiker hämtat impulser från marxismen, "men knappast någon har bedrivit
en konsekvent marxistisk litteraturkritik av betydelse". Det omdömet inkluderar
för honom Ahlgren. Han menar när det gäller denne att han med sin bok om von
Krusenstjerna var på väg att släppa kontakten med Marx. Eftersom Ahlgren med sitt
språk lockade fram en ibland oanad språkfantasi hos sina kritiker kan det vara på sin
plats att avslutningsvis citera Christofferson när han diskuterar Ahlgrens avfall från
Marx: "Intresseförskjutningen förebådas genom att han bytt ut fackföreningsboken
mot adelskalendern och dagens samhälle mot ancien regime."
Under den här undersökta tiden gör Ahlgren även en del försök att kommentera
tidsskeendet utanför de litterära domänerna. H an skriver bland annat för skriften
Till Madrid (1937)- redigerad av EyvindJohnson och Henry Peter Matthis- under
rubriken "En fri människa tar parti", men det vill sig inte for Ahlgren. Hans vanliga
språk gör sig inte i dessa sammanhang och när det gäller analysen så känns den ganska fadd och tom på innehåll. När han 1940 i Ord & Bild ger sig på Erik Heden,
socialdemokratisk kulturpolitiker och skribent, känns det likadant. Han slår på en
partikamrat, därtill en liggande sådan, och det ger mest en fadd eftersmak. Stig
Ahlgren ville så gärna vara med i alla de möjliga sammanhang, men några av dessa
visade sig omöjliga för honom att klara.

Språkekvilibristen
StigAhlgren har gått till eftervärlden som "kvickhetens konung", "hin håles späckhuggare" och "satans pennfäktare". M en de omdömena lät vänta på sig. Vi såg ju ovan
hur man på Bonniers tog emot hans dikter. Förvisso smyger det sig i omdömet om
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dem in ordet spirituell men det dödas omgående av det följande ordet: obegriplighet.
Ahlgren erkänner sedan brevledes själv att hans dikter var dåligt genomtänkta och
foga genomarbetade och i ett brev till Bonniers i januari 1936 skriver han om sitt
språk: "Min svenska är en smula tung."
Att Stig Ahlgrens studentuppsats i svenska skulle förmedla några insikter om
hans språk var väl inte heller att vänta. Den skrevs 1928, tilldelades betyget a av
läraren Justus Lundberg och hade rubriken "Karolinerna i hävd och dikt". I sin tio
handskrivna sidor långa uppsats, säger den 18-årige Ahlgren inledningsvis, ska han
ägna åt att se diktningen om karolinerna "mot bakgrund av tidsandan och diktarnas
individuella psyken". D et sista ordet är av läraren ersatt med "läggning", men här
behåller vi gärna den ahlgrenska terminologin och noterar i sammanhanget att vad
Ahlgren här gjorde var något han skulle komma att ägna en stor del av sin litteraturhistoriska gärning.
I sin uppsats går sedan Ahlgren igenom tidsandan - frihetstiden, gustavianska
tiden, nyromantiken, åttiotalet och nittiotalet - och dess olika diktarpsyken - von
Dalin, Oxenstierna, Franzen, Tegner, Geijer, Snoilsky och H eidenstam. I sin uppsats
rör sig Ahlgren till synes hemtamt med Voltaires despotiska statslära, Kants kategoriska imperativ, begreppet signaturpoeter och, som tidigare nämnt, en historieuppfattning byggd på marxistisk grundval. Ahlgren avslutar sin uppsats m ed att säga
att den karolinska tiden är det stoltaste minne vi äga från vår stormaktstids dagar,
ty "denna tradition förkunnar en filosofisk idealism , vars väsentliga innehåll är det,
att evighetsvärdet i handlingen ligger ej i resultatet utan i själva handlandet". En till
synes brådmogen yngling således, men språkligt skvallrar hans uppsats - och det var
väl inte heller något som efterfrågades i den här tidens "mogenhetsexamen" - inte
om vad som komma skulle.
Vad var det då som fick Ahlgrens språk att lyfta och när? För att kunna besvara
den frågan tillfredsställande skulle man behöva gå igenom hela Ahlgrens produktion
fram till att hans språk får såväl vingar som lätta fötter och det där rätta ahlgrenska
bettet. Det kan nog ha legat latent en tid, men då förmodligen inte heller universitetet
efterfrågade det var det nog först med att han lite mer regelbundet började skriva för
i synnerhet dagspressen - vi är nu förmodligen framme kring 1937; åren närmast
dessförinnan var det först studierna som gällde och därefter poesin - som hans språk
fick blomma ut. Ovan noterades att han i ett brev till BLM hösten 1936 talar om "en
del uppkäfrigheter (mitt och inte Ert uttryck!)" som han enligt uppmaning strukit
i manus till sin Valeryuppsats.
D ärefter gick det förmodligen som det brukar när man, oavsett färdighet, själv
märker att man kan samtidigt som folk från olika håll hejar på ens förmåga: luften
under vingarna får en att lyfta. Kulturskribenten Karl-Erik Lagerlöf har kanske
fångat essensen i Ahlgrens språk: "Man kan se hans liv som en fjärilsjakt på ord.
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Från Arbetet till Svenska Dagbladet - alltid på jakt efter sin egen kvickhets kulmen,
den exakta och förblivande frasen."
Hans påstådda elakhet och bitskhet då? För det första: det var bara de förfördelade
som påstod att han var elak. Ahlgren var ingen som verbalt slog vilt omkring sig.
Han valde sina offer med omsorg. Han slog inte heller nedåt, på dem som redan
låg ned (Heden således undantagen) . Han slogs mot det han uppfattade förlegat,
fördummande, passe och reaktionärt. För det andra: Den som uppfattas som elak
och bitsk får ofta själva känna på samma medicin, på Ahlgren verkade den uppiggande och nästa gång han gav igen blev det dubbelt upp. Med råge.
Ar 1997, redan året efter Stig Ahlgrens död, utkom hans vän och kollega från
Vecko-Journalen Gustaf von Platen ut med boken Min vän Stig Ahlgren: Kvickhetens
konung (1997). Den boken har säkert sina förtjänster, men då uppgifterna i den till
största delen är hämtade i andra eller tredje hand ska den läsas med försiktighet. Med
ett undantag dock: Stig Ahlgrens beredskapstjänst. Den gjorde han, vpl. 638 Stig
Blommen Ahlgren, nämligen tillsammans med vpl. 544 von Platen på 4. plutonen
8. komp. 7. infanteriregementet, Södra skåningarna, under 1940 med allt vad det
kunde ge av informella kontakter och långt ifrån gängse bekvämligheter.
Tillsammans kom Stig och Gustaf att ingå i en särskild "spexpluton" och vid den
skrev de militärrevyn "Revelj!" (noteras kan i sammanhanget att det Ahlgren författade i det här sammanhanget aldrig ens nämns när han diskuteras i litteraturvetenskapliga sammanhang). Enligt von Platen gjorde "Revelj!" stor succe, och förutom
i Helsingborg spelades den i Malmö, Göteborg och Stockholm (där föreställningen
till och med bevistades av representanter för kungahuset, statsminister Hansson och
höga militärer). Efter Malmöpremiären skrev Arbetet: "Den dag kan komma då sju
skånska städer tävla om äran att ha fött den anonyme författaren till 'Revelj!' liksom
sju grekiska städer kämpa om äran att vara Homeros födelseort."
Enligt von Platen "representerar beredskapsperioden en viktig skalömsning i
Stig Ahlgrens utveckling. Det var första gången han tvangs ut ur elfenbenstornet.
( .. . ) Det var enda gången jag i nära samarbete fick bevittna hur blixtsnabbt Stigs
hjärna reagerade, hur vittfamnande hans associationsregister var och hur lekfull hans
språkfantasi kunde vara." Skalömsningen kom nog tidigare, men kanske blev det en
flygfärdig fjäril av puppan under tiden i fält.
I någon mån fortsatte Ahlgren med revyskrivandet efter beredskapstjänsten. Enligt
von Platen fungerade han nämligen under många år som "bollplank" när Karl Gerhard skrev sina revyer. Om detta nämner dock Stig Ahlgren inte med ett ord när han
1966 utkommer med biografin Den okände Karl Gerhard ( 1966). Nämnas kan även
att Stig Ahlgren och Karl Gerhard hade med varandra att göra under tiden på AT.
I det här sammanhanget kan det vara på sin plats att nämna att Stig Ahlgren hann
med att skriva ett antal filmmanus . Totalt finns tre publicerade och under den här
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aktuella tiden skrev han manus till filmen Morgondagens melodi (1942). Filmen,
regisserad av Ragnar Frisk och med Viveca Lindfors i den kvinnliga huvudrollen,
hade premiär i Göteborg i mars 1942.

Personlighetsklyvningar
Hur kan då Stig Johan Axel Blommen Ahlgren beskrivas som person under den tid
som skildrats här? Vad vi har framför oss är således inte personen i fråga i helfigur
- han hade mycket ogjort när han inte ens halvvägs i livet lämnade Malmö bakom
sig - men väl den person som skapats av och under de förmodligen mest formativa
åren i en människas liv. Vad det här avslutningsvis således handlar om är att försöka
bidra till forståelsen av personen Stig Ahlgren.
Det kan nog vara bra att inledningsvis återvända till den komiska självbiografi
från Vecko-Journalen 1979 ur vilken vi förmedlat några glimtar från efter vägen
ovan. Genom att göra det kan vi ställa oss där Stig, snart 60 år gammal, stod och
blickade tillbaka på sitt liv. Vad han såg? Redan på andra raden i denna 13 veckotidningssidor långa självbiografiska skiss finns ordet "oäkting''. Det var något som
klasskamraterna viskade om precis som han börjat i första klass och att vara oäkting
"var något alldeles ohyggligt i mitten av 20-talet''. Sedan följer slag i slag i biografin
sådant som "den tidigt föräldralöse Stig", "fosterbarnet Stig", "de döda föräldrarna''
och "adoptivföräldrarna''. Att inte riktigt höra hemma verkar ha satt tidiga spår hos
Stig för att följa honom upp långt genom åren.
Han skriver vidare att "adoptionen lät vänta på sig" (själv förlägger han adoptionsåret till 191 7). Det beror på. Rådhusrättens i Malmö utslag kom i alla fall i god
tid till att han skulle börja skolan: "Enligt M.R.R. utslag den 21.7.1919 har E.H.
Ahlgren erh. Tillstånd att adoptera detta barn, och har därvid tillåtits att barnet
har namnet Blommen Ahlgren." När det vidare gäller adoptivföräldrarna verkar de
tidigt ha blivit "mamma" och "pappa'' för Stig, inget annat: "Porträttet av de döda
föräldrarna lyckades aldrig erhålla rang av husaltare eller biktstol. De avbildade sade
honom ingenting alls, de ropade inte på honom vare sig från himmel eller underjord." Men, alltid verkar det smyga sig in ett men mellan det till synes så enkla och
självklara: "Ett adopterat barn kan bestås med hur mycket kärlek och omtanke som
helst men har berövats basen av förståelse och/eller irritation från föräldrarnas sida
när de i dess fräschaste knoppning far bevittna hur de avigheter återuppstår som de
med större eller mindre framgång lyckats eller tvingats arbeta bort hos sig själva."
I biografin talar Ahlgren om sin "splittrade person''. I artikeln "Brev från en
badmintonspelare'', som avslutar Ahlgrens Orfeus i folkhemmet (1938), får vi ta del
av två sidor av författaren. Det är dels en affärsman, dels en litteratör. Den förra
förordar hänsynslöshet på livets alla områden, inte minst när det gäller litteratur60
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Fig. 4. Er~st och Annie Ah/grens brev till rådhusrätten i Malmö om attft adoptera sin
styvson Stzg.
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kritik, den senare är en feging. Båda tillsammans: Ahlgrens dubbelnatur. I Kritik av
kritiken (2002) skriver Tomas Forser: "För den unge Stig Ahlgren är konstens och
litteraturens outsiderposition självklar. Där utanför och bortanför finns ett fiasko
som heter världen; den småborgerliga livsformen och den råa inrikespolitiken. Vid
sidan, i marginalen, håller konstnärerna och de ironiska kulturradikalerna och rationalitetens bekännare till."
Gustaf von Platen, som träffade Ahlgren regelbundet genom åren, kommer med
följande karaktäristik av honom: "Det fanns något kameleontiskt, inte trolöst men
inställsamt i hans väsen. Han var ju så mån om att vara den kvickaste, att få åhörarna
att beundra hans briljans, att han instinktivt bytte färg efter omgivningen. Han tjöt
med ulvarna och röt med lejonen och försökte t.o.m. bräka med fåren. 'Sola inconstantia constans' hade Benjamin Constant, en av Stig högt gillad fransk författare,
som valspråk. 'Trogen endast mot trolösheten."'
Den självutlämnande poeten som ingen ville ge ut eller ens hjälpa på traven och
den nyskapande författaren som aldrig kom till skott har vi mött ovan. I båda fallen
var det nederlag som, trots att de inte var speciellt kända av omgivningen, satt som
taggar i Ahlgrens annars så perfekta person, inte minst sådan han visade upp den
som kritiker av, som han såg det, andras litterära tillkortakommanden.
Birgit Tengroth, som Ahlgren gifte sig med 1944 efter en mycket kort förlovning,
var på sin tid en firad skådespelare och som under äktenskapet med Stig debuterade
som författare, var Kvinnan i Ahlgrens liv. Deras förhållande varade i nästan fyra
decennier. "Ytligt sett", skriver von Platen som umgicks med dem, "var deras relation
perfekt - den briljante journalisten och den berömda aktrisen - hon sökte trygghet
och intellektuell stimulans, han erotisk gemenskap." Det var enligt von Platen hon
som angav villkoren för deras gemensamma liv. "Birgit Tengroths liv var också Stig
Ahlgrens." Det kan också ha varit på det viset att han hos Birgit åtminstone delvis
och tidvis fick vara den han var bakom all sin omvittnade briljans; en sådan kostar
på, även hos den bästa, i längden.
Språket var en sköld för Ahlgren att gömma sig bakom. Han var alltid lika slagfärdig, ständigt lika välformulerad och oupphörligen med de ryggdunkande skrattarna
på den egna sidan. Vad han egentligen tyckte i olika ämnen verkar han ibland inte
ens ha vetat själv, men han tyckte det med dräpande formuleringar och ett vinnande
sätt. Hans formuleringskonst gjorde att man såg upp till honom och de flesta var
försiktiga när det gällde att utmana honom, och i det läget behövde han inte - om
nu ens någon frågade efter det - visa upp den egna personens behov och brister
bakom de språkliga poängerna.
Stig Ahlgren: en oäkting, en outsider, en splittrad personlighet, en kameleont, en
misslyckad poet, en ofullbordad författare, en undergiven och konflikträdd äkta man
med ett språk som brukades som en fasad att gömma sin person bakom.
Kan det stämma?
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En lektion 1 teater
Om Malmöteaterns guldålder på 1950-talet
AV KJELL

AMODEER

En prolog
Detta är ett stycke av Malmös kulturhistoria sett genom mina högst personliga glasögon. En nostalgisk berättelse om Malmö for ett halvsekel sedan. Och därför vill jag
börja med en förklarande prolog som direkt för oss tillbaka till Malmös 1950-tal.
Jag är ett modernt stadsbarn präglat av strändernas svall, både det vid Ribersborg
och det i Falsterbo. Anders Österling, som långt före min tid upplevde samma
geografiska positioner har i sin självbiografi M innets vägar beskrivit det Malmö han
växte upp i:
"Genom små strövtåg vidgades horisonten. En av de första erövringarna var Malmö
hamn med sina mångfaldiga sensationer. - - - Ibland rodde vi också utom piren, kände
Öresundsdyningarna under oss och hörde hammarslagen eka från Kockums varv,
medan Limhamns kalkvita rökar försilvrades av solen och Köpenhamns tornspiror
kanske hägrade fram ur en violett fjärrstrimma."
Det är en text jag i mer än ett halvsekel har identifierat mig med. Identiteten
i den stad jag växte upp i stod att hämta i en kombination av individualitet och
samhörighet. Trots att Malmö sedan 1914 var en storstad så hade den fortfarande
en charmfull intimitet.
Fru H agberg, poliskommissarien Nordholm, barnteaterdirektören Holmström,
mekanikern Engzell - alla våra grannar i barndomens fyravåningshus, Generalsgatan
2, tillhörde förvisso inte familjens umgängeskrets, de kom mycket sällan över dörrtröskeln, men våra livsöden följdes ändå åt genom mitt livs första decennier. Grannarna kom och lånade ett par koppar socker eller mjöl vid ytterdörren. De betalades
tillbaka med några nybakade bullar eller mazariner. I huset fanns både en mjölkaffär
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och en speceriaffär, i källaren tvärs över gatan låg Kroons blomsterhandel, vars gröna
blomstervagn varje morgon med gnisslande hjul drogs ner till torgförsäljningen på
Gustav Adolfs torgs norra sida. På vägen till Västra skolan på Grynbodgatan låg
Bengtssons tobaksaffär, som också hyrde ut kvarterets stenmangel, och gick man
förbi de två hembagerierna på Per Weijersgatan och Tegelgårdsgatan möttes man
alltid av förföriska dofter av vanilj och kardemumma.
Visualiseringen, synliggörandet, av stadens intimitet, blev en viktig del for oss
som växte upp i efterkrigstidens Malmö. Vi fick vår identitet bekräftad i Allhems
Malmö-bok, som utkom till julen 1954 och som väckte igenkännandets glädje genom
Erik Liljeroths inkännande foton. Den boken var både nostalgisk och visionärt
framåtblickande. Den fångade de miljöer som hotades av framtidens modernitet,
den visade alla de människor, som trängdes ut från Gamla stans färgstarka individualistiska stadsmiljöer till folkhemskollektivismens Augustenborg, Lorensborg,
Kroksbäck och Lindesborg.
Samma inkännande nostalgiska ackord återkom i en av min ungdoms mest attraktiva böcker, Per Wästbergs bok om Östermalm med bilder av Lennart af Petersens.
Den utkom 1962 och lärde oss hur levande och intim stadsdelen Östermalm var - på
samma sätt som Gamla stan i Malmö. Det var visserligen mest överstar, justitieråd
och "Bergmän", som bodde på Östermalms palatslika fasadadresser. De "Bergmän"
jag nu tänker på är stockholmspoeten Bo Bergman och kontraktsprosten, hovpredikanten Erik Bergman i Hedvig Eleonora församling, som båda fortfarande i början
av 1960-talet flanerade i kvarteren runt Östermalmstorg.
Men bakom dessa fasader fanns det också människor i gårdshusen; där bodde
"den lille fattige mannen" (för att tala med Otto von Bismarck), där bodde hantverkarna, arbetarna och servicemänniskorna. Fasadfolket och gårdsfolket, de levde
där alla tillsammans. Storstaden var inte alls kollektivistisk och anonym, den var
individualiserad och personlig, mänsklig.
Inte undra på att Strindbergs kammarspel, alla med Östermalmmotiv, - Oväder,
Brända tomten, Pelikanen, Spöksonaten - sedan dess framstår som så viktiga delar av
vår moderna dramatiska litteratur. Från Strindbergs Oväder hämtade Östermalmssonen Ingmar Bergman en av sina många slagfärdiga maximer: "Livet är kort men
det kan vara långt medan det pågår." I Ensam skrev Strindberg lyriskt om Balzac,
som för honom hade blivit "en personlig vän, som jag aldrig tröttnat vid''.
För Strindberg blev Balzac och hans mini-format viktiga förebilder: "Der kan
man få förklara sig, utbreda sig, tolka menniskor, se dem inuti, grundligt", skrev han
till Harriet Bosse 1906. "Det är Balzacs metod: Små menniskor, stora synpunkter."
Strindberg framhöll gärna Balzacs formkänsla. Innehållet fick hos Balzac alltid "det
klara uttryck som jämnt täckes av order."
Strindberg fick oss genom kammarspelen att se människan i staden - och det var
66

EN LEKTION I TEATER

Ingmar Bergman som fick oss efterkrigsbarn i Malmö att förstå och fascineras av
Strindberg. Han introducerade oss inte bara i Strindbergs dramatik uran också i en
litterär kanon som följt oss genom livet.
Prologen är slut! Nu börjar vi historien på samma sätt som Strindberg såg på
Balzacs sätt att skriva nuridshistoria, nämligen en beskrivning där "varje liten person
visar sig i sin samtids belysning".

Folkteater i folkhemmet
Enligt den offentliga historieskrivningen var det geriom Baltiska utställningen 1914
som Malmö blev en modern Europeisk storstad. "Baltiskan" blev det manifesta uttrycket, som visade att Malmö hade tagit steget och blivit en storstad med 100 000
invånare. Men med 1900-talet i backspegeln skulle jag vilja påstå att det inte var
"Baltiskan" uran tillkomsten av Malmö stadsteater 1944 som stod för denna metamorfos, den bestående manifesteringen av att M almö blivit en storstad.
På 1900-talet blev Svenska kyrkan en folkkyrka och den svenska teatern blev en
folkteater. D et var en del av demokratiseringsprocessen. Folkteaterbegreppet hade
myntats av den legendariske teatermannen Per Lindberg, som också anlitades som
teaterideologisk konsulent och inspiratör vid tillkomsten av Malmö stadsteater. Det
var Per Lindbergs visioner om "den stora folkteatern", som förverkligades i Malmö.
I fonden av Fersens väg, den paradgata som lades ur till Baltiska utställningen, uppfördes mitt under brinnande krig i vår omvärld ett imponerande kulturpalats, ritat
av några av den svenska funktionalismens främsta arkitekter, Sigurd Lewerentz, Erik
Lallerstedt och David Hellden. Stora scenen, "Stora Bu" (som Bergman kallade den) ,
rymde 1700 platser, Intimans kammarspelsscen drygt 200.
Stadsteatern stod färdig 1944 och invigdes den 23 september med en uppsättning av Shakespeares En Midsommarnattsdröm i regi av Sandro Malmquist och med
Viveca Linder, Gaby Stenberg och Georg Årlin i huvudrollerna. Slurstrofen i Hjalmar ·
Gullbergs välkända prolog präglades av tidsandan.
Sorgflor bär tiden. Vtzr finns segerfanan?
Här bjuder jag till bröllop i Athen
- till skuggspel.från Den Stora Skådebanan
som är allt mänskligt dramas moderscen.
Sandro Malmqvist, som var teaterns förste chef, insåg tidigt behovet av att förgylla uppsättningarna med gästspel och rikskända gästaktörer. Det blev en del av
teaterns identitet att spetsa uppsättningarna m ed gäster som Karin Ekelund, Anders
de Wahl, Edvin Adolphson och Georg Rydeberg. En minnesvärd föreställning var
Olof Molanders uppsättning av Strindbergs Ett drömspel, som sattes upp 1947-48
med Inga Tidblad som Indras dotter.
67

EN LEKTION I TEATER

Det var alltså Per Lindbergs teaterpolitiska ideer med drömmen om en monumental folkteater och Knut Ströms bildteater med rötter hos Max Reinhardt i
Berlin, som förverkligades med Malmö stadsteater. Han ville skapa "det elastiska
rummet som [kunde] apteras både till scen för kammarspel och till illusionsteater
av äldre slag men dessutom, och i första hand, till plats för stora folkpjäser med ett
modernt scenmontage, som i teknisk rörlighet [kunde] tävla med vilken storfilm
som helst."
Alltså: Kreativitet och modern teknik i samspel: Film och teater inte som konkurrerande utan som samverkande media - i en dynamisk interaktion. Det fick
Malmöpubliken som en särskild bonus under efterkrigstiden. Interaktiv påverkan
mellan teater och film - det blev också lngmar Bergmans stora bidrag till malmöpubliken på 1950-talet.
Även om det var lngmar Bergman som mellan åren 1953 - 1958 var Malmö
stadsteaters förste regissör och konstnärlig rådgivare får man inte glömma att det
var Lars-Levi Laestadius som var 1950-talets teaterchef i Malmö. Mycket kompetent
teaterman och själv en duktig regissör för ett antal uppmärksammade uppsättningar.
lngmar Bergman karakteriserade honom som en enväldig chef, "beläst, erfaren, våghalsig och maniskt högfärdig, ingen föraktlig kombination för en teaterdirektör." En
mera nyanserad karakteristik skulle måhända också innefatta adjektiven "diplomatisk" och "undfallande", i vart fall i förhållande till Bergman, vars havererade projekt
teaterchefen själv fick ta hand om och lappa ihop till presentabla uppsättningar.

''Nu var det 1949. . . "
Nu är det dags att skjuta in en självbiografisk presentation. Året var 1949. Det året
firades 100-årsjubileet av August Strindbergs födelse. Även om jag den 22 januari
1949 bara var drygt 9 år gammal, så har jag fortfarande ett svagt minne av Radiotjänsts jubileumsprogram.
Mitt exemplar av Gunnar Ollens handbok Strindbergs dramatik (den 3:e upplagan) utkom 1949. Jag förvärvade den för 2 kronor 1955. Strindberg kom således i
jämförelse med vår tids barn- och ungdomslitteratur tidigt in i min litterära kanon.
Malmö stadsteater firade Strindbergsjubileet med att uppföra det historiska dramat
Gustav Vasa på Stora scenen med Oscar Winge som Gustav Vasa och Olle Florin
som Olaus Petri. Gösta Folke regisserade och Härje Ekman stod för scenbilder och
kostymer. Det blev en stor spelsucce, den främsta efter Midsommarnattsdrömmen.
Över 51 000 människor såg föreställningen.
Det året gick jag i fjärde klass på Västra skolan - och har inget minne av att jag
såg den föreställningen, men jag kan fortfarande se bilden av den imposante Oscar
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Winge framför mig. Jag lärde mig också tidigt hur Strindberg byggde upp teatraliska
effekter, bl.a. genom att bygga upp förväntningar och inte låta huvudfiguren Gustav
Vasa dyka upp förrän i andra akten.
Från den tiden var jag Gustav Vasa-fixerad. Jag hade faktiskt redan i dessa unga
år, tio - elva år gammal, börjat gå runt och botanisera i stadens antikvariat. Detta
var - måste påpekas - före TV:ns och dataspelens tidsålder. Antikvariaten var spännande arenor med förföriska dofter, närmast en blommig kombination av cigarr,
fukt, läder och damm för att tala i vår rids vinspråk. På Väsrergatan fanns ett par
utmärkta antikvariat, på Gustav Adolfs torg ett annat - och nere på Kasinogatan på
Lugnet, en tvärgata till Södra Förstadsgaran, låg ett antikvariat, som jag kände mig
särskilt attraherad till, och där jag började lägga grunden till min boksamling. Jag
har fortfarande ett antal bundna volymer med Strindbergs dramatik i John Landqvists nationalupplaga från 1920-talet, som jag köpte där. De kostade 3.50 styck i
1950-talets penningvärde.
Den bok som här är relevant var emellertid en imposant volym med rött dekorerat
linneomslag, som hade utkommit rill 400-årsjubileet av Gustav Vasas födelse 1896.
Den köpte jag 1949 för 4 kronor 50 öre. Jag har inte kvittot kvar, men däremot
min daterade namnteckning i boken: "Kjell-Åke Modeer Klass 4 a". Då jag våren
1950 lämnade klass 4 a på Västra skolan för att efter sommarlovet börja i klass 1:5 c
på Malmö Realskola måste således den här boken ha blivit ett exotiskt inslag i min
boksamling, som vid denna rid mest bestod av volymer i serien Barnbibliotekets saga
och Gösta Knutssons Pelle Svanslös-böcker.
Var och en som trätt innanför Malmö realskolas magnifika runga ytterdörrar
vid Fersens väg vet, att vishetens uggla bevakar besökarna, och att ovanför ugglan
står en intressant devis, som väl passade in i tidsandan vid skolans tillkomst: Vczren
svenske!
När jag gick i klass 2:5 - alltså i dag motsvarande 6:e klass - firade skolan sitt
50-årsjubileum 1952, och jag minns att jag ingick i sångdirektören MärtaAlsrerlunds
kör, som sjöng för kung och fosterland samt för skolans eforus, rektor och kollegium.
Gustav Vasa, Varen svenske! Vad vore lämpligare än att hylla skolan vid dess jubileum
genom att skriva en teaterpjäs om Gustav Vasas vilda äventyr i Dalarna, tänkte jag.
Sagt och gjort! Då gjorde jag det. Fritt efter originalet. Och det teatersrycket beslöt
jag och mina klasskamrater oss för att uppföra.
I vår frimodighet närmade vi 12-13-åringar oss Malmö stadsteater för att fa hjälp.
Det gällde i första hand att fa teaterdekorationer, som kunde användas i skolans aula.
Vi fann en väg in i Thalias tempel, nämligen från baksidan med dörr in till den enorma
målerisalen. Där producerades dekorationer, fonder och sättsrycken, och där var den
förtjusande vänlige finlandssvenske teaterdekoratören Martin Ahlbom chef. Här fick
vi vår första teatergifrspruta. Att komma in i hans överfyllda arbetsrum var som att
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Pig. 1. "Vttd står du och gapar efter på främmande, liksom du aldrig sett folk forr. Packa dig ut
på logen och tröska!. Sven Elofisons hustru i !sala lada. Ur Gustav Vttsas äventyr i Dalarna. Klass
2:5 c Realskolan. - Fotografi i privat ägo.

komma in i en annan värld. Ingmar Bergman visar denna förtrollade värld i Fanny
och Alexander, där Alexander av Ismael leds in i den förtrollade dockteatervärlden.
Martin Ahlbom blev vår Ismael. Hans rum var fyllt med tittskåp, där fanns scenmodeller till åtskilliga av de föreställningar vi hört talas om och sett. Martin Ahlbom
lyssnade, såg oss i ögonen, svarade på våra frågor på sjungande finlandssvenska, och
han hjälpte oss att låna några lämpliga sättstycken, som fick kombinera uppgiften
av att utgöra både rums- och fondmiljöer.
När den från början skeptiske rektorn Eskil Aspelin förstod att vi menade allvar
med vår "jubileumspjäs" så hjälpte han oss också att få kontakt med en av teaterns
yngre skådespelare, Carl-Erik Boström, som kom och hjälpte oss att fa styr på både
repliker och rörelseschemata. Tyvärr blev detta amatöristiska försök utifrån sina förutsättningar en framgång. Vi gav i vart fall två välbesökta föreställningar.
Inte bara det att Klass 2:5 c därigenom kom i centrum för både lärarnas och
elevernas uppmärksamhet. Från denna tid blev teatern för mig ett berusande gift
som var starkt beroendeframkallande. Klassens timme blev ett mera permanent
forum för att regelbundet kunna fortsätta att spela upp både korta scener och längre
ungdomsföreställningar. Det blev vägen till den teatercirkel, som vi bildade i första

ra
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ring, och som blev vår spegelbild, vår egen teateratelje, vårt sätt att reagera på de
konstnärliga upplevelser, vilka som en kulturvitaliserande puls avlöste varandra i
Thalia-templet i fonden på Fersens väg. För att tala med Hjalmar Gullberg: det blev
ett "skuggspel från Den Stora Skådebanan" - som för oss var Thalias tempelbyggnader. I detta tempel offrade vi vår tid. Tid som egentligen skulle ägnas åt läxor och
betygsmeri terande studier.
Hösten 1952 satte Mats Johansson upp Hjalmar Bergmans Swedenhielms med
gästspelande Anders de Wahl som en magnifik Rolf Swedenhielm S:r. De Wahl
hade en utmärkt motspelare i Jullan Kindahl, som med pondus spelade svägerskan
och hushållerskan Boman. Min mor tog mig med på teatern, och vi såg den sista
föreställningen, då teaterchefen Lars-Levi Laestadius efter ridåfallet hängde en stor
lagerkrans med gula och blå band på de Wahls axlar. Så avtackades på den tiden
nationens premiäraktörer! Han såg ut som om han just hade gått i mål i Vasaloppet.
Och det hade han ju också i någon mening gjort.
Ingången av detta år, 19 5 3, markerade ett generationsskifte för Malmö stadsteater:
Anders de Wahl ut och lngmar Bergman in. Med ett internt facit i hand kan vi säga
att det var ett "generationsskifte inom familjen" som ägde rum när lngmar Bergman
kom som regissör till Malmö stadsteater. I Laterna magica skriver ju Bergman att han
mot bakgrund av sin mors passionerade beundran för Anders de Wahl var övertygad
om att det var denne som var hans egentlige far.
Det var från och med nu, 1953, som lngmar Bergman öppnade våra ögon och
öron för teatern, för både den klassiska och moderna dramarepertoaren, men kanske
viktigare ändå för fantasin och det fantastiska. Det var Bergman, som fick mig att

Fig. 2. Teatercirkel R !·4 b på S:t Petri kommunala gymnasium repeterar Hjalmar Bergmans
Swedenhielms 1954. Den allvarlige regissören nr två ftån höger. - Fotografi i privat ägo.
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förtränga skolböckerna och som fick mig och mina kamrater i första ring på Realskolan, som nu förvandlats till S:t Petri kommunala gymnasium, att i vår teatercirkel
sätta upp de två första akterna av Swedenhielms hösten 1954.
Uppsättningen kunde ske först sedan Hjalmar Bergmans änka, Stina Bergman,
ytterst motsträvigt gett sitt tillstånd. Hon vårdade minnet av sin avlidne make Hjalmar som en ikon, och hon tillät inte att amatörteatrar misshandlade hennes makes
verk. Och det är uppenbart, att om vi i dag ser på det stencilerade programbladet
och på de chock-cerisröda dekorationerna, så kan man faktiskt ha en viss fö rståelse
för hennes befogade farhågor. O ckså Rolf Swedenhielm S:r (Göran Melander) och
ockraren Eriksson (Arne Melander) hade nog i ärlighetens namn svårt att i sina
pubertetskostymer fylla ut sina seriösa och seniora rollfigurer. För att inte tala om
Boman; hon framstod mer som om hon hämtats från ett folklustspel än från ett
seriöst - om än i komedins form presenterat familjedrama.
Men vi bortser från det. För jag vill i dag i första hand se denna amatöruppsättning
som ett konkret förverkligande av vår brinnande teaterpassion. Vi levde på den tiden
i en kontext, som närmast var ett uttryck för den generationsmotsättning, och som
i moget skick skulle blomma ut i studentrevolten 1968.
Det vi upplevde 1954 var emellertid närmast en skugga av den revolt som Alf
Sjöberg och lngmar Bergman hade gett uttryck för i filmen Hets redan 1944. I början av 1950-talet identifierade vi Stig Järrels latinlektor Caligula bland lärarna i vårt
gymnasiums lärarkollegium, där rektorn Aspelin varje morgon stod i dörren till aulan
och med sträng blick kontrollerade att vi alla hade våra psalmböcker med oss till
morgonbönen. Om inte följde bestraffning. Men jag och mina teatervänner på S:t
Petri fann våra alternativa förebilder i Drömspelsslottet i fonden på Fersens väg.
Vi förtrollades av lngmar Bergmans uppsättningar. Vi såg dem inte en gång, vi
såg var och en av dem åtskilliga gångar. Flera gånger slog jag demonstrativt igen
läxböckerna vid halv-niotiden på kvällen och gick upp till Stadsteatern, såg att den
röda lampan ovanför entren inte lyste, och i stället för att hänga duffel-coaten i garderoben gömde jag den i en buske vid teaterrestaurangen och gick in i teaterfoyen
och blandade mig med publiken i mellanaktspausen. Och precis som regissören
Bergman själv i skydd av mörkret intog sin ytterplats på höger sidoparketts 8:e rad
fann jag mig en tom plats i salongen. N är jag tio år senare läste straffrätt fann jag att
dessa mina brottsliga gärningar rubricerades "snyltning". Det var medelst snyltning
som mitt kulturmedvetande växte.
Straffet fö r dessa brottsliga gärningar blev kännbart. Jag fick gå om förs ta ring.
Det blev mitt Bergman-år. Vi var ett gäng som absorberades av lngmar Bergmans
existentiella drömvärld. Vi upplevde hans skådespelare inte bara på scenen utan
också på stan men främst i pauserna i teaterns nedre och övre foyeer. Där stod de
allesammans runt honom: Bibi Andersson, H arriet Andersson, Ingrid T hulin, Max
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von Sydow, Gunnar Björnstrand, Åke Fridell. . . Alla sujetter, som inte deltog i
kvällens föreställning, stod i en familjeklunga runt sin herde Ingmar. Ibland hördes
från dem oförlikneliga bullrande skratt, ibland sågs endast stela och allvarsamma
ansiktsuttryck. Alla dessa gycklare levde i sin egen diaspora. Och det var också så de
själva uppfattade sin position i det malmöitiska samhället. På samma sätt som
Strindberg omsatte sina egna problem till dramer, så återgav Ingmar Bergman i sina
filmer sina egna konfliktfyllda upplevelser.
I filmen Ansiktet 1958 om magikern Albert Emanuel Voglers främlingskap ställer
Bergman taskspelarna mot borgerskapet. Borgarhustrun Manda, Ingrid Thulin, dras
till magikern Vogler, Max von Sydow, och hon överger sin borgerliga tillhörighet
för den metafysiska magiken, det som enligt Gunnar Björnstrands borgare Vergerus
"representerar det som jag hatar mest av allt: det som inte kan förklaras". I Helsingborg hade Bergman känt att teatern hade en helt annan närhet till publiken än den
man mötte i Malmö. Där bjöd Fahlmans konditori varje lördag hela teatertruppen
på kakor och choklad med vispgrädde, i Malmö var det nätt och jämnt att den fick
kredit på krogen. De spelade mot åskådare som de överhuvudtaget inte tillbringade
någon tid med.
I ett av sina självbiografiska arbeten har Bergman gett uttryck för denna isolerade
gycklar- och taskspelarroll, som han och hans sujetter spelade i det malmöitiska
vardagslivet på 1950-talet. "De visade intresse i vad vi gjorde, men vi höll oss mest
för oss själva." Teatertruppen levde i ett sammansvetsat kamaraderi från morgon till
kväll, där samvaron på teaterkantinen blev oasen i den vardagliga tillvaron. Inom
parentes kan nämnas att den som i hög grad som "okänd donator" subventionerade
denna oas för teaterfolket, var den tidens store kulturmecenat i Malmö, skeppsredaren
och bokförläggaren Einar Hansen.
För oss gymnasister var detta "vi och dom" -perspektiv otroligt spännande. Vi smög
i parken bakom Teaterrestauranten och kastade våra nyfikna blickar in mot kantinen
för att försöka få en skymt av skådespelarna. Hur skulle man överhuvudtaget kunna
komma innanför denna ouppnåeliga cirkel? Till slut kunde vi inte längre kontrollera
vår teaterpassion.
Min klasskamrat Lars Hammar och jag sökte upp demonregissören och fick
audiens i hans mörka tjänsterum på teatern. Vi talade nervöst om att vi startat en
teatercirkel på vår gymnasieskola, och att vi var passionerat teaterintresserade. Vi
skulle väldigt gärna vilja vara med på hans teaterrepetitioner, om det var möjligt.
Jo, det var faktiskt möjligt! "Men ni måste sitta tysta som kyrkmöss! " sa han och
tittade oss skarpt in i ögonen. Vi accepterade omedelbart att låta oss förvandlas till
kyrkmöss - om det nu var entrebiljetten för att få komma in i Ingmar Bergmans
teatervärld! Växeltelefonisten i sceningången, som med trött och van blick kunde
skilja teaterns sujetter och statister från vanliga autografjägare, fick nu order om att
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fortsättningsvis släppa in dessa två pubertala gymnasister i det stora teaterhuset. Det
stärkte vårt självförtroende.
Det började hösten 1956 med Strindbergs Erik XIV Här fick vi från en ödslig
parkett mitt i "Stora Bu" tillsammans med regissören uppleva hurToivo Pawlo hade
förvandlats till en neurotisk Erik XIY. Redan när vi kom in från sceningången mötte vi
honom i trappan som en hårt sminkad vasakung, strängt koncentrerad på uppgiften.
Han såg oss inte, blicken var fixerad, han var redan djupt inne i sin roll. Vi mötte
en skådespelare som konkretiserade vad vi läst i den legendariske Stanislavskijs En

skådespelares arbete med sig själv.
Och på scenen fick vi se hur den unga Bibi Anderssons oskuldsfullt vitklädda
Karin Månsdotter intog sin tronplats på scenen. lngmar Bergman gav högljudda
och svavelosande instruktioner till några av sina schabblande sujetter. Men efter
repetitionen, under samlingen på förscenen, förvandlades han till en utomordentligt
varm fadersgestalt, som varmt skrattande omfamnade hela sin teaterfamilj och gav
dem kramar och komplimanger. I skådespelartruppen spelade den kraftigt korpulente Benkt-Ake Benktsson inte bara i fysisk mening en markant roll under dessa
år. Också han kom till Malmö 1953. Uppsättningen av kammarspelet Spöksonaten
våren 1954 med Benkt-Ake Benktsson som gubben Hummel har särskilt etsat sig
fast i minner. Den demoniske gubben Hummel ställdes mot den unge Studenten,
spelad av Folke Sundkvist. Henrik Sjögren såg Hummel som "en väldig jagkoloss
på kryckor och lerfötter". Det var välfunnet.
Bergman hade en särskild relation till Spöksonaten. "När jag var tolv år läste jag
Spöksonaten första gången", skrev han i programbladet. "Jag hade köpt den på
ett antikvariat och hade tänkt mig att framföra den på min dockteater, namnet
attraherade mig synnerligast." Den lockade fram barnets skrämda och fascinerade
fantasi, mindes han. Bergman hann sätta upp pjäsen fyra gånger: Först en gång på
Medborgarhuset i Stockholm 1941, sedan en gång i Malmö och därefter två gånger
på Dramaten. Jag såg både den 2:a och den 4:e uppsättningen och kunde notera
hur Bergman ständigt omtolkade Strindbergs kammarspel. I Malmö-föreställningen
använde Bergman för första gången dimridån, som förstärkte den sceniska upplevelsen av övergången från dröm till verklighet. Eller var det tvärtom? Dimman lättade
över Strindbergs Östermalm ... Nästa kammarspel som sattes upp var Oväder på
lntiman 1956 i Mats Johanssons regi. lntiman var som skräddarsydd för Strindbergs
kammarspel.
En annan stor teaterupplevelse var Bergmans uppsättning på lntiman 1956 av
den ryske samhällssatirikern Aleksandr Nikolajevitj Ostrovskijs 1800-tals melodram
Bruden utan hemgift med Martin Ahlboms dekor och med bl.a. Benkt-Ake Benktsson
i en av huvudrollerna som den framgångsrike köpmannen Knurov. "I detta skratt- och
spökkabinett av idel urholkade existenser är (den unga vackra flickan) Larisa (Gunnel
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Lindblom) den enda riktiga människan, ungt förtvivlad och förtvivlat dristig", skrev
Hans Ruin i sin anmälan. I detta kabinett av karikerade mansfigurer satsade Bergman
på de enskilda dråpliga figurerna som med det magnifika skådespelarmaterialet blev
en svindlande teaterupplevelse. Också här fanns en clown i den fördruckne skådespelaren Robinzon (Åke Fridell) och när adelsmannen och skeppsredaren Sergej Paratov
(Max von Sydow) sviker Larisa får hon slutrepliken: "Jag sökte kärleken och fann
den inte. Den finns inte. Det är så kallt i världen". "Det finns en farlig frändskap
mellan Ingmar Bergman och Nexander Ostrovskij" skrev Ivar Harrie i Expressen.
"Det blev en teaterkväll som man länge ska minnas", fortsatte han. Så var det. Att
dramat var minnesvärt bevisas inte minst av att jag fortfarande efter mer än 50 år
minns min eufori efter att ha sett föreställningen.
Men det var verkligen inte bara den klassiska repertoaren som sattes upp i Malmö
på 1950-talet. Malmöpubliken fick också uppleva den dramatiska modernismen i
form av fantastiska, rykande aktuella pjäser. Ingmar Bergman satte upp Tennessee
Williams Katt på hett plåttak hösten 1956 på Stora scenen. Den hade haft urpremiär
på Broadway ett år tidigare i Elia Kazans regi med Burl Ives i huvudrollen som Big
Daddy, Storpappa. Den sattes också upp i en uppmärksammad föreställning på Det
Ny Teater i Köpenhamn, som Lars och jag var över och såg. Det ny Teater hade vid
denna tid också en gyllene period under ledning av Peer Gregaard, och betecknades
allmänt i folkmun för " nationalscenens 'dåliga samvete"'. Det var en beteckning som
vid den tiden också kunde appliceras på Malmö stadsteater. Nltfler av Stockholms
teatervänner kastade avundsamma blickar mot Malmö.
I Malmöuppsättningen var det Benkt-Åke Benktsson som spelade Storpappa och
Eva Stiberg gestaltade den sensuella hustrun Maggie, vars man Brick, spelad av Max
von Sydow, i den sista akten hade en gripande uppgörelse med den döende Storpappan. Ödet ville att detta skulle bli Benkt-Åke Benktssons sista roll. Han genomförde
under stora svårigheter rollen på sin 50-årsdag den 8 januari 1957 och hyllades av
teater och publik. Två dagar senare var han död.
En annan viktig aktuell svensk teaterhändelse var Eugene O'Neill's Lång dags ford
mot natt, som Dramaten uruppförde i februari 1956 i en fantastisk helkvällsföreställning med Lars Hansson, Inga Tidblad, Ulf Palme och Jarl Kulle i de bärande
rollerna. Uppsättningen kom också till Malmö. D e spelade två dagar efter varandra.
Jag lyckades få biljetter till båda dessa sedan länge utsålda föreställningar! Dessa år
hade jag verkligen mitt andra hem på teatern!
Tillbaka till Bergman. H an laborerade gärna parallellt med skilda scenmedier.
Scenteater, Radioteater och film. Ett bra exempel på denna interaktiva scenkonst var
enaktaren Trämålning som Bergman ursprungligen skrev som monologer till eleverna
vid Malmöteatern 1953. Moraliteten Trämålningvar embryot till D et sjunde inseglet.
Den gavs först i en radioteateruppsättning 1954 och sedan av professionella skåde75
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spelare på Stadsteatern i en uppsättning av Tre enaktare på lntiman i mars 1955 med
bl.a. Gunnel Lindblom, Gunnar Björnstrand, Nine Christine Jönsson och Åke Fridell
i de roller som de sedan också fick i Trämålnings uppföljare, road-movien Det sjunde
inseglet, som spelades in sommaren 1956 och hade premiär i februari 1957.
Trämålning börjar med en tablå, silhuetter mot en blå fond. Jag hör fortfarande
Folke Sundkvists röst i inledningsrepliken som berättaren: "I en kyrka i södra Småland
finns vårt skådespel målat på väggen strax till höger om ingången till vapenhuset.
Tavlan härrör från slutet av 1300-talet och motivet är format under intryck av en
pest som just då rasade i detta och kringliggande landskap."
Det sjunde inseglet blev Ingmar Bergmans kanske mest uppmärksammade och
existentiellt självutlämnande film. De professionella filmrecensenterna var inte odelat
positiva. I DN skrev anmälaren att denne saknade "varje som helst intresse för de
guds- och djävulsproblem, vilkas existens här hela tiden är föremål for en lidelsefull diskussion - som för övrigt gör att dialoger och monologer kommer att ta en
oproportionerlig plats i filmen, långa stunder gör den helt stillastående." Regi- och
skådespelarinsatserna var alltså lysande, men manuskriptet ansågs undermåligt. Men
för oss Bergmanianer var Det sjunde inseglet en högtidsstund. Det svarta ställdes mot
det vita, döden mot livet, det onda mot det goda. Den intellektuelle, religiöst patetiske
korstågsriddaren Antonius Block, gudssökaren, tvivlaren, utmanaren, spelad av Max
von Sydow, ställdes mot den enkle, oanfrätte och renhjärtade lille gycklarenJofi Nils
Poppes gestalt. Gycklarparet Jof och Mia, Mia spelad av en betagande Bibi Andersson,
representerade överlevarna, de som besitter möjligheten av övervinna döden.
Jag minns, hur tilltalande det religiösa inslaget var for oss existentiellt sökande
gymnasister. Vi hade ju fostrats in i modernitetens sekulariserade värld. Det var
Ingemar Hedenius' Tro och vetande som var 1950-talets sekulariseringsbibel. Och
mitt i denna rationella värld placerade kyrkoherdesonen lngmar Bergman in sin
dödsångest och religionen med hjälp av 1300-talets korståg, flagellanter och pestepedemier som en historisk kontext.
Ovanför min säng hade jag i ett par år i slutet av 1950-talet den monolog som
en annan av gycklarna, Skar, spelad av Erik Strandmark, på sitt staccato-språk spottade fram. "Ni som sitter där i er dästa självbelåtenhet, vet ni att detta kan vara er
sista timme. - - - Du där, som står och bligar som en get, ska din mun innan kvällen
förvridas till den sista oavslutade gäspningen? Och Du kvinna, som blomstrar av
livsens lust och välbehag, ska Du blekna och slockna innan morgonen gryr?"
Döden i Bengt Ekerots gestalt, som spelar schack med riddaren Antonius Block
inspirerade naturligtvis Lars och mig till en travesterande film om Riddaren och Döden,
som vi med hjälp av en sk. super-åtta filmkamera spelade in på sandbackarna runt
Falsterbo kyrka. Manuskriptet hade i dag kunnat passera med den alltmer etablerade synen på nätkopiering och fildelning - men med 1950-talets ögon var det rätt
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och slätt ett plagiat. Men å andra sidan tror jag att det var en bättre religions- och
livsåskådningskurs än den vi fick av adjunkten "Molok" Rosengren genom morgonbönerna på S:t Petri.
Om Trämålning börjar med en tablå, så slutar Det sJr-tnde inseglet med den i dag
legendariska dödsdansen längs krönet på Hovs hallar. Dödsdansmotivet är ju klassiskt. Det hade som bekant sin bakgrund i Hugo von Hoffmantals klassiska drama

Fig. 3. "Min Kaspergrupp" 1958.

jedermann, Det gamla spelet om envar. I Nikolaikyrkan i Liibeck finns en muralmålning på detta tema, och till aulan i S:t Petri kom vid denna tid påpassligt en
teatergrupp från Liibeck och gästspelade - naturligtvis på tyska. Och plötsligt blev
tyska språket viktigt och handlade inte bara om att sillen var större i Nordsjön än i
Östersjön, "die Heeringe der Nordsee sind grösserer als die der Ostsee".
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Alla dessa pusselbitar i min pubertala tankevärld sökte jag också att fanga i ett
måleri. Jag köpte basker, oljefärg och penslar, palett och stativ hos den parisiskt
mustaschprydde ägaren av konstnärsbutiken Paletten på Rundelsgatan. Och jag
målade min egen Kaspertrupp i slutet av 1950-talet och hängde den ovanför min
säng. Kasper, teaterdirektören och den melankoliske gycklaren och hans ibland trogna
ibland otrogna fru, med rötter i commedia de larte-traditionen var - som jag ska
visa ett centralt tema i vår tonårstids kontexter. Men där fanns också den idealistiske
korstågsriddaren (detta var långt före Arn) och den oskuldsfulla Mariabilden. Och
längst ner i hörnet på tavlan Körkarlen med sin vagnslykta. En association till både
Viktor Sjöström och Selma Lagerlöf "Min Kaspertrupp", hela konceptet med de
existentiella frågorna, hade Bergman tillsammans med en svensk och tysk litterär
kanon hjälpt mig att konstruera.
Ett par exempel. Gycklaren hade vi mött när Marcel Marceau i en lysande föreställning gästspelade på Malmö stadsteater i mars 1955. Med sina fascinerande
Bip-pantomimer fyllde han ensam scenrummet i "Stora Bu". Och Ingmar Bergman
lärde oss att också Strindberg hade behandlat Kaspertemat. Han instuderade den
lilla bagatellen "Kaspers Fettisdag" med eleverna på scenskolan. De spelade upp den
vid en uppvisning på lntiman. Men Strindberg låter också Kasper och hans trupp
fa dyka upp på Djurgårdsslätten i dramat Midsommar (1900), som utspelas i hans
barndoms Stockholm. Här är Strindberg på lekhumör med farsartade ordvitsar om
renässans som blir till "rönäs-essans" och med Kaspers syn på sin repertoar: "Vår
repertoar är så utsliten att den börjar bli klassisk, och när vi har en klassisk repertoar,
så behöver vi ingen annan." Också vid repetitionerna av "Kaspers fettisdag" på lntiman fick vi uppleva Bergmans brutala regiteknik. D et fanns i elevtruppen personer
som Bergman utpekade att de var mer lämpade för "operetten". Långt senare har
vi förstått att dessa mänskliga vulkanutbrott egentligen var uttryck för den professionelle teatermannens extrema vilja att "tänja'' skådespelarnas gränser och förmåga
och därigenom söka förverkliga teaterns visioner.
För teater är "Ei blot til Lyst", som det står ovanför prosceniet på Det kongelige
Teater i Köpenhamn, utan också allvar - mycket existentiellt allvar! En viktig del av
fantasins teaterupplevelse blev tittskåpet, dockteatern. Ni minns Martin Ahlboms
arbetsrum! I Falsterbo hade mina farföräldrar på vinden ett stort antal gamla årgångar
av Alfers Familjejournal från 1920- och 30-talen som vi barnbarn satt och bläddrade
i regniga sommardagar. Där fanns mängder av fantasieggande illustrationer och
klippark. Redan 1914 hade Alfers danska upplaga Familie-journalen började publicera
dockteatrar och komedier, en tradition som de fortsatte fram till 1936. Det var dessa
dockteaterark, som också publicerades i Alfers svenska editioner. lngmar Bergman
skriver i Laterna magica om hur han upplevde denna "trolleriteater", som byggts
efter anvisningar i Allers Familje-Journal under sin barndoms somrar i Våroms i
Dalarna.
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När jag i början av 1950-talet började upptäcka Köpenhamn fann jag mycket
snart fram till Priors dockteatersaffär på K0bmagergade i höjd med Rundetårn. Där
köpte jag kolorerade ark med Det Kongelige Teaters proscenium. Jag klistrade upp
det på kartong och hängde det ovanför mitt skrivbord. Där stod för övrigt också en
dödsskalle i gips - också den var köpt i Köpenhamn.
lngmar Bergman älskade ju dessa teaterspel i teaterspelet, konstruktioner i konstruktionen. Både i Fanny och Alexander och i uppsättningen av Trollflöjten använde
han sig just av denna danska dockteatermodell.
För ett par år sedan satt jag på flyget till Stockholm och mindes tillsammans
med Sigrid Combiichen tonårens teaterupplevelser i Malmö. Vi konstaterade att
vår malmögeneration var privilegierad, som hade fatt präglas av dessa bergmanska
prototypuppsättningar av Peer Gynt, Sagan, Misantropen och Faust. Alla exempel på
exemplarisk, bildande stilceater. I Peer Gynt var det främst Naima Wifstrand som
Mor Aase och Max von Sydow som Peer Gynt som man minns. Det var en mastodontföreställning, som varade 4 Yz timmar, beroende på att Bergman tog med den
fjärde akten i detta läsdrama, som utspelar sig i Egypten och där Bergman på ett i
mina ögon fascinerande sätt förverkligade dårhusscenen i Kairo. Recensenterna var
inte lika förtjusta i den scenen. De tyckte att Bergman skulle ha använt rödpennan
i större utsträckning.
En av lngmar Bergmans mest älskade pjäser var Hjalmar Bergmans Sagan, som
enligt Stina Bergmans förord hade en självbiografisk fond. Ingmar hade satt upp den
i Helsingborg redan 1945, och han gjorde också en uppsättning på Dramaten 1963.
I Malmö satte han upp den på lntiman 1958 med en förtrollande Bibi Andersson
i titelrollen. Sagan fick fantastiska recensioner. Föreställningarna på lntiman var
ständigt utsålda, så uppsättningen fick föras över till Stora scenen. Den föreställningen fick också internationell uppmärksamhet och fick gästspela på Theatre Sarah
Bernhardt i Paris.
M isantropen ansågs av många utgöra kulmen på Bergmans teateruppsättningar i
Malmö. Max von Sydow spelade Alceste, Gertrud Fridh Celimene. D en fick en stor
genomslagskraft och inbjöds också till internationella gästspel. Nils Beyer skrev i
Morgontidningen: "Man hoppas att malmöborna själva förstår, vilken lysande teater
det spelas i deras stad. Ty uppe i Stockholm är det av naturliga skäl inte många som
vet det. Just nu skulle man dock önska att [teaterchefen] Gierow stängde nationalscenen för några kvällar och med hela sin personal företog en studieresa till Malmö
för att se hur Moliere skall spelas. lngmar Bergmans iscensättning på Stora scenen
av 'Misantropen' är nämligen den yppersta moliereföreställning, som i vår livstid
gått på en svensk teater." Så var det!
Ur-Faust fick vi se hösten 1958 i en ytterst välbesatt uppsättning med bl.a. Max
von Sydow som Faust, Toiwo Pawlo som Mefistofeles, Gunnel Lindblom som Mar79
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garet och Bibi Andersson som Liebchen. Vi gymnasister fick naturligtvis se dessa
föreställningar också som skolteater. De stingsliga recensenterna var reserverade inför
den här Ur-Faust-texten. Men de litterära bristerna sattes i relation till utmärkta skådespelarinsatser. Men Hans Ruin, som var Sydsvenska Dagbladets teaterrecensent, var
inte förtjust i Toivo Pawlos manierade framställning av Mefistofeles-monologerna.
I Glada Ankan hade Pawlo gjort desto större succe, som den pontevedrinska
legationens faktotum Njegus. lngmar Bergman satte med stort professionellt allvar
upp den klassiska Franz Lehar-operetten till Stadsteaterns 10-årsjubileum 1954 med
Gaby Stenberg i titelrollen. Han lärde oss den gången i programbladet, att det är
med Glada Ankan som med en gammal fotogenlampa. Man kan feja och putsa den,
men man ska akta sig for att sätta elektriskt ljus i den!
Det var inte bara en mycket professionell stadsteater Malmö hade på 1950-talet. I
salongerna satt också en kvalificerad och alltmer pretentiös publik. Jag har klippt och
sparat varenda teaterrecension från svenska och köpenhamnska tidningar under de
här åren, och man kan konstatera att det verkligen var kultursidornas premiäraktörer,
som recenserade föreställningarna. D et var estetikern och litteraturvetaren Hans Ruin
i Sydsvenska Dagbladet. Ruins recensioner ansågs ibland lite for litterära. Han var ju
specialist på Ibsen och hans sätt att kontextualisera föreställningarna refererade ofta
till en litterär analys. Jarl W Donner i Skånska Dagbladet ansåg vi vara "snobbigt
kritisk" - alltför kritisk for oss som solidariserade oss med teaterns aktörer! Allan
Bergstrand i Arbetet var en kunnig och skicklig teaterlitteratör, både översättare och
recensent. Stockholmstidningarnas kultursidor representerades av Ebbe Linde (DN),
Sven Barthel (DN), Per Erik Wahlund (SvD), Allan Fagerström (AB), Ivar Harrie
(Expressen) och Nils Beyer (Stockholms-Tidningen). Också köpenhamnstidningarna

Fig. 4. Scen ur "En natt
p å ett värdshus" 1957
Fr. v. A rne M elander,
Göran M elander och
Lars H ammar. - Foto:
Pierre M ens.
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Fig. 5. Repetition av Två enaktare. Fr.h. Johan Sten, Lars Hammar, A rne M elander, Göran
Melander, A rne Brodin och Kjell A Modeer. - Foto: Pierre M ens.

var allt oftare representerade, Klaus Rifbjerg från Information, Svend Kragh-Jacobsen
(Berlingske Tidende) och Harald Engberg (Politiken).
Vi läste och jämförde recensioner - och vi försökte, försökte h a en egen uppfattning. Hela detta kotteri av kulturhabitueer mötte vi ju också, vi privilegierade,
som i likhet med recensenterna kom på generalrepetitionerna. Lars-Levi Laestadius
var f.ö. upprörd över att recensionerna särskilt i stockholmstidningarna skrevs efter
genrepen, för att kunna publiceras morgonen efter premiärerna. Och när recensenterna ville upphöja detta till princip gick Laestadius i taket. Det var premiären och
inte genrepet som gällde. "Och det måtte väl i Herrans namn vara en teaters rätt att
bestämma n är den vill presentera sitt arbetsresultat för offentligheten, skrev han i
Teater.nytt i slutet av 50-talet.
Hur gick det då för vår egen teatercirkel på S:t Petri? Mitt eget exemplar av Eugene
O 'Neill's Ett stycke poet, är daterat samma månad som Dramaten hade urpremiär
på stycket mars 1957. Enligt scenanvisningarna för första akten utspelar sig dramat
i matsalen på Melodys värdshus, i en by i närheten av Boston. Värdshuset är över
hundra år gammalt. Det har sett sina bästa dagar. D et är lågt i tak, kraftiga ekbjälkar
av ek och boaserade väggar. Scenbilden till teatercirkelns sista uppsättning våren
1956 hade precis en sådan O'Neillsk scenbild! På lntiman hade man som nämnts
satt upp Tre enaktare 1954, vi nöjde oss 1956 med att sätta rubriken Två enaktare. I
förordet skriver regissören Modeer: "Djupt nere på en avlägsen hylla i ett antikvariat
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fann jag de båda pjäser, som i kväll presenteras för publiken. Jag tyckte med ens att
de med sin lätthanterliga form, sitt dramatiska händelseförlopp och sin inte alltför
långa rollista på ett utmärkt sätt passade våra syften." Den första pjäsen En natt på
ett värdshus, är en dunkel och mångtydig pjäs, skrev regissören. "Skräck och mystik
ligger latent i den drömlika atmosfären i inledningsscenen." "Jag har särskilt sökt
betona den besinningslösa dödsskräcken, som slutligen till och med far de hårdkokta
banditerna att tappa sinnesnärvaron. Pjäsen far härigenom en antydan av moralitet."
Har vi hört det förut? Och avslutningsvis: "Vi har alltså gjort ett försök att skapa
riktig teater. Jag hoppas nu bara att Moder Thalia vill kännas vid sin blygsamma
avkomm a." Med andra ord en ödmjuk vädjan om bekräftelse.
Pjäserna översattes av en i truppen, den högt begåvade Arne Brodin, och sattes
upp i sångsalen med dekor av en annan klasskamrat Johan Sten, son till Sydsvenska
Dagbladets tecknare Anders Sten. Johan lyckades verkligen med att fa fram den här
gamla värdshusmiljön i sin scenbild och skapade karaktämogna och färgstarka kostymer till aktörerna. Efter halvtannat år i Malmö stadsteaters skugga tog vi oss själva
nu betydligt mer på allvar. Kollationeringen runt scenmodellen och repetitionerna
var betydligt mer disciplinerade än de hade varit tidigare. Det var en koncenterad
och motiverad amatörgrupp som lyckades skapa en "luguber och sinister stämning"
som Bertil Widerberg skrev i sin något blandade anmälan i Sydsvenskan.Vi spelade
några föreställningar och avslutade med en särskild fö reställning för skolans lärare
med familjer. Slutet gott, allting gott. Vi tyckte att vi hade lyckats med att etablera
vår teaterverksamhet. Och själva hade vi under gymnasieåren genomgått en inte
oäven bildningsresa.
T vå aktörer vill jag avslutningsvis framhålla som våra absoluta förebilder. Först
Max von Sydow, som inte bara imponerade på scenen. Lars och jag inbjöd honom
med rektor Aspelins välsignelse att komma till morgonbönen där han läste ur Harry
Martinssons Aniara. Det blev vårt sätt att möta Andromedagalaxen och andra martinssonska science fiction-metaforer. Och sedan den ljuva Bibi Andersson, som vi
drömde om på nätterna. Hon kom direkt från scenskolan på Dramaten och erövrade
både våra och Malmöpublikens hjärtan, samtidigt som hon var lngmars egen erövring.
Hon spelade teater på vintrarna, och filmade på somrarna. I filmen Nära livet (1957)
som baserade sig på ett manus av Ulla Isaksson spelade hon tillsammans med Eva
Dahlbeck och Ingrid T hulin. Ständigt fick hon spela flickroller, som vi lätt kunde
identifiera oss med. Fortfarande agerar hon i 1300-talsmiljöer precis som i Sjunde
inseglet, men numera har hon övergått till att i filmen om Arn spela den stränga
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och elaka abbedissan Rikissa i Gudhems kloster. Också i denna nya uppenbarelse
erövrar hon Guldbaggar.
Det vi lärde oss om lngmar Bergman var inte bara genom den malmöitiska kontexten till hans produktion. Vi läste också noga alla dessa feature-artiklar om honom
och hans privatliv som publicerades inte bara i svensk utan också i utländsk press.

Epilog
Det var genom lngmar Bergman som vi malmögymnasister på 1950-talet lärde oss
respekt för kulturarvet. Ingen svensk kulturpersonlighet bortsett från Strindberg har
en mer etablerad ställning i det globala kulturlandskapet än lngmar Bergman. Jag
har kunnat notera detta genom mina internationella kontakter. lngmar Bergmans
filmer är en del av en global diskurs. Med hjälp av hans filmer kan vi identifiera oss
själva och placera oss i det svenska kulturrummet. Kanske känner vi detta bäst var
gång vi ser om Smultronstället? För femtio år sedan identifierade vi våra smultronställen genom Folke Sundkvists och Bibi Anderssons liftande studenter, idag finner
vi dem hos Viktor Sjöström genom den åldrande professorn Isak Borgs nostalgiska
pilgrimsfärd till ungdomstidens Lund!
Smultronstället spelades in sommaren 1957 och hade premiär p~ annandag jul. På
våren 1957, den 6 april, kom Dramaten till Lund på Studentafton och gästspelade
med Alf Sjöbergs rosade moderna uppsättning av den unge engelske dramatikern John
Osborne's samtidsdrama Se dig om i vrede m ed bl.a. Bengt Ekerot och Anita Björk i
huvudrollerna. Lars och jag var givetvis där. Det var en minnesvärd uppsättning som
spelade i en engelsk socialrealism, som förebådade Lars Noren och Kaos är granne
medgud. På den tiden delade Studentaftonutskottet ut små flygblad om förestående
studentaftnar. I mitt program från Se dig om i vrede, fann jag just ett sådant flygblad
for nästa studentafton den 11 april, och som jag uppenbarligen tog med mig från
AF. För det låg där fortfarande, när jag slog upp programbladet for en tid sedan.
Den studentaftonen skulle handla om Hur man blir p rofessor. Professorerna Ragnar
Bergendal och Gösta Ehrensvärd, som senare skulle bli mina kolleger och vänner,
skulle delta tillsammans med Harald Eklund och .Åke Petzäll. Det var definitivt inte
ett ämne, som intresserade en teaterpassionerad gymnasist 1957. Eller var det? Var
det en sinkadus eller en intuitiv handling att jag sparade på det där flygbladet från
studentafton utskottet?
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I efterhand kan jag konstatera att min pilgrimsresa till Lund och dramatenforeställningen på AF 1957 på ett närmast ironiskt sätt ville antyda ett alternativ till
teatern for min egen framtid - ungefär samtidigt som professorn Isak Borg i sin
pilgrimsresa till Lund summerade sitt liv- och själv "såg sig om" om inte i vrede så
i vart fall i nostalgiskt vemod. Ja, se där hur det personliga arkivet kan hjälpa till att
minnas och reflektera om händelser for femtio år sedan!
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Nattmannen - vidskepelsens frukt
AV STAFFAN GUDM UNDSSON

Inledning
I Malmö stadsarkiv finns ett rikt material rörande olika ämbeten och yrken. I denna
uppsats skall jag behandla ett ämbete/yrke som inte är så allmänt känt, nämligen
nattmansbefattningen. Vi skall följa nattmannen och hans verksamhet under 500 år
i Malmö, från 1500-talet till dess att befattningen upphör i vår egen tid.

Redaktionella anmärkningar
Citat är försett med citationstecken och följer bokstavstroget originalhandlingens
ortografi och i regel även dess interpunktion. I handskrifrsrexr har emellertid
vissa ingrepp gjorts. Det i äldre rid växlande bruket av stora och små bokstäver
och särskrivning har normaliserats enligt moderna regler. Versal har konsekvent
genomförts i namn och vid ny mening efter punkt och frågetecken. Versalt I och
J har transkriberats i anslutning till modernt språkbruk. Uppenbara skrivfel har
stillatigande rättats.
Nytt stycke i citat markeras ej med indragning uran skrivs löpande.
Om interpunktionen i handskrifrsrext normaliserats efter nutida regler, anmärks
detta.
Vissa citerade textpartier har återgivits på modern svenska.
Redaktionella kommentarer sätts i hakparentes.
Utelämnade ord eller meningar i citat markeras med tre punkter resp. tankstreck
inom hakparentes.
Förkortningar i handskrift har upplösts och skrivits ur, varvid det utelämnade
satts i kursiv.
Ordförklaringar ges i parentes.

*
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I rasbiologins tecken
I augusti 193 5 fick Poliskammaren i Malmö i uppdrag av Kungliga socialdepartementet
att göra en utredning om de skånska tattarnas och zigenarnas familjeförhållanden.
Verkställandet av utredningen överläts till Kriminalpolisen som den 29 oktober
samma år kom med en rapport av nämnda utredning, där man hade kommit fram
till vissa "riktigheter" angående tattare, bl. a. att
" [... ] tattarna, som under 1500-raler uppgavs vara ett följe, som levde av bedrägeri,
stöld och rov, trolldom, spådom och kvacksalveri etc. icke i så värst märkbar grad
ändrat sitt leverne. [---] Visserligen ha de hittills av stat och kommun företagna
åtgärderna att eliminera tattares och zigenares vandringslusr och andra egenskaper,
vilka illa överensstämma med nutida samhällskrav, varit i stort sett förgäves. Likväl
må ifrågasättas, huruvida lagsrifrningsårgärder torde försöksvis tillgripas, som i
svårartade fall stipulerade sterilisering samt i vissa fall andra åtgärder såsom tidigt
skiljande av barn från föräldrar." [Kriminalpolisen i Malmö: A2A:75 (s. 2 resp. 4)]]

När kriminalpolisens tattarutredning var färdigställd, ställdes den till journalisten
Bengt Engströms förfogande, som utifrån detta underlag publicerade en tidningsartikel i Sydsvenska Dagbladet söndagen den 16 februari 1936 med rubriken
SKÄNSKA TATTARE - zigenare eller rackare?, där han ville visa släktskap mellan
tattare och äldre tiders nattmän.
I början av artikeln beskriver Engström tattaren med ord som går hand i hand
med kriminalpolisens utredning:
"Tattarens skinn är lire olikt vårt. Han är lire brunare i skinnet kan man säga olivfärgad kanske. Han har något insmickrande och inställsamt i sitt väsen. Se
där ett par drag, som peka mot Södern! Men det finns flera. Han trivs utmärkt på
samhällets botten, har en avgjord motvilja mot allt ordnat arbete men vill under
alla omständigheter leva gott. Han är intelligent. I sitt uppträdande är han oerhört
smidig och rör sig lika säkert på sanningens som på lögnens m ark."

Längre fram i artikeln nämner Engström att polisens rapport inte sträckte sig
längre bak i tiden än 100- 150 år, vilket gör att man inte kan förankra tattarna i
nattmansgenerationer, men han menar att några av de tidigast kända skånska tattarna
var vallackare [dvs. en person med uppgift att kastrera hästar] och innehade sysslor,
som föll på nattmännens lott. Han tillägger: "Man bör också hålla i minnet att
bödlarnas och nattmännens yrken mycket ofta rekryterades m ed utlänningar, från
vilka åtskilliga sydländska drag hos nu levande tattare kunna leda sitt ursprung."
Engström rör om riktigt i rasbiologins gryta angående släktskapets gener:
"Från nattmansklassen kan också en del sämre beståndsdelar i tattarnas väsen ha
kommit. Nattmännen utgjorde ju en utstött och föraktad pariasklass, som ständigt
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strövade och härjade och gjorde byar och städer osäkra. Den blev också tack vare det
förakt, som visades den av andra samhällsklasser en särpräglad klass eller folkgrupp,
som alltmera isolerades från det övriga samhället."

Han tillägger om tattarnas ursprung:
"Nej, tyvärr nödgas man säga, att det är drag från nattmansfolk och rackare, vallackare och bödlar och kringstrykande lösa kvinnor, som varit betecknande för
tattarna. Zigenarcharmen saknas."
13-
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Fig. 1. Bengt Engströms artikel om skånska tattare i SDS 1936

Engströms artikel var en propaganda i rasbiologins tecken i 1930-talets Sverige.
Tattarna, som enligt kriminalpolisens utredning levde av "bedrägeri, stöld och rov,
trolldom, spådom och kvacksalveri", passade inte in i samhällets uppfattning om
idealmänniskan och det bästa och snabbaste sättet att eliminera sådant var sterilisering
samt barnens borttagande från sina föräldrar i "humanitetens namn".

Orenlighetens tjänsteman - oumbärlig och föraktad
Om tattarna och deras ursprung finns det olika teorier, som t. ex. att de skulle vara
lösdrivare och kriminella, en sammanblandning av svenskar och zigenare, eller som
Bengt Engström ville visa med artikeln, att tattarna hade släktskap med rackare och
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nattmän, vallackare och bödlar. Någon djupare eller seriösare undersökning hade
Engström själv inte gjort angående detta eventuella släktskap utan använde sig av
kriminalpolisens egen utredning.
Det skall här inte framföras någon ytterligare teori om tattarnas ursprung, men
däremot skall de som Engström betecknade såsom "sämre beståndsdelar i tattarnas
väsen" framträda och som kom att leva och befinna sig i den situationen att som
tjänstemän vara oumbärliga for staden men samtidigt utstötta och föraktade av
gemene man. För att förstå innebörden och sammanhanget till detta "fenomen"
måste vi gå 500 år tillbaka i tiden.
I de danska städerna under 1500-talet förekommer benämningar på (särskilt lägre)
tjänstebefattningar, som idag kan vara svårförståeliga, t.ex. "gaasekong", 'gåsvaktare',
"staaderkong", tjänsteman med uppgift att ha tillsyn över tiggare och landstrykare,
''portenär'', 'portvakt, portnär', "brokik(k)er'', 'uppsyningsman vid skeppsbro,
brovaktare', tjänstemän, som varit viktiga for städerna då det begav sig. I Christian
Il:s ordinants från 1522 omnämns "rackaren" i en föreskrift rörande renhållning
som skulle gälla för alla städer i Danmark:
"Udenfore alle Kiöbsteder skall giöres en Rackerekule tiill döde Odtzell [åtel, 'död
djurkropp']. Wele Wii, at paa Marcken udenfore alle Kiöbsteder skall graffues en
stor Kule, som Rackeren i Staden skall udifore alle dödeAess [as, 'kadaver'], Qweg,
Fa:e, Heste, Ög, Hunde, Swin oc sliigdt andit, ther Stanck giör, oc döö ther i Byen
eller udenfore Byen, skulle theruti kastis oc Jord paa, at thet ey skall ligge owen Jorde
og forgiffue [förgifta] Luckten [här: luften] oc Mendisken [människan (i kollektiv
betydelse)] oc huor sliig Aess ligge paa Gaden eller i Marcken skall then thet tiill
haffuer hördt lade saadant udkome, at thet ey giör Stanck oc Luckdt. Huilcken thet
forsömmer oc icke giör, haffue forbrut tree Marck tiill Oss oc Byen." [SGDL IV, s.
109. Textkritiska noter i texten här ej markerade.]

Föreskriften rör döda djurs bortförande ur staden och nedgrävande och är i sig
inte märkvärdig, då den beskriver hur renhållningen skulle skötas, men vad som
är anmärkningsvärt är att den uttryckligen säger att utförandet skulle göras av en
speciell person som benämndes "rackeren'', dvs. den person som hade till yrke eller
sysselsättning att bortforsla självdöda kreatur. Rackaren tillskrevs dessutom sysslor
som ansågs vara orena såsom avlivande och flående av djur och tömning av latriner
samt innehade, märkligt nog, även tjänsten som skorstensfejare. Och när det talas
om "rakkerekule", så menas en grop för nedgrävande av avfall och döda djur.
Borgarnas djur var "produkter", som de behövde och använde sig av, men så
fort ett djur var dött ansågs det orent och den eller de personer som befattade sig
med ett sådant blev automatiskt själva orena. Vi har här att göra med någon form
av fördom/vidskepelse, som vid denna tid var så accepterad eller ansågs så naturlig,
att den även framhävdes i föreskrifter..
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Rackarens sysslor kom även att sträcka sig utanför renhållningens område. Han
fick också biträda bödeln vid avrättningar, föra självmördare till galgbacken samt i
vissa fall utföra spösrraff och det var denne rackare som enligt Engström innehade
den där "sämre beståndsdelen" som länkade samman honom med tattarna genom
släktskap. Nu var inre rackaren ensam om att inneha denna "orena ställning". Från
början var han en avlönad tjänare under bödeln som även han sågs som oren då
han, förutom sin tjänst som avrättare, även utförde rackarens sysslor och tillsammans
bildade de ett radarpar "i orenlighetens tecken" som folket genom vidskepelse hade
skapat.
Rackaren som benämning verkar mer eller mindre upphöra på 1630-40-talen
i Malmö och ersätts av nattmannen, som blir i stället den rådande benämningen
i officiella sammanhang och som med tiden kom att gälla i hela Skåne, Blekinge,
Halland och Bohuslän, d. v. s. i de danska landskapen, och benämningen bibehölls
även vid försvenskningen.
Förleden i benämningen "nattman" anspelar enligt vissa forskare på att avträdena
i städerna rensades nattetid. På Jylland användes orden nattman och nattmansfolk
om tattare.
Hur tog sig då denna vidskepelse mot nattmannen form bland människorna i
Malmö? Var det sådana tafatta försök som att räcka tunga eller peka finger? Ja, även
om vissa kanske gjorde så, låg fördomen mycket djupare och var allvarligare än så.
Med tanke på nattmannens ställning som oren, yttrade det sig så, precis som mot
ett dött djur, att man tog fysiskt avstånd från honom och hela hans hushåll. Stadens
barnmorskor vägrade besöka hans hustru, då hon skulle föda. H ans barn vägrades
undervisning i läsning och skrivning. Och när någon i hans familj eller han själv
avled, vägrade man att bära liket till graven. Osv.
Hur starkt man skydde nattmannen, berättar J. 0. Friberg om i sin bok om
Malmö stads historia (s. 227):
Denne [dvs. nattmannen], som war likaså wäl klädd som någon borgare, infann
sig der [på Rackarekrogen] ofta, satte sig wid nedersta bordsändan och begärde öl,
hwarefter han ur fickan framdrog en silfwerbägare, i hwilken han slog ölet. Ingen
wågade till honom yttra ett ord; men alla skydde honom, och han bar alltid med
sig sin silfwerbägare; ty på krogen lemnades icke någon åt honom, emedan ingen
wille dricka ur den bägare han begagnat.

Men det kunde också gå åt det andra hållet, att borgare kunde bli betraktade som
orena, då de själva tog befattning med döda djur, som skräddare Laurids Nielsen, då
hans ko dött inne på hans gård i mars 1637. Han var tydligen en fördomsfri natur,
i alla fall på detta område, för han hade tagit itu med saken själv och lagt kon på en
vagn för att köra ut den ur staden. Hans hustru Else hade då blivit helt ifrån sig och
förmanade honom att han skulle låta nattmannen utföra det, så att de inre skulle
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utsättas för förakt. Men han lyssnade inte på det örat. Efter två veckor hade Else
klagat över sin mans tilltag inför rätten som efter att ha begrundat hennes berättelse
kom fram till att hennes make hade begått en gärning som inte anstod en hederlig
man och dömde honom att mista sitt borgerskap. Else hade t.o.m. velat skiljas från
honom på grund av hans orenhet. Men några år senare återfinns han fullt verksam
i sitt yrke igen.
Nu skall man inte tro att alla människor var bärare av sådan vidskepelse. Det
fanns människor med samma sinnelag som nämnde Laurids Nielsen och bakom
förordningar, som framhöll att nattmannen inte fick hållas för oärlig, fanns människor
som såg honom som sin broder och jämlike. Men den största fördomen är kanske
fördomen om ens egen fördomsfrihet.

Sopa rent framför din dörr, borgare!
Innan vi stiftar bekantskap med rackaren/ nattmannen och hans "orena sysslor", skall
en annan sak belysas, nämligen borgerskapets egen orenlighet, som i stort bestod
av gödsel och matavfall, som samlades i hus och gårdar och som de sedan äldsta
tider själva var skyldiga till att forsla bort. Det var alltså inte bara nattmannen som
forslade bort orenlighet.
Följderna av bristande renlighet visste man om sedan gammalt och det försökte
man bemästra med föreskrifter och förordningar för hur renhållningen skulle skötas.
I det äldsta bevarade privilegiebrevet för Malmö 1353 finns föreskrifter om att det var
husägaren själv som skulle ansvara för renhållningen på gatan framför sitt hus samt
även transportera bort orenligheten, som hade samlats där. Det var ju trots allt han
som "smutsade" ner. En ljusglimt för borgarna rörande renhållningen kom 1522,
inte bara för Malmös del utan för alla de danska köpstäderna. Christian Il befriade
då dem från den tidigare skyldigheten att själva transportera bort sin orenlighet. I
stället skulle nu vagnmän utföra detta uppdrag. Lyckan kom som sagt men försvann
snabbt också, då hans efterträdare Christian III återinförde husägarnas skyldighet
att ansvara både för gaturenhållningen och bortförandet av orenligheten och denna
plåga skulle följa borgarna under lång tid framöver.
För Malmös del avlöste föreskrifterna varandra angående borgarnas skyldighet,
men någon förbättring blev det inte, snarare tvärtom. Ett stort antal borgare var
motståndare till att själva forsla bort sin orenlighet och många struntade helt enkelt
i det, då de ansåg att det hörde till rackarens arbete, vilket inte någon hederlig
människa skulle befatta sig med.
Det gick så långt med borgarnas vägran, att borgmästare och råd inte såg någon
annan utväg än att hota med att kasta in orenligheten, som låg på gatorna, i deras
hus. Då sådana hot inte hjälpte, gick man till handling och skickade både stads- och
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regementsprofossen till att "hiva in skiten" i husen och detta skedde inte bara en
gång utan Rera gånger.
En ny gatuordning fastställdes av landshövdingeämbetet 1739, som kom att gälla
i över hundra år med bestämmelser att varje lördag skulle husägarna sopa gatan och
rännstenen utanför sitt hus och föra bort sin orenlighet. De som inte hade tillgång
till hästar fick hyra vagnmännen. Däremot fick man inte längre fortsätta med den
seden att sopa sin orenlighet över till grannen, för då blev det böter, och var det
brist i kassan fick man sitta fyra dagar i "finkan" på vatten och bröd. Ännu i slutet
av 1700-talet hade Malmöborna inte bättrat sig. Fortfarande lades orenlighet i stora
högar i gränder, på ödetomter och även längs S:t Petri kyrkogårdsmur och inne på
kyrkogården.
Då husägaren skulle köra bort sin orenlighet, kunde han inte bara stjälpa det, där
det passade honom. Utanför stadsportarna fanns speciella "sopstationer" för detta i
Malmö redan på 1500-talet och sannolikt också på medeltiden.
En sådan avstjälpningsplats tycks ha varit belägen utanför Strandporten under
15- och 1600-talen. I stadens kämnärsräkenskaper för 1660 fick timmermännen
betalt för två kar som de högg till och satte upp ute vid möllorna, det ena utanför
Österport och det andra utanför Söderport, för orenlighets samlande.
Den 15 november 1705 ålades borgerskapet att deras orenlighet skulle utforslas
från staden till särskilt anvisade upplagsplatser två gånger i veckan - tisdagar och
torsdagar. På 1700-talet fanns utanför Strandporten åt slottssidan till en påle med en
hand, som visade avstjälpningsplatsen, och utanför Österport skulle gödseln läggas
på vänstra sidan, och inte på högra "för elakt anseende skull för de resande."
Det var inte endast borgarnas orenlighet, som orsakade gatornas dåliga skick,
utan även deras kreatur. Sedan gammalt var stadens betesmarker uppdelade i tre
delar, nämligen öster, söder och väster, och var och en av dessa delar hade en herde,
som ansvarade för kreaturen, som minst ett par gånger om dagen skulle in och ut
i staden. Åtföljd av piga eller dräng kom "kossorna" lunkande till sin stadsport
för att där samlas och vänta på uttåget till betesmarken. Det hände att man fick
ändra tiden för boskapens utdrivande ur staden beroende på vilken årstid det var.
Under sommartid kunde boskapen drivas ut kl. 3 på eftermiddagen och hem kl.
9 nästföljande dags morgon, och då kunde herdarna få var sitt tält för att kunna
övernatta ute på betesmarken.
Ibland kunde en ko få för sig att ta en promenad i staden, men då blev den
"arresterad" och ägaren fick lösa ut den mot en viss avgift. Inte heller fick man
mjölka sina kor på gator och torg. Vad gäller mjölkning så hade medlemmarna i
magistraten och stadens äldste sedan gammalt ett privilegium: deras kor fördes inte
ut på betesmarken med de andra korna utan till ett särskilt ställe i staden, där de
blev mjölkade och därefter förda tillbaka till respektive gård.
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Att köra bort orenlighet på stadens bekostnad fick även stadens vagnmän, även
kallade skarnåkare (skam= orenlighet, träck, illaluktande smuts) , göra från allmänna
platser som Stortorget och på vissa gator när det behövdes. Trilskades någon och
vägrade att köra bort dynga kunde det gå illa, vilket hände några skarnåkare 1716,
som sattes i arresten. Att det var rejält "skitigt" i Malmö kan man förstå, då man läser
i stadens räkenskaper för utförda arbeten av skarnåkare, där det omtalas hur många
"lass dynga'' de forslat bort. Det var inte ovanligt med 50, 100 och ibland upp till
200 lass, som på sina ställen hade legat i flera år. Vad som är anmärkningsvärt är
att på själva rådhusgården, som låg vägg i vägg med magistraten, kunde orenlighet
samlas på hög under flera år. En sådan hög avlägsnades 1608. Fyra skarnåkare fick
arbeta under tre dagar med att forsla bort den. Det blev 166 lass.
Vid hälsovårdsnämndens tillkomst 1875 var skyldigheten för fastighetsägarna att
forsla bort sin orenlighet fortfarande något som gällde och renhållningen befann sig
därefter, precis som tidigare, i ett mycket dåligt tillstånd. Det skulle dröja till 1898,
då staden fick ett annat system, nämligen ett renhållningsverk med bl. a. hämtning av
latrin och sopor, som därmed befriade borgaren från en gammal medeltida skyldighet.

Nattmannen på Snapperup
Sedan äldre tid stod nattmannen i ett speciellt förhållande till bödeln, i det han
biträdde och avlönades av denne men också inhystes hos honom. Då fästningsverken
i Malmö skulle utvidgas på 1660- 1670-talen låg gårdarna och hospitalet, som då låg
i nuvarande Kungsparken, i vägen och revs. På denna plats hade bödeln sin bostad,
vars hus blev nedrivet 1667. På grund av nedrivandet av hospitalet, som utfördes
1675, bestämdes några år tidigare, att ett nytt hospital skulle inrättas på en annan
plats i staden. År 1673 hade man köpt upp flera gårdar vid Rundels-, Djäkne- och
Snapperupsgatorna och året därpå hade även stadens gamla prästboställe vid Djäkneoch Rundelsgatorna köpts upp och här kom hospitalet med dess trädgård, mölla och
kyrkogård att ligga och upptog så gott som halva kvarteret Rundelen. Verksamheten
upphörde med de sista utskrivna patienterna 1928.
Med hospitalets inrättande på denna plats, som med tiden kom att bli ett rent
sinnessjukhus, kom området att bli en plats för utstötta och föraktade, för hit
flyttade även skarprättaren och nattmannen, som fick sina boningsplatser sida vid
sida vid Snapperupsgatan och blev grannar med hospitalet. Anledningen till att
dessa tjänstemän fick ny bostad var den, att nattmannen den 30 sep tember 1676
hade lämnat in en skrift till magistraten om bön om hjälp till ett nytt hus, då hans
hus vid stranden hade blivit nedrivet, varvid det beslutades att man skulle ordna ett
nytt hus till honom och skarprättaren.
Fram till denna tid hade alltså nattmannen haft en egen boning i närheten av
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strandmuren, som nu hade blivit nedriven, men var skarprättaren haft sin boning
är oklart. Huset, eller husen, för det var två "boliger", kom som sagt att ligga vid
Snapperupsgatan, som staden hade köpt av avlidne rådmannen Hans Wullenweffvers
arvingar. Huset kom att kallas skarprättarehuset och fick 1694, då Malmö fick sin
första husnumrering, som skulle ligga till grund för mantals- och skattelängder,
husnummer 190. År 1699 beskrivs huset som ett envåningshus bestående av 14
fack(= ca 29 alnar) åt gatan med 2 fack till förstuga och skorsten; 3 fack till stugan
med sex fönster åt gatan och ett fönster åt gården, där emellan sängkammare med
två fönster; 3 fack åt sängkammaren med fyra fönster; 2 fack till spiskammare med
två små fönster och 4 fack där nattmannen bodde samt 15 fack åt gården med hage
som var "vackert planterat med små träd".

Fig. 2. Snapperupsgatan vid kvarteret Runde/en. Vid reklamskylten låg skarprättarens
hus, där även nattmannen bodde i egen "bolig" under åren 1676-1701. M ittemot ligger
huset "Ebba". - Foto: Staffan Gudmundsson.

Den 18 februari 1757 såldes skarprättarehuset på auktion för 250 daler och 1 öre
silvermynt till bryggaren Christoffer Holst. Anledningen till detta var att skarprättaren
vid denna tid, Friedrich Möller, var bosatt i Kristianstad och magistraten ansåg då
att man inte längre behövde detta hus.
Hur arbetsfördelningen mellan skarprättaren och nattmannen har varit i M almö
i äldre tider, far vi en bra uppfattning genom en förordning angående skorstensfejare
som kom till stånd den 22 maj 1701 , då nattmannens tjänsteutövning skiljdes åt
från skarprättarens. I förordningen benämns han inte nattman utan skorstensfejare
som utför även nattmanstjänsten:
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"Elljest befaltes honom att skaffa sig een camerade [kamrat] till hielp utj sin profession, så skall dem bägge hädaneffter eenskijlt bestås den förrienst, som kan förefalla
och icke skarprättaren så som förr skedt är, der utaf någon andehl hafwa, hwarken af
skorsteenars sopande eij heller af döda creaturs utförande och flående. "·[Rådhusrätren
i Malmö: Rr db A1AA:66, s. 106]
Ytterligare insikt om att nattmannen sedan gammalt var skarprättarens tjänare
framgår i ett av borgmästare Grönwall ingivet memorial till magistraten den 22 juli
1701, där han uppger att magistraten märkt, att staden ibland haft svårigheter att
skaffa personer som ville sopa skorstenar, föra ut döda kreatur och rensa kloaker,
vilket berodde på att skarprättaren haft sådana personer i sin "makt" som sina tjänare
och tagit hälften av deras förtjänst, förebärandes att den tillkom honom, eftersom
det var han som skaffade och hyste folket (Rådhusrätten i Malmö: AlAA:55, s. 181).
I samma förordning om skorstensfejarens arbete den 22 maj 1701 upprättade
magistraten en taxa för nattmanstjänsten om döda kreaturs utförande och flående och
den betalning han skall ha, då h an har flått djuren och levererat huden till ägaren:
För en häst
1 daler 16 öre
För en stut eller ko
1 daler
För en kalv eller får
8 öre
För ett svin
8 öre
För en hund
8 öre
För en katt
6 öre
Nattmannen hade av staden även en årlig lön på 15 daler, som betalades vid påsktid
för att han skulle hålla staden ren från självdöda djur. Om han misskötte detta
åläggande och det klagades, fick han böta 5 daler för varje dött djur.
Som tidigare nämnts hade staden upplåtit hus åt skarprättaren och nattmannen
vid Snapperup. Då deras befattningar skiljdes åt, enligt förordningen i maj 1701 ,
bestämdes att nattmannen och hans folk skulle få ett eget hus. Huset, som staden
köpte av arvingarna efter avlidne änkan Helvig Krutmeijer, var ett envåningshus och 6
fack långt med stuga, kammare, förstuga och brygghus med h age. D et låg på samma
gata som skarprättarens och var det sista huset med husgaveln mot vallen och hade
husnummer 195. Jöns Nilsson blev den första nattman, som kom att bosätta sig i
detta hus. Han hade varit nattman i Ystad och blev den 4 september 1701 antagen
till nattman i Malmö och skulle flytta in i huset med sitt tjänstefolk åtta dagar efter
Michaelis tid.
Under nästan hela 1700-talet kom nattmanshuset att ligga på denna plats och
18 nattmän h ade under denna tid tjänat staden och h aft sin boplats här. N attman
Månen Mårtensson kom att bli den siste. Den 20 maj 1795 hade han lämnat in
en skrift om att få huset reparerat, men samtliga societeter ansåg att nattmanshuset
endast skulle repareras så att folket kunde bo där över vintern, för man ansåg att
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huset borde uppföras utanför staden. Förslag om var det nya huset skulle uppföras
hade inlämnats i samband med anbud vid en entreprenadauktion den 6 maj 1796
av handelsman Sjöborg, som åtagit sig att bygga huset för 300 riksdaler. Men då
magistraten hade fatt information om att huset skulle ligga intill ett vattenställe för
stadens boskapshjord samt nära en väg ifrån båda beteshagarna och dessutom nära
beläget mot allmänna landsvägen, ansåg man att det "stred både mot snygghet och
anständighet". Man ansåg istället att det vore tjänligare, om huset uppfördes på sidan
om avrättningsplatsen.
Samtidigt med Sjöborgs anbud hade även ett mindre anbud på nattmanshusets
uppförande lämnats in av möllaren och stadstjänaren Anders M ånsson Westergren på
281 riksdaler. Efter många om och men godkändes Westergrens anbud av magistraten
den 1 juni och den 12 augusti såldes nattmanshuset på Snapperupsgatan för 140
riksdaler till murmästaren Isac Beckström och nattmannen Månen Mårtensson hade
flyttat ut till den nya bostaden på avrättningsplatsen.

Fig. 3 . Snapperupsgatan mot Baltzarsgatan. I äldre tid var gatan eller snarare gränden
hälften så bred. På höger sida, något ftamfor träden, låg nattmanshuset med husgaveln
mot Baltzarsgatan. - Foto: Staffan Gudmundsson.

Före år 1701 är flertalet nattmän okända vid namn. De nattmän som verkade i
staden och var boende i "nattmanshuset nr 195" på Snapperupsgatan mellan åren
1701-1796 var följande:
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Jöns Nilsson
Nils Håkansson
Kristian Jönsson
Elna Eriksdotter (änka)
Henning Meijer
Nils Hermansson Stadig
Hans Jacobsson Dyring
Friedrich Albrectsson
Martin Michelsson
Hindrich Hansson
Nils Frennesson
Lars Hansson Sjöberg
Catharina Hansdotter Sebeck
Peder Jönsson
Anders Hansson
Johannes Gustafsson
Lorens Christopher Johansson
Månen Mårtensson

1701 - 1715
1715-171 7
1720 - 1728
1728 - 1732
1732 - 1738
1736
1738 - 1741
1741 - 1750
175 1 - 1753
1753 - 1754
1754
1754 - 1756
1756 - 1760
1760 - 1764
1764 - 1769
1769-1784
1784 - 1787
1787 - 1797

Rackarebacken
Som vi har sett hade borgarna i staden skyldighet att själva forsla bort viss typ av
orenlighet. Samtidigt kämpade staden även mot en annan slags orenlighet, nämligen
borgarnas självdöda djur. Och den som fick utföra sådana sysslor var, som tidigare
nämnts, nattmannen. Enligt renhållningsföreskriften i Christian II:s ordinants från
1522 skulle det finnas en nedgrävningsplats utanför de danska städerna för borgarnas
döda djur. På 1600-talet och framåt låg "rackarebacken" i Malmö i närheten av
stadshuset idag. Om den har legat där sedan äldsta tid är oklart.
I 1500-talshandlingar är det i räkenskaperna för utförda arbeten, som vi får
någorlunda kännedom om rackarens verksamhet i staden. Namn på rackare
framträder inte förrän mot slutet av 1500-talet då "mester Mogens" är rackare i
staden. Det är inte förrän i början av 1700-talet och framåt som man kan ta mer del
av nattmannens arbete och han börjar konsekvent även nämnas vid sitt fulla namn.
Han har en årlig lön av staden. Hans arbete bestod i att han skulle gå omkring på
gatorna och se efter döda djur, som han då var skyldig att forsla bort. Till sin hjälp
hade han sina drängar. Förutom sin årslön fick han även betalt av staden för varje
bortforslat dött djur efter fastställd taxa. I stadens räkenskaper finns hans inlämnade
kvittenser bevarade, och man kan årligen följa honom på detta sätt med arbetet att
forsla bort döda djur. Även i domböckerna finns uppgifter om sådant arbete. Att
det emellanåt kunde vara en hel del att göra kan man förstå, då t. ex. nattmannen
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Fig. 4. Rackarebackens exakta läge är oklart men den har troligen legat i trakten bakom
byggnaden på bilden, som visar Rosqvistska stiftelsen vid Föreningsgatan, och i närheten av
stadshuset. - Foto: Staffan Gudmundsson.

Jöns Nilsson den 22 april 1705 begär betalning för 55 döda hundar, som han tagit
bort från vallarna och inne i staden.
Nattmanstaxan, som då och då "uppdaterades", visar inte på någon förändring
i nattmannens sysslor och så skulle det fortsätta under ytterligare lång tid framöver.
Ibland hände det att stadens egna handlingar kunde försvinna. Den 29 oktober 1759
fick magistraten, med hjälp av politiborgmästaren Josias Hegardt, upprätta en ny
nattmanstaxa då den gamla "inte stod att finna'' och som fick följande innehåll:
"För bortförslen af en menniska som forgiordt sig siälf
För ett lass dynga af Cloaque
För er stort luder Ikadaver] såsom häst, Oxe, ko,
då huden ägaren återställes [återlämnas]
Dito då huden afNattmansfollcken beholles
För mindre luder, såsom föhl och kalfwar till twå åhr gamla
då huden återställes
Dito då huden afNattmansfollcken behålles
För en stor hund, då huden återställes
Dito då huden af nattmansfolcket behålles
För en mindre hund eller katt, då huden återställes
Dito då huden behålles af nattmansfolken
[Rådhusrätten i Malmö: Rr db AlAA:113, s. 716]

2 daler Silfwermynt
24 öre
1 [daler] 16 öre
24 öre
1 daler Silfwermy nt
16 öre
12 öre
6 öre
8 öre
4 öre"
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Det var inte bara ute vid rackarebacken som döda djur nedgrävdes utan det kunde
även ske lite varstans utanför staden och många gånger på den plats, där de hittades
döda. Om sådana betalningar för utförda arbeten kan man se i kämnärsräkenskaperna.
T.ex. fick nattmannen Johannes Gustafsson under 1770-talet ersättning för att ha
grävt ned döda hästar vid Strandporten, Landsvägen, Kirsebergs backar etc.
Fig. 5. Nattmannen följ.de
inte alltid bestämmelsen
att köra ut döda djur
till nedgrävningsplatsen
vid rackarebacken. Vid
utgrävningar i kvarteret
Rundelen 1976-77 hittades på nattmamtomten vid
Snapperupsgatan ettflertal
nedgrävda hund.skelett och
ett hästskelett i en brunn.
Kraniet på bilden är ftån
nämnda hästskelett. - Foto:
Staffan Gudmundsson.

I mitten av 1700-talet nämns "stadens luderplats" som den plats, dit nattmannen skulle
föra ut h ästar som skulle avlivas. D å nattmannen Per Jönsson klagar hos magistraten
den 26 mars 1763 över att det i den föregående år fastställda nattmanstaxan nämns en
viss taxa "när kreaturet själv kan gå ut ur staden till luderplatsen". Att det emellanåt
fuskades kan vi se, då nattmannen Månen Mårtensson kallades till magistraten
den 9 maj 1796 och blev tillsagd att gräva ned alla "luder och h ästben" på stadens
betesmarker och andra ställen innan nästkommande veckas slut, om han ville behålla
sin tjänst, och inte understå sig framöver att avliva något kreatur än på den anvisade
luderplatsen. Även hans efterträdare, nattmannen Johannes Bollvigsson, förde samma
"filosofi", då han hade avlivat hästar vid sitt hus. Han anmäldes den 6 april 1799 av
stadsfiskalen och förbjöds att utföra detta på annan plats än på luderplatsen.
När rackarebacken upphörde som nedgrävningsplats av döda djur är oklart,
m en det verkar som man började använda avrättningsplatsen för sådant ändamål i
början av 1800-talet. Om "luderplatsen" menades rackarebacken är osäkert, men
efter mitten av 1700-talet fanns en plats som benämndes "nattmansplatsen", som
låg ungefär där de två, kring sekelskiftet 1900 byggda "SJ-husen" ligger idag, - dvs.
ett stenkast från kanalen och Malmö roddklubb vid Slussen .
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Nattmannen som skorstensfejare
Då det gällde skorstensfejeriet fanns det i Tyskland rena yrkesmän för detta och
tyska skorstensfejare invandrade mot slutet av 1500-talet till Sverige. I Stockholm
utfärdades 1702 en förordning och taxa för sko~stensfejare, men i Danmark var
det annorlunda. Här var det självaste skarprättaren som ålades sysslan att rengöra
skorstenar och till sin hjälp hade han nattmannen. Varför just dessa ämbetsmän
utförde denna syssla vet man väl inte säkert, men de måste ha haft kunskap och
insikt i utövandet, för vården och skötseln om eldstäderna var ju en av de viktigaste
åtgärderna mot eldfara. Elden försökte man förebygga på olika sätt. Under 1500-talet
kom eldstädernas vård i Malmö under speciell offentlig kontroll, då s. k. synemän
hade till uppgift att se efter att skorstenarna var rena. En annan viktig åtgärd under
denna tid var inrättandet av nattvakt.
Angående skorstensfejarens arbete i Malmö kom en ny förordning den 23 oktober
1707, där det sägs att han inte får lämna staden utan magistratens tillstånd. När det
är fel på skorstenar, skulle han anmäla detta för magistraten. En bestämd taxa sattes
också för hans arbete att sota skorstenar som skulle vara 8 öre genom l loft (våning) ,
12 öre genom 2 loft och 16 öre för en högre, som var de s. k. "nattmansörena". Alla
husägare var skyldiga att sota sina skorstenar två gånger om året. Till denna taxa
bestämdes även en annan taxa för själva nattmanstjänsten som var identisk med den
från 1701. Då brandsynemännen skulle kunna kontrollera, att husägarna gjorde sina
plikter med att sota sina skorstenar enligt brandordningen, uppgjorde magistraten
en förteckning över stadens samtliga eldstäder och lämnade denna till bokbindaren
Jacob Böhm, som lät binda in den. Den var tydligen klar samma dag, som då den
nya förordningen kom. Denna bok, sotareboken, överlämnades sedan till nattmannen
som i den skulle anteckna varje gång han företog en sotning och som i sin tur skulle
uppvisa boken för synemännen för kontrollering.
Att sotareboken användes och kom till pass får vi besked om då borgaren
Döbelius fick brand i sin skorsten i mitten av maj 1704. Den 18 maj uppvisades
skorstensfejarens bok där det intygas, att Döbelius inte låtit sota den från den 14
februari 1703 till den 6 maj 1704, varför han dömdes till 10 daler i böter efter § 8
i brandordningen. Men i det stora hela blev väl sotningen oregelbunden och
borgerskapet var väl inte alltid så intresserade att kalla på nattmannen. Men den
3 december 1733 anmälde i alla fall nattmanen Henning Meijer att hans bok var
fullskriven och behövde en ny.
Med tiden kom nya brandordningar på grund av det stora antalet bränder i
städerna, och man insåg vikten av yrkesmässiga skorstensfejare. Utvecklingen i
Malmö, där skorstensfejarsysslan skildes definitivt från nattmannens göromål, kan
väl kort beskrivas så, att första gången som en yrkesmässig skorstensfejare ansökte
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Fig. 6. Bok bindare Jakob Böhms räkning den 23 oktober 1707 for inbindning av
"sotareboken''. - Ur Borgerskapets i M almö arkiv.

om att bli brandmästare och skorstensfejare i Malmö var på våren 1750. Mannen
var från Tyskland och hette Hirchman. Nattmannen i staden vid denna tid,
Friedrich Albrechtsson, kände sig hotad och lämnade in en skrift till magistraten,
där han begärde att få fortsätta med sotningen, då han inte skulle kunna försörja sig
enbart med nattmanssysslorna. Magistraten avslog Hirchmans ansökan med den
motiveringen, att det är svårt att skilja sotarsysslan från nattmansbefattningen, då
de i långa tider varit kombinerade. Och med detta svar fick han sig nöja.
I oktober samma år dog nattmannen Albrechtsson och hans änka Johanna
Jonsdotter fick sköta nattmanssysslan fram till juni 1751, då nattmansdrängen Martin
Michelsson ansökte om att bli stadens nattman samt förpliktade sig att följa den
nya brandstadgan och gifta sig med Albrechtssons änka. Två år senare, den 27 juni
1753, sade Michelsson upp sig från sin tjänst, men bara en måmd senare hade en ny
nattman blivit anställd, nattmansdrängen Hindrich Hansson från Lund. Vid denna
tid hade magistraten ändrat inställning angående en särskild sotare för staden och
det var tydligen så, att Hansson blev anställd på villkor att sotaresysslan skulle skiljas
från nattmanssysslan. Och så blev det. Den 17 november inställde sig en sotaregesäll
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från Tyskland vid namn Johan Christian Draminski på rådhuset, där även en del av
stadens äldste var församlad. Draminski visade upp sitt börds- och lärobrev och andra
"vackra'' vitsord så väl från magistraten i Königsberg som dess mästare i Köpenhamn,
och sade att han ville antaga sotaresysslan om han fick tillräcklig lön och dessutom
fredades för "otillbörligt förklenande", eftersom han lärt en ärlig profession, vilken
inte hade något med nattmanssysslan att göra. Magistraten förklarade att årslönen
kunde bli 300 daler och kanske någon hushyra, men Draminski menade att det
var i underkant, då han skulle hålla gesäll. Dessutom tänkte han gifta sig och hålla
lärgosse. Vidare önskade han få direkt betalning för varje skorsten.
Två dagar senare, den 19 november, gjordes en överenskommelse, att Draminski
skulle bli antagen som skorstensfejare på ett försöksår med en årslön av 400 daler
men att han borde ansöka om burskap. Vidare skulle det bringas till allmänhetens
kännedom, att sotarsysslan nu var skild från nattmanssysslan, så att ingen på något
sätt skulle förolämpa honom. Och den 21 november fick Draminski burskap.
Ja, så vackert kan en berättelse sluta. Så här långt i alla fall. Men bara några veckor
efter sitt erhållna burskap skrev Draminski den 10 december ett upprört brev till
magistraten om hur nattmannen betett sig mot honom:
"Sedan iag till skorstensfagare [skorstensfejare] härstädes blifwit antagen samt derå
[därefter] burskap wunnit, har jag såwäl af ädla magistraten som stadens respectiwe invånarna rönt mycken godhet och benägenhet [välvilja][ ... ] Men åthskilliga
förtreteliga och förgripeliga [kränkande] omständigheter hafwa bemött mig av den
äreförgätne och i grund liderlige samt överdådige nattmannen härstädes, så att denne
Bestie [ungefär: rå och okultiverad person] om morgonen bittida låtit dess [sitt] folck
brukas till fagande [fejande] samt gå uti arbetskläder jämte annat försmädeligit
uppförande emot min person. Jag anhåller[ ...] ödermiukeligen, att denne räderlige
[otäcka] menniskian måtte rättwisligen straffad blifwa och genom möjelig [rimlig]
anstallt hindras at ofreda mig och andra." [Rådhusrätten i Malmö: FlAA:l31]

'Draminski anhåller i slutet av brevet om magistratens gunstiga rekommendation hos
Konungens befallningshavande, att han måtte vid lediga stunder få förrätta sotning
hos adeln och vid prästgårdarna på landet m. m. samt att berörde nattman inte skall
få befatta sig därmed.
Den som förpestar Draminskis tillvaro är Hindrich Hansson, han som blev
anställd som stadens nattman med villkor att lämna ifrån sig sotaresysslan. Hansson
blev kallad inför kämnärsrätten och dömd till 80 riksdaler i böter, som innefattade
även andra brott (Kämnärsrätten 11112 1753) . Då han inte hade medel, fick han
betala med kroppsstraff- 20 par spö, 3 slag av varje par. Efter spöslitningen försvann
han från staden, och Draminski fick därefter lugn och ro och kunde sköta sin syssla
med att sota skorstenar.
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Rasande hundar
Något som vållade staden problem var borgarnas lösgående djur, framför allt hundar
och svin, som gjorde skada på vallar och gator. Precis som med orenlighetens
bortkörande misskötte och struntade borgarna även i de förordningar och förbud,
som föreskrev att djuren skulle hållas inne i gårdarna. Ett sätt att hålla rent var att
förbjuda djur på gatorna, ett annat var helt enkelt att döda dem. Det var inte ovanligt
att man sköt ihjäl hundar, men det vanligaste sättet att avliva dem var annars att
man slog ihjäl dem. Sedan gammalt var det bödeln med hjälp av rackaren, som hade
sysslan med avlivandet av djur i städerna.
Nu var det inte alltid så att djur dödades i tid och otid, för innan avlivandet trädde
i kraft kunde borgarna få påminnelser gällande förpliktelser och förbud, antingen
via predikstolen, högläsning vid vissa gatuhörn i staden eller att rotemästarna och
stadsprofossen gick omkring på gatorna och påminde folket att hålla sina djur inne.
Den 5 maj 1706 diskuterade stadens styrelse om alla de lösa hundar, som sprang
omkring på gatorna och det beslutades att rotemästarna skulle gå omkring i alla hus
och påminna folket att hålla inne sina djur. Samma dag kallade borgmästare Grönvall
upp nattmannen Jöns Nilsson på rådhuset och befallde honom att vara redo med
sitt folk, när det var dags att gå omkring på gatorna och efterspana dessa hundar,
fånga dem och slå ihjäl dem med klubba i huvudet.
En som klagade över sitt arbete med att jaga "rasande" hundar var nattmannen
Johannes Gustavsson, som i en skrivelse till magistraten den 8 mars 1779 lämnade
in följande rader:
"I anledning af högloflige Rådsrufwurättens förordning angående de nu warande
rasande hundar är mig af herr stadsfiscalen Jemseus tillsagt blifwit ar hafwa noga
uppsigt på gatorna ar ej sådana hundar måste omkring löpa. Alrså är min ödmjuka
anhållan hos högloflige magistraten det [att] jag måste för mitt beswär bekomma
någon belöning [betalning] antingen för hwarje dag eller weckowis så länge detta
påstår [pågår], ty om jag dageligen skulle gå staden omkring och slita mina skor, ser
jag mig oförmögen at föda hustru och barn." [Rådhusrätten i Malmö: FlAA:l77]

Man gjorde tydligen skillnad på vilka sorters hundar som skulle dödas. I rådhusrättens
dombok den 7 juli 1730 står följande:
"Emedan röttemånaden nu tillstundar och nattmannen på den tiden plägar gå omkring på gatorna uti staden, till att effterse om några skadeliga och lösa hundar skulle
finnas, hwilka han på den händelsen [i så fall] ihielslåe och utur staden bortföre; för
den skull uphämtades nattmansgåssen idag och ansades [ålades] ar iackttaga denna
sysslan, ei allenast under rötemånaden utan och hela åhret igenom, så att alla på
gatorne lösa hundar ihielslås och bortföras, undanragandes jakthundar och andra
små hundar, hwilka icke giöra någon skada." [Rådhusrätten: AlAA: 83, s. 1115-1116]
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Mer utförligt om vilka hundar som är lovliga att dödas får vi av följande passus i
nämnda dombok den 26 juni 1797:
I anledning af sradsfiscalen I. Malmborgs uti ingifwir embersmemorial rheröfwer
anförde besvär, ar sradsnattmannen ej ställer sig till efterrättelse magistratens [... ]
utfärdade kundgörelse angående hundars ihjälslående, war nattmannen nu upkallad och förständigades [ålades] at ihjälslå alla sådana wagt[-] och bandhundar, som
kringströva innom staden eller på stadens ägor, och som hafwa okynne. Härunder
likväl icke inbegripne hwarken jakthundar eller andra smärre samt de så kallade
knä-hundar, derest de icke visa samma okynne som en del band[-] eller wagthundar.
[Rådhusrätten i Malmö: AlAA:l 50, s. 243]

Även svinen var ett stort orosmoment i staden. De förordningar och bestämmelser
som gällde borgarnas lösa hundar innefattade även svinen och andra kreatur. Ar
1636 kom ett förbud mot svin på gatorna och nattmannen hade rättighet att ta
lösgående svin och ge till hospitalet för att de fattigas mat därmed skulle drygas
ut. Enligt anmälan till magistraten 1706 gick svinen fortfarande lösa i staden på
gator och torg och ibland även på kyrkogården och t.o.m. in i kyrkan, när dörrarna
stod öppna. Då stadsmajoren Dahlberg anmälde till magistraten den 27 november
1745 att kreaturen och speciellt svin gick lösa omkring på torget och gatorna och
dessutom på fästningsverken där de gjorde skada, gjorde han samtidigt en förfrågan
om inte garnisonsmanskapet kunde få skjuta ihjäl eller ta fast och behålla sådana
lösgående djur, svarade magistraten, att rotemästarna skulle först gå omkring i alla
hus och varna invånarna, så att de höll sina svin och andra kreatur inne. Därefter
kunde man inte hindra militären att skjuta ihjäl dem eller ta fast och behålla dem
efter gammal sedvana.

Nöden har ingen lag
Med ett väl utvecklat renhållningsverk och tjänstemän som ansvarar för renhållningen
är Malmö idag en förhållandevis ren stad, men även fastighetsägarna och medborgarna
har viss skyldighet att hålla rem. Soptunnor, sopsortering, återvinningsstationer, hundbajspåsar, papperskorgar, toaletter etc. vittnar om detta, och när det gäller smutsen
på våra gator så är det inte av samma slag av orenlighet idag som förr. Vår smuts är
betydligt "renare".
"Nöden har ingen lag" heter ett gammalt talesätt, och här skulle man kunna
tillägga "och slängde ut sitt skit genom fönstret". Ja, det var ett sätt att bli av med
sitt avträde förr i tiden. Det fanns t.o.m. förordningar som visade på vilket sätt man
skulle slänga ut sådant. I Paris kom en förordning 1372, som påbjöd att urin och
exkrementer inre längre fick kastas ut genom fönstret utan endast genom dörren.
I förordningen rörande skorstensfejarens arbete den 22 maj 1701 upprättades
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en speciell taxa för hans åtaganden. Utöver denna taxa hade han en fast avgift på 1
daler, då han rensade "privet" (avträdeshus, dass) hos borgarna, när det behövdes.
Rengörandet skedde på det sättet, att tunnor ställdes ut dels på gårdarna och dels längs
vallarna och nattmannen tömde och sköljde ut dem efter behov mot viss ersättning.
Nu kan man fråga sig hur ofta sådant rengörande skedde och kunde ske med tanke
på att staden hade sex- sjuhundra gårdar och hus. Någon effektiv arbetsmetod var
det knappast tal om, allra minst då nattmannen och hans tjänstefolk även skulle
göra mycket annat. Det var noga med bestämmelser, när avträdet skulle forslas iväg.
Nattmannen skulle ha en tät vagn, så inte avträdet föll ut på gatan, för då kunde han
straffas med spöstraff.
Nattmannen skulle också rengöra "hemlighusen" i stadens offentliga byggnader
som rådhuset, fängelset i rådhuskällaren, kommendanthuset, hospitalet, latinskolan
och barnhuset. Från barnhuset finns en berättelse om avträdet där på 1800-talet,
nedskriven av tobaksarbetaren Andreas Winqvist ( 1818- 1894):
"Årt Långgårdsgaran va[r] en porr som va[r] murad igen ån garan män ån gården till
va[r] dän uppen [öppen]. I dän porren va[r] grävd en kjälare och över dän kjälaren
låg indast rvå bjälkar. På di bjälkarna skule barnen gå på när de skule smorsa säj
och dän kjälaren rumdes [römdes] inte mer än två gånger åm årer, Dän g[i]orde
ra[c]karen. Männ så hände dän en gång an en gåsse och en flicka va[r] gångna un
på bjälkarna å [och] skule "smorsa säj". Di fall [föll] ner i smotsen och dog där i
smorsen. Sedan kone [kunde] di änteligen bygga in räcktigt [riktigt] afträdeshus."
[Andreas Winqvisrs samling, s. 35 f.]

När man läser i äldre h andlingar som gäller orenlighet och påbud, som ålades
nattmannen, så var det inget annat än människors avträde som menas. Om hur och
var Malmöborna på 1800-talet kunde förrätta sitt naturbehov finns en skildring
(nedan ·återgiven med normaliserad interpunktion) av den tidigare omnämnde
Andreas Winqvist:
"För i tiden börades inte för osnyggande på allmän gara rill och med på jusa dagen.
Var di så en krok, så sane di säj ner, både onga och gamla. Så om en sådan krok dän
wa[r] fullad med mänsjosmots fårst i veckan fick dän lig[g]a rils lördagsäfrårmidag
och somliga hade då säj en rulebör full, för här sopades aldrig mer än åm lördagen.
När dän gamla kronemagasiner srod där nu Malmö Sparbank är bygd där va[r] dän
srårsta kroken för sådanr bruk och där gick allrid husar på vakt åm natten för där
va [r] pänngeränter i kanselibygnaden ånAdelgaran. Så mit för bod[d]e lagman som
hir[r] e Volf [Wulff]. Han hade en piga som hade en husar rill fäsreman som va [r] på
vackr åm kvällen mit för valven. O ch sama dag hade pigan lagar blodkårv och hon
skule åm afronen smy[ga] ur en rallrik blodkorv rill husaren. Men när hon nu kåm
hän i dän dära smorsiga kroken, så falt hon och rap [p Ja ralricken i smorsen och all
blodkårven däriblan. Så skule hon söka up dän i mårke [och] så fick hon fan i en
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bit. Så sa hon: "De va[r] en lort. D e smaga[de] jag." "Näj, se där va[r] en bid pulsa
[pölsa], det locktade jag [svarade han]." [Andreas Winquists samling, s. 402 ff. ]

Den första offentliga "urinoaren" i Malmö stod på Fisktorget 1867 och i juni 1887 fick
hotell Kramer äran att bli först med wc-anläggning. Det var stora saker på den tiden,
men det gamla sättet att samla upp latrin i gropar i marken (de s. k. dyngkurrorna)
var ännu i funktion på gårdarna och nattmannen gick fortfarande omkring och
tömde klosetter. Och så får vi inte glömma de gamla, hederliga "pissepottorna",
som inte upphörde i första taget. Men så har det väl alltid varit: gammalt och nytt
möts i en ibland märklig kontrast. Mot slutet av 1800-talet fick staden ett ordnat
renhållningsverk med bl. a. hämtning av latrin, och nattmannen blev befriad från
en nästan 400-årig syssla.

Fig. 7 Rapportjournal från Polisvaktdistrikt I den 6 februari 1883 med
marginalanteckningen: ''Nattmannen har i dag tömt klosetterna i arresten. "
- Fram till slutet av 1800-talet var det nattmannens uppgift att tömma
avträdet i stadens offentliga byggnader. I polisens vaktdistrikt tömde han
klosetterna var l 4:e dag och hans arbete med detta antecknades alltid p å
tvären i polisens rapportjournaler.
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Dödens tjänare
Förutom åtaganden av sysslor inom renhållningens område hade nattmannen även
till uppgift att biträda skarprättaren vid avrättningar, begrava nedfallna lik från galgen
och självmördare samt i viss mån även utföra spöstraff. Under häxprocessernas tid
i Malmö var det nattmannen som tillverkade stegen, som den dömde blev bunden
vid, och byggde upp själva bålet. Men det var inte bara "häxor" som blev dömda till
bålet utan även de som hade begått mord. Pernilla Svensdotter hade på sommaren
1731 dödat sitt eget foster. Den 20 oktober fastställde hovrätten dödsdomen
över henne: att halshuggas och brännas på bål. Till bålets uppbyggande beställde
stads bokhållaren 10 lass brännved, 6 tjärtunnor och 2 travar långhalm, som fraktades
till avrättningsplatsen, där nattmannen tog emot det.
De brottslingar som blev hängda blev inte begravda direkt, utan kropparna
lämnades till förruttnelse och faglarna, tills de själva föll ned. Nattmannen fick
därefter samla ihop kvarlevorna och gräva ned dem.
Hur länge en hängd människa kunde få hänga i galgen kan vi ta del av i
rådhusrättens dombok den 6 april 1752:
"Hos Magistraten anmältes huru en hit till staden ankommen persohn Becher
benemnd , will påtaga sig att bota fallandesiukan, allenast honom tillstånd och
handräckning lämnas måtte till at få cranum eller hufwudskåhlen utaf den dilinquenten som hängdt i gallgen här wid Staden utj några åhr, till hwilken ända han
begiärt ordres till nattmannen, at med en såg skiära hufwudskåhlen af och honom
den tillställa emot betahlning. I detta ärendet inhämtades herr vice landshöfdingens
Adlerbielkes goddinnande. Och emedan herr vice landshöfdingen med Magistraten
aldeles samtyckte härtill, så mycket mer som ändamålet är, att hielpa menniskior för
fallandesiukan, Ty anbefalles nattmannen att skiära hufwudskåhlen af delinquenten,. och kroppen sedan nedergrafwa, eftersom han redan hängdt der öfwer 4 åhr."
[Rådhusrättens dombok AlAA: 106, s. 279-280]

Det verkställdes inte bara dödsdomar på stadens avrättningsplats utanför staden
utan även på Stortorget har avrättningar utförts till allmänt beskådande. En som
blev avrättad där var Knud Pedersen. Han var född i Malmö och hade blivit dömd
den 3 april 1615 till stegel och hjul för att ha slagit ihjäl sin moder och den 5 april
följde två präster Pedersen från slottets fängelse till torget, där han skulle avrättas.
Då de kom fram fick han ett par byxor och en h alv "pott" [rymdmått utgörande
ungefär l liter] vin. Bödeln stod redo. Nu väntade honom ett grymt och smärtsamt
straff. Först högg bödeln av hans högra hand och därefter piskade han honom på
"kagen", den danska benämningen på spöpålen. Sedan lades han ner och med ett
hjul krossade bödeln sakta hans ben i kroppen och därefter skars han upp medan
han ännu levde. Då avrättningen var klar, låg Pedersens kropp i fem skilda delar
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på marken, men detta räckte inte. Nu skulle hans döda kropp steglas och läggas på
hjul och det var rackaren, som skulle verkställa det. Rackaren hade gjort 5 steglar
eller stolpar av ek som var 9 aln långa (ca 5 Y2 m) samt 5 hjul. Först tog rackaren två
delar av kroppen och huvudet, som sattes på steglar utanför Österport. Den tredje
kroppsdelen satte han på en stegel utanför Söderport och den fjärde lade han på hjul
och stegel utanför Västerport. Först nu var straffet verkställt.
Nästan 300 år senare, den 23 augusti 1900, blev arbetaren Lars Nilsson från
Löderup avrättad genom halshuggning på länsfängelsets gård i Malmö för mordbrand,
rån och inbrott. Bödeln var Anders Gustaf Dalman från Stockholm och den som
assisterade honom var hans egen son. Denna gång var avrättningen inte offentlig
och nattmannen hade sedan länge upphört med sysslan att biträda bödeln.
Förutom avrättade blev även "självspillare" (självmördare) begravna - eller
rättare sagt nedgrävda - på avrättningsplatsen. Den som hade till uppgift att hämta,
köra ut och gräva ned sådana "orena'' var rackaren, men även bödeln hade denna
syssla. Det kunde också hända att andra personer som t. ex. väktare beordrades till
att föra bort självmördare. Det var emellertid inte så ställt, att alla som hade tagit
sitt eget liv grävdes ned på galgbacken. Det fanns undantag, for man såg även till
omständigheterna kring ett självmord. Så t.ex. i fallet Anna Maria Lindskog, som
hade påträffats drunknad i "slottsgraven" vid slottsplatsen den 26 juni 1759. Hon
hade 1753 efter sin sista barnsäng råkat i "oroligt sinne och huvudsvaghet", så att
hon måste skiljas från sin man. Hennes fader, fyrverkaren Lindskog, hade då tagit in
henne på hospitalet. Under hennes " orolighet" hade hon begått försyndelser i berusat
tillstånd och man gjorde då flera försök med husaga och satte henne även i <lårkista,
som var den tidens medicinering mot våldsamma personer. Hon skulle få begravas
på kyrkogården av ärligt folk, dock i stillhet, dvs. utan ritual, utan klockringning
och utan något annat medfölje än bärarna.
Försök till självmord var även det ett brott. Det fick "hospitalslemmen" (patient
på hospitalet) Kerstin Torsdotter erfara, då hon blev dömd av rådhusrätten den 8
april 1701 för självmordsförsök. Denna brottstyp var tydligen ny för rådhusrätten
i Malmö, for man kunde inte hitta någon straffpunkt for sådant "brott", så ärendet
lämnades över till hovrätten. Någon fortsättning på fallet har inte hittats, men Kerstin
var vid liv tio år senare och gjorde då ett nytt försök att ta sitt liv och denna gång
"lyckades" hon. Hon hade hängt sig i sin säng med sitt hårband den 18 oktober
1711 och blev dömd av rådhusrätten såsom en "självspilling" (självmördare) . D et
bestämdes att bödeln skulle lossa på hårbandet och ta ner kroppen, men innan detta
kunde ske, skulle domen underställas hovrätten. Kroppen skulle alltså ra hänga
kvar tills hovrätten hade sagt sitt, och det skulle förmodligen ta minst en eller två
veckor. Man beslöt dock att den fällande domen i Malmö skulle gälla, eftersom att
det var olämpligt att kroppen hängde kvar i rummet både med tanke på eventuell
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sjukdom och stank och att gudstjänsten för hospitalspartienterna under tiden ej
kunde hållas, då den döda kroppen hängde vid kyrkofönstret. D et blev inte bödeln
uran nattmannen Jöns Nilsson, som fick köra ur Kerstins kropp till galgbacken och
där gräva ned den.
Då nya begravningsplatsen togs i bruk 1822 vid Gustav Adolfs torg, hade ett
särskilt kvarter bestämts för begravning av "självmördare och andra självspillingar".
Men denna plats försvann ganska snabbt och frågan är om någon ens har blivit
begravd där. Självmördare blev istället begravda på de allmänna begravningsplatserna,
såvida inte den som hade tagit sitt liv redan hade ett köpt gravställe. Men man
fortsatte till slutet av 1830-talet m ed att gräva ned vissa självmördare på galgbacken
och denna syssla hade fortfarande rackaren.

Piskad av nattmannen
Spöstraff, men även stympningsstraff, användes ofta som benådningsstraff i äldre tid.
Dessa två typer av straff kan väl inbegripas i begreppet kroppsstraff. Stympning, dvs.
avhuggande av lem eller kroppsdel, var i äldre svensk lagstiftning ett vanligt skamstraff
men förekom dock väldigt sällan efter medeltiden till skillnad mot spöstraffet, som
oftast var ersättning för böter, om den dömde saknade medel. Det vanligaste brottet
för spöstraff var stöld, som ibland kunde kombineras med skamstraff (som t. ex. att
bära stadens stenar eller "tjuvstenarna" omkring i staden före eller efter spöstraffet)
eller rent av med brännmärkning, där ett tecken av något slag brändes in på den
dömdes panna eller rygg.
Sedan gammalt var det bödeln, som höll i piskan, då spöstraff skulle verkställas,
och som själv kunde ha en brännmärkt panna eller nacke med t. ex. galgmärke som
tecken. I Malmö överläts spöstraffer mor slutet av 1600-ralet till stadsprofossen, som
skötte sysslan rill 1855, då spöstraffet avskaffades i Sverige.
Straffpålen eller "kagen", som den kallades för i Danmark, bands förbrytaren
vid då piskning skulle utföras, och den kunde utseendemässigt se olika ut från stad
till stad. På 1600-talet hade "kagen" på Nytorv i Köpenhamn en murad, åttasidig
underbyggnad med dörr och invändig trappa till plattformen, i vars ena ända
straffpålen reste sig med ett lejon med en sköld i klorna som en toppfigur. Hur
"kagen" såg ut i Malmö i äldsta rid vet man inte, kanske bara en träpåle, men under
sommarmånaderna 1653 höll man på med att bygga en ny "kage'', eller 'Justisie"som
den kallades för, på Stortorget. I kämnärsräkenskaperna den 8 augusti nämns inte
bara hantverkarna vid namn för detta bygge utan även det material, som användes
till byggandet, vilket gör att vi kan få en bra bild på hur den har sett ut. Den kan ha
varit i stil med "kagen" i Köpenhamn. Den hade en underbyggnad som var murad
med 3.000 tegelstenar och på själva "estraden" stod spöpålen. Men i stället för ett
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lejon som toppfigur fanns en figur föreställande en man i trä med svärd i ena handen
och ris i den andra och omkring figuren ett "tralleverk" med 32 svarvade pelare,
vars figur troligen stod på ett fyrkantigt träverk med 8 pelare på varsin sida, helt i
barockstilens anda.
Några som fick beträda den nybyggda "kagen" var Agnete Jacobsdotter och
Dorette Pedersdotter. De hade på våren 1654 stulit pengar och varor från en
skomakare Rasmus Jörgensen. Skomakaren hade krävt inte dödsdom utan att de
i stället skulle hudstrykas på "kagen". Han hade även krävt att Agnete skulle stå i
halsjärn, när Dorette hudflängdes och att det på henne skulle slås nio spannar vatten
och dessutom skulle de bära "kagstenen" eller tjuvstenarna omkring i staden och
själva hänga upp stenen igen på "kagen" och slutligen udedas och förvisas ur staden
av bödeln.
Med tiden så försvann denna murade byggnad till "Justisie" och ersattes av en
enkel påle. Var på Stortorget spöstraffet verkställdes i mitten av 1700-talet, far vi
besked om, då stadsfiskalen i Malmö Hinric Herbst skriver ett upprört brev till
magistraten den 10 februari 1759, där han påpekar hur de dömda blir straffade vid
spöslitning på rådhustrappan. Han hade sett och varit med om en hel del, han var
luttrad, men inte så luttrad, att han inte kunde bli upprörd över hur människor blev
behandlade. Så här skriver han:
"Ther har i alla rider warir en gammal och än är en chrisrelig sed, ar juhlehögzfäsren
och juhlefreden från rådsrufwurrappan blifwer förkunnat, även som från denna
trappa högtärade magistraten emottagas med musique, tå [då) sessionen för them
wid domstolen efter håldne ferier åter börjas; men så hederligit och berömmeligit
thetta är, så oanständigt och missfirmeligt [skymfligt) är åter ther ar missgärning[s]
män wid samma rrappa afsrraffas med spöslirande, rill forrigande rheraf ar så många,
som blefwir rher exekverade, hafwa emor srenen afskafwar både skin[n) och kiött
inrill benen af armbogarne, och av der järnet, hwarmed samma sren är fäsradt, hafwa
the under afsrrafningen rifwir sig stora håll i brösten. Straffet böra rhe undergå,
men en slik under der samma fo lljande plåga bör förekommas [undvikas) . Således
anhåller å ämberers wägnar hörsamt [vördsamt) jag ar en påle bör upsättas, äfwen
som i alla andra sräder finns, uranfor rådhuset, hwanill projecteras [forslås]er ställe
emellan kjällareurbygnaden och det derwid stående linderrädet, såsom bäst ur vägen, till undwikande af forenemnde omständig- och olägenheter." [Rådhusrätten
i Malmö: F lAA:l4 0)

Herbsts skrivelse togs upp inför stadens äldste som tog åt sig hans känslosamma brev
och godkände den 2 1 februari om uppsättande av en straffpåle vid södra hörnet av
rådhuset.
Det hände att straffpålen blev stulen. Vem vill stjäla en sådan? Kanske var det
fattigt folk som behövde brännved, för trävirke var populärt stöldgods förr i tiden
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och speciellt trästaket i gårdar och trädgårdar var eftertraktade. Det blev till sist en
plåga for magistraten med alla stulna straffpålar, för virket kostade pengar. Olika
förslag avlöste varandra hur man skulle lösa detta problem. I början av januari 1784
hade en straffpåle blivit stulen på nytt och stadens äldste ryckte då, att man skulle
återgå till att bestraffning skulle ske på "rådscugumuren" som i äldre tider. Här far vi
samtidigt en intressant upplysning om platsen for spöstraffet i äldre tid. Angående
den stulna straffpålen så fjättrades de dömda inte vid muren. Men året efter, den
13 december 178 5, beslöts, på förslag av stadsfiskalen, att den nya straffpålen skulle
vara flyttbar, så att den skulle ställas fram på torget och bortföras, sedan den blivit
använd. Den skampåle, som på Stortorget restes åt Gustaf Mauritz Anckarström för
mordet på Gustav 111, sågades i sönder söndagen den 20 november 1796 efter kl 9
på kvällen.
I vanliga fall utförde inte nattmannen spöslitning på förbrytare, som endast var
dömda till straffpålen, men väl på dödsdömda, och om en nattman hade blivit dömd
till pålen, så fick en annan nattman utföra bestraffningen. Detta verkar ha samband
med att man ville undvika att komma i beröring med en dödsdömd eller nattman,
som ju ansågs orena.
Låt oss förflytta oss tillbaka i tiden. En kvinna står fastkedjad vid straffpålen på
Stortorget i slutet av november 1767. Det är kallt. Människor har samlats kring henne.
Tysta står de där. De vet vad som skall hända. En man med piska i ena handen träder
fram. Det är nattmannen. Vissa tar några steg bakåt for att inte komma i beröring med
honom och han börjar nu piska kvinnan. Ljudet från piskrappen dämpas, då någon
i folkmassan pekar på kvinnan och säger: "Titta! Hon har ingen näsa! "Ja, kvinnans
ansikte ser konstigt ut, nästan åt det lustiga hållet. Hennes panna är deformerad,
nästan inåtböjd och högra ögat är uppsvällt, så att hon nästan är blind på det. Munnen
ser också märklig ut, då ovanläppen nästan är uppdragen mot den saknade näsan.
Efter ett tag slutar nattmannen att piskan kvinnan. Dagen efter upprepas samma
procedur på samma plats. En kort tid därefter, den 11 december, fördes kvinnan med
förbundna ögon på en kärra till galgbacken för att mista höger hand, halshuggas och
brännas. Kvinnan hette Kjersti Borg och hennes sorgliga levnadsöde finns beskrivet
i rådhus- och kämnärsrättens domböcker. Sedan m ars månad hade hon varit patient
på hospitalet, då hennes fader, bryggaren och krögaren Anders Borg, anhållit om
hennes intagande, for hon hade uppfört sig som "ursinnig" och sprungit ute på
gatorna. D en 31 augusti hade Kjersti lämnat hospitalet kl. 7 på morgonen på väg
mot ett bestämt mål. Två timmar senare hade hon med en kniv skurit halsen av
Bengta Larsdotters 6 veckor gamla dotter Boel. Hon begick detta brott med avsikt
att själv fa dö. Hon visste att ett sådant brott var belagt med dödstraff.
Familjen Borgs tragiska levnadsöde har - utan namns nämnande - av 0. F.
Wahlgren utförligt återgivits i en tidningsartikel med rubriken "H wita Krogen" i
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Malmö Nya Allehanda nr 29 1868. Berättelsen har, heter det i artikeln, "fortplantats
från slägte till slägte intill wåra dagar".
Straffpålen, som Kjersti Borg blev piskad vid, såldes på auktion den 22 december
1767 för 3 daler till borgaren Anders Olufsson på Södra Förstaden. Nattmannen,
som piskade Kjersti Borg, hette Anders Hansson.

Fig. 8. Vid södra hörnet av rådhuset
stod sp öpålen. Den blev såld på auktion
1767 f ör 3 daler. - Foto: Staffa n
Gudmundsson.

Avrättningsplats och boplats
Genom århundraden har det avrättats och grävts ned ett okänt antal människor på
stadens avrättningsplats eller Galgbacken, som den kallades i äldre tid, men även
självmördare har fått sin sista vila här. Platsen har också använts för nedgrävande
av döda djur samt till boningsplats för nattmannen. Om denna "orena" plats, som
troligen var i bruk redan i början av 1500-talet, vet vi inte mycket mer än att det
var en plats, dit man förde de dödsdömda för att avrättas och var den var belägen.
Det har väl sin orsak i att det helt enkelt inte finns så mycket skildrat om platsen(s
beskaffenhet) i äldre handlingar och här får kartor i stället bli språkrör för det som
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saknas i ord. 15- och 1600-tals kartor är inte så detaljerade, att de visar exakt var
Galgbacken var belägen utan endast att den låg söder om den landsväg, som är
Föreningsgatan idag, och i närheten av Värnhemstorget. Mer detaljerat framträder
Galgbackens placering i en karta över "Östra Fäladen" från 1742 av C. G. Sjöblad.
Här framställs själva platsen ha en rektangulär yta omgärdad av åker- och betesmarker
och inom området är även två punktmarkerade cirklar ritade, som visar på backar
eller kullar. Från landsvägen, som är Föreningsgatan idag, gick en liten smal väg till
Galgbacken, men en tid senare hade platsen förändrats avsevärt. På en karta över
"Östra Plantagefältet" från 1781 av P. Sommar framträder nu Galgbacken med en
ovanligt stor yta och här markeras även två backar eller kullar i form av cirklar.
Utifrån kartan från 1781 vet vi någorlunda hur avrättningsplatsen såg ut, när
det gäller storleken till ytan, i varje fall vid denna tid. Men hur såg det då ut på
själva platsen? Ja, om vi återgår till kartorna från 17 42 och 1781, så finns det inte
bara en utan två ritade cirklar på respektive karta, som med all säkerhet utmärker
backar eller kullar på avrättningsplatsen. Att det verkligen förhöll sig så, får vi veta
i en skrivelse av nattmannen Peter Österberg riktad till magistraten i mitten av
maj 1822, vari han anhåller om att för egen del få använda grässkörden både på
galgbackarna och det omkringliggande fältet. Av skrivelsen framgår också att en
stor del av avrättningsplatsen var betesmark. Då platsen inte hade blivit arrenderad,
beviljade magistraten Österbergs anhållan, som fick brukningsrätt på marken den 25
maj. Denna rätt skulle följa kommande nattmän framöver som ett slags privilegium
i deras arbete.
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Fig. 9 . Galgbackens läge och storlek. Galgbackens område är markerat med grön färg.
D e två cirklarna visar på backar eller kullar.
- Detalj från karta från 1742 upp rättad av
Carl Georg Sjöblad.
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Fig. 10. Avrättningsplatsens storlek avsevärt
förändrad i jämförelse med kartan på bild 9.
Här markeras även två backar eller kullar i
form av cirk-lar. - Detalj från karta från 1781
upprättad av Pehr Sommar.
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För ytterligare vetskap om Galgbackens beskaffenhet tar vi del av ännu en karta,
som upprättades mellan 1850 och 1853 av lantmätareA. G. Rosengren över Malmö
stads samtliga ägor utanför kanalen. Till kartan följde en detaljerad beskrivning över
alla stadens jordägare. Här betecknas avrättningsplatsen med stadens ägarnummer
311. Av denna beskrivning B.r vi nu också veta att till nattmanshuset hörde även
en åker, som låg på västra sidan om huset och hade en areal på 2 tunnland och 1,2
kappland och på norra sidan om åkern låg kullen som var Galgbacken. När det
gäller betesmarken, så var den avdelad i tre delar på grund av dels ett avloppsdike,
som var 3 alnar bred (ca 1,80 m) tvärs över marken från öster till väster som skiljde
betesmarkerna åt, dels landsvägen från Föreningsgatan, som gick igenom platsen
och som fortsatte söder ut till den väg som idag är Celsiusgatan. Betesmarken på
västra sidan om landsvägen och utmed Föreningsgatan och vars södra sida gränsade
till avloppsdiket var på 2 tunnland och betesmarken på östra sidan om landsvägen
och även den utmed Föreningsgatan var på 1 tunnland och 9 kappland. Den tredje
delen av betesmarken låg på västra sidan om landsvägen och gränsade på norra sidan
till avloppsdiket och hade sålunda nämnda åker på östra sidan om landsvägen och
var på 1 tunnland och 2,6 kappland.
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Fig. 11. Avrättningsplatsen med stadsägarnummer 3 11. Halvcirkeln gestaltar
Galgbackensplacering. På den sydöstra
delen _litt,er nattmannens bostad. D etaq Jran A. G. Rosengrens karta
över M almö stads ägo r upp rättad

1850-1853.

När stadens nattman Sven Persson avled den 13 juli 1872, blev hans son Thomas
Svensson förordnad som stadsvallackare den 20 juli. I samband med Svenssons
tillsättande gjorde drätselkammaren på hösten 1873 en undersökning över vilka
förmåner som var förenade med nattmansbefattningen, och den 24 november
hade man kommit fram till att förmånerna utgjordes dels av kontant årlig lön av
25 riksdaler banko, fastställd den 6 augusti 1808 och som efter omvandling skulle
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utgöra 3 7 riksdaler och 50 öre, dels av arvode för vissa göromål efter en taxa utfärdad
av Kungl. Maj:ts befallningshavande i länet den 3 november 1812.
Vidare hade nattmannen fortfarande brukningsrätt till huset (byggt 1796) som låg
vid galgbacken och som ägdes av staden och den jord som bestod av avrättningsplatsen,
hustomt och åker på 2 tunn- och 1,2 kappland samt betesmark i särskilda delar på 4
tunn- och 11,6 kappland, något som nattmannen Peter Österberg fick beviljat i maj
1822 för eget bruk, och avloppsdiken på 4,5 kappland, som tillsammans utgjorde
6 tunn- och 17,3 kappland. Här nämns inte längre galgbackarna, utan endast
Galgbacken, vilket betyder att backen eller kullen på södra sidan har tagits bort. Av
denna jord hade, med nattmannen Sven Perssons medgivande den 25 juni 1864,
omkring 1 tunnland utmed vägen använts till upplag för vägbyggnadsmaterial.
Av drätselkammarens undersökning från 1873 citeras nedan ett längre stycke,
som berättar om hur nattmannens arbete och ställning förhöll sig vid den här tiden:
"I anseende till den [... ] mångdubbla tillökning i värde jordarne omkring staden
under [de] sista femtio åren vunnit, anser drätselkammaren den hittils nattmannen
förunnade nyttjanderätt till förenämnde ganska betydliga, i stadens omedelbara
närhet invid vägen mellan förstäderna särdeles väl belägna och numera helt och hållet av bördig åker bestående jord vara en vida större fördel, än som, i förening med
dispositionen av bosrällshuser, någon kontant lön och arfvode enligt taxa, skäligen
kan behöfva nattmansbefattningen tilldelas, synnerligast som denna numera, till
följd av väsentligen förändrade föreställningsrätt bland allmänheten och olika förhållanden i öfvrigt, hvarken är så behöflig eller så anlitad som tillförene [tidigare],
utan fast heldre de nattmannen tillhörande göromål i betydlig mån aftagit, särdeles
derigenom att slagming och huddragning af hästkreatur, som rillförene utgjort ett
af hans väsentliga göromål numera icke såsom förr anses för andra än nattmannen
vanhederligt, uran tvärtom i täflan med honom såsom näringsfång öfvertagits af
enskilde personer; men då dels, så länge dödsstraffet i lagen qvarstår, avrättsplats
måste finnas, dels och en plats inom stadens område bör vara att tillgå, hvarå döda
kreatur kunna nedgräfvas, torde den i ofvan åberopade kartbeskrifning såsom "avrättsplats, hustomt och åker" betecknade jordrymd av 2 runne - 1,2 kappland böra
för nyss berörda båda ändamål tillsvidare bibehållas, och alltså nattmannen medgifvas
att, så länge så blifver förhållandet, få densamma såsom tillförene bruka; hvaremot
den öfriga av honom hittills innehafvande jorden, efter afdrag av afloppsdiken, enligt nämnde beskrifning innehållande en rymd av 4 tunne - 11,6 kappland enligt
Drätselkammarens tanka bör till staden indragas och för dess räkning på lämpligaste
sätt användas." [Drätselkammarens arkiv: AlA: 11]

Drätselkammarens förslag att staden skulle återta jordlotten på 4 tunn- och 11,6
kappland som nattmannen hade fatt som brukningsrätt att använda från 1822
godkändes av stadsfullmäktige den 22 december. En tid senare kom, märkligt
nog, stadsvallackare Thomas Svensson åter att bruka jordlotten själv igen, då den
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arrenderades till honom genom auktionskammaren den 17 augusti 187 4 på 3 år.
Angående denna jordlott får stadsfullmäktige ett brev från Svensson den 20 april
1876 med följande ansökan (nedan återgivet med normaliserad interpunktion] , som
visar på att Svensson inte hade gjort sin bästa affär:
"Jag får aldra ödmjukast anhålla hos herrar och stadsfulmäcktiges ledamöter, om
att min lön må blifva förhöjd, eller avdrag på mitt stora arrende, såvida jag skall
kunna sjöta min tjenstebefaming. Skall mina borgensmän utbetala dett så blir jag
ruinerad. Jag är twungen att ha häst och vagn m.m. Så kan jag intet un [d]vara dett
om jag skall kunna sjöta stadens tjenst. Min lilla lön är femtio kronor, och den åttgår till att hålla husen i ordning och stånd, hvilket staden skulle i ordning och skik
underhålla till mig. Så skall jag sjelf vid mackt underhålla åbygdnaderna så anser
jag att jag har ingen lön av staden, och skall detta arrende för jorden utgå, så är dett
tillräckligt för hela jordtomten, så jag får likväl gjöra mitt arbete för intet. En dumhet
blef af mig begången, när jorden blev bortarrend [e]rad. Jag trodde att dett var för
hela jordlåtten i stället för tunnelandet, hvilket jag tillsade mina borgensmän. Jag
hade aldrig fått någon borgen, om de vist [vetat] att dett hvar för tunnelandet. Jag
får alldra ödmjukast anhålla om hos herrar och ledamöter, att denna min begäran
måtte tagas uti betracktande och mig beviljas ett afd rag och lämpligt arrende [... ] ."
[Stadfullmäktige i Malmö arkiv: A lA:l4]

Någon större medömkan från myndigheternas sida fick inte Thomas Svensson. Ett
utlåtande av drätselkammaren kom den 15 maj, där han nekades höjd lön. Hans
skuld kunde efterskänkas honom under villkor, att hela jordlotten överläts till staden

Fig. 12. Zenithgatan seddfrån Celsiusgatan. Två-våningshusetpå höger sida är Rörsjöns
forskola, på vänster sida ligger Rörsjö-skolan. Själva kullen - Galgbacken-, där avrättningar verkställdes, låg mitt på Zenithgatan. - Foto: Staffan Gudmundsson.
11 5

NATTMANNEN - VIDSKEPELSENS FRUKT

den 1 november, med tanke på att en del av jorden skulle komma till användning
för en ny folkskola. Samma dag godkände stadsfullmäktige förslaget till en folkskola
(Rörsjöskolan) på nordvästra delen av nattmansjorden, dvs. en del av Svenssons
arrenderade jordlott. Ytterligare en tid senare så blev den sydvästra delen av den
tidigare nattmansjorden bebyggd, nu med ett epidemisjukhus, som stod färdigt
i april 1880. Nu fanns endast den sydöstra delen kvar av avrättningsplatsen, där
nattmanshuset var beläget och som beboddes av Svensson med sin familj , men även
denna plats skulle snart försvinna.
Epidemisjukhuset kom med tiden att få behov av större plats för sin verksamhet
och för att kunna inrätta en ny byggnad i anslutning till sj ukhuset h ad e
hälsovårdsnämnden lämnat in en skrivelse till drätselkammaren den 12 juli 1883,
där de anhöll att marken vid nattmansbostället skulle överlåtas till epidemisjukhuset
och nattman Svensson var även villig att lämna denna plats mot en hyresersättning
av 24 kr i månaden. Drätselkammaren godkände att stadens jord på 2 tunn- och
1,2 kappland under benämning avrättsplats, hustomt och åker fick upplåtas till
hälsovårdsnämndens förfogande och åt Svensson skulle i stället en jordareal av 1
tunn- och 26,3 kappland tilldelas, som låg söder om nya Bulltoftavägen (nuvarande
Vattenverksvägen) mot gamla Bulltoftavägen, och lämnade ärendet vidare till
stadsfullmäktige, som godkände beslutet den 2 november. Snart skulle bara kullen
finnas kvar som påminde om avrättningsplatsen.
Thomas Svensson, som var villig att ta den nya jorden vid nya Bulltoftavägen i
utbyte mot den gamla, nöjde sig nu inte med detta utan ville, att även ett boställe
skulle uppföras åt honom på den nya, men det kravet skulle han inte ha ställt.
Drätselkammaren lämnade en skrivelse till magistraten med begäran, att Svensson
skulle bli uppsagd från sin tjänst och den 8 december inställde sig Svensson inför
magistraten, som påpekade för honom, att han endast hade antagits till vallackare
genom att han blivit förordnad av magistraten och att tjänsten endast skulle gälla
ytterligare sex månader. Vid den här tiden hade myndigheterna en annan inställning
vad gällde nattmannens fria bostad. Som tjänsteman hade nattmannen redan 1701
fått fri bostad och ett hus hade byggts åt honom vid galgbacken 1796, m en nu, sedan
han fått lämna bostället vid avrättningsplatsen, fick han endast en löningsjord vid
Bulltoftavägen utan någon bostad vid sidan av den nya nedgrävningsplatsen.
Efter en tid hade Svensson kommit på andra tankar och inställde sig hos
magistraten den 27 maj 1884 och förklarade, att han inte gjorde anspråk på att få
uppförd någon bostad på den anvisade jorden och därmed drogs uppsägelsen tillbaka
och Svensson skulle få fortsätta sin tjänst. Om sitt fattiga tillstånd förklarar han i en
skrivelse (nedan anförd med normaliserad interpunktion) till drätselkammaren den
31 maj:
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"Som jag är blifven antagen for Malmö stad såsom sradsvallakare eller natman, [en
tjänst] som innehafts af mig i många år, och då har jag njutet fri bostad men som
nu den gamla nattmanssräller är for stadens räckning blifvet utser som sjukhus och
jag af staden blifvit anvisad annan jordegendom for att begangna for mir yrke och
for stadens räckning, som nu der intet finnes detta ringaste husvärcke på platsen
och jag är fattig och oförmögen att sjelf uppföra mig nödig husbergning for nattmansyrkets skötsel[,] så får jag alldra ödmjukast anlita herrar och stadsfulmäktige
vill vara medlidsam[ma och] af godhet uppföra nödig husvärelse på den plats som
mig är anvisad. Jag anhåller aldra vördsammast om herrar och stadsfulmäktige vill
vara af den godheten och uppfylla denna min begäran. Jag ber uti största ödmjukhet om den hyran som staden har betalt för mig sedan jag lämna[de] dett gamla
natmanshuset må blifva av staden betald, till dess att jag får nödig husvärelse på
den platsen som är mig anvisad."

Någon större förståelse från drätselkammarens sida fick inte Svensson endast att
han skulle få använda jorden vid avrättningsplatsen för sitt yrkes utövande under
innevarande år och att han från 1885 skulle använda den anvisade jorden vid
Bulltofravägen.
De som var anställda som nattmän i Malmö och boende i nattmans- eller
vallackarehuset på avrättningsplatsen mellan åren 1796-1884 var följande:
Månen Mårtensson
Johannes Bollwigsson
Olaus Jonasson
Peter Chrisriansson Österberg
Christoffer Danielsson Bollwig
Sven Persson
Månen Thomasson
Sven Persson
Thomas Svensson

1787 1798 1799 1813 1825
1826 1837 1844 1872 -

1797
1799
1813
1825
1837
1843
1872
1890

Stadsvallackare Thomas Svensson avled den 14 december 1890 och hans son Georg
Svensson blev antagen till stadsvallackare den 30 december. I början av 1891 började
det komma in polisrapporter till Poliskammaren angående Georg Svenssons leverne,
och detta kom att fortgå en längre tid. Jag citerar ur en polisrapport från den 19
juli 1896:
"Härmed får jag för kännedom anmäla, att sradsvallackaren Georg Svensson under
en längre tid har förr ett supigt och oordentligt lefverne, så att han vid flera tillfällen försummat sina rjenst[e]åligganden, i det han dels, då han behöfrs, icke kunnat
anträffas och dels varit så berusad af starka drycker, att han icke kunnat fullgöra
sin pligr och detta senast i dag ungefär kl. 10 f.m ., då han söktes för att anmodas
borttaga ett dödt hundkreatur från gården n° 5 vid Östra Promenaden, men icke
kunnat anmodas verkställa detta arbete, enär han en kort stund förut kommit hem
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så berusad af starka drycker, att han knappast kunnat vårda sig sielf." [Poliskammaren i M almö]

Under 1897 omnämns han i polisrapporter med fylleri och den 5 juni 1898 är han så
berusad, att han inte kan utföra sin tjänst. Den 14 juni samma år blev han uppsagd
från sin tjänst. I magistratens protokoll står det, att Svensson anses olämplig som
stadsvallackare. I september står han bl.a. åtalad för överfall. Georg Svensson hängde
sig den 28 juni 1900 och blev begravd den 11 juli.

Fig. 13. Vid grävningsarbeten i sep tember 19 29 vid Zenithgatan hittades en
del människoben, som med all säkerhet
ärfrån avrättade och/eller självmördare,
som blivit nedgrävda. Kraniet p å bilden
har ett JYrkantigt hål i huvudet, vilket
betyder att ett spik har drivits genom
huvudet, som anbringats på en p åle. Foto: Staffan Gudmundsson.

Ny tid - ny nattman
I samband m ed tillsättande av ny befattningshavare efter stadsvallackare Georg
Svenssons uppsägning, så ändrades benämningen stadsvallackare till stadsnattman och
den instruktion som kom att gälla för stadsnattmannen beslutades av stadsfullmäktige
den 16 december 1898. Nattmannens sysslor vid den här tiden var fortfarande det
"gamla vanliga'', att han skulle ansvara för stadens nedgrävningsplats för döda djur
och där även gräva ned födoämnen, vara boende i dess närhet, hämta upp döda
djurkroppar ur hamn, kanal eller dylikt ställe inom stadens område och forsla dem
till nedgrävningsplatsen och där gräva ned dem . Vidare skulle han hämta upp lik,
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som påträffats i hamn och kanal och föra dem till stadens bårhus. Från polisstation
skulle nattmannen hämta hundar och vårda dessa under 3 dagar. Om ägaren inte
hämtat sin hund inom denna tid och betalat ersättning för omhändertagandet, skulle
djuret dödas av nattmannen och begravas på nedgrävningsplatsen. Han skulle också
ta emot levande djur av enskilda personer för avlivande och nedgrävning och även
döda djur, t.ex. hästar, för hudens avdragande och kroppens nedgrävning. En av
nattmannens tidigare uppgifter hade varit att slå ihjäl lösgående hundar. Men detta
bruk hade upphört.
Angående nedgrävningsplatsen för döda djur vid Bulltoftavägen hade trafikchefen
Reinhold von Essen skickat ett brev till polismästaren i början av juni 1894, vari han
framhöll att den vid Bulltoftavägen, där den korsas av Malmö-Tomelilla järnväg,
belägna inhägnaden, där självdöda kreatur, skämd fisk och odugliga matvaror
nedgrävdes, förorsakade en så ohälsosam och olidlig stank, att den banvaktarfamilj,
som var inhyst i banvakthuset därinvid snarast måste utrymma sin bostad, såvida
ändring inte skedde. Han anhöll därför att döda djur och det avträde m.m. som
anbringats där, liksom allt framöver, måste nedgrävas minst 2 alnar djupt samt noga
överkalkas. D å området var för litet och det var tänkt att skaffa ett annat i dess närhet,
anhöll trafikchefen att nedgrävningsplatsen förlades längre bort.
Efter inspektion på platsen inkom en skrivelse den 4 juli till drätselkammaren
från polismästaren angående skötseln av nedgrävningsplatsen. Poliskammaren hade
lämnat förslag till en ny nedgrävningsplats på stadsvallackarejorden rakt väster
åt från den gamla platsen och till lika storlek med denna (370 kvadratmeter) .
Stadsvallackaren hade för detta avstående begärt 15 kr i årlig ersättning, vilket
godkändes av drätselkammaren.
I mitten av oktober 1898 hade drätselkammaren beslutat om en ny nedgrävningsplats, då den gamla vid Bulltoftavägen hade blivit fullbelagd. Den nya
platsen kom att uppta en areal av 25 m i fyrkant och var belägen på Diedens f d.
gårdejord, 60 m från Sorgenfrivägen, och låg inte så långt från renhållningsverkets
upplag för sopor. I en skrivelse från överingenjören till hälsovårdsnämnden den 3 1
december rar vi veta, att den nya platsen för nedgrävande av döda djur vid Diedens
backar var färdig att tas i bruk, varvid nyckeln till porten bifogades.
Till brevet från överingenjören rörande nedgrävningsplatsen följde även ett
erkännande, daterat den 18 januari 1899 och undertecknat av nattman Anders
Jönsson, att han mottagit utdrag ur poliskammarens protokoll den 13 januari
angående nattmannens befattning jämte instruktion och taxa samt erhållit nyckel.
Av detta erkännande framgår det att staden hade ratt en ny nattman. Anders Jönsson
var slaktare till yrket och född den 3 november 18 5 5 i Hind by. N ågon större rusning
efter tjänsten var det inte. Det var Anders Jönsson och två andra, som var de enda
sökande till nattmanstjänsten.
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Fig. 14. D å nedgrävningsplatsen for döda djur upphörde på avrättningsplatsen i slutet av
1884, blev den nya platsen samt även nattmannens löningsjordforlagd på Kirsebergsområdet
mellan Malmö-Tomelilla järnväg och nya Bulltoftavägen, som idag heter Södra
Bulltoftavägen. Bilden visar nedgrävningsplatsen som den ser ut idag. Till vänster syns
järn vägsrälsen och till höger utanfor bild ligger Beijers park. - Foto: Staffan Gudmundsson.

Med stadsvallackare Georg Svenssons uppsägning och slaktare Anders Jönssons
tillsättande som stadens nya nattman upphör nattmansbefattningens rekrytering från
nattmans- och vallackaresläkter, något som under mer än 200 år hade varit brukligt.
Som ett exempel på detta kan nämnas att Georg Svenssons farmors, mormors, morfars
far var nattmannen Jöns Nilsson, som blev nattman i Malmö 1701 och flyttade in
i huset på Snapperupsgatan.
Stadens nya nattman, Anders Jönsson, hade flyttat från Källaregatan 124 i
Kirseberg, där han hade bott sedan oktober 1898, till Torkelstorp 1901, som han
arrenderade av staden. Här inrättades ett hundstall för hans verksamhet. H ur det
kunde se ut i hundstallet, framgår av stadsveterinär Ernst Schougs anmälan till
poliskammaren den 2 februari 1904, efter det att han lördagen den 30 januari kl. 11
på f.m. med biträde av hälsovårdskonstapeln L. Roos besökt egendomen Torkelstorp:
" [...] Den inom egendomen inrättade slagtporren [med port försett rum avsett för slakt,
slaktlokal] befanns vara i hög grad osnygg i det, att väggarne voro bestänkta med ett tjockt
lager lefrat blod, att golfvet, som delvis var bristfälligt, var betäckt med en sörja af smuts och
blod samt att den till slagtlokalen hörande behållaren var så öfverfull, att orentligheten rann
öfver dess bräddar. I lokalen verkställes slagt dels av stadsnattmannen och dels av slagtaren
Oskar Malm berg, boende å Ludvigsro inom Östra förstadens ytterområde." [Poliskammaren
i Malmö]
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Inspektion gjordes den
lbtm.I rour.
.JIL listrilld.
15 februari av polisen som
P. _Jll_ J.JL
konstaterade, att det inte
fanns någon lämplig plats
för hundar, som skulle förvaras där under tre dagar. AnA11g:
gående hundkojorna hade
Jönsson själv på egen bekostnad ordnat två större och två
mindre hundkojor, men två
av dem användes för Jönssons egna djur, och de djur
som inlämnades av polisen
hade stuvats in dels i ett
stall och dels i en slaktarbod och därtill i ett par
små träkojor. V idare inkom en polisrapport till
poliskammaren den 16 februari rörande själva egendomen, där det framgick
att inhägnaden och gårdsplanen var i miserabelt skick.
Gården var inte stensatt utan
bestod av lös jord, så att den
Fig. 15. Polisrapport av ett "tillvarataget hundkreatur" den
efter regn var som en dypöl. 9 juni 1903. H unden överlämnades till nattmannen A nders
I polisrapporten den 18 april Jönsson för "vederbörlig åtgärd". - Ur Poliskammaren i
Malmö arkiv.
1904 står det:
"Wid der idag föreragna besök å Torkelsrorp har iakrragirs, arr den föres lagna repararionen
å gården rill sradsnarrmannens bosrad blifvir verksräld, i der arr ungefär 3,1.\ av gårdens yra
blifvir srensarr och å den öfriga delen har pålagrs grus och kolsrybb. Plank om kring gården
har blifvir uppsarr, urnm urmed vägen, där sraker blifvir uppfört, men såväl derra som planker
har icke blifvir målade. Äfven har de föreslagna sex hundkojorna blifvir dirsarra, men järnkerringar och halsremmar rill desamma har stadsnarrm annen själv bekostar." [Poliskammaren
i M almö]

Anders Jönsson stannade på Torkelstorp till 19 15 då han flyttade till Hanstorp.
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Stadsnattman söks
På våren 1925 hade den 69-årige Anders Jönsson, som fortfarande bodde på H anstorp,
lämnat in om avsked till poliskammaren från sin befattning som stadsnattman, en
tjänst som han innehaft i 27 år. Aret tidigare hade poliskammaren i juni månad lämnat
in ansökan om anslag till stadsfullmäktige för uppförande av ett hundstall, ändrad
instruktion för nattmannen jämte taxa samt höjning av nattmannens arvode, åtgärder,
som tydligen var förberedelser för den nya befattningshavaren efter Jönssons avgång,
för man hade nämligen inga planer på att nattmansbefattningen skulle upphöra. Till
den nya instruktionen ansåg man att en stallbyggnad med rastgård för 10 a12 hundar
skulle uppföras för djurens förvaring, då en sådan inte längre fanns, och hundstallet
var tänkt att förläggas på renhållningsverkets område vid Sorgenfrivägen. Vidare
ville poliskammaren att nattmannen skulle förses med telefon på stationerna, för att
stadsveterinären på ett bekvämt sätt skulle ha förbindelse med honom.
Fram till Anders Jönssons avsked så tillsattes nattmannen av poliskammaren, men
då det redan ålades honom sedan gammalt att på uppdrag av hälsovårdsbyrån ta emot
djurkroppar, födoämnen och andra varor för nedgrävande, ansåg man, att nattmannen
hädanefter skulle lyda under stadsveterinären och att tjänsten skulle sortera under
hälsovårdsnämnden. Dessutom ansågs det lämpligt, att nattmannen biträdde i de
fall, då obduktion av döda djur skulle verkställas på destruktionsanstalten, som låg
intill renhållningsverket. När det gällde hundstallets skötsel och hundarnas avlivande
borde detta stå under överinseende av stadsveterinären.
Redan den 22 maj 1925, en månad efter nattmannenJönssons avskedsansökan,
fastställde stadsfullmäktige den nya instruktionen för nattmannen i Malmö, som
avlöste den äldre från 1898. Stadsnattmannen skulle nu under stadsveterinärens
ledning ha hand om skötseln av stadens hundstall och vara boende i dess närhet. Han
skulle också ansvara för i det till destruktionsanstalten hörande obduktionsrummet.
Vidare ålades det nattmannen att hämta omhändertagen hund från polisstation och
vårda den i hundstallet under särskild fastställd tid och - om ägaren inom denna tid
inte hört av sig och betalat för dess vårdande - avliva djuret genom kloroformering
och därefter forsla det till destruktionsanstalten. D å det gällde döda djurkroppar
skulle han hämta och för dessa till destruktionsanstalten samt hämta och föra hund
till hundstallet, då skatt inte blivit betald och om skatten inte betalats inom tre dagar,
skulle han på order av poliskammaren avliva djuret på sätt som stadsveterinären
bestämde. Vidare skulle han på stadsveterinärens beordran ta emot födoämnen eller
varor fö r nedgrävning på anvisad plats. Då det gällde privatpersoners levande djur
skulle nattmannen ta emot sådant för avlivande och destruktion. H an fick också
ta emot döda djur, t. ex. hästar, fö r avdragande av huden och överlämna dem till
destruktion.
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Nattmansbefattningen kom nu att tillsättas av hälsovårdsnämnden och det gamla
sättet att begrava döda djur på en nedgrävningsplats förekom inte längre utan hade
ersatts av destruktion, som inrättats vid renhållningsverket. Även nattmannens
tidigare uppdrag att föra bort lik verkställdes numera av stadsbudsföreningen nr 1 och
det som var kvar av hans gamla sysslor var egentligen bara skötseln och avlivningen
av stadens hundar, hämta och föra döda djurkroppar till förbränning samt i viss mån
flåning (avdragande av huden från djur).
En ny instruktion för nattmannen hade alltså kommit till stånd och den 14
september 1925 beslutade hälsovårdsnämnden att annonsera efter en ny nattman i
stadens tidningar (se fig. 16).

Tiänsten som
s tadsnattman
i Malmö sökes hos hälsovärdsnämnden senast den 1 oktobe r. Av stadsfullm äk tige fastställt a r vode 2,200 kr.
pr å r samt ersättn ing fö r vissa förrättningar enligt fa stställd
taxa .
Tjiinstcn sk a ll tilltr ädas den 1 december detta å r .
Ansökni ngsha ndlinga r torde insändas t ill st adsve t.erinären .
'fM89556S

Resande
I

Hälsovårdsnämnden.

läderbranschen

!IO~ besqker

toffelma'kare, såväl i stad
soiln på landet, erhåller försäljning a\'
~:åtun~~ti
träbottenkän.gor. Svar till
·Pfov1s19n , Box 30, E slov, f. v. b.

Wl

Fig. 16. Hälsovårdsnämndens platsannons
i Skånska Dagbladet den 16 september
1925 under rubriken LEDIGA PLATSER.

Till nattmansbefattningen 1898 hade endast tre ansökningar till tjänsten in kommit,
men den här gången hade 122 personer anmält sig såsom sökande. Troligen förekom
någon form av gallring och man riktade in sig i första rummet på dem som var slaktare.
Den 16 november hade hälsovårdsnämnden fattat sitt beslut. Antagen blev slaktaren
Carl Alfred Henriksson, född i Malmö den 14 februari 1897. D e handlingar som
Henriksson medsände i sin ansökan till tjänsten var betyg från tidigare arbetsplatser.
Vid 17 års ålder fick han arbete som slaktare hos slaktarmästare Magnus Nilsson
och arbetade där fram till 1918 då han fick sluta på grund av arbetsbrist. Han fick
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goda vitsord och var kunnig i all slags slakt samt styckning av kött. Året därefter
fick han på nytt arbete som slaktare och nu hos slaktarmästare Eric Nilsson, där han
stannade där till den 1 juli 1925, då han även där fick sluta på grund av arbetsbrist.
Här fick han också goda vitsord. Henriksson var den andre i ordningen efter Anders
Jönsson, som inte hade samröre eller släktskap med någon nattmanssläkt och den 1
december skulle han tillträda tjänsten som stadens nattman.

Fig. 17. Stadsnattman Carl Henriksson
i 20-årsåldern. - Fotografi tillhörigt Ake
Cederholm.

Föreståndare för stadens cyanvätekammare
Mellan åren 1925 och 1930 nämns Carl Henriksson inte vid namn i hälsovårdsnämndens personalförteckning i Malmö stads årsböcker, endast såsom "Stadsnattmannen sköter stallet för tillvaratagna hundar'', men från 1931 och framåt är h an
presenterad med både namn och titel.
Att nattmanstjänsten fortfarande fanns kvar i början av 1930-talet är märkligt och
att benämningen från 1600-talet hängde med gör det ännu märkligare. Henriksson
fick sin tjänst utökad 1932 med en ovanlig syssla, nämligen som "föreståndare
för cyanvätekammaren", en tjänst som han hade till 1943. Vad denna tjänst inne124
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fattade kan vi bäst förstå utifrån en promemoria av hälsovårdsassistent Carl Cronier
till hälsovårdsnämnden den 12 januari 1933 angående hälsovårdsnämndens
cyanvätekammare och utförda besiktningar rörande eventuell förekomst av ohyra.
Början av promemorian lyder:
"Under år 1932 h ar hälsovårdsnämndens cyanvätekammare vid Andre[e] lundsvägen
1 varit i bruk fr.o.m. den 20 april. D ärunder h ava 69 gasningar ägt rum med en
förbrukning av 65.800 gr. "Cyklon B" [... ].Av de 528 kunder, som anlitat kammaren,
hava nämligen 77 företett intyg från fattigvården om medellöshet. Den verksamhet, som scadsnattmannen, vilken skött cyankammaren, haft h älsovårdsnämndens
tillstånd att i övrigt bedriva mot taxa,[... ] har inbringat honom en bruttoinkomst
av 2.454: -." [Hälsovården i Malmö arkiv: AlAA:58]

Fig. 18. Stadens cyanvätekammare låg vid Andreelundsvägen 1 med ingång i porten.
När cyanväterökning forekom hängdes en skylt utanfor dörren med texten: 'livsfara!
Behandling med giftgas pågår! Inträde forbjudet! Hälsovårdsnämnden. " - Foto: Staffan
Gudmundsson.

Av en annan promemoria från förste stadsläkare Axel Höjer i Malmö den 22 september
1932 till hälsovårdsnämnden angående cyanvätekammaren, som inrättats av Höjer
själv, tillstyrker han att driften av cyanvätekammaren ordnas genom att en tjänsteman
med biträde anställs och lämnar ett förslag till hyresavtal mellan hälsovårdsnämnden
och stadsnattmannen Carl H enriksson. I detta avtal skulle hälsovårdsnämnden bl.a.
förbinda sig att ersätta Henrikssons utbildning till desinfektör. Efter att nämnden
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hade godkänt avtalet i slutet av januari 1933 lämnade Höjer in en redogörelse
den 7 april samma år till Lönenämnden om det arbete som ålagts nattmannen i
egenskap av desinfektör vid stadens cyanvätekammare. Förutom denna tjänst hade
Henriksson skött sin vanliga sysselsättning och varje vecka "tillagat" råttgiftsbeten.
Nu fick stadsnattmannen Henriksson även titeln tillsyningsman och desinfektör.
Sedan slutet av 1920-talet och några decennier framöver var väggohyra ett
bostadshygieniskt problem i Malmö. D å en s.k. sanitetsanstalt ännu inte hade
kommit till stånd, hade en kommunal cyanvätekammare inrättats 1932 som ett
provisorium för att bekämpa ohyran. Förutom denna cyanvätekammare fanns det
ytterligare några andra, som drevs såsom privata företag. - Cyanväte eller blåsyra
är äldre namn för vätecyanid, som är även känt under namnet Zyklon (även stavat
Cyklon) B och är extremt giftigt.
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Fig. 19 . I Uppbördsverket i Malmö arkiv fin ns mantalskort p å skattskrivna mellan
åren 1925 och 1950. Bilden visar ett sådant kort p å Carl Alfred Henriksson. Lägg
märke till hans yrkestitlar.

I början av 1943 lämnade Carl H enriksson sysslan som föreståndare vid cyanvätekammaren samt nattmansbefattningen, då han blev inspektör vid kontrollbyrån för
livsmedel. Mellan åren 1926 och 1942 hade H enriksson avlivat 3.064 hundar, 873
kattor och 3 rävar i hundstallet på farmen Sorgenfri. Carl H enriksson gick i pension
som inspektör den 1 mars 1962 och avled den 29 februari 1980.
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Renhållningsarbetare och nattman
Då Carl Henriksson slutade som föreståndare på cyanvätekammaren, tillförordnades
denna befattning Martin Johansson, men han skulle även tjänstgöra som stadsnattman med uppgift att sköta hundstallet och vara obduktionsbiträde vid destruktionsanstalten. Angående detta förhållande lämnade docent Ragnar Huss
in en promemoria till hälsovårdsnämnden den 3 april 1943, där han hade en del
synpunkter. Bl.a. menade han att ordet "stadsnattman" var ålderdomligt och i viss
mån nedsättande för befattningshavaren och även för hälsovårdsnämnden. Sysslan
existerade inte längre i Sverige, bara i Malmö. Han ansåg, att det fanns anledning
att slopa benämningen, särskilt som en sanitetsanstalt hade godkänts i juni 1942 av
stadsfullmäktige, vilket innebar att man inte längre hade behov av den provisoriska
cyanvätekammaren. Enligt Huss var det då inte passande att den som skulle anställas
vid sanitetsanstalten hade benämningen stadsnattman.
Hur som helst så fick Martin Johansson tjänsten som inspektör den 1 augusti
1943 och tillika skulle han fortsätta att tjänstgöra vid cyanvätekammaren och som
stadsnattman. D en 21 augusti 1944 upphörde cyanvätekammaren på Andreelundsvägen 1 och från den 22 augusti började sanitetsanstalten sin verksamhet på Södra
Förstadsgatan 97. Denna ändring påverkade inte verksamheten vid hundstallet ute på
Sorgenfri. Den fortsatte som vanligt med skötsel och avlivning av herrelösa hundar
under hälsovårdsnämndens ansvar.
N är renhållningsverket började planera för en ny anläggning 1961 , så kom även
frågan upp om hundstallet, som var inhyst i en byggnad på renhållningsstationens
område på Sorgenfri. Nu var renhållningsstyrelsen inte intresserad av att hålla
hundstallet, men det hade tydligen varit svårt att personal till hundstallets skötsel.
En av renhållningspersonalen hade haft sysslan såsom extra uppdrag. D ärför ansåg
man att man kunde behålla ett hundstall på området ännu någon tid. I samband
härmed föreslog hälsovårdsnämnden 1962, att en ny taxa skulle upprättas för
stadsnattmannen. Stadsnattmannens befattning skulle bli en heltidsanställning,
inte bara en arvodesbefattning som tidigare. Stadsfullmäktige godkände taxan den
4 december 1962 och en ny instruktion skulle komma att gälla från 1963. Den
ersatte den från 1925. Enligt den nya instruktionen skulle nu befattningen benämnas
"vaktmästare" men med tillägget (stadsnattman), och denne "vaktmästare" skulle ha
hand om skötseln av stadens hundstall, destruktionsanstalt.
Renhållningsarbetaren Oskar Martin H ansson hade till hälsovårdsnämnden den
25 november 1962 lämnat in en ansökan om vaktmästarbefattningen och någon
lämpligare till tjänsten kunde man inte få. Det var Hansson som hade åtagit sig
extrauppdraget som stadsnattman från 1947 och som även förestod hundstallet.
Han tillträdde tjänsten den 1 februari 1963. Precis som de tidigare nattmännen,

ra
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Anders Jönsson och Carl Henriksson, hade Oskar Hansson arbetat inom slakteriyrket
och från 1934 hade han varit anställd som kommunalarbetare vid Malmö stads
renhållningsverk.

Pig. 2 0. Va.ktmästare (stadsnattman) Oskar Hansson vid sin tjänstebilpå 1960-talet som
användes for hämtning av hundar till hundstallet. - Fotografi tillhörigt Kerstin Ennet.

D å renhållningsverket fick sin nya anläggning uppförd ute på Sjölunda i mitten på 1960-talet,
uppfördes 1966 även en särskild byggnad på området, som inreddes med ett hundstall for
bortsprungna hundar och som även var avsedd for avlivning och kremering av mindre
djur samt for destruktion av livsmedel m. m. Denna verksamhet hade tidigare varit knuten
till Sorgenfri. I samband med detta anordnades inom detta område också och en särskild
begravningsplats for hundar och en minneslund. Den nyuppförda byggnaden med hundstal!
disponerades av hälsovårdsnämnden, som fortfarande ansvarade for denna verksamhet.

Sysav Djurkremering
En ny taxa för hundstallet och destruktionsanstalten kom den 1 oktober 1967 och
med tjänsten som vaktmästare hängde benämningen (stadsnattmann) fortfarande
med i kommunfullmäktiges protokoll, men i början av 1970-talet upphör tillägget
stadsnattmann och tjänsten benämns framöver endast vaktmästare och därmed
upphör den gamla danska benämningen, som var gällande i över 300 år.
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Vaktmästare Oskar Hansson slutade sin tjänst på hundstallet 1977 och den som
tog över hans arbete var jakrvårdstillsynsman Sven Borglin, som dessutom hade varit
vikarie på hundstallet sedan 1967.
Nedan citeras den sista taxan för hundstallet och destruktionsanstalten i Malmö.
Taxa för hälsovårdsnämndens hundstall och destruktionsanstalt gällande från och med
den 1januari1979
Hund och katt (vuxna djur)
H ämtning av ett djur (levande eller kadaver) i Malmö
50
5
Efterföljande per djur
Avlivning, per djur
12
Separar kremering, per djur

75

Kremering av Bera djur gemensamr, per djur
Regisrreringsavgift, per uppdrag

12
10

Hundvalpar, kattungar, marsvin och liknande mindre djur
H ämtning av djur i Malmö, per uppdrag (högsr 10 djur)
Gemensam avgift för avlivning och kremering (högsr 10 djur)
Regisrreringsavgift, per uppdrag

40
25
10

Begravningsplatsen for hundar
Nedmyllning av aska
Hyra av gravplars i 5 år (hundägare bosatt inom kommunen)
Hyra av gravplars i 5 år (hundägare bosatt urom kommunen)

25
250
400

Hundstall
Förvaring av hundar per dygn
Lördag, söndag, helgdag d ubbel raxa

16

Speciella uppdrag
För hämtning, avlivning och kremering av r. ex. ett srörre anral
försöksdjur uttages ersättning enligr särskild överenskommelse.

Destruktion (livsmedel läkemedel, gifter m.m.)
Avgiftens srorlek besräms för varje särskilr uppdrag.

[Kommunfullmäktiges i Malmö protokoll med Bihang 1978:301]
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Hälsovårdsmyndigheten som sedan 1925 ansvarade för nattmansbefattningen och
hundstallet skulle snart upphöra med denna verksamhet och överlät ansvaret den 1
juli 1980 åt SYSAV AB. Vaktmästarens uppgift att avliva djur på hundstallet övergick
till djursjukhuset och därmed klipptes det sista bandet, som kunde sammankopplas
med nattmannen och hans verksamhet. Byggnaden, där hundstallet var inhyst, finns
kvar idag, och framför byggnaden finns en skylt med texten Sysav Djurkremering.
Men det är nog inte så många Malmöbor som känner till att Sysavs avfallshantering
ytterst kan härledas från nattmannens verksamhet - en 500-årig verksamhet fylld
av märklig och dramatisk historia.

Fig. 2 1. Personal vid Sysav Djurkremering idag: Lasse Nilsson,
drift och personalansvarig, och Bo Malmberg, maskinskötare
och trädgårdsmästare på djurminnesplatsen. Chaujforen på
djurkremeringen, Joakim Olsson, saknaspå bild. - Foto: Staffan
Gudmundsson.
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Nytt om arkivaliskt
2009
AV CECILIA JANSSON

Ar 2009 gjorde Malmö stadsarkiv entre på Facebook. Vi har nu 281 vänner. Iden
föddes när jag och några kolleger deltog i ett semiarium i Köpenhamn kallat Web
2.0 og kulturarven.
Den stora frågan som ställdes var hur kulturarvsinstitutionerna ska kunna bli en
del av den digitala kulturen och hur vi ska kunna använda oss av den digitala utvecklingen i vår förmedlingsverksamhet. Gemensamt för Web 2.0 är att användarna
ska ha stora möjligheter till interaktivitet och samarbete, användaren ska själv kunna
bidra till sajtens innehåll. Facebook är en socialt nätverkande webbplats. En annan
variant som vi har använt oss av är Flickr. Flickr är en weqbtjänst för uppladdning av
digitala bilder och videofilmer. På sidan kan användarna identifiera och kommentera
bilder från vår stora fotosamling. En annan möjlighet är att skapa en lokalhistorisk
wiki där vi och användarna tillsammans kan lägga ut artiklar och bilder om Malmö.
I samband med att Malmö kommun har lanserat den nya hemsidan malmo.se har
även Stadsarkivet förbättrat och utökat sin service på webben. Allt Ber vill sköta sina
kontakter med kommunen via internet och genom tydligare information hoppas vi
också att vi kan nå ut till nya målgrupper. Under året har stadsarkivet även deltagit
i Riksarkivets projekt Digitala arkivnycklar. Projektet har syftat till att ge exempel
på vad arkiven har att erbjuda i form av berättelser om spännande människoöden.
Stadsarkivet har lämnat Rera bidrag och resultatet har kunnat beskådas på Riksarkivets hemsida. Besöksantalet i vår läsesal sjunker men ökar på vår hemsida. När
kyrkoböckerna nu finns på internet ges släktforskaren möjlighet att forska hemifrån.
Men om forskarna inte kommer till oss så tar vi mötas någon annanstans. Med den
moderna tekniken finns det många möjligheter.
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Tillsyn och rådgivning
Det Allmänna arkivschemat, som har legat till grund för all arkivredovisning sedan
1903, skall nu överges. Att dela upp arkiven i olika handlingstyper såsom protokoll, korrespondens och räkenskaper känns föråldrat och får nu ge vika för en mer
verksamhetsbaserad arkivredovisning. Riksarkivet har gett ut föreskrifter angående
det nya redovisningssättet och under hösten deltog personal från stadsarkivet i den
riksomfattande utbildningen. Stadsarkivet har även genomfört utbildning för stadens
förvaltningar på temat arkivvård. Utbildningen riktade sig till chefer och arbetsledare
och omfattade bl.a. en orientering i offendighetslagstiftning med hänvisning till
offentlighet, sekretess, diarieföring, arkivlag och arkivförordning samt en genomgång
av kommunens allmänna riktlinjer för arkivvård vad gäller arkivläggning, bevarande,
gallring och arkivleveranser. Stadsarkivet har under året gjort många besök och
inspektioner hos stadens förvaltningar, Malmö symfoniorkester, Gatukontoret, de
kommunala bolagen samt Stadskontoret för att nämna några. Dessutom har Tygelsjös,
Kulladals, Västra Klagstorps och Eriksfälts församlingar fatt besök med anledning
av kommande leveranser.

Bevara och vårda
Under året har arbetet fortsatt med att ordna och förteckna de många enskilda arkiv
som förvaras på Stadsarkivet. De enskilda arkiven består av föreningsarkiv, företagsarkiv samt person- och släktarkiv som innehåller information som man inte kan finna
i de kommunala och stadiga arkiven. Vi förvarar arkiven efter de stora Malmöföretagen såsom Kockums mekaniska verkstad och de många textilföretagen men även
efter små affärsinrättningar och handelsbolag. Tillsammans ger de en bild av Malmös
ekonomisk-historiska utveckling från 1700-talet och framåt. I personarkiven kan
vi följa den enskilda människans liv i Malmö via dagböcker, hushållskassaböcker,
sterbhushandlingar och fo tografier och i föreningsarkivets medlemsmatrikel kanske
du finner en avlägsen släkting som berikar din släktforskning. Arkiven har lämnats
till Stadsarkivet för att de ska bevaras för framtiden. Några av de arkiv som har
förtecknats under året är Anna-Lisa och Gösta Munklindes samling, Karl-Verner
Lindströms samling, Malmö hemvårdares kamratförening samt Logen Skåne nr 570
av Vasa-Orden av Amerika. Strax innan jul inlämnades arkivet efter Limhamns skytteförening. Föreningen bildades redan 1897, då med namnet Limhamns skyttegille,
och är en av de äldsta skytteklubbarna i landet. Den första skjutbanan anlades vid
Sibbarp. Man sköt ut mot havet och vid strandkanten av barnviken fanns tavlorna
uppsatta. I arkivet finns protokoll, medlemsmatriklar, fotografier, tidningsartiklar,
tavlor och resultatlistor från olika tävlingar som tillsammans berättar föreningens
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Fig. I. Medlemmar i Limhamns skytteforening. Okänt år.

historia. Föreningen har även gett ut en minnesskrifr. Skytteklubben har fram till idag
haft sina lokaler och skjutbanor strax invid brofästet bortom vägen mellan Limhamn
och Bunkeflo. Föreningen lever fortfarande vidare men nu utan lokaler eftersom
den värdefulla marken behövs för nya ändamål. Andra arkiv som har lämnats in
under året är Ungdomshemmet Åbygården, Räddningstjänsten i Malmö, Skånska
dagbladets bildsamling samt ett flertal arkiv från skolor i staden.

Arkivpedagogik
Nytt för i år var att arkivet satsade på att hålla fortbildning för lärare tillsammans
med Skånes Arkivförbund. Inbjudan skickades till alla högstadie- och gymnasieskolor i Malmö samt till vissa skolor i de kringliggande kommunerna. Lärarna fick
undervisning i hur man kan söka i arkiven genom förteckningar och den Nationella
Arkivdatabasen, hur arkiven är upplagda och hur handlingarna kan se ut med olika
skrivstilar. De fick sedan välja egna teman att söka dokument kring. Populära teman
var emigration, andra världskriget, sjukdomar och bilder från Malmö. Vissa gymnasieklasser återkommer flera gånger varje år för att med en eller några klasser göra forskningsuppgifrer i arkivet som sedan resulterar antingen i uppsatser, rundvandringar
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eller muntliga presentationer. Detta år handlade uppsatserna bl.a. om de lungsjuka
Stenkulasystrarna, flyktingar från Danmark 1943 och arbetsolyckor 1930.
Även de skolklasser som enbart kommer för en enda visning/arkivlektion får tillfälle att själva läsa i gamla arkivhandlingar och besvara några uppgifter. Det unika
med ett besök på Stadsarkivet är just upplevelsen av att själv få vidröra de gamla
dokumenten och försöka tyda och tolka vad någon för länge sedan har skrivit ner,
kanske utan att ana att andra skulle komma att läsa det hundra år senare. En dag
hörde Gleerups förlag av sig och ville ge ut arkivväskan Sex och preventiv i våra
arkiv. D en producerades i ett samarbete mellan fyra olika arkivinstitutioner: M almö
stadsarkiv, Skånes Arkivförbund, Folklivsarkivet i Lund samt Landsarkivet i Lund
redan 2002 och har sedan dess varit utlånad till olika skolklasser. Väskan innehåller
kopior av dokument och lärarhandledningar med frågor till eleverna som de sedan
kan besvara i klassrummen.
I och med att den nya läroplanen i Historia kommer att innehålla en större fokusering på användningen av källor i undervisningen så var förlaget angeläget om att
kunna erbjuda ett läromedel baserat på arkivkällor. Med förlagets marknadsföring
når vi nu ut till skolor i hela landet. Kanske kan det leda till att fler skolklasser söker
sig till arkiven också.
Parallellt med det arkivpedagogiska arbetet har vår arkivpedagog tillsammans
med en historiker från Malmö högskola bedrivit forskning kring Wallace Deighton
Close, den strejkbrytare som dödades vid Amalthea-attentatet 1908. Efter mycket
efterforskningar lyckades de lokalisera släktingar till Close i England och med hjälp av
medel från Malmö Kulturhistoriska förening åkte de över i februari för att intervjua
ett brorsbarn. Resultatet av forskningen ska så småningom publiceras i Elbogen.

Forskarservice och utåtriktad verksamhet
I juni ordnade stadsarkivet tillsammans med den danskaArkivforeningen och Unesco
en internationell konferens på temat Memory, Archives and Human Rights, the
D emons of the past.
Syftet med konferensen var att betona arkivens roll för hävdandet av de mänskliga rättigheterna. Talare från hela världen belyste ämnet från olika aspekter - från
de skriftliga källornas bevis för samernas rättigheter, via dokumentationen om de
ensamkommande judiska flyktingbarnen under andra världskriget, till den ryska
människorättsorganisationen Memorials insamling av privatpersoners brev, dagböcker, foto n och berättelser från stalintiden. Konferensen hölls dag 1 på Folketinget
i Köpenhamn och dag 2 på Malmö museer, där den sydafrikanske riksarkivarien
talade vid öppnandet av en stor vandringsutställning om Nelson M andelas liv.
I stadsarkivets lokaler har vår föreläsningsserie fortsatt även detta år. Stadsantikvarie
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Anders Reisnert inledde med att tala om Malmös försvar under medeltid och renässans. Därefter följde enhetschefen vid Malmö kulturmiljö, Per Sarnäs som delgav oss
resultaten från de arkeologiska undersökningarna med anledning av citytunneln i ett
föredrag kallat Spåren i marken - bebyggelseutvecklingen i Hyllie-Bunkefloområdet
från stenålder till medeltid. Biträdande stadsarkivarien Åke Norström avrundade
året med ett föredrag kallat "Vad Gud har fogat samman får alltså människan icke
skilja åt - vittnesförhör och medlingsförsök mellan makar i 1500-talets Malmö".
Två utställningar har producerats under året. Den första utställningen handlade om
Rostorps egnahem och var gjord av föreningens egna medlemmar.
Rostorp är beläget på Kirseberg, nära Beijers park. Kvarteren har namn efter
kryddväxter: Malvan, Malörten, Salvian och Belladonnan, och inramas av gator
med äppelnamn, Åkerö, Värnanäs och Sävstaholm. Området Rostorp, som fick sitt
namn efter Anders Rosanders gård Rostorp, började byggas 1922, och var då till
största delen ämnat för järnvägstjänstemän. Medlemmarna visade tidigt ett stort
trädgårdsintresse och deltog i trädgårdsutställningar både 1936 och 1939. Under
flera årtionden kunde man även göra sina inköp i området. Här fanns affärer för
mejerivaror, bröd, fisk, kött och tobak samt snickerier och skrädderier. Utställningen,
som till största delen bestod av fotografier, visade oss egnahemsföreningens historia
från starten fram till idag.
Vår nästa utställning stod färdig till Arkivens dag. Utställningen fick titeln Begravd
i Malmö och handlade om stadens kyrkogårdar och hur man hittar rätt gravplats
i arkiven. En av de vanligaste frågorna som vi får är just hur man ska finna graven
till en släkting man söker.
Liksom arkiven är kyrkogårdarna en del av vårt kulturarv. De visar oss olika tiders
konstnärliga smak och på gravstenarna ger äldre tid<';rs yrkesbenämningar en inblick
i en svunnen tid. Redan 1815 bestämde Riksdagen att begravningar på kyrkogårdar
inne i städerna skulle upphöra och att man skulle anlägga nya begravningsplatser
utanför stadsgränserna. De begravningsplatser som anlades efter 1815 fick alla ett
likartat utseende; stora kvarter, raka gångar, höga trädalleer och resta gravstenar, som
Gamla begravningsplatsen vid Gustav Adolfs torg. De skilde sig markant från de
äldre kyrkogårdarna som mest var gravmonument på en vildvuxen äng. I slutet av
1800-talet kom den industriella gravstensproduktionen i gång och de fabrikstillverkade stenarna började ersätta de tidigare hantverksmässigt utformade gravvårdarna.
Kritiska röster hördes snart m ed krav om strängare regler för utformningen av
våra kulturhistoriskt värdefulla kyrkogårdar. Resultatet av denna kritik avspeglas i
det tidiga 1900-talets begravningsplatser. I Malmö har vi Östra kyrkogården. Till
utställningen hade vi hjälp av fotograf Katalin Takacs som visade vackra fotografier
från S:t Petri kyrka och de olika innerstadskyrkogårdarna. Utställningen invigdes av
kyrkogårdschef Malte Sahlgren som även höll ett föredrag i ämnet.
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HaHrnakaren

VESTEIVERSTRÖM

född.d 1rs1785 Död.d %18~3

MARTA HELENA
.
. . . ..

Född. 1781Död1886~---

Fig. 2. Hattmakare Weste Jfoerströms gravsten på Gamla begravningsplatsen. Anmärkningsvärt är att hustrun Märtha (Martha)
Helena Olsson, som avled 1886 på annan ort, flyttats och ligger
begraven tillsammans med maken. Gravskylten har modern stavning
av namnen. - FotografKatalin Takacs. Från utställningen Begravd
i Malmö.

Våra läsesalar har varit öppna som vanligt under året, både den på stadsarkivet
och den på Arbetarrörelsens arkiv. På arbetarrörelsens arkiv h ar arbetet fortgått med
att ordna och förteckna arkiv samt att hjälpa forskare till rätta. Även här gavs ett
föredrag under året, titeln var "Arbetaren har inget fosterland - om den ungsocialistiska rörelsen i början av 1900-talet" och talare var arkivarie Fredrik Egefur. Även
om besöksantalet till arkiven minskar kan det noteras att det under sommaren 2009
var ett osedvanligt högt antal utländska besökare i vår läsesal, sökande sina svenska
rötter.
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Fig. 3. Innan Gamla begravningsplatsen vid Gustav Adolf torgfanns, jordade Malmö S:t Petrioch Malmö Caroli forsamlingar sina medlemmar tiLL största delen i respektive kyrkor effer kyrkogårdar. Här ses bryggaren Bengt Grananders gravsten i Krämarkapeffet i S:t Petri kyrka. - Fotograf
Katalin Takacs. Från utstäffningen Begravd i Malmö.
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Nytt om antikvariskt

I år utgår texten Nytt om antikvariskt då Malmö stads antikvariska verksamhetsområde har omorganiserats. Vi återkommer med en utökad verksamhetsbeskrivning
nästa år, där även Malmö Museers verksamhet ingår.
Anders Reisnert

141

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2008

Malmö l(u[turh1stor1ska Förenings
verksamhetsberättelse 2008
Arsmöte
Ordinarie årsmöte hölls onsdagen den 9 april 2008 på SAS Radisson Hotel, Skabersjösalen, med 41 närvarande medlemmar. Efter årsmötesförhandlingarna följde måltid
och föredrag av Anders Reisnert som berättade om Thottska huset. Härefter visade
Kerstin Martinsdotter och Anna Wessman prov ur deras kommande animerade film
på temat "När nu var framtid".
Till mötesdeltagarna utdelades årsboken "Elbogen 2007".

Styrelsen
Efter årsmötet 2008 har styrelsen sammanträtt 7 gånger: den 12 maj (per capsulam)
den 27 maj, den 1 september, den 23 oktober och den 9 december 2008, den 22
januari och den 12 mars 2009.
Styrelsen har haft följande sammansättning: Göran Larsson, ordförande, Peter
Bager, vice ordförande, Robert Herslow, kassaförvaltare, Rita Rohlin, sekreterare,
Gunnar Ericson, Lenah Faxe, Gunilla Konradsson, Anders Reisnert, Carl-Axel
Stevelius, Anna Svenson, Lars Svensson

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

Föredrag, utflykter m. m.
Tisdagen den 4 mars ägde årets första träff rum på Malmö museer med en rundvandring i Nordvästra kanontornet och i de Kungliga salongerna för att bese utställningen
Freden i Roskilde- 350 år där Göran Larsson och Anders Reisnert var föredragshållare.
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Detta var ett samarrangemang med Malmö förskönings- och planteringsförening.
Vårutflykten ägde rum lördagen den 24 maj då färden gick till Skurup för ett besök
på Johannamuseet som 2008 firade sitt 25-årsjubileum. Museet startades av Manfred
Almkvist 1983. Första samlarobjektet var T-forden "Johanna". Efter rundvandring
avnjöts kaffe med kakor på verandan.
Föreningen deltog den 31 maj på Världens längsta bokbord på Södertull i Malmö.
Höstutflykten gick torsdagen den 4 september till Lund för att tillsammans med
Föreningen Gamla Lund besöka Skissernas museum med guidad visning och därefter
besöka Språk- och Litteraturcentrum, SOL, med föredrag av universitetslektor Johan
Stenström. Aftonen avrundades med en gemensam måltid i SOLs restaurang.
Lördagen den 11 oktober gjorde föreningen en busstur kallad Malmos årsringar.
Resan gick utanför den centrala stadskärnan för att visa hur Malmö vuxit under
30-talet och framåt. Arkitekten och arkitekturhistorikern Tyke Tykesson guidade. Ett
lunchsropp hölls vid Katn.netorpsgården. Turen avslutades vid Stadshuset där deltagarna
fick möjlighet att besöka utställningen Kartans dag.
Tisdagen den 9 december avnjöts en jullandgång i restaurang Wegas regi på Malmö
Museer. Därefter visades utställningen Kronprinsens Husarer-250 år för våra medlemmar. Göran Larsson berättade och förevisade tillsammans med två representanter
från Kronprinsens Husarers Kamratförening i tidsenlig uniform.

Publiceringsverksamhet
Årsboken 2007 utkom till årsmötet 2008. En kommitte har arbetat på en jubileumsskrift med Stefan Ersgård som huvudredaktör. Denna skall tryckas 2009. Lars
Svensson har fått uppdraget att färdigställa ett .komplett register över föreningens
samtliga publikationer vilket skall tryckas i Elbogen 2008.

Malmö stadsarkiv
Lördagen den 8 november anordnades traditionellt Arkivens dag vilken i år hölls
på det nyinvigda "Arbetarrörelsens arkiv" på Porslinsgatan, där Carl-Axel Stevelius
ansvarade för vår bokförsäljning tillsammans med Elsie Wallström.
Föreningen har sitt bibliotek med böcker från utbytesföreningarna på stadsarkivet.

Kommitteer
Redaktionskommitten bestående av Rita Rohlin, Anders Reisnert, Lars Svensson
och Kerstin Martinsdotter har avhållit ett flertal möten.
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Programkornrnitten bestående av ordföranden, Anders Reisnert och Gunilla
Konradsson har tillsammans med sekreteraren förberett årets aktiviteter.
Stipendiekommitten bestående av Göran Larsson, Anders Reisnert och Lars
Svensson har behandlat inkomna stipendieansökningar.
Styrelsen beslöt att ur Folke Malmbergs och Birgit Slangerups minne utdela
stipendium till:
Kennet M Persson: för arkivstudier i Lunds universitets dendrokronologiska arkiv:
10.000 kronor.
Susanne Krogh-Bender: för arkivstudier i Malmös kartografi: 12.500 kronor.

LeifLjungbergs stiftelse
Sammanträden har hållits i samband med föreningens sammanträden.

Stiftelsen Makarna Sigfrid och Karolina Jönssons
Minnesfond
Sammanträden har hållits i samband med föreningens sammanträden.

Medlemmar
Föreningens medlemsantal under 2008 uppgick till - stödjande familj em edlemmar
icke inräknade - 534 medlemmar med fulle medlemskap, varav 95 var utbytesföreningar och institutioner.

Styrelsen for
Malmii Kulturhistoriska Fiirening
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Bli medlem i
Malmö Kulturhistoriska Förening
Malmö Kulturhistoriska Förening har till uppgift att

>-- främja forskning och kunskap om Malmö historia
och kulturliv under såväl dansk som svensk tid

>-- verka för god miljövård och byggnadsvård
>-- genom publiceringsverksamhet göra stadens
förflutna levande.

Varje medlem erhåller årsskriften ELBOGEN gratis.
Äldre årsskrifter kan förvärvas genom stadsarkivet.
Årsavgiften 125 kronor insättes på postgiro 3 79 25-5.
Familjemedlem 25 kronor.
Besök gärna vår hemsida
www.elbogen.nu

Malmö Kulturhistoriska Förening
Isbergs gata 13 · 21119 Malmö
Tel 040-97 97 64 · Sekreteraren 0706 17 97 64
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Föreliggande register
Föreliggande register till föreningens samtliga publikationer - årsskrift, medlemsblad,
Grypspublikationer och andra skrifter 1 - är en fortsättning på textregisterbandet, som
publicerades i Elbogen 2008 och har redigerats efter samma principer. Det går fram t.o.m.
2007. Registret är uppställt i poster och försett med löpnummer, som fungerar som
identifikationsnummer. Vilken källa löpnumret avser, framgår av det kronologiska registret
(se Elbogen 2008, s. 17-80) eller av Register - Genväg (s. 153 ff). Även omslags- och
försättsbilder redovisas.
Registret består av följande delar:
1. ett alfabetiskt kombinerat ämnes- och personregister utom kartor och ritningar (se 2),
2. ett alfabetiskt kart- och ritningsregister och
3. ett alfabetiskt illustratörs-, konstnärs- och hanrverkarregister.

I. Amnes- och personregister
Ämnes- och personregistret är selektivt och alfabetiskt uppställt. Det har gallrats hårt
och gör inte anspråk på fullständighet. Arkeologiskt, småskaligt bildmaterial, textutdrag,
faksimil av titelsidor o.d. har i allmänhet inte medtagits. Namn på målare eller konstnär
o.d. anges ej heller i ämnes- och personregistret utan förtecknas i illustratörs-, konsrnärsoch hanrverkarregistret. Om illustrationen är en teckning eller målning, svarvit eller i färg
o.d. anges i regel ej. Likaså ges ej upplysning om bildens tillhörighet/förvaringsplats. Sådan
information anges ju i själva texten (om den medtagits) . Åtskilliga illustrationer i uppsatserna
och böckerna är inte daterade. Upplysning i registret om bilds datering (om sådan föreligger)
ges i följande fall: dels i uppslagsord med många illustrationer, varvid källhänvisningar med
daterade bilder i regel ges på egen rad efter odaterade, som anförs direkt efter uppslagsordet
(se t.ex. Malmö hamn), dels i uppslagsord, i synnerhet sakord, där dateringen har relevans
för uppslagsordet eller gör det särskilt intressant, set.ex. ABC-bok - 1692. Dateringen sätts i
sistnämnda fall antingen i parentes efter uppslagsordet eller efter tankstreck, någon gång efter
källhänvisningen. Registret innehåller fö rutom uppslagsord även korshänvisningar, inledda av
"se" eller "jfr", mellan synonymer eller likartade begrepp. Ibland, särskilt när uppslagsordet
upptar många hänvisningar, har underavdelningar eller redaktionella upplysningar brutits
ut och placerats på egen rad i kursiv.
Samma målning, teckning, foto o.d. fö rekommer ofta i olika artiklar i årsskriften. Samtliga
källställen redovisas i registret.
Varje post inleds m ed ett uppslagsord (med eventuell kommentar eller hänvisning eller
datering i parentes) följt av källhänvisning i rak eller fet stil. Någo n gång har datering avskilts
Föreningens årsskrifr 1933- 2007: nr 1- 902,
medlemsbladet Elbogen 197 1-1977, 1990-1991: nr 903-991,
föreningens skrifrserie Gryps 1-9: nr 992-1000,
and ra skrifrer utgivna av förenin gen: nr 1001-1014.
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av tankstreck. Kommentar kan också stå efter källhänvisning.
Även omslags- och försättsbilder tas upp. För omslagsbild omfattande både fram- och
baksida används beteckningen "omslag", för främre och bakre omslag "omslag/fram" resp.
"omslag/ bak".

Källhänvisning i rak stil
Siffra/siffror före sidhänvisning hänsyftar på löpnummer i det kronologiska huvudregistret
(se Elbogen 2008, s. 17-80), inte årsskriftens årgång eller årtal. Löpnummer anges i det
kronologiska registret (se Elbogen 2008, s. 17-80) och i en tabellarisk översikt - "Genväg"
(se sid. 153 ff.).

Käl/hänvisning i Jet stil
För omslags- och försättsbild i föreningens årsskrift, som ju ej hänför sig till någon artikel
(och därmed saknar löpnummer) , består källhänvisningen av årsskriftens årgångsbeteckning
(som i regel sammanfaller med tryckåret) följd av kolon och sidhänvisning. Sådan referens
är markerad med fet stil och kommer sist bland källhänvisningarna. Även för bilder i
några ursprungligen förbigångna artiklar i föreningens årsskrift (och som därmed saknar
löpnummer) består källhänvisningen av årsskriftens årgångsbeteckning.

2. Kart- och ritningsregister
Kart- och ritningsregistret är alfabetiskt ordnat. Det är selektivt och hårt gallrat. 2 Vad en
ritning är för typ av ritning - planritning, uppmätning, skiss, rekonstruktion, förslag o.d. anges i regel ej. Någon gång kan det vara svårt att' skilja en bild/ritning från en karta. Franz
Hogenbergs kopparstick visande Malmö på 1580-talet (tryckt 1588 i del Ni Georg Brauns
och Franz Hogenbergs bildverk "Civitates orbis terrarum'') är närmast en bild/teckning, inte en
karta, och har därför placerats i ämnes- och personregistret (A). I Kart- och ritningsregistret (B)
ges dock en hänvisning. Någon gång redovisas en bild både i register A och B.
Kart- och ritningsregistret är uppställt som ämnes- och personregistret. Varje post inleds med
ett uppslagsord (med eventuell kommentar eller hänvisning eller datering i parentes) följt av
källhänvisning i rak eller fet stil. Någon gång har datering avskilts av tankstreck. Kommentar
kan också stå efter källhänvisning.

3. Illustratörs-, konstnärs- och hantverkarregister
Registret är en pendang till textregistrets "Författarregister". Det upptar i alfabetisk ordning
i publikationerna namngivna illustratörer, konstnärer och hantverkare av skilda slag (med
hänvisning till deras verk/alster, som redovisas i register A och B). Här upptas bildkonstnärer
Bl.a. har kartor visande fyndplats och bilder uran bildtext i regel forbigårts. Likaså har D avid
Meissners Malmöbild, tryckt i bildverker "Thesaurus Philopoliticus" (1623-1631), som
under en period användes som vinjett på framsidan av medlemsbladen av Elbogen, Malmö
fornminnesforenings tidskrift, ej medtagits.
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(i synnerhet målare, tecknare, fotografer), konsthantverkare (t.ex. textilkonstnärer) men
också guldsmeder, krukmakare och snickare. Här tas även upp namnen på dem som ritat
kartor och framställt ritningar, som beskriver ett objekt i grafisk, skalenlig och symbolisk
form. Företag, institutioner, t.ex. SDS, Malmö museer, har ej medtagits. Någon enstaka gång
anges dock i särskiljande syfte företag för personer med samma namn. Stundom är det svårt
att avgöra om fotoföretag/fotofirma o.d. eller enskild person avses. Fotografier efter 1902
signerade "C. W Roikjer" [1842-1902] står för Roikjerska fotosamlingen (omfattande åren
1880-1909) . Foton signerade "Roikjer" kan avse antingen C. W Roikjer eller sonen Victor
Roikjer [1871-1933], som också var fotograf.
För två eller flera illustrationer av en konstnär som återges på en och samma sida, ges
bara en hänvisning.
Frågetecken efter namnuppgift anger att det råder osäkerhet, om personen målat, tecknat,
fotograferat, tillverkat eller dyl. objektet i fråga. Sådan post bildar eget uppslagsord.
Felaktiga namn har stillatigande korrigerats, t.ex. C. 0 . Roikjer > C. W Roikjer, Nils von
Dardel > Fritz von Dardel, Helen Toresdotter > Helene Toresdotter. I möjligaste mån har jag
försökt särskilja fotograferna Otto Ohm sr [1860-1920] och Otto Ohm jr [1884-1960].
Vid osäkerhet har "jr" eller "sr" ej anförts.
Förnamn skrivs i regel ut i sin helhet, inte bara initial(er).
Redaktionella tillägg och upplysningar står inom hakparentes.
Person som avbilda(t)s upptas inte här utan i Amnes- och personregistret.

Stavning, alfabetisering, forkortningar,
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) Register - Genväg

~- 902 Arsskrift
nr
1-6
7-17
18-28
29-37
38-46
47-57
58-67
68-73
74-81
82-89
90-97
98-106
107-114
11 5-125
126-134
135-146
147-155
156-1 63
164-173
174-183
184-193
194-202
203-21 2
213-223
224-234
235-247
248-259
260-269
270-28 1
282-29 1
292-302
303-312
313-324
325-334
335-345
346-357
358-370
371-383
384-395
396-4 11
4 12-423
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årtal
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973

nr
424-436
437-447
448-456
457-463
464-468
469-471
472-475
476-482
483-484
485-488
489-496
497-506
507-522
523-544
545-574
575-587
588-602
603-629
630-646
647-670
671-689
690-711
71 2-731
732-743
744-753
754-76 1
762-776
777-789
790-796
797-809
810-82 1
822-829
830-834
835-845
846-854
855-863
864-874
875-885
886-894
895-902

årtal
1974
1975
1976
1977
1978:1
1978:2
1978:3
1978:4
1979:1
1979:2
1979:3
1979:4
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
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~03 - 991 Medlemsblad

)

nr
903-904
905-907
908-909
910-912

årtal
1971: 1
1971 :2
1971:3
1971:4

Medlems blad
Medlems blad
Medlems blad
Medlems blad

913-915
916-918
919-921
922-924

1972: 1
1972:2
1972:3
1972:4

Medlems blad
Medlems blad
Medlems blad
Medlems blad

925-926
927-929
930-931
932-934

1973: 1
1973:2
1973:3
1973:4

Medlems blad
Medlems blad
Medlems blad
Medlems blad

935-936
937-938
939-940
941

1974: 1
1974:2
1974:3
1974:4

Medlems blad
Medlems blad
Medlems blad
Medlems blad

942-944
945-946
947-948
949-952

1975:1
1975:2
1975:3
1975:4

Medlemsblad
Medlemsblad
Medlems blad
Medlems blad

953-955
956-958
959-961
962-965

1976: 1
1976:2
1976:3
1976:4

Medlems blad
Medlems blad
Medlems blad
Medlems blad

966-968
969-972
973-974
975-977

1977: I
1977:2
1977:3
1977:4

Medlems blad
Medlems blad
Medlems blad
Medlems blad

978-979
980
981 -983
984-987

1990: 1
1990:2
1990:3
1990:4

Medlems blad
Medlems blad
Medlemsblad
Medlemsblad

988-991

1991: 1

Medlems blad

992 - 1000 Gryps (boktitlarna forko rtade)
nr
992
993
994
995
996
997
998
999
1000

årtal
1990
1991
1993
1995
1996
1999
2001
2003
2003

Gryps 1 "Malmötullare"
Gryps 2 "Judiciella arkiv"
Gryps 3 "Konstnärsklubben"
Gryps 4 "Bulltofta flygstation"
Gryps 5 "Allt ljus på Malmö"
Gryps 6 "Bagers Reseminnen"
Gryps 7 "Malmö Teater"
Gryps 8 "Stadsarkivet 100 år"
Gryps 9 "Malmökvinnor"

1001-1014 Övriga skrifter
boktitlarna forkortade
årtal
nr
1001 1920
1002 1960
1003 1970
1004 1972
1005 1973
1006 - 1973
1007 1977
1008 1979
1009 198 1
1010 1984
1011 1986
1012 1986
1013 1987
1014 1987

"Minnesskrift"
"van Fredens räkenskaper"
"Modeer, Ljungbergs bibliografi"
"Modeer, Bagers bibliografi"
"Johanson, Register"
"Modeer, MFÅ "
"Bager, Strövtåg"
"Malmö i pocketformat"
"Bager, Vrakbräder"
"Modeer, Stortorget"
"Falkman, M innen"
"Modeer, L. B. Falkman"
"Andersson, Register"
"Motsättning och samverkan"
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A. Å.mnes- och personregister
Siffror med mager stil (1-1 014) hänvisar till löpnummer (se Register - Genväg, s. 153 ff
eller Kronologiskt register s. 17-80 i Elbogen 2008).
Siffror med fet stil (1933-2007) hänvisar till årsskriftens årgångsbeteckning
(som vanligen sammanfaller med tryckåret) .
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A. C. C ronquist & Son
1865 1000:32

1860-talet (senare hälften) 1000:33
1899 1000:4 1
A. M . Carlssons hökeri & diversehandel (ca
1900) 770:134, 816:1 67
A. P. Sjöberg
fabriker (arbetsstyrka)- ca 1890 10 14:228
hus, se Sjöbergska huset
kritbruk 46 1:86 (fabriksmärke), 46 1:86
(kritgrav), 46 1:87 (slamningsdammar)
reklambild for Chromosolsåpa 1014:228
A. Sjöberg (foroatelje) - 1907 830: 17
Aagesen, O luf (gravsten) 206:49
Aagmm Kock, A. (gravsten) 374:36
AB Aerotransport (ABA) 995: 166 (verkstadspersonal)
AB Malmö snickerifabrik
fabriksområdet 461:88,
kontorsinteriör 461:89
NISU 1896 996:1 39
AB Malmö takpappfabrik 461:84,461:85 (tillverkning och rappning av takpix)
AB Moresco
fabriksbyggnaden 46 1:49, 813:19
in- och utlämning av arbete 461:50
tillskäraresalen 461:50
ABC-bok- 1692 386:31
Acetylenpaviljongen 872:125
Ad. Faxe & Söner
affärslokal 461:47
anställda (gruppbild) 768: 11 5
etikettforkryddatbrännvin 768: 118, 768: 119
magasinsbyggnad 461:48
tappningsrum 461 :48
Adam och Eva (träsnitt) - 1556 781 :95
Adelgatan 138:36, 229:127, 307:24, 307:40,
307 :42, 101 4:2 1 - J fr den !ange Adelgade
Adler, Berta 1000: 179
AdolfFredriks kyrka (Stockholm) - 1776 243: 132
affischer - Se äv. teateraffischer
invigning av Nya Teater-Huset i Malmö - 1809
4 16:50
utställningen Bevarad Malmömiljö 412:6
affärslokal 635:71
Ahlquist, Jonas 579:82
158

Aktiebolaget, se AB
aktiebrev
ByggnadsaktiebolagetFolkets Hus (1892) 792:41
Malmö-Genarps jernvägs AB (1893) 523:3
Albert, prins 997:57
Allhelgonaklosrret i Lund (1676) 341:55
Allhem (s förlag och tryckeri) 638:130, 638: 136
Allmogebröllop 878: 101
Allmänna sjukhuset
Sl.ottsgatan 197:5 1, 996:264
Södervärn, se Malmö allmänna sjukhus
Almallen (vid Ulricedahlsvägen) 364:98
Almbacken (urvärdshus) 119:73
Almedal (1890-t.) 13 1:1 20, 131:122 (släktfoto)
Almlöf, Knut 563:84
Almlöf, Nils Wilhelm 5 10:19
Almquist, Carl Jonas Love 385:11, 733:15, 997:14
Almquist, Greta Mundt 860:89
Almroth, Greta (scenbild) 1014:162
altarbok, se Hahn, Canutus Hand- eller altarebok
altarbrun [textil bård längs altares framsida]
1500ca 83 1:90
1600-t. 83 1:110
altarkalk, se San kr Perri kyrka altarkalk
alrarråvla
Sankt Petri kyrka 755:59
Västra Vemmerlövs kyrka 139:47
altaruppsats
Lockarps kyrka 139:48
Sankt Petri kyrka 755 :59
Alronagaran, se Stora Nygatan/Alronagaran
alunskiffer och pulver (för färgning) 823:3 1
Amalrhea (fartyg) 480:64
Amalrhea (roman) 480:80
Amalthea-attentatet (demonstration) 1978:4 [s. 2]
Amiralsgaran 58 1: 12 1
Anckarström, Jacob Johan 86:87, 86:9 1, 86:93
Andersson, August 848:52
Andersson, Axel ("Texas") 793: 151
Andersson, Berta 848:52
Andersson, Elisabeth 590:49, 590:50, 590:51
Andersson, Folke 747:92
Andersson, Gösta (ABA:s och SAS:s plarschef)
995:211
Andersson, Gösta (banvakt) 523:2, 523:9, 671:17
Andersson, Hedda 1000:71, 1000:72
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Andersson, H elge 797:6
Andersson, Hilma 67 1:28
Andersson, Johanna Maria 1000:69
Andersson, John Albin Anders ("Srirrande rj uren")
793:103, 793:1 35
Andersson, Magnus Ernhold, se Sjinssen, Tröl
Andersson, O scar 563:82
Andersson-Reimer, H ans Thure 480:77
Anderssön, Söfren (gravsren) 102:73
Andreelund 104:90
Angelin, Erik 150:27, 242:110, 579:84, 672:57
(gravplars), 101 1: 160
Ankan, se Malmsrröm, O scar Edwin
Anna Carlssons Hökeri-och diversehandel, se A.
M. Carlssons Hökeri & diversehandel
Anna Margarerhas sriftelse 739: 156
Anna och Eva Bunrhs skola för flickor 566: 108,
1000:13 1
Anna med Jesusbarner och Maria, se Krämarekapeller målningar
Anna själv rredj e, se Bunkeflo kyrka (gamla),
Krämarekapeller skulpturer
Annedal, Sallerup 7 595:104
Annerorp (egendom) 253:60, 253:64 (ruin av
urhuslänga)
annonser ur Malmö Allehanda (1846) 118:42
annonsreckningar 975: [2- 3]
anrependium (1619) 83 1: 111
Apelone, sladderraska (1660-r.) 1004:21
aporek
Apoteket Fläkta Örn
vid Gustav A dolfi torg
19 09- 1975 570:129
vid Stortorget
1804 570:11 8,692:7
18 12 570: 126
1890-t. 1973:[2]
1898 570:128
ca 1907 830:1 7
kontrabokfrån 1824 570:127, 101 1:49
vid Svansjögatan 570:129
Apoteket Lej onet 1998:omslag/fram - Jfr
Teschska palarser
Apoteket Lejonets symbol 393: 136
IsakS!aktaregatan 588:3, 830:44, 1000:29
(1 880-r.), 10 11 :56, 1973:[2] (1890-t.)

Södergatan 8 588:2, 814:128, 830:43 (ca
1900)
Appel, Gusraf 189:84
Arberer (ridning)
artikel - 28 april 1888 10 14:212
extranummer -17april1 888 679:104
Arbersinrärrningens gård (gruppforo) - 1863
189:94
Arbersmiljö i sekelskifters Malmö 1977:[2]
Arisroreles och Phyllis, se Bunkeflo kyrka (gamla)
Arkivbiblioreke r i Franciskanerklosrrer Sankr
Johannes, Srralsund 652:52
arkivdarabas (narionell) 788:206
Arlövs kyrka 685:179
Arlövs sockerfabrik 685: 178
Arvedson, Ragnar (scenbild) 101 4:165
arvsordningen enligr Skånelagen (grafisk framsrällning) 878:97
Aschan, Nils 101 4:1 87
Ascheberg, Rurgervon 168:7 1, 227:79, 386:29,
583:1 39, 756:88, 101 4:75
Asp, Kjell 855:5
Aspegrenska huser 87:128, 935: [4]
Arelje Favorir 886:22
Arrerdåg, se Valdemar Arrerdag
Augusrenborgs corps-de-logi 685:159
Augusrenborgssrenen (1686) 1007:11 9
Augusrenhill 671 :2 1
Aulin, Casren (Kasren) 101 1:361
Auromarcafeer Wega 830: 12
avfallsrunna (under 1500-ralsh us) 255:114
Avro 504 (flygplan) 848:63
Axenska gården 641:1 54 - Jfr Lars Nilssons
gård nr 27
axnyckel (senmedelrida) 6 18:84

badsruga med badande kvinna (rräsnirr, ca 1540)
264:32
bagarelager, se Malmö bagarelag
Bager, Amalia 1001:93
Bager, Anna Maria 734:43
Bager, Börge Joensen 374:37 (gravsren), 691:3,
1004:13, 1004:15, 1004:17, 1004:19 (srubbamölia)
Bager, Einar 249:1 2, 425: 10, 476:7, 552:4 1,
558:67, 647:2, 647:3, 713:7, 777:7, 1004:omslagfram, 101 4:skyddsomslag [s. 2], 1972:[2],
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197 5:omslag/fram (silhuert)
Bager, Ellen 1001 :96
Bager, Elseberh 723: 129, 723: 135, 864:5
Bager, Emanuel 150: 17
Bager, Ephraim 242:104, 579:88, 1014:130
Bager, Erland Gabriel 734:43
Bager, Ernst 1001:97
Bager, Haqvin (Haquin)
Hedmanskagården (väggmålningar) 507:10,
507: 11
kassabok 1776--1779 507:2, 507:5, 507:6
magasin 723: 131
namnteckning 439: 12, 1011 :67
sigill 439:18, 100 1:70, 10 11:67
silhuett 180:99, 439:16, 507:12, 907:(6],
1001:72, 101 1:67
skalderum 723: 136
östra handelsgården 507:8
Bager, Harald 100 1:95
Bager, Helene 1001:82
Bager, Jeanette 100 1:97
Bager, Johan Peter 385: 11, 733:9, 997:omslag/
bak, 1001:93
Bager, Lorens (kvarter), se Lorens Bager (kvarter)
Bager, Lorens (Lorentz) Isak (1785-1857] 60:25,
1001:86
gravplats 672:50
hus (Östergatan 1) 1001 :85
Bager, Lorens Isak Oscar (1879-1944] 1001:82
Bager, Peter 802:86
Bager, Sophie 1001 :95
Bagers yngli ngaförening 150:39
Bagersgatan 79:96
Bagerska gården 439:20, 923: (2] - Jfr Bagerska
huset, f.d. Bagerska gården
1700-t. (rekonstruktion) 295:20, 1%3:omslag-

fram
1890-t. 398:25' 1011 :306
1800-talets slut 514:57
Bagerska huset (Ösrergatan 3) 197:35, 307:38,
1001:94 - Jfr Bagerska gården
Bagger-Jörgensen, Maria 93:56
bakgård
Lugnet 816: 169
0sterbro (Köpenhamn) 839: 148
"baklängesrallarna" 523: 18
160

ballonguppstigning
1881 995: 18 (annons)
NJSU 1896 996:1 44
Balriska utställni ngen (1914) 428:42, 830:54,
939:(1 ], 939:(2], 939:(4], 939: (5], 1014:249
Blomstergatan 1000:230, 1000:237
Hemslöjdsgatan 823:64 f.
Kungliga paviijongen 1000:230, 1000:231
Baner (bastion) 328:29
bangård (Kvarnby, 1947) 636:92
BankofEngland (ca 1836) 997:101
banvakrsstuga (Hohög) 209:103, 523:8, 67 1:17,
671:18
banvall genom Vintrie (1985) 636:83
bardskärare, se Malmö bardskärare
bardskärsämbetet (Stockholm, 1500-t.) 207:55
barnavårdsakt (19 18-1934) 999:138
barngravsren 374:39
barockstol 831: 118
Barsebäcks slott 999:78
Bartholinska epitafiet 85:61 (minnesskrifnavla)
Bartmanskrus (1500-t.) 535:90
Bassängkajen 830: 15
bastion, se respektive bastionsnamn
Bauer, Fritz 999: 144
bebyggelse
Artholmsvägen - Per Albin Hanssons väg 529:62
sluten (1926) 839: 151
öppen (1927) 839:152
Beham, Sebald 500:99
Beijer, Carl Gomeich 60:33
Beijer, Gottfried (I) (1733-1796] 207:72
Beijer, Gottfried (II) (1 772-1816] 207:76,
1011 :389
Beijers park (flygfoto) - 1923 576:46
Beijerska huset 786:182
Beijerska jordarna 575:38
Beijerskajen 830: 15
Bellander, Martin Ulrik 275:65, 992:52
Bellander, Ulla 1000:9
Bellevue gård - 1836 (rekonstruktion) 265:60
- Jfr Bellevuegården
Bellevuegården 659: 105, 659:114 (baksidan),
659:115 (stallet)- Jfr Bellevue gård
Bellman 117:20, 980:2
egenhändiga anteckningar (i bok om Knutsgillets
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historik) 117:15, 348:29
belysningsarriklar (1904) 830:45
belägring, se Malmös belägring
ben- och hornredskap (från stenåldern) 550:34
Benedictsson, Victoria 1000:55
Bengtsson, Rickard 992:omslag/bak
Bengtssons diverseaffär (Kvarnby, 1932) 636:91
Benhuset (grundmurarna) 1008: 17
ben material (tidigneolitisk tid) 719: 105 ff.
Bennet, F. 832:152
Benstampen 78:66
Berg, Rudolf Fredrik 681:1 2 1, 685:165
Berg von Lindeska huset 197:44
Bergdala (vid Kivik) 144:1 30
Bergen (Norge, 1580-t.) 251 :31
Berggren, Anders Peter 451 :34
Berggren, Bengt 544: 15
Bergh, Christian 93:51 , 130:51, 382:133,
Bergh, Edward 144:118, 144:125, 144:126,
144:1 28
Bergh, Simon 166: 15 (gravsten)
Bergh,Zelma 835:11
Berghska hemmet (interiörer) 376:60 f.
Berghska huset 1011 :309
Bergman, C. A. 219: 110, 1011 :170
Bergstrand, Anders 996:265
Bergström, 0 . 150:40
Berlin, Gissel 1011: 148
Berlin, Ludvig 275:72
Berling, Carl Fredrik 35 1:47, 1011:20 1
Berlingska gården 255:101 , 255:1 02
Berntsson, Berril 994:24
Berntsson, Carl 994:19
"Besök i Malmö läger" (1848) 387:43, 387:44,
,3 87:45
Betlehem (kvarrer) 242: 103
Betvågen i Kvarnby 636:90
Beyer, Carl Magnus 275:71
Bikupan (Sparbanken) 307:40, 307:4 1
bildfält (på gravsten över Basilius Goldsmid d.ä.)
374:34
biljettförsälj ning (till teatern i Ystad, ca 1840)
429:72
Billberg, Ingmar 875:5
Billquist, O la 150:62
Birger Gunnarsson 2002: [mot s.J 16

bislagssten(ar)
med årtalet 1525 499:70
med årtalet 1686 2 16:50, 1007:119
Biörck, Carl Fabian ("Fabbe") 793:95
Björkberg, H ans Pe(t)ter 655 :80, 655:85 (om
stångridningen 1884)
Björkmans [Anna Henrika] lantställe 100:21,
112:79
björknäverbrev (från 1069, Litauen) 788:205
Björkquist, Magnhild (scenbild) 1014:164
Björn, Didrik Gabriel 377:64
Bladin, Wilhelm 793:1 48
Blavatsky, Helena Petrovna 830:55
Blornstercorso [ungefär= blomsterparad] - 1899
996:249
Blomstercorsofest (1900) 996:260
Blomstergatan (i Pildammsparken) 1000:230,
1000:237
Bobeck, Frithiof 748:104
Bo berg, Axel 793: 104
bodar (Malmöfis,karnas) 232:169
Bohman, Claes Erik 479:50
bokbindare (1658) 110:39
bokförteckning (i Haqvin Bagers bouppteckning
1782) 866:17
bokkonservering 53 1:70, 531:71
"bokmöte" (Stadsbiblioteket) 860:89
Bokskogen
utfärd 792:63
boktryckare (1568) 110:31
bokutställning (Stadsbiblioteket) 860:78
Boldicke, Gorris (porträttskulptur på epitafium)
284: 19, 1007:83, 1962:omslag/fram
Boman, C. E. 298:65
Bomben (tillfällighetstidning, omslaget) 480:83
bomärken
Aagesen, Oluf (med söner) 206:49
Albretsen, Dirich, borgare 40:10
Andersön, Willom, rådman 40: 11
Bager, Börge 691:3
Christensen, Söffeen, borgmästare 40: 15
Cornelisen, Albret, borgare 40: 10
Cornelisen, David, borgare 40: 10
Diricksön, Willum, borgare 40: 10
Eskilsrm, Paul, rådman 755:16
Fechtel, Pofoel, myntmästare 40:8
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Guldsmid, Mats P., guldsmed 40:8
Hansen, ]ep, rådman 40:9
Hattemager, Lauritz 206:40
Ipsdatter, Anna, gift med Niels Kuntze 40:9
lpsön, Morten, borgare 40:9
Ipsön, Niels, borgmästare 40:9
]acobsen (No!d), Christen, borgmästare 40: 12
]onson, Michel, rådman 755:16
Kock, Jörgen, myntmästare 40:8
Lauritzen, Jens, borgare 40: 15
Ledebur, Cornelis, borgmästare 40: 13
Ledebur, ]ost, borgmästare 40: 13
Lede bur, ]ost Cornelisen, rådman 40: 13
Ledebur, Willum, borgare 40:13
Loch, Fadder Olufien, rådman 40:14
Matzön, Fadder, borgmästare 40:14
Mortensen, Claus 1007:96
Möller, Hans, borgare 40:11
Möller, Jacob, borgmästare 40: 11
Nerman, Albert ]ostsen, borgare 40:15
Nerman, David, borgare 40: 14
Nerman, Hans jostsen, borgare 40: 15
Nerman, ]ost, borgare 40: 14
Nielsen, ]ep, borgmästare 40:9
Olsön Hans, guldsmed 40:8
Pedersen, Otte, borgare 40: 12
Pofoelsen, Jacob, borgare 40: 11
Pofoelsen Oyde), Peder, borgmästare 40: 11
(Tinkel) Perssön, Rasmus, kyrkoherde 40: 12
(Tinkel) Rasmusen, Peder [dy), borgare 40:12
(Tinkel) Rasmussen, Peder [dä.}, borgare 40: 12
Törnschiär, Lars Persson, borgmästare 40:16
Willemsön, Cornelius, borgmästare 40: 10
Willumsen, Niels, borgare 40: 11
Willumsen, Willum, borgare 40: 11
bonde från O xie härad (1839) 1014:94
Bondeska palatset (1782) 745:40
bondhustru från Oxie härad (1839) 1014:94
boninghus (1 500-t.) 810:37
Bonnecreutz, J. H. von 1011:245
borg (H ärlöv) 888:59
Borg,Fredrik Emanuel 189:77,219:116, 1011:170
Borg, Jöns Peter 130:54
borgarhem (interiör) - 1800-talets slut 823:56
f., 830:38
borgarhustru - 1800-talets mitt 1014:94
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borgarsigill (äldsta bevarade) 755: 12
Borgarskolan (Malmö Borgarskola) 1011: 179
borgerliga musikanter - 1700-.t 83:38
borgerligt sigill (1525) 878:7 1
Borrebackar (Hindby) 265:77
Borrebackar (Västra Klagstorp) 477:16
borstbindning 749: 135
Boström, Linda 599: 150
Botildenborg 999: 130
Bournonville, Auguste 510:20
Brand, Robert 590:48
Brand, Robert och Hilda 590:51
bröllopsfoto 590:47
deras hus Gustav Adolfs torg 4 590:47
Brand- och lifförsäkringsakåebolaget Skåne (kontorslandskap) 461:34
Brandes, Charlotte 998:68
Brandkåren (med mekanisk stege) 461:32
Brandmuren (i kv. Jerusalem) 529:6 1
brandsoldater (med rutschsegel) 458:9
Brandstads prästgård 353: 111
Brandt, Maria C. 51:59
Braun, Georg, se Malmö 1580-t.
Braun, Nicolaus von
bostad 859:57
sigill (1 710) 859:42
Brazil Jack (= Max Rhodin sr) 869:79
Brazil Jack (cirkus) 869:87
Breidablick, se Villa Breidablick
Breitenbach, Catharina Elisabeth (gravsten, Hyllie)
1007:177
brevställare [handbok med brevformulär]
titelsida (1739) 866:30
brigantin 744:8
Brigida (helgon, textilkonst) 83 1:87
broderi fragment (textilkonst) 831 :89
Brogatan, se Södra Stålgatan/Brogatan
brokadfragment (medeltida) 831: 106
Brokiga boden 622: 119
Broman, Sten 840:162
bronsgrytor (medeltida) 822: 15
Browns konditoriträdgård 999: 171
brudklänning (1738) 783: 127
Brunius, CarlGeorg 33:63,435:172, 1011:113
Brunnskaret (Stortorget) 466:6
bryggare, se Malmö bryggarlag
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bryggare (såsom hantverkare) - 1753 517:82
Brygghusspöket 699: 119
Bryggis (=Viktoria Teatern) 747:85
Brödramenighetens kyrka, kyrksalen (Christiansfeld, Sönderjylland) 836:28
Brödramenighetens kyrkogård, Gudsåkern, (Christiansfeld, Sönderjylland) 836:39
bröllopsbild (ca 1900) 830:56
Budapest (1956) 893: 136
Bulltofta, se Bull rofra gård
Bullrofta (delområde i Kirseberg) 785: 154 (garuhus)
Bullrofta flygplats/flygsfation
charterfiyg 995:225
flygbilder
1924 995:93
1926 995:117
hangar III 995:236
monument (Kungl. skånska flygflottiijen F 10)
995:252
startbana, ny 995:224
terminal 995:omslag/fram, 995:201, 995:242
Bulltofra gård 71 :79, 240:72, 575:22, 785: 152
- Jfr Bullrofra slott, Bulltofragården
Bullrofra slott(= Bullrofta gård) 575:22
Bulltoftafältet (1923) 671:7, 785: 160
Bullroftagården - Jfr Bullrofra gård
Kockumska 1800-ta!ssalongen 659: 126
matsal 659:125
sta!länga 785: 155
södra sidan 659: 123
västra sidan 659:124
Bunkeflo 661: 136 (gamla landsvägen)
Bunkeflo kyrka (gamla) 245:142 (1890-t.), 405:115,
489:3, 631 :26
avbildningar av kyrkomålningarna 489:6
interiör 489:4, 631 :43, 631 :44
kalkmålningarna 631:28 ff.
Anna själv tredje 631 :41
Aristoteles och Phyllis 631 :40
heliga Katarina med vagnshjulet 631: 36
heliga Katarinas halshuggning 631 :35
heliga Katarinas martyrium 631:33, 631 :34
heliga Margareta och draken 631:37
heliga Ursula 631 :32, 631 :37
heliga Veronicas svetteduk 631 :30
helige Laurentius? 631 :32

jakten på enhörningen 631:38
kvinna som kärnar smör 631 :3 1
lekare, musikanter 631: 3 8
omskärelsen 631 :28
Sankta Barbara 489:7, 636:36
til/fingatagandet i Getsemane 631:29
yttersta domen 631 :42
kyrktuppen 245: 143
Bunkeflo kyrka (nya) 388:48, 685:189 (ca 1900)
interiör 48 9: 9
Bunkeflo mölla 911:(2]
Bunkeflo nr 9 388:50
Bunkeflo prästgård 405: 121
Bunkeflo skolor - ca 1900 685: 189
Bunth, Anna 1000:129
Bunth, Eva 1000: 129
bunrmakareämbetet (sigill) 1002: [mot s.] 21
Burchard, Emma 166:22
Burenskiöld, Jakob 414:33
Burlövs gamla kyrka 1986:142
Burlövs gamla prästgård 946:(5], 1986:142
entredörr 1986: 144
Burlövskalken 401:66, 401:67,401:69, 401:70
buss (Klagshamn- Malmö) 537:100 - Jfromnibuss
busslinje 16 (Hohög- Virenrofra, 1929) 671:32
bygata (i Skumparp) 388:52
Bygatan (i Lockarp) 685:1 87
Bi.ilow-Hi.ibe, Erik 839:145
Bylund, Barbro 860:89
Bys backe (Toarp) 378:89
byringet [upphörde 1682] 263:11, 649:16, 691:5,
878:64
båtgrav (yngre stenåldern) 892: 126
Bäckahästen (motiv från bonad) 199l:omslag/

fram
bägare av silver 426:21 (1600-t.), 427:35 (1700-t.)
bälte (1500-t.) 755 :46
bänkbrev [om bänkplats i kyrkbänk] - 1844
519:98, 579:95
Böckaregården 528:45 (modell gjord 1957)
1920 159:40, 276:87, 528:41
1928 159: [mot s.] 34, 159:38
1939 67 1:3
1946 671:4
[odaterat} 528:43
Böckaregårdens värdshus 528:44
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Bödkaregården, se Böckaregården
. Börjeson, John 390:99
Börshuset (Köpenhamn) 121:123
Börshuset (Srockholm) 130:46

C. G. Beijers hus (Telegrafverket) 197:52
C. P. Möllers hus (i kv. Magnus Smek) 197:45
Caledonia (farryg, hjulångare) 143:98, 143:99,
472:3, 1011:84
Calle Pinne, se Carlen-Wendels, John W ilhelm
Viktor
Canon, Hans (gravsten) 432:13 1, 1011:260
Capirolbiografen 332:89
Carl X, Carl Xl, Carl Xll, Carl XlII, Carl XlV
Johan, Carl XV, se Karl X, Karl Xl, Karl Xll,
Karl XlII, Karl XlV Johan, Karl XV
Carl de Sharengrad 1000: 102
Carl Gerners butik 830:45
Carl H olmbergs mekaniska verkstad (Lund)
A rbetande Mejeri (NISU 1896) 996:242
utställningsmonter(NISU 1896) 996:105
Carl]ohan (kronprins), se Karl Johan (kronprins)
Carl och Augusta Ö sterbergs stiftelse 739: 159
Carlen-Wendels,John Wilhelm Viktor 793: 116
- Jfr Calle Pinne
Carlson, Olof (gravsten) 216:46
Carlsro 112:77, 11 2:88
Carlsson, Elsa (scenbild) I 014: 165
Carlsson, ]. F. 792:39
Carlsten, Anders 793: 155
Carlsrorp 112:74
Carnegieska huset 221:131 (gårdsinreriör),307:38
Caroli församling (sigill) 577:73
Caroli kyrka (gamla) - Jfr Tyska kyrkan
1811 564:1 05
1860 ca 577:59, 1011:46
1870-t. 339:29, 5 19:95
bänkbrev (1844) 5 19:98, 579:95
interiör 170:85, 577:65 (år 1865)
[odaterat} 170:84,1007:108 (rekonstruktion)
vigsel (1865) 1011:11 8
Caroli kyrka (nya) 5 19:96, 579:98, 589:36,
953: [4], 996:95 (1900-talets början)
altaret 579:10 1
altartavla 577:6 1
dopfant (1600-t.) 519:101, 577:62
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interiör 519:97
ljusstake (1 600-t.) 519:1 01, 577:62
Mazepas kalk (1700-t.) 577:63, 577:64
Caroli pastorsexpedition (interiör) 589:25
Carolus kvarter 770:140, 999:239 (rivning)
Casino (nöjesetablissemang) 886: 14
Casinoboden 886:26
Casinohusen/Casinohuset 886:8, 2006:omslag-

fram
Casinoromten 886:7, 886: 18, 886: 33 (med
omgivningar)
Casinoträdgården 886: 14
Cassius, Christian 352:64 (vapenbild)
Catharina med hjul och svärd, se Krämarekapellet
målningar
Catharinaklockan (Sankt Perri) 696:86
Cederberg, Lars och Ingar (med familj) 575:36
Cederström, A. 832: 152
Cederström, Bror 101 :66, 832:1 52
Cederström, E. 832:152
Cederströmska husarerna 10 I :51
Celsiusgården 999:194, 999:195
Centervall, Anders Fredrik 166:1 7, 166:2 1
Cenrervall, Caroline 166:21
Cenrervall, Fredrik, se Centervall, Anders Fredrik
Centervallska gården/huset 166:27, 1011:308
1815 (efterombyggnad) 166:19
1860-t. (gårdsplatsen) 166:21
inskriftsstenen 166:24
Centralstationen (Malmö centralstation)
1866 (fore branden) 4 18:83
1890-t. 996:93
1900 830:1 4, 881:131
1901 (banhallen) 461 :64
Charlottenro 653:64
charrerllyg 995:225
Cheeta (chimpans) 869:82
Christian I, Christian Il, Christian VI, se Kristian
I, Kristian Il, Kristian VI
C hristiansfeld (Sönderjylland) - 1780 836:27
Chrisroffer af Bayern, se Krisrofer av Bayern
Chrisroffer Rostius gård [rekonstruktionJ 185:1 8
- J fr Faxeska gården
Chrisroffersson, C hristen (gravsten) 2 16:59
Chromosolsåpa (reklambild) 10 14:228
Chrysander, Olof 93:28, 1011 :503
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C iga rr-kiosk (utställningskiosk N ISU 1896)
996:135
C irkus Houcke (annons) - 1878 100: 14
Citadellet(; Malmöhus) 328:46- Seäv. Malmöhus
(slott)
C itadellskajen 767:103
Claudius, Sophie 898:57
Claus Mortensen, se Mortensen, Claus
Claussons kulle 285:52
Clefwe, Erasmus 534:83, 699: 111
Cloettas chokladfabrik
interiör 461: 5 8
konditoriavdelning 46 l :59
Coca-cola-skylt (Lugnet) 8 16: 166
Collegium Nordicum (Linz) 700:144
Collegium Regium (Riddarholmen i Stockholm)
700:140
Collin, Johannes 994:83
Concordiaträdgården 1000:85
Conditoriträdgården, se Konditoriträdgården
Conowskastiftelsenvon 225:1 5, 739:153, 739:154,
1011 :360, 1011:370
Corps de g(u)arde-hus på (Stortorget, 1708)
1994:omslag/fram
Corpus Juris Militaris (1665) 352:85
Coyet, Gustaf Julius 349:37
Coyet, Gösta 81 2:80, 832:1 52
Coyet, Henriette 812:84, 832: 152
Ctonberg, Gerd 93:56
Cronberg, Sven 514:50
Croneborg, Benjamin Magnus Månsson 352:57
(vapenbild)
Cronhamn, Jöns Peter 287:79
Cronholm, Bernhard 150:25, 1011 :205
Cronholmska bokhandeln 418:85, 101 1:204
Cronquist, Anna Christina 1000:3 1
Cronquist, Aqvilina (Aquilina) 100:29, 1000:37
Cro nquist, Axel 100:12
Cronquist, Georg 100:9, 100:28
Cronquistska familjegraven 672:54
Cronsioe, Calla 93:56
Crusensrolpska kravallerna 623: 138
cykel tävling (Rörsjöområdet, 1890-t.) 1014:181
Czempinski, Louis de 296:35
Dahlberg, Anders Peter

108:8

Dahlberg, Arvid 108: 14
Dahlberg, Carl Conrad 108:6, 118:27
Dahlberg, Charlotte 108:9
Dahlberg, Knut 149:5
exteriör hemmet i Stockholm 149:9
interiör hemmet på Djurgården 149:8
Dahlbergh, Erik 704:168, 756:81
Dahlgrenska stiftelsen (byggnaden) 485:6, 680: 107,
680:109, 966: [2, 3], 1000:224
arkitektfors/ag 680: 111 f. , 680: 113
interiör, kök 680: 116
kyrksalen 680:11 9
Dahlström, Georg Reinhold 60: 18, 10 11 :68
Dalin, Carl O lof (kyrkoherde) 242: 115, 589: 11
Damm, Janne 813:88
Dammen vid Erikslustgården 610:41
Dammfri (lantställe) 288:97, 288:99 (gruppfoto)
Dammstorps gård/Dam mstorpsgården 630: 17,
660:132
damskor (1 700-r.) 783: 117
damtoalett (Möllevångstorget) 898:69
Danielsson, Axel 150:67, 390:96, 679:99, 792:52,
792:55 (lir de parade), 957:[5], 10 14:1 73
Dansbanan (NISU 1896) 996: 149
danskarnas belägring av Malmö 1677, se Malmös
belägring
D anske Larsens [hus] 276:88
Dauberval,Jean (1 779) 4 16:53 (med dansöser),
998:52
Davidshallsbron 389:72 f.
Davidshallsgatan 582: 128, 886:12, 886:32
D e Gamles Vänner (gruppbild) 830:22
"de höje kledeboder" 1008:1 2
De la Gardie, Christina Catharina 196:24
De la Rose, Elsa 166: 16
dekorationsskiss (till Shakespeares Srormen)
1014:163
Deland, Berry 563:83
Deland, Pierre Joseph 510:34
den (thend) !ange Adelgade 1007:102, 1008:8
- Jfr Adelgatan
"D et gamla Malmö" (fö rslag) 87:120 - Jfr
Malmö (stad, kommun)
det medeltida torget, se medeltida torget
Diana (kvarter) 725: 159
"Die Stahl-Taube" (flygplan) 995:48
165
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Dieden, Benha 93:56
Dieden, Johan H enrik 948:[5]
Diedenska gården 129:26, 755:61, 1008:18
gårdsinteriör 129:27
magasin 197:53
Diedenska huset 87:132, 307:38, 307:39
dörrträ med inskrift (från foregångaren till det
Diedenska huset) 373:29
Diedenska och T hottska husen 380: 117
1600-t. [rekonstruktion} 373:23, 511 :40
Dieterich, Christopher (Chrisroffer)
epitafium 577:54, 577:55, 756:90
gravsten 2 16:53
diligens från Lund 738:126
diopterlinjal (1700-t.) 889:72
diplom (utfärdat vid N ISU 1896) 996:81
Diska nten (kvarter) 278:126, 196l:omslag/fram
diversehandel (Sallerup) 595:110
Djurgårdsstrand 1000:228
Djurklou, N ils [1864- 195 1] 174:3, 249:7,
249:1 7, 460:28, 483:2, 1001:3 10
Djurström, Erik Wilhelm (silhuett) 429:55,
1014:1 48
Djurström, H edvig C harlotta 50:43
Djäknegatan 229:1 25, 786:1 96
Dommedag [ur Kristian III:s bibel, 1550) 781:99
domstolsinteriör (1641) 583:1 35
dop (Sankt Petri kyrka, 1842) 1011 :126
dopbok, se födelsebok och dopbok
dopfunt, se Sankt Perri kyrka dopfunt
Dopkapellet, se Sankt Petri kyrka Dopkapellet,
Krämarekapellet
dragshowbalett 1014: 171
dressin 523:6, 67 1:17
Dringelberg(ska), se Dringenberg(ska)
Dringenberg, Henrik (Heinrich) (broderi)
hans namn 831:92
vapen 831:92
Dringenberg, Peder (gravsten) 13: 101
Dringenbergska gården 1008:8
13 00-t. [rekonstruktion} 763:42
källare 3 22: 122 (med medeltida valv),
1007:13 1
Drottning Josefinas slöjdskola l 011 : 178
Drottning Margareta [regenr 1389-14 12] 755: 15
gravmonumentlsarkofag (Roskilde) 653:70,
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870:98
Drottningholms slott 653:67
"Drottninghus" (Ö stergatan) 307:38
Drottningtorget
1840-t. 31:16
1843 295 :26
1860 1014:224
1891 803:91
dryckesbägare (tidigt 1700-tal) 517:88
dryckesflaska (1500-t.) 535:91
dubbellj usstake av bränd lera 267: 102
duk av linnelärft (1 600-r.) 831:112
Döbelius,Johan Jakob [adlad vonDöbeln] 185:25,
4 14:3 1, 577:66, 756:98
dödsannonser (iMalmö NyaAllehanda 1870) 418:95
dödsdans, se Formannen och döden, Riddaren
och döden
dödsdansmotiv (gravsten) 553:46
Edstrand, Thekla 1000:117, 1000:119, 1000:120
Edwin Notin i, se Notini, Edwin
Egna hem (Hohög) 685:174
Ehrenbusch (Buschovius),Joachim 352:66 (vapenbild)
Ehrensköld (jagare), se H MS Ehrensköld (jagare)
Ehrnberg, Karin 93:56
Ekberg, Karl 748:104
Ekebergh, Anna W 825 :110
Ekerholm, Abraham 86:64
Ekeroth, Elias (gravplats) 672:56
Ekeskär (urflyktsfarkost, fa rtyg) 887:53
Ekgatan - Cypressvägen 636:81
Ekholth, Anna Ch . 5 1:6 1
Ekholth, Maria 51:53
Ekman, D aisy 93:56
Ekman, Gösta [d.ä.] (scenbild) 1014:1 55
Ekman, H ans 93:54
Ekman, Joh n (scenbild) 101 4:1 66
Ekman, Otro Christian 101 :33, 187:68
Eksrrömska huset 654:77, 935: [3]
Elbogen, se Malmö
elduppgörning med flinta 858:37
Elektricitetsverket (kontrollpanelen) - 1900-talets
början 830:46
elektriska spårvagnar 588:4
Elisabet, drottning (Kristian II:s gemål) 359:9,
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I 002: [mors.] 13
Elisefarm (Eliseferm) I 04: I 06
Ellenbogen
kvarter 210:113
Malmö 410:205 (sigill)
Ellenhill 112: I 07
Elsners villa, se Rosenhill
emigrantväska 893:135
Emilson, Gudrun 860:89
Engelbrekrsgaran 441 :63, 622: 118 (med "Persiska
palarser"), 622: 121
Engesrröm, J. A. 1011 :501
Engesrrömska palarser 332:87
interiör, salong- ca 1900 830:39
Engsrrand, John Frans Isidor ("Tocken") 793:I 0 I
Envallsson, Carl Magnus (silhuett) 95:79, 377:66
epirafier, se Sankr Perri kyrka epitafier, Olufsen,
Bendt
Eric Nilssons slakreri (urkörare) 671:26
Ericsborg 671:26
Ericsson, Nils 595:98, 595: 113 (gravsren, Södra
Sallerup)
Erik av Pommern 755:20
vapenbrev(1437) 12:[mellan s.] 56och57,
755:21 , 993:omslag/bak (detalj), 1011:20,
1993:omslag/fram
Erik Menved (kvarrer) 770:1 55
Erikslusr (lanrgård) 6 10:39, 610:40
Erikson, Maria Charlotta (scenbild) 429:62
Erlander, Tage 847:49
Erlandsro gård 405 :127
Ersgård, Hans 986:3
Erwö, Allan 994:24
Eskadern i Malmö (reckning, 1848) 10 11:383
esplanader och bakgårdar 839: 149
Err munren sällskap (ravla, 1564) 878:88
Eurenius, Anna 898:57, 898:58
Eurenius, Malre 427:33, 738: 135
Ewe, Herberr 425: 11, 652:50
Exercisgatan (14- 16) 942:[2)
f.d. Bagerska gården 825:109 - Jfr Bagerska
gården, f.d. Bagerska gården
F. H. Kockums robaksfabrik(s akriebolag)
1860-t. 171:121, 1979:4 [s. 129)
aktiebrev - 1866 443:93

priskurant - 1890-t. 17 1: 125
tobaksetikett- ca 1860 497:33
varumärke 443:94
fabrik för sprirrening 768:112
Falk, Peder (sigill) I 01 4:32
Falkman,AugusrRoberr 10:32,319:74, 1011:185,
1014:186
heminteriör 10:34, 1011 :312
Falkman, Hans Aron 130:45, I 011 :235
Falkman, Henrik (I) (1 701-1767] 10 11:225
Falkman, Henrik (II) [1734-1809) 180:104,
1011:229
Falkman, Henrik (III) (1774-1839). 10:29,
69:13, 319:79, 1011 :548
Falkman, Johan 319:74
Falkman, Louisa Magdalena 10:32, 3 19:79
Falkman, LudvigBerckhan 33:48, 219:93, 319:74,
475:8, 497:27, 1011:238, 1011:302
Falkman, Måns 666: 157 - Se äv. Magnus
Librarius
interiör bostaden 666: 161-164
Falkmans Bokhandel
exteriör 666: 158
interiör 666:159, 666: 160
Fallen, Carl Fredrik 784: 132
fallskärmshoppning 995 :109
Falsrerbohus 898:58
fanbärare på muraregesällagers välkomma [pokal]
1014:113, 1965:omslag/fram
Famasilandskap 316:39, 998:22
farryg - Se äv. briganrin, färja, jakr
Se f.ö.
Amalrhea
Caledonia
Ekeskär
Fiirsr Bismarck
Gefion
Gylfe
HMS Ehrensköld
Horaåo
John Fougdr
L. I. Bager
Malmö
M/S Finnparmer
M/S Malmöhus
Prins Gustav Adolf
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Rex
Santa Rosa
Sjollen,
SIS Ilmar
SIS Konung Gustaf V
SIS Norge
SIS Veronica
SIS Öresund
Stella Polaris
Tvekamp af Elbogen
W illiam Volckens
Fastighet AB Svanen 307:40
Fastlagsryttare i Ö llöv 108:23
Fattig- och arbetsinrättningens gård 227:99,
1011: 177 - Jfr Kronobarn husets gård
fattigbegravning (1880-t.) 1011 :136
Fattigvårdsinrätmingen vid Väster- och Långgårdsgatorna 54:90, 54:99
Faxe, Adolf 1001: 138, 1001: 148
Faxe, Arvid 1001: 145
Faxe, Cecilia 1001: 139
Faxe, Cornelius 1001:124, 1001 :147
Faxe, Ella 93:56
Faxe, Elly 1001:147
Faxe, Gerda 1001 :147
Faxe, Gunnar 1001 : 148
Faxe, H elena 1001: 129
Faxe, Jörgen 476:7
epitafium 1001: 106
gravsten 1001:106
Faxe, Lorens 1001:1 47
Faxe, Margaretha (epitafium) 100 1: 110
Faxe, W ilhelm (I) (1696- 1743] (kyrkoherde)
gravsten (Skabersjö) 1001 : 11 5
Faxe,Wtlhelm (II) (1767- 1854] (biskop) 1001:128,
1011 :156
gravvård Södervidinge kyrkogård 100 l : 134
Faxeska gården 185:18 (rekonsuukrion), 935:(3]
Faxeska huset 1008:6
gatuparti 100 1:15 0
gårdsp arti 100 1: 149, 1001: 150
interiör 830:34, 830:35
Feeri!, Jacob
epitafium 158:23, 755 :63
gravsten 2 16:59
"felan" (straffi nstrumenr) 578:77
168

femriksdalerssedel 479:5 1
femrioriksdalerssedel 479:53
Fersen, Fabian von 486:11 , 959: (3], 970:[4]
Fersen, Otto W ilhelm von (1680) 5:46
Fersens väg 771: 170
Fick, JönsMagnus 118:34, 1011 :342
Ficks hotell 738:1 26
1850-t. 309:75, 430:8 1
1860 118:25, 101 1:244
fidesmotivet (Kirkerups kyrka) 379: 104
figurkapitäl 849:76
Finnparmer (tågfärja), se M/S Finnparmer
Firma Ad. Faxe & söner, se Ad. Faxe & söner
Fiskebys pappersfabrik 830:50
fiskebåtar (Limhamn) 241 :76
"Fiskeläge" (Museets) 232:169
Fisken (kvarter) 529:60, 615:59, 615:61, 615:63
flamskvävnad (Oxie härad) - 1700-talets slut
823:40 f.
flanörer(på nuv. Regementsgatan 1896) 996: 131
Flensburg, Eva 3 14:6, 1000:45
Flensburg, Johan Lorenz 5 1:58
Flensburg, Mathias 298:69, 672:50 (gravplats)
Flensburg, Theodor 298:72
Flensburgska gården 44:80, 210a:l 18
inskriftstavla 2 lOa: 119
Flensburgska huset 786: 195
1848 1011 :1 03
1900 ca 1000:51
fore restaureringen 1931 654:78
1919 1008:2
2 000 ca 1000:52
Flinck, Magnus 117:2 1
flinrblock (Klagsham n) 81 7:188, 858:30
flinrhuggare (Klagshamn) 8 17:1 89
flinrknivar (Klagshamn) 858:31
flinrpilspersar 539: 113
flinrredskap 858:3 1, 858:32
flintsmeder (Klagsharnn) 817:184, 817:188, 858:30
Flodgatan 7 10 14: 174
flygbild (er), se Bulltofra flygbilder, Friluftsraden
flygfoto, Gustav Adolfs torg 1948, Kirsebergsstaden, Stortorget 19 00-t. (999:omslag/fram),
Kirsebergssraden, Vinuie park - Jfr äv. utsikt från
Sankt Perri kyrka
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flygplan/flygplanstyper
1911 995:26
1912 995:33
1913 995:36
1919 995:57
1920 995:83
1930-t. 995:138, 995:157
1936 995: 158
1945 995 :1 98
1953 995:226
Aygreporrage 995: 158
Ayguppvisning (annons, 1921) 995:7 1
Aykrrunnel (vid bastionen Carolus) 794:161
Fläkta Örn, se apotek
Aärning av nät 838:80
flöjt (medeltida) 279: 145
flöte(n) (medeltida) 758: 140, 822: 11
Fokker F. XXII (flygplan, 1930-r.) 995:157
Folkets hus 792:58, 1000:245
bibliotek 792:57
festsalen 792:53
trappornas utsmyckning 792:49
Folkets hus-byggets styrelse 792:39
Folkets Park 581 :11 9, 581:120
fontang 756:104
Forkman, Gunnar 748:104
Formannen och döden (dödsdans, 1538) 553:45
fornegyptiska snickare - 1500 f.Kr. 837:44
forn lämning 569: 11 2
Forsman, H edvig Charlorre 563:87
Forsman-Raa, Charlorte 603:7
Fosie boställe 265:62
Fosie kyrka
1891 92:10
fore 1896 265 :63
1900ca 685:168
1942 92:11
Sylvanska korset 92:20
Fosie kyrkoväg 10 14: 108
Fosie västra skola(= Kulladalsskolan) 685: 171
Fosie östra skola (= Gullviksskolan) 685: 170
Fosie östra skola (gamla) - före 1896 265:63
Fosieborg 265:61
fotocollage 382:134 f.
Fougstedr & Co.
herravdelningen (ca 1900) 830:42

provrum {1903) 830:41
Fougstedts 461:54, 46 1:55
Fougsredrs pälsvaruhus 886: 18
Fougsredrska huset 568: 111
Framnäs (villa, församlingshem, Sallerup) 685: 185
Framnäs (villa, Västervång) 112: 103
franciskanernas klosterregel
stads.fastande 619:86
Francke, Ernst 1014:187
Franckesen, Gert (Gerdt)
gravsten 168:72, 2 16:48
sigill 168:67
Frans Suells gård, se Suell, Frans, d.y. gård
Frans Suells staty 947:[2], 1001:229
Frans Suellsgatan 1008:12
Fredrik I [danska: Frederik I] 75: 19, 205: 13,
498:47
Fredrik III [danska Frederik III] 756:72
arvhyllning {1660) 780:72
Fredrika Dorotea (drottning) 1011:425
Fredriksberg (egendom) 365: 111
Fredriks bergs värdshus 430: 101
Fredriksro (magistrarsvilla) 112:69, 112:83, 514:61
Prick, David Gilius 734:57
Prick, RudolfVikror 1014:186
Prick, Thomas (gravplats) 672:57
Frickska huset (Södra tullgatan) 197:46
Frickska palatset (Gustav Adolfs torg) 1000:57
Fridhem (magistrarsvilla) 112:87
Fridhemsborg 868:70
Friedenreich, Melkior 352:72 (vapenbild)
Frihamnen (invigning) 877:27
Friis, Engelbre(k)t (porträttskulptur på epitafium)
284: 18, 1007:70
Friisgatan (3 a) 1000: 197
Frillingehög 277:11 2, 285:53, 598:126
Friluftsstaden, se Friluftsraden
Frilufrstaden
affiirscenstrum {1944) 608:32
flygfoto {1946) 607:27
Hotell Horn [uppfart 1965} 608:33
hus Södra Klockstapelsvägen 604:22
Norra Frilufitaden 607:28, 607:29
tvådelat vardagsrum {1944) 6 11 :42
utställning (I 944)
interiör 609:36, 609:37 (kök)
169
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utställningshus 609:34
Västervångkyrkan 608:33
frilufi:sradshus 611 :43
Frimurareresraurangen 430:91
Frimurarhoreller 1000:28
Frisk, Lennart 994:24
Frirz Hansens hus 935:[4]
Fruntimmer (spöken) 699: 116
Frumimmersföreningen, se Gamla barnasylen
Damkommitten
Fröberg, Einar 1014:161
fröken Nilsson (Pildammsskolan) 793:89
fullri ggare (rysk, ca 1600) 34:91
fynd (utgrävningar, 1600-1800-r.) 810:40
fyra generationer 830:57, 2000:omslag/fram
fyrar och fyrskepp (1870-r.) 339:29
FUrsr Bismarck (fartyg) 999:90
fyrtioralsmodeller 793: 144
"Fågelaffären" (=Malmö hönseri) 635:68
Fårabäcks skola 285:45
färgbroderi - 1400-ralers slur 831 :90
Färja på Öresund 780:60
födelsebok och dopbok 999: 124 f.
fö nsreromfarming (rill garhus) 533:80
fönstersmyg i sängkammare (Gripsholm) - Karl
XI:s rid 177:80
förebild för Apoteket Lejonet 8 14: 131
förebild för egnahemsiden 769: 127
föremål från senneoliriskt grophus 751: 160
Förenade kalkbronen (vinjen brevpapper, 1880-r.)
681: 123
Föreningsgaran 588:9, 622: 11 5 (med "Gamla
Tvätten"), 622:116 (med Saluhallen), 622: 116
(i förgrunden)
Förlagsakriebolager 461:4 1, 461:42
förlossningssrol - 1513 [efter Eucharius Rosslins
bok Rosegarten] 185:5 1, 237:30
kvinna på forlossningsstol 185:53, 237:33
Försramajdemonsrraåon (första i Malmö) 996:257

Gadd, Chrisroffer 497:38
Gadelius, Bror 480:69
gaffelkors (rexrilr) 83 1:86
Galdenblad,Johannes S[ocieras] J [esu]
Galeas 744:25
Galäreskader 284: 13
170

700: 143

Gamla barnasylen (= Småbarnsskolan)
Damkommitten - 1943 93:56
exteriör 93:46
exteriör (Södra Långgatan) 93:44
interiör-1942 93:45
interiör (Djäknegatan) -1914 93:4 1
utspisning (Djäknegatan)- 1914 93:37
Gamla Gästgivaregården 430:76
Gamla kyrkogården 672:48
Gamla Pildammsskolan 1000: 196
Gamla Sege (gård, f.d. krog) 225: 18
Gamla skjursstallet 654:77
Gamla teatern (scenvinden) 289: 103
Gamla Tunneln (restaurang) 430:96, 430:97
(källarvalv),
Gamla Wiktoria Teatern (= Bryggis) 747:85
Gamlegård (Östra Skrävlinge) 276:89, 67 1:5,
67 1:6
Garde!, Pierre d.y. 416:54
Gardie, Christina Catharina De la, se De la Gardie,
Christina Catharina
gaslyktor 830:24 (före 1907), 999:158
Gasverket 112:83(år 1857), 999:155, 999:1 57
(personal, gruppfoto)
garuby i Brumleby 839: 147
gatuväktare (ca 1870) 1011 :250
Gaumontbolagers ureatelje (Marseille) 886:25
Gedda, Gude Axel 309:78
Gefion (hjulångare, fartyg) 830: 13
Genarpståget 209: 108 (1948, det sista), 349:38
Gerlachs park 575:38
Gersoniska stiftelsen 739: 154
Gesällbrev åmmermansämbetet (1836) 1014: 117
gesäller 1014:112
"Giken", se Svensson, Sven
gipsmodell av Karl X Gustav 996:21 1
glasmästarelaget 755:57
Gleerupska gården (1533) 166:46
Gleerupska skulpturerna 206:37 ff.
stenlejon 1955:omslag/fram
Glosrorps kyrka 342:79
"Glynängen" 604:23
Goda Kamrater (medlemsblad, vinjett) 748:108
godståg (1947) 523: 11
Goldsmid, Basilius d.ä. (gravsten, Kalmar) 373:34
golvplana från 1200-t. (Herrevadskloster) 831:75
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Gottfridsgatan 770: 153, 8 16: 156, 8 16: 162,
816:172, 942:(4]
fasad- och gårdsbild 999:229
Gonseer, Martin, S[ocietas] J(esu] 700:143
graffiti (Apoteket Lejonet) 830:44
Granbackens gård (Östra Skrävlinge) 685 : 174
grav (tidigkristen) 51 2:45
gravgods (ca 900- 1000) 964:(4]
gravplats(er), se
Angelin, Erik
Bager, Lorens
Ekeroth, Elias
Flensburg, Mathias
Prick, T homas
Gullander, Anders Peter
C ullberg (familjen)
Kjellman, Claes Johan
Kockum, Frans H enri k (1802-1875]
Q uensel, Eberhard
Ström berg, N ils Georg
Thome, Gösta
gravsten(ar) 327:1 3-27 - Jfr barngravsten, dödsdansmotiv, Marreus-ängeln
av Basilius Goldsmid 374:32, 374:33
barngravsten 2 16:55, 374:39
med dödsdansmotiv 553:46
rekonstruktion 336: 13
stympad inskrift 435 :1 79
över Aagesen, Oluf 206:49
över Aageson Kock, A. 374:36
över Anderssön, Söften 102:73
över Bager, Borge Joensen 374:37
över Bergh, Simon 166: 15
över Breitenbach, Catharina Elisabeth (Hyllie)
1007:177
över Canon, Hans 432: 13 1
över Carlson, Olof 2 16:46
över Christoffersson, Christen 2 16:59
över Dieterich, Christoffer 216:53
över Dringenberg, Peder 13:10 1
över Ericsson, Nils (Södra Sallerup) 595:98,
595:11 3
över Faxe, Jörgen 1001: 106
över Faxe, Wilhelm (Skabersjö) 1001 : 11 5
över Fectil, Jacob 21 6:59
över Franckesen, Gert (Gerdt) 168:72, 216:48

över Goldsmid, Basilius dä. (Kalmar) 373:34
över Haagensen, Christen 336:9
över Holmen, Robert 848:71
över Ipsdotter, Anne, se Kunrze, N iels
över f ensen, A . Hals 374:40
över foensen Bager, B0rge, se Bager, B0rge
Joensen
över Kock, Jörgen 498:61, 1007:88
över Kuntze, Niels och Ipsdotter, Anne 535:94,
535:95, 648:10
över Konike, Hendrike 558:67
över Lauritzen Roed, Niels 373:21
över Ledebur, ]ost 2 16:60, 1956:omslag/

fram
över Malmström, fockum 102:72
över Mohrbeck, Johan 2 16:56, 216:57
över Mortensen, Cl.aus 340:37, 440:51, 440:56,
648:6, 648:12
över Munter, Lorentz 589:30
över Nielsen, Jep- 1538 535:87
över Olufsen, Aage 206:47
över Pederstl.atter (Lilliefelt) Rosenvinge, Anne
1007:99
över Pedersen M örck, P., d.y. 374:32
över Persson, Christoffer 598: 131
över Persson, Mäns 676:83
över Rasmuson Tinkel, Peder 2 16:52
över Stuure, Peder 2 16:49
över Suell, Frans, dy. I 00 1:232
överWeijer, Peder 2 16:54, 374:39
över Vormordsen, Frans (Lund) 340:35
G regorius den store (textil) 831 :97
Greifswald
Eldena (Klosterruin) 1985:92
Ernst-Moritz-Arndt-Universität mit Dom St.
Nikolai 1985:96
Pl.atz der Freundschaft 1985:92
Rådhuset 1985:93
Grevensmohlen, Conrad (vapensköld) 892:1 28
grindvaktsscuga (Husie kyrkoväg) 523: 10
Gripen (tidning, 1850) 351:49
Grisebach, Hans 8 14: 13 1 (hans hus i Berlin)
grophus (sen neolitiskt) - Jfr spännbuckla i brons
anträffade foremål 7 51: 160
Grynbodgacan 322:121 (nr 3), 441:68 (kv. Tranan)
Gråbröder X (fastighet), se f.d. Bagerska gården
17 1

BrLDREG ISTER

grävningsfynd (1 500-/ 1600-r.) 755 :56
Grödeshög (Lockarp) 378:89
Gröne, Otto 270:5, 1961:[5]
Grönegatan 676:74, 765 :68, 770:1 40
bakgårdsinteriör - 1930 770: 13 5
fore rivningarna [1965-1975} 622:120
Grönvall, Nanna 1000:6 1
Gubb- och änkehuset 739: 155
Guds lamm, se Krämarekapellet målningar
guldbrokad (1400-r.) 83 1:104, 831:105
guldpärla från romersk järnålder 19%:omslag/fram
guldsmedsämbetet (sigill) 1002: [mor s.J 21
Gullander,AndersPerer 33:56, 150:19,219: 106,
353:102, 353:1 13, 724: 139, 724:144, 724: 151,
1011 :156, 1990:omslag/fram
gravplats 672:55
gravställe 353:105, 724: 152
hus 353:11 7, 724:148
Gullander, Fredrika Lovisa 353: 107, 724:139
Gullberg (familjen) (gravplats) 590:52
Gullberg, Bengt och Elsa 590:49, 590:51
Gullberg, Elsa 590:45
Gullberg, Hjalmar 590:41, 590:45, 590:48, 590:49,
590:50, 590:51
Gullbergh, Olfrida 93:56
Gullviksskolan 685: 170 - Jfr Fosie östra skola
G unnarsson, Birger, se Birger Gunnarsson
Gustaf (kronprins) 8 12:75, 830:47, 830:48
Gustaf V (farryg), se S/S Konung Gustaf V (farryg)
Gustaf VI Adolf 995:211
Gustaf Adolf (hotell), se hotell
Gustaf Adolf (kronprins) 832:1 43, 832:153,
851: 110
Gustaf Adolf (prins) 460:22, 832: 152
GusrafWolke (firma) 46 1:68, 46 1:69
Gusrafson, Ragnar 998:omslag/bak
Gustafsson, Georg 4 17:68
Gustav I, se Gustav Vasa
Gustav III 86:83, 766:93
G ustav IV Adolf 14 1:65, 766:95, 784: 141 ,
998:8, 1011:425
Gustav Adolf (fartyg, ångare), se Prins Gustav Adolf
Gustav Adolfs torg 307:48, 999: 168
1840-t. 623:135
1842 120:97
1900 ca 120:99
172

1901 ca 633:5 1
1901-1906 389:75
1903 1974:[2]
1905 ca 389:74
1948 999:omslag/bak

GustavVasa 75 :1 2
namnteckning 75:28
Gylfe (Öresundsångare, farryg) 143:11 3
Gyllenbielke, H åkan 101:61
Gyllenbielkeska hospitalet 101 :60
Gyllensrierna, Johan 360:21, 386:20
Gyllings botaniska museum 996:234
Gyllins gård (1953) 67 1:4 1
gynne [hyende 'kudde'] från Oxie härad 737:109
gård(ar) - Se äv. skånsk gård
gård (Södra Bulltoftavägen) 575:7, 575:43
gård nr 27 i kv. Sankt Gertrud
1600-t. (rekonstruktion) 746:70, 746:71,
999:21
1700-t. (gårdsmiljö) 746:79
1898 746:66, 746:73 (bakhuset)
1900 746:65
gård under utgrävning 810:42
gårdsbild (er)
Gottfridsgatan 999:229
gårdslänga i So/idars fastighet 87: 130
Sankt Knutsgillets gamla fastighet 79:98
Gällivare med Dundret 653:73
Gönz, Georg Heinrich 978: 1
Göra (biograf) 886:25
H aagensen, Ch risren (gravsten) 336:9
Hack, Nils till Hyby (sigill) 1014:31
hackor (påträffade i flinrgruvor) 7 17:84
Hagemosse (Lockarp) 378:93
Hahn, Can urus 386:27, 1014:60
H and- eller altarebok (1682) 386:3 1
Hain, Ebba 93:56
Hain, Erskine 1960:[5]
H ain, Jan 503:1 27
H ain, John 762:6
H ain, Richard 437:7
Hallberg, Bror 747:88
H allberg, C. A. 599:143
Hallberg, Fredrik
golvur 94:67

BrLDREGISTER

skåp 94:66
säng 94:65
H all berg, Frirz H . 1014:187
H allberg, Fri rz W. 101 4: 187
H allberg, N ils
skåp 94:62
skåp och golvur 94:63
toalettbord 94:64
Hallberg, Nils Fredrik
diverse möbler 94:69
toalettbord 94:68
utdragssojfa 94:71
Hallenberg, H enrik 93:52, 748:104
H allengren, Johannes 705: 177
Hallgren, Alberr Edvard 793:132
Halling, Carl Chrisrian 122:136, 130:38, 130:48,
130:9 1, 1011:160
H alling, Helena 130:61
H allingska gården 130:41
halshuggning (1507) 557:63
halvkällarhus 618:81
H ammaren, Torsren (scenbild) 101 4: 166
hamndirektionens uppbördskonror 795:168
H amnen, se Malmö hamn
hamnen
i Köpenhamn - 1860-t. 774:204
i Limhamn se Limhamns hamn
i Malmö, se Malmö hamn
H amngaran 830:1 6, 89 1:111
handavhuggning (srraff) - 1559 557:62
handfängsel 878:86
H ane!!, P. J. 297:51
H angar Il (B ullrofra) 667: 166
H ans (unionskung) 755 :27
H ansdorrer, Birgirra (gravsren)
H ansen, Chr. Ludvig 563:98
H ansen, Einar 638: l 29, 847:38, 847:49
Hansen, Eri k (sigill) 426:25
H ansen, Frans (sigill) 206:42
H anson, Alexander 897:43
H anson, Andreas 897:43
H anson, Torgny 897:43
H ansson & Sewans fabrik 190: l 05
H ansson, Berril 897:37, 897:40
H ansso n, Elna 676:79, 1000:65
H ansson, John Hugo 897:35, 897:38

H ansson, Nils 67 1:27
Hansson, Per Albin 265:65 (föräldrahem), 852:121
Hansson, Åke 897:37, 897:43
H anrverkarnas srifrelse nr 2 739: 162
H appach, Ragnar 920: [5)
H aqvin Bagers skalderum 723: 136
H arlequin Skeler (panromim) 416:60
H asselqvisr, Fr. Th. 78:76
H asslöf, Olof 903:[3)
H arrendorff, Armin 292:7
H edebo, se Villa H edebo
H edman, Gusraf Adolf 166:22, 454:92
H edmanskagården 87:122, 723:129, 723:132,
755:58, 786:1 86, 935:[3), 1007:57
1600-1720 (rekonstruktion) 452:70
1720-1751 (rekonstruktion) 452:70,
1976:omslag/fram
1751-1851 (rekonstruktion) 452:7 1
1852-1973 (rekonstruktion) 452:7 1
1930-t. 1976:[2)
1951 633:55
1976 452:50
1979 1008:6
H egardr, Josias 699: 11 3, 824:94
H egard r, Margarera 1001 :11 1
Hegardr, Perer 1001 : 11 2
epitafium 577:52, 100 1: 110
"Hegardrs bod" 759:1 57
H eimer, Alf Folke 793: 113
H eimerska gården 935:[2)
H einrze, Ingeborg 860:71, 1000: 151
bokmöte (Stadsbiblioteket) 860:89
hem 860:85
musikrummet (Stadsbiblioteket) 860: 76
Helander, Olle 628: 190
heliga Kararina, se BunkeAo kyrka (gam la) - Jfr
sankra Carharina
heliga Margarera och draken, se BunkeAo kyrka
(gamla)
heliga Ursula, se BunkeAo kyrka (gamla)
heliga Veronicas sverreduk, se Veronicas sverreduk
Heligandsklosrrer 620: I 02 (sigill), I 008:4
Helige Laurenrius?, se Bunkeflo kyrka (gamla)
H ellqvisr, Olga 1000:239, 1000:243 (rollbild)
hem (nygifr par, 193 1) 823:70
hemmiljö (Roikjerska samli ngen) 460:2 1
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Henriettero 100:23, 112:80
Henrikslust 104:93, 100I:168
Hermods korrespondensinstitut 884: 160
Hermodsdal (gård)
1850-t. 271: [mot s. 6]
1960 265:64, 320:95
Hernaeus, Ecke 994:24
Herrgården (Bulltofta gård) 785 :152
H erslow, Anna 898:68
Herslow, Carl 298:78, 390:95, 10 11:205
H erslow, Ina 898:57
H essler, Carl Gustaf 563:90
Hierra-Retzius, Anna 749: 119
Hilmasro 13 1:112, 131:116 - Jfr Srrandgården
sommarbjudning 131 :118
himmelsäng från Sp0ttrup 554:49
"Hinahusen" 364:93
Hindby värdshus (1 870-t.) 265 :73
Hippodromen 786: 187, 985:2
festsalen/matsalen 464:3, 830:37
Spegelsalen 786: 188
Historiska konstindustriella utställningen - 1896
"Chenet" 996:1 97
golvur i rokokostil 996: 194
möbler i barockstil 996: 191
möbler i empirestil 996: 196
möbler i gustaviansk stil 996: 195
möbler i senbarocksstil och rokokostil 996:192
Ovesholmsmöbeln 996: 193
Historiskt-topografiska ursrällningen - 1907 460: 19
(kartrummet)
Hjerrstrand, W A. 275:73
Hjort, Brita 840: 162
Hjort, Gustaf och Selma 13 1:109
"Hjorraknipen" (Riseberga socken) 101 :54
377:66, 4 16:52,
Hjorrsberg, Lars (scenbild)
4 16:61 , 998:44, 998:62, 998:84
Hjorrska huset 735:70, 735:7 1
Hjälmarbron - 1900 830: 14
Hjärne, C. ] . 1011:73
HMS Ehrensköld (jagare) 857:22, 857:23 (interiör)
Hof!inan, [HedvigCharlorra (gift: Djurström)] 429:60
Hofverberg, Johan d.y. [1686-1 763] 138:39
bilder [Icones variarum rerum} 138:40 ff.
HofVerberg (HofWerberg),Johan(nes) d.ä. [1652-1728]
hans hus 138:44, 756:99
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Hogenberg, Franz (Frans)
kopparstick av Malmö, se Malmö I 580-t.
Hogland Nehleen, Per 748:1 04
Hohög, se Villa Hohög
Hohög- Virenrofra (bussli nje 16)- 1929 67 1:32
Hohögarna 199:93 (västra kullen), 199:97 (båda
östra kullarna), 199:100 (östligaste kullen)
1864 199:87, 228: 110
1923 671 :7
1937 (vintersport} 67 1:34
1939 671:1 , 67 1:2, 671 :3
1987 671:2
Hohögs järnvägsstation 636:88 - Jfr Hohögs
station
Hohögs mölla 276:9 1, 67 1:9, 671 :10
Hohögs skola 287:92, 671:29
klass 1och2 (1931) 671 :30
Hohögs smedja 671:8 (äv. boningshuset)
Hohögsstation 67 1:13, 671:14, 671 :15, 67 1:16
- Jfr Hohögs järnvägsstation
Holm berg, H enrik 68 1: 129
Halmberg, Nils 93:53
Holmen (F. H . Kockums sommarställe) 1001: 17 6
1848 325: [mot s.J 5
1857 112:83
1902 ca 5 14:58
Holmen, Roben 848:53, 848:61, 848:68, 848:71
familjebild 848:69
fodeLsehem 848:5 1
gravsten 848:71
guldplakett och guldmedalj 848:62
loggbok (1921) 848:56
motorcykel med skidor 848:63
Halmgren, Matilda 1000:209
Halmström, Bengt 425: 10
Holst, Henry 816: 158
Holst, Waldemar ]. (skyltfönster) 830:30
Horatio (dansk sundsbåt) 143: 112
Horn (hotell), se hotell
Horn, Gustaf 329:54
hornföremål (fornlämning) 1990:omslag/fram
hornsked (Thomeesamlingen) 597:124
Hospitalsaltaret (Västra Ingelstads kyrka) 620: 100
hotell, se äv. Ficks hotell, Frimurarhotellet
Hotell GustafAdolf 430:86
Hotell Horn [Frilujistaden, uppfart 1965] 608:33
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HotellHorn {Norra Val/gatan} 430:76, 430:93,
430:95, 881 :125
interiör 461:35, 461:36
Hotell Kramer 430:83, 430:85, 900: 11 4,
1000:27, 1000:30
HotellSavoy 430:79, 461:37, 461 :38, 830:36
Hotell Stockholm 589:1 2
Hotell Svea 430:93, 430:94
Hotell Tunneln 307:40, 654:76, 882: 139
Hovrätten över Skåne och Blekinge, Kristianstad
101 4: 195
Hultman, Per 954:(5]
Hultmans choklad och konfektfabrik 461:60,
461:6 1, 996:161, 996:163
Humlegaran 770: 140
"Hundrahuser" (=Södra Förstadsgaran 78) 590:44
husarer, se Kronprinsens husarer
Husarkasernen
Drottningtorget 832: 140
Regementsgatan 832: 142
Husarregementet Konung Karl XV
ridhus 407:1 7 1, 633:54
skvadronschefoch skadronstrumpetare
2002:omslag/fram
Husarregemenrer, se äv. Kronprinsens husarregemenre
husarskvadron 803:9 1
Husbönder tjänstefolk - 1600-r. 556:57
"Huset med tuppen på gaveln", se Malmö hönseri
Husie (skulpturkomposition)
Per-Erik Willös bygrupp 402:89, 402:90,
402:91
H usie by 402:85 (gatuhus)
Husie kyrka
1900 ca 685:172
fore restaureringen 1937 276:79, 402:77
altaruppsats 181: 120
kalk 18 1:121
kyrkklockan {medeltida) 433: 144 f.
Husie sockenbibliotek
sida ur bokkatalog (1860) 705: 184
sida ur utlåningsbok (1887) 705 :183
Husie sockenstuga 402:87
Husiegruppen (skulpturkomposition) 963: [2]
Husieskolan 685: 175
huvudtorget (medel rida) 101 4:20
Hyddan (magistrarsvilla, urvärdshus) 11 2:73

Hyde Park London (1840) 997:85
Hyllie 19, se Hyllie nr 19
Hyllie boställe 253:62
Hyllie kyrka (gamla) 391 :118, 685 :163
Hyllie kyrka (nya)(= Limhamns kyrka) 685: 164
Hyllie kyrkogård (gamla) 391:112, 39 1:114,
391:115, 39 1:117
Hyllie nr 19 (= Nittonsgården)
1957 253:55
1960 289: 105, 320:99, 528:48, 580: 113
1961 625:1 62, 625:164, 625:165
Hyllierorger (Engelbrekrsgaran) 79:93
Hulphers, Abraham Abrahamsson 439:26
hyvlar (ryska) - 1500-ralers mitt 837:63
Håkans torp (lantgård) 225: 19
H ålhög (Kvarn by) 276: 104
Hålhög (Västra Klagsrorp) 477:1 7
Hård, Carl Gustaf 208:96
Hägglund, E. 101 4:1 37
Hägglund, J. H. 170:83, 579:95
hängsmycke av silver (1600-r.) 427:32
hästspårvagn 389:80
1863 (den forsta i Köpenhamn) 774: 195
1887 ca (framfar vagnhallen) 79: 101
1890- 1906 ca 389:69, 389:72 f., 389:74,
389:76, 389:77, 389:78, 389:79, 389:80,
389:81, 389:82, 389:83, 389:84, 389:85,
389:86, 389:87, 679:98, 996:95
1905 ca (gruppbild personal) 389:88
hästspårvagnslinje (2) 996:95
häsrvagn(ar) som transportmedel
for bryggerivaror 551:39
for brödvaror 5 51 :39
for ''dricka" 5 51 :40
for kaffe 551 :38
for mjölk(kannor) 5 51 :38
for slakteriprodukter 551 :37
häxbränning (Kirseberg) 575: I
häxprocess (1660-r.) 1004: 17
höfrledsfraktur (merod för behandling) 999: 152
Höga mölla (Högamölla(n)) - Jfr Södra kvarn
Kirseberg 575:38
1880-t. 575:8
1901 225:2 1
Västra Klagstorp 880: 121
1988 685:193
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Högamölla(n), se Höga mölla
Högerud (villa) 815:143
höghusbebyggelse (Rosengård) 529:62
Högquist, Jean (scenbild) 45 1:28
Högre läroverket för flickor (1885) 1000: 125
Högvaktsbyggnad(en)
1700-t. (rekonstruktion) 649:24
1708 (förslag) 1967:omslag/fram
1843 733:13
Höijer, Signe 1000:15
Höja, se Villa Höja
Hönsabron (del av) 615:59
hönsgård (i kvarter Lugnet 1912) 635:72
Hörlander, Hans Petter 705: 180
hörnhus
Stortorget-Södergatan 830: 17
Östra Förstadsgatan (kv. Axel) 529:58
Hösten i Vemmenhög 108:22
Höökenberg, Karl Erik Vene 118:47
"I kistekammaren" 823:59, 1999:omslag/fram
- Jfr kistekammare
Idrorrsplatsen (1899) 996:249
Idrottstävling (Rörsjöbanan 1890) 996:245
Iffland, August Wilhelm (scenbild) 998:80,
998:11 4
illustration (i Malmö ridning, 185 1) 150:32
Ilmar (farryg), se S/S Ilmar (farryg)
indigokub (före malning till pulver) 823:37
Industri- och slöjdutställningen 1881
styrelsen 79: 106
utställningspaviljong 830:50
Industrihallen i Hästhagen (1895) 996:32
Industriutställningen i Malmö (1896) 428:38
- Se äv. Nordiska industri- och slöjdutställningen
Ingers, Ingemar 384:6, 509: 15, 585: 165
innergård(ar) 8 16: 160, 816: 164, 816: 170
Inre Hamnen 307:50
Internat för flickor (Christiansfeld, ca 1865) 836:29
invigning (NISU 1896) 996:45
Ipsdotter, Anne, se Kun tze, N iels
Isak Slaktaregatan 87: 124, 1008:4
Isberg, Anders Ulrik jr [1877-1940] 444:101 ,
999: 11
Isberg, Anders Ulrik sr [1826-1900] 444:99,
999:11 , 999:13, 1011:185, 197 5:[2]
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Isberg, Hagbard Karl Vilhelm 589:20, 748: 104,
999:135
Iustitia Militaris (kopparstick, 1665) 352:54
Jacob Guldsmeds silversked (1500-t.) 382: 132
Jacob N ilsgatan 441:70, 945: [2]
Jacobsen, Caroline 229:123
Jahr, Adolf (scenbild) 1014: 164
jakt (farryg) 744:13
jakten på enhörningen, se Bunkeflo kyrka (gamla)
Jensen, A. H als (gravsten) 374:40
Jensen, Magens 497: 16 (vapensköld)
Jeppesön Guldsmed, Nils
sigill 186:59
silverbälte 186:57
Jeppsson, Nils (och systrar) 595: 11 1
Jerring, Sven 995: 158
Jerusalem (hussamling) 265:65
Jerusalemsgatan 739: 156
Jespersen, Bertil (epitafium) 85:60
Jesuitkollegiet (Bra unsberg) 700:136
Jesus och Maria (Sankt Perri skrudskåp) 696:94
Joensen, Börge Bager, se Bager, Börge Joensen
Johan Sjöströms försäljningsbolag
ajforslokal 461 :56
kontor 461:57, 830:29
Johannes döparen (Sankt Perri) 968:[6]
Johanneskyrkan 389:69
predikstol 901: 117
Johanneslust (urvärdshus) 965: [6]
Johannesskolan 1000:204
Johannesskulpturen, se Krämarekapellet skulpturer
Johannesson, Anna-Stina 860:89
Johansson, Margit 860:89
Johansson, S. A. 860:76
John Fougt (barkskepp, farryg) 241:83
Johnson, Eli 150:41
jordbruksredskap (äldre) (Thomeesamlingen)
597:120
Josefinas slöjdskola, se Drottning Josefinas slöjdskola
julinblåsning 540:1 20, 540:1 22, 649:20
julkrubban (Sankt Perri) 490:11, 490:13, 696:95
Jungbeck, Oscar 236:9
Jungfernstieg (Hamburg, ca 1825) 733:24,
997:1 9
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Jungfru Maria medJesusbarnet, se Krämarekapellet
skulpturer
Junker G 23 (flygplan) 848:58
Jyde, T homas N ielsen, se N ielsen, Thomas Jyde
järnräcke kring kanalen 830:24
järnvägsövergång (Sallerupsvägen) 671 : 18
Jönsson, Boel och Anders 792:70
Jönsson, Gerda 785: 157
Jönsson, Helgo 671:11
Jönsson, N ils, se skomakare Nils Jönsson (firma)
Jönsson, O la 575:34
Jörgen Kock, se Kock, Jörgen
Jörgen Kocks gård 1008:9
byggnadsår (1525) 497:8
dekorationsmåleri 497: 15
lejonskulpturer 501: 109
madonnabildlmadonnaskulptur, se Jörgen Kocks
hus madonnabild/rYILldonnaskulptur
rankmotiv 500:95
skäggprydd skulptur 50I :106
väggmålningsdetaljer (1500-t.) 500:92
Jörgen Kocks hus 75:26, 332:93, 483:3, 497:22,
497:25, 497:31, 497:35, 499:66, 499:69, 755:37,
786:1 84, 1966:omslag/fram, 1979:4 [s. 4]
bislagsstenar 497:19, 513:48
blindering [fordjupning i muryta}(trappgaveln)
332:94
bult/ås (ornerat) från 1200-1300-t. 499:68
golvplattor (framgrävda) 499:85
kritstensdetaljer (hörnhusets gavel) 501 : 114,
501 :1 17
kristensportal (gavelhuset) 332:91
källaren 332:90
madonnabildlmadonnaskulptur 332:98,
501:104, 501:105 (kopia), 786:185, 1011 :511
Stortorgslängan 497:34 (äldsta fotografiet)
kvadermönster 500:93
övre våningen 5 00: 101
tegel i spira/vridning 50I:118
väggdekorationer 1007: 12 1 ff
väggmålningsfragment (hörnhuset) 500:97
for/aga väggmålning 500:97
Jörgen Kockska huset
1968:omslag/fram, 1968:[2]

kaffe
kaffets hälsobringande effekter (1747) 791 :24
kaffebeslag (oljemålning, 1800) 791 :32
kakelfragmem (1600-t.) 1959:omslag/fram
Kalendegatan
1840 ca 526:27
1850-t. 86:74, 331:80, 699:109 [1850-t.]
1864 1014:111
1900 4 19:103
bebyggelsen kring Kalendegatan 1532 och
1692 (rekonstruktion) 526:27
Kalendegatskällaren 1008: 16
Kalendehuset 526:27
kalkbronet (Klagshamn) 537: 102, 537: 106
(arbetslag)
kalkbrottet (Limhamn) 8 15: 146 (arbetslag)
kalkduk-1600-talets början 831:113
339:29,
Kallbadhuset (östra hamnområdet)
750: 153
Kallenberg, Johan 388:57
"Kalopsenborg" (restaurang) 430:92
kam (medeltida) 758: 139
Karnmarmusikföreningen (programblad) 840: 160
Kanalgatan (nr 5) 256: 125
kannor
av lergods från 1300-t. 755: 11
aväldrerödgods 368:1 49, 7 55:11, 758:139
kapitäl
klostret Kolbatz (Pommern) 849:81, 849:82
Sankt Maria-kyrkan (Lubeck) 849:79
karikatyr 387:43
Karl V 75:2 1
Karl X G ustav 239:54, 756:74
intåg i Malmö 1658 239:51, 360:15, 756:73,
895:7, 1001:285, 2005:omslag/fram
Karl X Gustav-statyn 390:100 (arbetslag), 390: 103,
390:1 05, 390:107, 390:108, 390:110, 996:215.
1971:[2]
Karl X Gustavs bibel 866: 19
Karl Xl
intåg i Malmö 1673 178: [mot s.] 83, 756:82
namnchiffer 375:47, 386:35, 756:95
Karl XJI 341:63, 660:133
likfärd 978 :2
Karl XJII 10 11 :436
KarlXJVJohan 101:47
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Karl XV
79:83
Karl XV (husarregemente), se Husarregementet
Konung Karl XV
Karl August (kronprins) 101:42
Karl Johan (kronprins) 1011 :436
Karl Johansmedaljen 169:79
Karl-Johansskolan (Limhamn) 529:59
Karlsson, Kjell-Åke 798: 13, 798:15, 798:1 7,
798:20, 798:23
Karlsson, Solveig 798: 17
Karlmöm, Marhilda 882:140
karolinsk ryttare (titelvinjett) 810:23
Karsrröm, Sved.in 60:24, 159:33, 364:78, 944:[6],
1011:501
kask (buren av kusrbevakningspersonal 1833)
992:50
kastanjen (i kv. Rundelen) - 1939 120: 111
Karrine Hattemagers hus 999:68
Katrinetorp 405 :127, 879: 11 1
boningshusetftån 18 13 734:44
ftån trädgårdssidan (med gruppfoto) 734:59
fohuset 734:52
liktåg 1872

matsalen
nordöstra hörnet

879: 11 4, 879: 115,

879: 116
norra väggen 879: 11 2
östra väggen 879: 112, 879: 113
målningar 735:75, 735:76, 735:77, 735:78,

735:79, 735:80, 735:81, 735:82, 735 :83
pelarugn i salongen 734:47
västra flygeln 734:50
västra gaveln på boningshuset
östra flygeln 734:55

734:63

Karrinetorps gård, se Karri nerorp
Kelfve, Sture 585: 166
keramik (yngre bronsåldern) 7 17: 79
Kiellander, J. D. 101 1:473
"Killan" (damm, Hyllie by) 253:73
Killander, Anders 653:54, 653:58
Killanderska fam iljegraven 653:65
Kims (vägkrök, Glostorp) 378:95
Kindahl, Jullan 1000:133, 1000:135, 1000: 136
Kirseberg - J fr Kirsebergsstaden
1800-talets slut 575: 16, 575:28
1900 ca 830:27
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1901 (utsikt ftån vattentornet)
1923 (flygfoto) 576:47

225:21

Kirsebergs folkskola 575:35 - Jfr Kirsebergsskolan
Kirsebergsbor 575:29
Kirsebergsgaran 575:40, 576:48, 1985:94
Kirsebergshem (interiör) 575:37
Kirsebergsskolan 830:27 - Jfr Kirsebergs folkskola
Kirsebergssraden (flygbild) 995:234-Jfr Kirseberg
kisrekammare [mindre rum med kistor för förvaring
av kläder] 737:115 (skånsk), 823:59-Se äv.
"I kistekammaren"
Kjellman, Claes Johan (gravplats) 672:56
Klagsharnns järnvägsstation 537: 10 1, 636:85
Klagshamnsbrottet 817:183
Klagshamnsverker (skylt) 8 17: 191
Klein, William 229:119, 229:122, 229:1 34
(gruppbild)
Kleinska gården (gårdsinteriör) 229:126
klocka med rörliga bilder 108:19
Klockaregården (Södra Sallerup), se Södra Sallerups
klockaregård
Klocktornet (Friluftsraden) 604:21
klädedräkt
for rik man (Italien, 1300-t.) 831:78
for mansperson (Oxie) 308:60
klädesplomb 867:56, 867:58, 867:59
klädessigill (Leiden) 822: 16
Knapegården, se Villa Knapegården
Knursgille (gilleshögtid) 101 1:219
Knutsgillet (i Malmö)-Se äv. Bellman egenhändiga
anteckningar, Kort berättelse om det så kallade
S:te Knuts G illdet
klenoder 949:(4]
sigill
medeltida 949:(2]
stora 12:83, 11 7:22
äldsta 755 :10

Knutssalen 121:131, 121 :1 32, 321:118, 759:159,
949:(3], 1011:216, 1011 :218
Knutsso n, Torsten 748: 104
Kock Aages0n, A., se Aages0n Kock, A.
Kock, Arendt - 1534 (sigill) 338:24
Kock, C. ] . 150:35
Kock, Gustaf 297:50
Kock, Jörgen 61:62, 76:4 1, 90: [mot s.J 3, 215:9,
484:4, 498:45, 755 :39, 101 1:509 - Se äv.
Jörgen Kock
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adelsvapen 76:33, 215:41
bomärke 498:48
donationsbrev 498:60
emblem 497:13
gravsten 498:61 , 1007:88
gård, se Jörgen Kocks gård
hus, se Jörgen Kocks hus
sigill 498:52
vapen 498:49, 498:65, 500:94

Kockum, Anne-Sophie 852: 115
Kockum, Augusta 1001: 180
Kockum, Berndt 1001: 197
Kockum, Carl Frans Henrik 1001:181
Kockum, Charlotra (Lotten) 785:153, 1001:191
Kockum, Christian 1001: 196
Kockum, Elin 1001: 197
Kockum, Emma 852: 115
Kockum, Frans Henrik (1802-1875] 171 :117,
497:32, 852:115, 999:234 (fumiljefoto), 1001:173
1011:331
gravplats 672:53
Kockum Frans Henrik (1840-1910] 852:1 15,
1001: 184
Kockum, Gottfried 852:115, 1001 :182
Kockum, Greta 93:56
Kockum, H enrik 7 1:80, 104:94, 580: 108,
1001:1 66
Kockum, Hilda 952: (6], 1001:194
Kockum, Jan 1001: 196
Kockum, Jeanna 852:115, 1001 :177
Kockum, Karin 1001:181
Kockum, Lorens d.y. (1834-1899] 852:1 15,
1001:179
Kockum, Lorens (Loren(t)z) d. ä. (1773- 1825]
1001 :171
Kockum, Lotten, se Kockum, Charlotta
Kockum, Louise 749:1 44, 1001:185
Kockum, Ludvig 1001: 191
Kockum, Peter 364:85, 1001:192
Kockums 852: 11 4
fotbolls/ag (1950-t.) 852: 126
Gamla forrådet (1947) 852: 130
Gamla pannverkstaden (1947) 852: 130
hå!kortsoperatriser (ca 1950) 852:122
k ranbygge (1930) 852:120 .
mal/vinden (1950-t.) 852:1 23

sjösättning 852: 124, 852: 125, 852: 130
Snickeriet (19 47) 852: 130
Stora bockkranen (nedmonterad2002) 852: 132
ubåten Tumlaren 852: 129
vy över yttre varvsområdet (1983) 852: 128

Kockums mekaniska verkstad(s AB) [från 1977:
Kockums AB] 886:18 (1870-t.)
brand (1904) 852: 119
brevpapperskartusch (1860-t.) 443:95
fabrikspo rten (Kärleksgatan) 999:99
personal vagnverkstaden (1902) 901: 120
timmermän (1890-t.) 999: 101 (gruppbild)
Kockums robaksfabrik, se F. H. Kockums robaksfabrik(s aktiebolag)
Kockumsgruppen 999:236
Kockumska huset (Östergatan 21) 1001:167
kogg (kopia) 870:94
kollossning (Inre hamnen) 795: 166
koloniområde (vid Pildammarna) 830:52, 830:53,
830:54
kolonistugor (Södra Sallerup) 1014:107
koloniträdgården Södra sommarstaden 792:81
Kommendant(s)huset 221:129, 328:30, 328:49,
786:178
Kommunalarbetarstejken (1908) 1014:231
Kompanihuset 307:47, 527:37, 755:43, 932: (2],
1008:16
Konditoriträdgården 996: 153
konfirmation 158:22, 1007:67, 1007:80 (detalj)
konttabok (Fläkta Örn, 1824) 570:127, 1011:49
kopparkärl 565:106
kopparslageri 635:76
koppsättning (i badstugan, 1500-t.) 264:35
korkåksbräm (början av 1500-t.) 831 :95, 831:98,
831:99, 831:100 (med bårder broderade med
apostlar)
Kornensgatan (med bebyggelse enligt 1874 års
byggstadga) 839:148
korsvirkeslänga (Mäster Johansgatan) 87:126
korsvirkesmagasin 923:(2]
Kort berätrelse om det så kallade S:te Knuts Gilldet
(titelsida, 1743) 117:1 5, 348:29
korrspel 555:54
Kortzebue, August von 998:40
Koulas, David Samuel 185:45 (namnteckning
och sigill)
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Kraft, Alvar 847:38
Kraft, Salomon 899:83
Kramer (hotell), se H otell Kramer
Kramer, Anna 1000:25
Kramer, Ernst
1864 års inflyttnings/ängd 1OOO:omslag/bak
Krautmeijer, Herman David 4 1:37
krigsfolk (1500-t.) 1002: [mot s.] 17
kristallkrona (Husie kyrka) 705: 182
Kristi lidande, se Krämarekapellet målningar
Kristian I [danska: C hristian I) 755:24
Kristian Il [danska: C hristian Il) 75:7, 205: 12,
205:1 6, 359:9 (med dro tming Elisabet),
878:57, 1002: [mot s.] 13
namnteckning 75:22
Kristian IV [danska: C hristian IV] 34:69
Kristian VI [da nska: C hristian VI] 208:89
(med familj)
Kristineberg 365: 11 2
Krisrofer av Bayern [danska: C hrisroffer af BayernJ
755 :22
Krisrus som domare, se Krämarekapellet målningar
Kristus och Franciskus, se Krämarekapellet målningar
Kritus i vinpressen, se Krämarekapellet målningar
Kroks ("Krågs") mölla 405: 123
Kronerorp (Burlövs socken) 130:57
Kronobarnhuset 227:81 ,227:99, 749:131, 1011 :177
- J fr Fartig- och arbetsinrättningens gård
Kronomagasinet 229: 127
Kronprinsens husarer 760:166, 760:178, 760: 184,
760:1 96, 832: 155
Kronprinsens husarregemenre 973:[2-4] - Se äv.
H usarregemenret Konung Karl XV
avskedsparad (1927) 832: 154
Bonarps hed (1921) 832:1 53
exercis (vila, Limhamnsfoltet) 832: 152
femte skvadronen, Bonarp, Sjögården 832: 146
fo!ttjänstövning (Torup) 832: 152
logementsinteriör (1911-1912) 832: 153
musikkår 460:29, 832:14 1, 85 1:106, 851:109
skvadron (Drottningtorget) 832: 141
skvadronschefoch skvadronstrumpetare 851: 102
stallar (Drottningtorget) 101 1:419
uppställtpå Husarkasernens kaserngård 832:144
vaktavlösning (Husarkasernen) 832: 142
övning i gymnastikhallen 832: 144
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Kronprinsessan Margaretha 830:32, 830:33
Kronprinsparet (Sorgenfriskolan 1924) 1000:213
Krook, Anna 749:1 40
kruka i rödgods 6 18:84
krus
av 1500-talstyp 299: 102
1600-t. 517:86
Kruse, Ernst 93:42
Kruses korvar 793 :1 40
Krutmeijer, An na M artina 41:36
Krutmeijer, Herman (borgmästare) 41 :20 (bomärke)
Krutmeijer, Herman Henrik (kamrerare) 4 1:37
Krutmeijer, Jost Johansson 41 :20 (sigill)
Krutmeijer, Martin 4 1:36
"Krågs" mölla, se Kroks mölla
Krämarekapellet (Sankt Petri kyrka) 84:53, 84:55,
84:57, 478:24 - Jfr D opkapellet
dopfont och baldakin 696:82
ju/krubban, se Julkrubban
målningar 3 3 2: 100
Anna medjesusbarnet och Maria 478:35
Catharina med hjul och svärd 478:36
Guds Lamm 478:42
jesusftamstä!Lning 478:43
jungru Maria medjesusbarnet 478:37
Kristi Lidande 478:42
Kristus i vinpressen 478:38
Kristus och Franciskus 478:35
Kristus som domare 478:40
Laurentius med halstret 478:37
Maria Magdalena medsmörjelsekärl 478:36
Sankt Göran Uörgen) och draken 478:39,
1007:92
Sanktjörgen 1007:93
Veronicas svetteduk 478:41
skulpturer
johannesskulpturen 478:27
jungfru Maria med jesusbarnet 478:30
Lukasskulpturen 478:28
Matteusskulpturen 478:27
Sankt Kristoffer 478:32
Sankt Laurentius 478:29
Sankt Pau!us 478:3 1
Sankt Petrus 478:31
Sankta Anna själv tredje 478:30
Sankta Catharina 478:32
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Arkeängeln Mikael 478:33
valvkonsol utformad som figur med tre huvud
478:45
valvmålningarna underframtagning 1904-1906
478:44
Kulladalsskolan 685:171 - J fr Fosie västra skola
Kulturhistoriska museets borgarhus 152: I 14

Kvidinge kyrka (gamla) 101 :41
kvinna från Oxie härad (1839) 71:85, 630:8
kvinna som kärnar smör, se BunkeAo kyrka (gamla)
kvinnodräkt

Kung Karl (restaurang), se Restaurang Kung Karl
Kung Karls backe (= Kung Karls hög) 276:105,

fiolen
kvinnohuvud 994: 123
Kvisslebanken (och Kölnekärret) 285:55
kvisslebor i nutiden 285:56
kypertvävt tyg 838:94
kyrkliga textilier 831:85-1I3 - Se äv. lirurgiska
textilier
kyrkor 1007:128 (Malmös äldsta) - Se f.ö.
Adolf Fredriks kyrka
Arlövs kyrka
Bjäresjö kyrka, se Malmö fornminnesföten ing
Borgeby kyrka, se predikstol
Brödtamenighetens kyrka
BunkeAo kyrka (gamla och nya)
Caroli kyrka (gamla och nya)
Fosie kyrka
G lostotps kyrka
Gumlösa kyrka, se Malmö fornminnesförening
Husie kyrka
Hyllie kyrka (gamla och nya)
Johanneskyrkan
Kvidinge kyrka (gamla)
Limhamns kyrka
Lockarps kyrka
Lunds domkyrka
Oxie kyrka
Pauli kyrka
Sankt Johannes kyrka
Sankt Maria-kyrkan (Li.ibeck), se kapitäl
Sankt Pauli kyrka
Sankt Petri kyrka (Malmö)
Sankt Petri kyrka (Rosrock)
Stånga kyrka
Svenska kyrkan i Malmö
Södra Sallerups kyrka
Tygelsjö kyrka (gamla och nya)
Tyska evangeliska kyrkan
Tyska kyrkan
Vor Frue Kirke (Köpenhamn)

660:131
157:6, 1950:omslag/fram
15 7: 14
Kungliga paviljongen, se Baltiska urställningen
Kungliga paviljongen
kungs klädedräkt (spelkort) - 1500-r. 831 :7 1
Kungshögarna 342:69, 378:89
Kungsparken 120:93 (tapetgrupp), 999: 177
Kungsparken (restaurang) 120:95, 430:87, 430:89,
430:90 (musikpaviljongen) , 830:22, 830:23,
999:1 77
Kuntze, Niels och Ipsdotter,Anne (gravsten) 535:94,
535:95, 648:10
Kunrze, Niels, se äv. Niels Kuntzes gård, N iels
Kuntzes hus
Kvarnby prästgåsd 276:83, 297:45, 630:4, 685: 161
Kvarn by (järnvägs)statio n 209: 105, 636:89
Kvarndala gård 880: 120, 900: 11 2
kvarter - Se
Betlehem
Carolus
Di ana
Diskon ten
Ellen bogen
Erik Menved
Fisken
Lejonet
Lorenz Bager
Magnus Smek
Neptun
Rosen, se Landbygatan
Sankt Gertrud
Spinneriet
Vargen
Västerport, se Repslagaregatan
Österport
kvartersgå:rd 850:92
Kung Karls hög

gravgåvor

Husie (överliv) 308:63
Oxie härad (J 830-t.) 810:44
kvinnogiga (straffredskap) 1011 :275 - Jfr spanska
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Väsrervångkyrkan
Väsrra lngelsrads kyrka, se H ospiralsalrarer
Väsrra Klagsrorps kyrka
Väsrra Skrävlinge kyrka
Väsrra Vemmerlövs kyrka, se alrarravla
Ösrerlars kyrka (Bornholm)
kyrksrör (person och redskap) 624:146, 624:147,
624: 152, 624:1 55, 624: 157
Kyrksrören (info rmarionsblad) 624:159
kåk(en) [skampåle(n)]- 1600-r. 171:134,649:31,
1004:11
källare
13 00-1600 900:108
Dringenbergska gården 1007: 13 1
Kalendegatan (medeltida) 255:93
Rådhusets tillbyggnad (medeltida) 755:25
Källargaran (Ki rsebergssraden) 575: 12
käpp använd som kyrksrör 624: 146
kärlryper (ridigneoliriska) 790: 11
köksrrappa (i hus, 1920-t.) 635:72
"kölna" [torkhus for malt, spannmål o.d.] 630: 14
Kölnan (Sallerup) 285:44
Kölnekärret 285:55
K0nike, H endrike (gravsten) 558:67
Köpenhamn
1588 780:70
börshuset 121: 123
Köpenhamnsbåten
1896 996:92
1930-t. 877:35

L. B.-Torp 104:95
L. I. Bager (ångare, farryg) 143: 103
Ladugården (= von Conowska stifrelsen) 350:45
Legeforeningen Boliger Brumleby (K0benhavn,
1853) 839: 147
Lagerberg, Pon tus 1014:202
Lagercreutz, Jakob (Lang) 352:73 (vapenbild)
Lagerqvist, Carl Fredrik 603:8
Lagerwall, Sture (scenbild) 101 4: 168
Lamellhus (Lönngatan) 839: 154
Landbygatan (kvarrer Rosen) 441:69
Landquist, Karna [född Larsson] 826: 124
.
Landsarkiver (Lund) 798: 10
Landskrona fästning (1 594) 878:84
landstinget (sammanträde, 164 1) 583: 135
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Landstingssalen (Rådhuser) 121: 134
Langenhielm, Johan 352:70 (vapenbild)
Langlet, Emil Vikror 579:96, 953: [3]
Lantbruks- och Industriutsrällningen 1881
utställningspaviijonger
Fiskebys pappersbruk 830:50
Reinho!dF Cleve (Stockholm, fabrikfor spegelglas)
830:5 1
Lan tbruksmötet 1896
artilleriuppvisning (förberedelse) 996:233
huvudingången 996:229
invigning 996:230
kreatursstall 996:235, 996:237
Latinskolans gård 996:236
Maskinutställningen 996:236
Pripps & Co 996:238
serveringspersonal (restaurang) 996:239
trädgårdsutställning 996:233
uppvisning (av avelshästar o.d.) 996:230
utställningsfolt (med kreatursstall) 996:235
ölservering 996:238
Lappland (flygplan) 848:70
Lars Nilssons gård nr 27 641 :154-Jfr Axenska
gården
gårdsbild (med kvarnsten) 746:73
"Larsens hörna" 772: 183
Larsson, Anna Emilia 898:57
Larsson, Göran 999: 13
Larsson, Hans Emil 427:31 , 882:140
Latinskolan (Malmö högre allmän na läroverk fo r
gossar, Malmö latinskola)
[1400-t.} modeller på Koggmuseet 892: 132
1406 (Innocentius V!Ls tillstånd att inrätta en
skola) 1011: 162
[1529-1827} vid Petri kyrka (Själbodgatan MästerNilsgatan) 219:96,219:99, 738:1 21,
755:17, 899:86, 1011:164, 1014:58
[1827-1879} i Dringenbergska gården (Västergatan - Fram Suells-gatan - Norra Val/gatan)
189:74, 189:80,219:1 13, 738:123, 738:136
(skolforo 1870), 899:87, 1011: 172
[1879-} Amiralsgatan- Drottninggatan 491:14,
491:15, 738:132, 793: 110 (skolfoto 1938),
899:87, 1011 :173
aulan (med målning) 738: 137, 1011: 174
de forsta flickorna (1959) 899:83
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grundskolans infarande (kollegieprotokoll)

899:97 f.
kollegiet (1948) 793: 108
lärare (i karikatyr, 1938) 793: 112
namnändring (kollegieprotokoll) 899:92
studentexamen (1942) 793:154
Laurentius med halstret, se Krämarekapellet målningar

Lauritzborg 276:93
Lauritzen, Hans (sigill) 206:41
Lauritzen, Niels (sigill) 206:43
Lauritzen Roed, Niels (gravsten) 373:21
Lauri tzön, Jens (sigill) 25 1:26
lavemang (i äldre tid) 185:55
Leander, Zarah 999:203
Leche, Maria 825:115
Ledebur, Jost
epitafium 231:158, 231:162, 231:164, 696:80,
1957:omslag/fram
gravsten 2 16:60, 1956:omslag/fram
Leijonhufvud, Erik 830:47
Lejonet (kvarter) 4 15:47, 1973:[2]
Lejonet, se apotek
lejonskulptur(er) 501:109, 501:1 10 (daterad 1532)
lekare, musikanter, se Bunkeflo kyrka (gamla)
Lembke, Edvard 236:9
Lembkeska gården
1600-t. (rekonstruktion) 152: 126, 562:80,
981:1, 1949:omslag/fram
1880-t. 152: 129, 981 :2
bostadslängans knektar 15 2: 123
drättmålningar 152: 118 f.
Lembkeska huset
målade plankor 549:21
målning 548:18
Leonardus (diakon, medelrida figurbroderi) 831:96
Lewenhagen, Johan Peter 377:80
Lidströmer, Jonas 1011: 70
Liedholm, Gudrun 860:89
likvagn (1858) 1011: 141
Liliencron, Andreas Pauli von 352:6 1
vapenbild 352:60
Lilja, N ils 35 1:50
Liljekvist, Fredrik 4 17:80
Lilla dockan 900: 110
Lilla Riseberga (det yngre) 220: 124
Lilla Riseberga (det äldre) 220:123

•

Lilla skolan (Kirseberg, Norra Bullrofuvägen) 575:18
Lilla Torg 79:89, 79:90, 441:64, 527:35, 622: 120,
935:(2--4], 991:4, 1008:5
Limhamns glasbruk 330:65, 330:68
Limhamns hamn 681:130 f., 887:41, 887:50,
887:5 1
Limhamns kalkbrott 461:91, 461:92
Limham ns kyrka 685:164
Limhamns sillbåtar (1920) 887:49
Limhamnsvägen 767:102
Limkilde, H arald 996:181
Lindahl, Agda 898:57
Lindahl, Edward 685:166
Lindahl, Petter (silhuett) 363:64
Lindberg, August (scenbild) 101 4: 154
Lindbom, Ingeborg 898:58
Lindell, Wilhelm 402:92, 1014:105
Lindencronska huset 1954:omslag/fram
Linder, Viveca (scenbild) I 014: 15 5
Lindgren, Hjalmar 681: 127
Lindholmens borg (Svedala) 888:61
Lindmark Carl Otro 603:2
Lindschöld, Erik 764:49
Lindström, K. G. 377:84
linnelärftfragment (medeltida) 831 :107
linåker 823:34
Lissabon och Cascale 284:29
liturgiska textilier (151 4) 83 1:64 - Se även
kyrkliga textilier
Ljungberg Leif 249:12, 424:7, 647:2, 798: 14,
999: 10, 1003:omslag/fram, 1970: [2]
Ljungbyhed 101 :44
Ljunggren, Gustaf 390:90
ljusstake (1740) 140:56
ljusstake av brons (1 300-t.) 763:20
Lockarp
bygata 365:115
kyrka 342:75, 365: 11 5
mölla 365: 117
skola 365: 115
London
183 1 997:34 f.
1842 997:37
London - Birmingham (järnväg, 1837) 997:127
London - Greenwich (järnväg) 997:42
London Temple Bar (1840) 997:39
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Lorens (Lorentz) Bager (kvarter)
1692 295:18
1807 295 :22
1835 295:24
1855 295:27
Lorentzgatan 999:226
lossningskajen Suellshamnen 43 1:110
Loven, Christian H enrik 101 4: 188
Loven, N ils(= Nicolovius) 759: 152
Lucia (martyr, broderi) 831 :97
"Luftsegling i Malmö" (annons, 187 1) 995: 17
luftskeppet Hansa (19 12) 995:3 1
Lugnet (Frans Suells lantställe) 108: [mot s.J 12,
830:28
Lugnet (urspr. lantställe, sedan bostadsområde/
stadsdel) 942: [4] (nedre bilden)
1940 635:64 f.
1944 770:157
1960-t. 354: 123, 770:142
1974 942:[4] (övre bilden)
Lukasskulpturen, se Krämarekapellet skulpturer
Lumierefilm (NISU 1896) 996:182
Lundavägen 575:16, 575:31 , 576:47, 830:26
Lundberg, Frans 886:24
Lundgren, Edvin 1949: [mot s.J 2
Lundin, Hjalmar 748: 104
Lundquist, Klara 898:57
Lundqvist, Hilmar 806: 123
Lunds domkyrka 888:65
Lunds universitet 638: 134
Liibeck (1830) 385: 13, 733:1 8, 997:16
Liibsk witten [witten, eg.: vit slant] (medeltida)
740:183
lykta (elektrifierad) 999: 164
Lysander, Albert 748:104
Lyttkens, Alice 1000: 189
Långkatekesen (Sallerup) 595: I 05
Långkatekesen (Östra Kattarp) 285:47
lås (sengotiskt) 403: 103
läktare i kyrka, se pulpitur
länsfängelset i Malmö 1014: 190
lärlingsprov (målarämbetet) -1 816 3:32
Löfberg, Beda 999: 154
Löfberg, Bo-Ebbe 999: 149
Löfberg,Jockum 999:1 49
Löfberg, Lars-Otto 999:149
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Löfberg, Otto 999:144, 999:145 , 999: 146,
999:149, 999:152
Löfstedt, Gust. 792:39
Löwe, Ludwig (scenbild, 183 1) 429:66
Löwen, Axel von 652:51
Macklean (Maclean), Rutger 580:106
Madame Tussaud 997: 118
Madame Tussauds vaxkabinett 997: 120
Magistrarsegendomarna
västra delen 11 2:66
östra delen 112:65
Magnus Eriksson (sigill) 205:9
Magnus Librarius [=Magnus bokhandlare= Magnus
Falkman] 666:165 - Se äv. Falkman, Måns
MagnusSmek (kvarter) 354:125,367:135, 770:131,
770: 155, 830:18
Malmberg, Folke 632:47
Malmborgska huset (Generalsgatan) 1011 :254
Malmgården (trappuppgång) 752: 170
Malmström, Ingar Mathisson 792:61
Malmsrröm, Jockum (gravsten) 102:72
Malmström, Magnus 792:39, 792:65 (begravning)
Malmström, N ils [d.y.J 792:72
Malmström, N ils Mathisson [d.ä] 792:61
Malmström, Oscar Edwin (Ankan) 793:124
Malmö (fartyg, ångbåt) 3 1:7, 733:11, 997:11
turlista (I 840) 733: 10
Malmö (stad, ko mmun) - Jfr Ellenbogen, "Det
gamla Malmö"

1500-t.
1520-t. (modell av Malmö) 1014:25
1580-t. [Franz Hogenbergs kopparstick ur
del IVi Georg Brauns och Franz Hogenbergs
bi!dverk "Civitates orbis terrarum"(I 588)]
142:76, 755 :53, 780:56, 1001:275,
1933-1947:omslag/fram

detaij 166:9, 559:73, 913:[4]
med frilagda tegelbyggnader 497:17
1600-t. 83:7, 142:79, 756:86 f. 767:1 00,
799:36, 913:[3], 1007:64,1970:omslag/
fram, 197l:omslag/fram
- Jfr Malmöbilder Daniel M eisners

Malmöbild
1700-t. 138:43, 347: 11, 577:58,704: 170,
756:100
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1800-t. 112:83, 141:62, 14 1:71 , 142:9 1,
303:5, 497:22, 575:23, 579:81, 716:44,
1007: 156, 1011 :omslag, 1964:omslag/
fram -Seäv. Malmöbilder LudvigMessmans
belägring(1677) 486:1 5, 959:[2)
hamn, se Malmö hamn
Knutsgillet i Malmö, se Knursgillet (i Malmö)
medeltiden 2001:omslag/fram
Registrum vil/,e Malmoyghe, se Registrum
Residenset, se Residenset
Rådhuset, se Rådhuset
Sankt KnutsgilletiMalmö, se Knutsgillet (i Malmö)
sigiU., se sigill
Stadsarkivet, se Stadsarkivet
Stadsbiblioteket, se Stadsbiblioteket
Stadsteatern, se Malmö stadsteater
tillstånd att inrätta en skol.a (1406) 1011: 162
vapenbrev, se Erik av Pommern vapenbrev
vinjett till annons (1913) 428:40
äldsta kyrka (rekonstruktion) 1007: 128
M almö allmänna sj ukhus (MAS, Södervärn)
996:267 - Jfr Allmänna sjukhuset
operationssal 999: 151
Malmö arbetareförening
bild.svit 366: 125 ff.
festsal 119:56
Malmöarbetssruga 749: 133, 749:135, 749:140
(julfest, gruppbild)
Malmö badinrättningar (annons) 1011 :347
Malmö bagarelag/bagareämbete
sigill 675:66, 755:68, 1002: [mot s.) 21
Malmö bardskärare
sigill (1544) 755:44
Malmö barnsjukhus 461:7 1, 461:72
lekrum 46 1:72
sjuksal 461:70
Malmö Borgarskola, se Borgarskolan
Malmö brandstatio n (Drottninggatan)
livräddningssegel (1899) 461:67
mekanisk stege (ca 1900) 46 1:66, 461 :67
utryckning (1894) 461:65
Malmö bryggarelag
bryggarnas l.agshus 227:8 1
sigill (1608) 517:83, 755:63
Malmö centralstation, se Centralstationen
Malmö Choklad- & Konfekt-fabriks AB - (NISU

1896) 996:111
Malmö Damsällskap

styrelse (1904-1906) 898:57
utflykt {Anna Stenberg, Elisabeth Quensel, Anna
Söderström och Anna Eurenius) 2007:omslagfram
Malmö Flygkompanis skolmaskin 995:82
Malmö Flygstation Bulltofta, se Bulltofta flygplats/
flygstacion
Malmö fornmin nesförening (MFF) (bussutfarder,
rundvandringar, gruppbilder o.d.)
Bellevuegården 272:9
Bjäresjö kyrka 544: 150
Bjärsjöholm 544: l S1
Börringekloster 235:6
Fredriksberg 294: 15
Fulltofta slott 250:21
Greifswald 425:12
Gumlösa kyrka 52 1:1 25
Helsingborg 283:8
Katrinetorp 249:7
Kronborg slott (Helsingör) 358:6
Malmö (Gamla staden) 249: I 0
Malmös omgivningar (herrgårdstur) 384:6
Marsvinsholm 544: 150
Ordrups gård 326:7
Prydesholm 283: 10
Södra Björnstorp 304:8
Tomelilla 544: 151
Vrams Gunnarstorp 261 :6
Ystads gamla teater 544: 151
Ahus 272:7
Örups borg 544: 151
Malmö fyrtorn 164: [mot s.] 3, 337: 17, 339:27
Malmö ham n (hamnen) 1011 :38 - Jfr Malmö
redd
1813 60:34, 497:29, 545:3, 579:8 1
1820-t. 60:47, 1011:72
1850-t. 60:50, 164: [mot s.J 3, 3 19:76
1860-t. 126: [mots.] 3,296:30,947:[4), 1011:64
1880-t. 2 14: [mot s.J 6, 293:9, 830:6,
1904 313: [mots.J 5
1905 877:39 (Stora dockan)
Malmö handelsgymnasium [äldre namn: Malmö
högre handelsinstitut) 594:79, 594:83
[1904-1906} Slottsgatan 594:67
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[1906-1919} Rönneholmsvägen 594:73
[1919-1973} Rådmansgatan 594:88
Malmö hospital (köksbyggnad) 514:53
Malmö högre allmänna läroverk för gossar, se
Latinskolan
Malmö högre handelsinstitut, se Malmö handelsgymnasmm
Malmö högre läroverk för flickor - Se äv. Stenkulas
skola
kring sekelskiftet 1900 566: 107
1913eller1914 566:108
M almö hönseri 635:68 - Jfr "Fågelaffären",
"Huset med tuppen på gaveln"
Malmö industrilotteri (vinster) 842: 172
Malmö kvinnliga klubb- & läsesällskap 707: 197,
707:198, 707:1 99, 707:200
Malmö latinskola, se Latinskolan
Malmö lyceum för fl ickor, se Tekla Åbergs högre
läroverk för flickor
Malmö läderfabrik 46 1:82, 461:83
Malmö maccaronifabrik 101 4:227
Malmö oljehamn, se O ljehamnen
Malmö porslinsfabrik 830:24
Malmö prästerskap (gruppfoto 1929) 748:104
Malmö realskola 1000:162
Malmö redd 339:29 - Jfr Malmö hamn
Malmö rådhus, se Rådhuset
Malmö sjötullkammare 992:omslag/fram, 992:45
Malmö slakthus (slakthall) 461:62, 461 :63
Malmö snickerifabrik, se AB Malmö snickerifabrik
Malmö sparbank (Adel gatan) 461 :39
Malmö Stadion 588:6
Malmö stads flygstation, se Bulltofta flygplats/
flygstation
Malmö stads sigill, se sigill
M almö stads vapenbrev, se Erik av Pommern
vapenbrev
Malmö stadsarkiv, se Stadsarkivet
Malmö stadsbibliotek, se Stadsbiblioteket
Malmö stadsteater (Stadsteatern) 590:41, 786: 191,
786: 192, 883:157
Malmö stora torg(= Stortorget) 570:118 - Jfr
Stortorget
Malmö strumpfabrik (reklammaterial) 752: 172
Malmö takpappfabrik, se AB Malmö takpappfabrik
Malmö tandläkarhögskola 805 : 105
186

Malmö Teater 50:33, 50:46, 316:41, 429:5 1,
784:1 42, 1974:[2]
Malmö tullhus, se Tullhuset
Malmö Velocipeds fotbollslag 996:247
Malmöbagarnas lagsigill 755:68
Malmöbilder - Se äv. Malmö (stad, kommun)
Ludvig Messmans (1857) 112:83
DanielMeisnersMalmöbild ur bildverket 'Thesaurus Phil.opoliticus" (i 62~1631) [som väsentligen
är en kopia av Franz Hogenbergs 1500-talsstick}
1005:omslag, 1008:20 (detalj), 1013:omslag,

1967-1977:skyddsomslag, 1978-1989:omslag
Malmö- Bokskogen (buss, 1924) 671:31
Malmöborgare (1800-talets mitt) 10 14:94
Malmöbryggarnas sigill (1608) 517:83
Malmöhus (hjulångare, farryg) 143:110 - Jfr
M/S Mal möhus (tågfärja)
Malmöhus (slon) 704:164, 755 :21 - Se äv.
Citadellet
1800-t. 112:83, 142:85, 160:51, 171: 141,
221:128, 230: [mot s.] 139, 328:41 , 328:47,
432:133, 1001:290, 1001 :29 1
1900 ca 160:54
bevakningskåren 160:45
borgstugan 1011 :24
kasernbyggnaden 328:42, 328:48
nordvästra (kanon)tornet 230: 143, 230: 144
troftkanon 230: 156
vallarna 767:101 , 1000:111
Malmöhus (tågfärja), se M /S Malmöhus - Jfr
Malmöhus (hjulångare)
Malmöhus läns hemslöjdförening 830:32
Malmöhusgardet 74 1:1 88
Malmökvinnor (collage) 1OOO:omslag/fram
Malmörummet (på museet) 772:182
Malmös belägring
1677 486: 15, 959: [2]
Malmövinjett 638: 126
man från Oxie härad (1839) 71:84, 630:7
Mandorff, Christina Catharina 51 :55
Mandorff, D avid T homas 51:54
Mandorff, Thomas 51:52
Mantzius, Kristian (scenbild) 510:28
Margareta (drottning) (gravmonument, Roskilde)
870:98
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Margareta, kronprinsessa 1000:227
Margareta, se Drottning Margareta
MargaretaHickan (staty) 1000:236
M argaretapaviljongen 1000:233, 1000:235
Margarinaktiebolaget Zenith 46 1:77, 461 :78,
461:79
Maria Magdalena, se Krämarekapellet målningar
Mariebo 104: 110
marknad (1865) 1011 :94
Marna N ilsdotters hus (Lund) 676:72
MAS, se M almö allmänna sj ukhus
matris(er) (krukmakeri) 1014:48, 10 14:49
Marsson, Anders 308:57, 745:30, 745:50, 926:(3]
M atteusskulprur, se Krämarekapellet skulpturer
Matteusängeln (på gravsten) 374:37, 558:70
Mattsson, C. L. 852: 11 5
Mattssons bryggeri 575:33
servering (NISU 1896) 996:109
Maull, Carl 840:165
Mayr, Elise 1000: 19
M azepas kalak 42:62, 42:64, 577:63, 577:64
Mazepas silverljusstakar 42:64
Mazettis chokladkarronger med bilder (1930-t.)
901:11 9
medeltida huvudtorget 1014:20
medeltida källare - Se äv. källare
Kalendegatan 255:93
Rådhuset 755:25
medeltida torget 1008:1 3
Meineke, Johan (sigill) 207:59
M eisner, D aniel
Malmöbild, se Malmöbilder Daniel Meisners
Malmöbild
mejelie (Thomeesamlingen) 597:1 2 1
Messenius, Johannes 700: 142
M etzens färgeri & kemiska rvättanstalt 46 1:80
Meyer, Johan N iklas 108:7
MFF, se Malmö fornm in nesförening
M ichelsen, se M ikkelsen
Midhem 13 1:104, 131:107 (släktfoto), 131: 108
Mikael (ärkeängel), se Krämarekapellet skulpturer
Mikkelsen (Michelsen), Hans
namnteckning 76:34
milsten (Adelgatan-Kansligatan) 956: (2, 4]
"Minne av Jöns Pilsgatan" (akvarell) 890:96
minnessten

överE. aJSandegård 832:151
över tre generationer Bager-medl.ernmar 439:37
minnestavla
på Klocktornet (Friluftstaden) 604:20
över Lars Törnschiär 764:63
mjärde (7600 år gammal) 892: 123
Mobacken 285:57
Modeer, Kjell Å. 425:10, 469:2, 476:7, 485:2,
503:127
modell
av Malmö (1520-t.) 1014:25
av pl.anerad bebyggelse i kv. Kaninen 622: 110
av solsystemet 738: 141
Mohrbeck, Johan (gravsten) 216:56, 2 16:57
Moltke, H elmuth von 830:47
Mon Bijou (urvärdshus, nöjesställe anlagt ca 1810,
från 1865 (folk)skola) 10 11:356
Monrell, Anders 999:23 1
Moresco, AB 830: 19
Morescobron 588:5
Morianen 800:62
Moriskan 58 1:119, 581:1 20
mormonernas tempel (Salt Lake City) 242: 100
mortel (med bomärke och initialer) 426:26
Morrensen, Ch ristian 999:77
Morrensen, Claus
bomärke 440:52
gravsten 340:37,440:51, 498:50, 648:6, 648:12
hus 340:43, 1007:1 73
minnesskylt 999:59
minnessten 362:42, 440:56, 495:26
minnestavl.a {Husie kyrka) 440:49
mosaik (Italien)- 100 e. Kr. 831:75
motiv (ur mönsterbok, 1500-t.) 831: 11 9
M/S Finnparmer (tågfärja, fartyg) 877:33
M/S Malmöhus (tågfärja, fartyg) 877:33
mudderpråm (1770-t.) 10 11:75
mugg (ur Bell mansporslinet) 117: 10
mulklave (Thomeesamlingen) 597:121
M un ek af Rosenschöld, Eberhard Zacharias
10 11:389
MunckafRosenschöld, T homas 249:15, 249:19,
425:10, 469:2, 476:7
murarbalja (laggad) 758: 134
muraregesällagets välkom ma (1753) 10 14: 11 8
M urmans kritgrav 276: 107
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musicerande narr (1503) 363:56
musikalisk sammankomsr (ca 1800) 784: 136
Musikaliska sällskapets ordenstecken 321 : 110,
1011:196
Musiksällskapet (gruppbild) 321: 115
muskör (modell 1699) 756: 105
mynt
1518-1523 215:25, 498:46, 1002: [mots.J 16
1524- 1532 2 15:30, 498:51
1533 2 15:37
1535-1536 215:39
Munter, Anna Magdalena 4 1:36
M unter, Lorentz (gravsten) 589:30
myntmästare (1568) 557:60
mynrverkstad (15 10) 215: 16
mål ningar/målerier - Se äv. Bunkeflo kyrka (gamla),
Hedmanska gården (se Bager, Haqvin), Jörgen
Kocks gård, Jörgen Kocks hus, Katrinetorp,
Krämarekapeller, Lembkeska gården, Latinskolan
aulan, Lembkeska huset, Naffemorpsgården,
Skånska Dagbladers gård
av "Skibbymester" 849:85
lusthuset (Ousbyholm) 735:72
Mårbacka 653:72
Mälarbron (1890-t.) 996:93
"Männ iskor på hotell" (teckning) 994: 110
mässboksblad (medeltida) 3 17:65
mässhakar (textil) 83 1: 102, 83 1: 108, 83 1: 109
mässh akekors (textil) 13:97, 83 1:9 1,83 1:93,
83 1:94, 83 1:10 1
Mäsrer Nilsgatan med Aspegrenska huset 87: 128
möbler, se Historiska konstindustriella utsrällningen
- 1896
Mölledal 576:46
Möller, C. C. 579:93
Möller, Carl Fred rik 825: 110
Möller, Karl Emil Fred rik T heodor 188:71,
825 : 113
M öller, Magnus 1011 :192
Möllevå ngen (; Mö llevångsgården) 112:83,
1011 :399
Möllevångsgården 79: 103, 100 1:23 1
Möllevångstorger 581:123, 1000:208, 1014:244
mönsterbok (Zoppinos) 83 1: 11 9
Naffentorp (gamla landsvägen)
188

661: 136

Naffentorps by (1 780) 1014:90
Naffentorpsgården
boningslängan 661:1 37
målning (stora salen) 661: 135
stora salen 661:138, 661: 139
takmålning (detalj) 661: 141
"narrenkop" [ett slags vattenmärke, eg.: narrkåpa]
399:27
nationell arkivdatabas 788:206
nattljussrakar (1720) 140:54
natrvardskalk (Burlöv), se Burlövskalken
natrväktare (ca 1870) 623: 134
Naumann, Kristian 496:27
Navigarionsskolan 830:9, 101 1:176, 1011:1 79
Neapel, Sankt Perrigården 1000:148
Neb, Jens Uffesen, se Uffesen, Jens Neb
Nehrman-Ehrenmåhle, David 924:[6]
Neiglick, Sixten 480:70
Neprun (kvarter) 529:60
Neprunus och Fru Iustitia (1667) 583: 133
New York 802:83
Nicolovius (pseudonym fo r Nils Loven) 759: 152
N iehenck, Georg Fried rich 577:67
N iels Kun tzes gård 1008: 19
Niels Kuntzes hus 166:44, 535:89, 648:9, 746:65
N ielsen, Jep (gravsten, 1538) 535:87
N ielsen, N. P. 45 1:4 1
Nielsen, Thomas Jyde 151: 78 (sigill)
Nils Jeppssons gård 285:39
N ils Jönsson 461:53
N ils Rosquists stiftelse 567:110, 680:11 2
Nilsdotter, Kerstin 595: 100
Nilson, Anton 480:60, 480:77
N ilsson, And. 792:39
Nilsson, Anders [stadsingenjör] 417:74, 677:92,
685: 160, 896:1 3, 93 1:[6]
Nilsson, Anna T. 898:57, 1000:161
N ilsson, Bengt 166: 16
N ilsson, Erik 209: 108
N ilsson, fröken (Pildammsskolan) 793:89
N ilsson, Pehr 798:20
Ni lsson, Roland K. 994:57
N ilsson, Tage E. 994: 19
N ISU 1896, se Nordiska industri- och slöjdutställningen - 1896
N ittonsgården, se Hyllie nr 19
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Nobelvägen 581 : 122
nonfigurativt 994:85
Nordborg, Johan Vilhelm 792:36, 792:43, 792:71,
792:72, 792:76, 792:77, 792:81
gårdshuset 792:77, 792:78
Nordborg, Karolina 792:7 1, 792:76, 792:77
Nordborg, Nils P. 242: 113, 579:93
NordForm 90 (utställning) 74 1:1 90
Nordisk kristallindustri 635:77
Nordiska industri- och slöjdutställningen (NISU)
- 1896 -Se äv. Industriutställningen i Malmö
- 1896
affisch 996:omslag/fram
ballonguppstigning 996: 144
Cigarr-kiosk 996: 13 5
Dansbanan 996: 149
Danska avdelningen i Industrihallen
996:omslag/bak
diplom 996:8 1
huvudingången 996:43
huvudingången Regementsgatan 996:44
huvudrestaurang 996: 169
ingången vid Pilstorp 996:66
invigning 996:45
Kockums järnverks pavilj'ong 996:20
Kockums järnverks utställningshall 996: 120
Lumierefilm 996: 182
Malmö stads utställningspaviljong 996: 106
poliskonstapel och utstäl!ningsvakt 996:158
styrelse 996:59
Sveriges forsta biografteater 996: 186
tidningskiosk 996:66
utställning av glas och porslin 996: 126
ölservering 996: 12 1
Nordlindh, Arvid 130:89
Nordlindh, Carl Magnus 54:85, 69:7, 400:49,
998:8, 10 11 :452
hus 69:27
namnteckning 400:46
silhuett 400:61, 936:(6], 1011:4 13
Nordström, Emil 748:98, 748: 104
Nordsrröm, Kerstin 748:99
Nordström, Per 748:99
Norge (fartyg), se S/S Norge (fartyg)
Norra Rörsjögränd 945:[2]
Norra Sorgenfri 892: 130

Norra Vallgatan 171:132, 367:1 37, 454:91 (nr 7),
615:59, 615:61, 6 15:63, 681:125 (nr 110),
871: 103 (nr 76)
Norregaran/Nya Grönegatan 135:3
Notini, Edwin
hus 533:77, 643: 17 1, 643:173, 643: 174
verkstad 643: 172
N unnestenen 634:58, 634:60
Nya Grönegatan, se Norregatan/Nya Grönegatan
Nya hamnbyggnaden 733: 13, 997: 12, 1011:78
"Nya h uset" (A. P. Sjöbergs hus) 1014:225-Se
äv. Sjöbergska huset
Nya teatern (äldsta bild, ca 1840) 998:6
Nya Tunneln (källarkrog) 430:97
Nya ryghuset (1832) 328:41
Nybygget, Se Solhem och Nybygget
Niirnbergbibeln 570: 123
Niirnbergs stadsvapen 399:28
Nyströmska huset 935:[2]
Nyströmska magasinet 935 :(2]
Nyx, nattens gudinna 804:97
nödmynt 978:2
Nötkreatur i Vemmenhög 108:24
odontologiskt material (utgrävning) 406: 155 ff.
offermosse (Hindby)
anträffade foremål 740: 184
Ohlssons hörna (Stortorget) 793: 137
Ola Anders backe (Skumparp) 405 :133
Olin,JohanAxel 170:105
Oljehamnen (Malmö oljehamn) 830:1 1, 877:28
Olsen (Ollsen) Guldsmed, Hans 186:61
Olsson, Ebba 1000:83
Olsson,]. 0 . 546:7
O lsson, Olof 575:3 1 (med familj), 575:32
Olufsen, Aage (gravsten) 206:47
Olufsen, Bendt (epitafium) 206:48
omnibuss (Malmö-Bokskogen, 1924) 349:4 1
- Jfr buss
O mskärelsen, se BunkeAo kyrka (gamla)
orgel ("medeltidsorgeln", "Genarpsorgeln") 620:99
orgelläktare, se Sankt Petri kyrka
Orlamundt, Petrine 510:27
Orlando, Othelia 1000:95
ornerat buldås (1200-1 300-t.) 499:68
Osbergs längor (Kirsebergsstaden) 575: 14
189
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Oscar Il (byst, avtäckning) 996:254
Ossiander, Gunnar 747:92
Oxie by 485:4
Oxie härad (1750) 393: 135 (sigill)
Oxie kyrka 342:71, 685:186
Oxie-observatoriets Gregory-teleskop 738:150
P. Dahlsrröms ångfärgeri 461:81
Palm, August 119:75, 150:51 , 589: 11
Palm, Rudolf 546:6
Panther, Jens Lauridsen (sigill) 101 4:32
Papke, Carl 699: 125
parallellhus 839: 153, 839: 154
Parkbron 996:78, 996:124, 996:157
Pas de deux (teater) 4 16:56
"Passagier-Billet" Q. P. Bagers, 1840) 733:33
Passewsche T hor (Stettin) 799:50
Patersen, David (epitafium) 158:25, 284: 17
Patrioten (sockerbruk) 1011 :397
Paul, T herese 603:4
Pauli kyrka, se Sankt Pauli kyrka
Paulson, Ingegerd 860:89
Paulsson, Egon 860:89
Paulus (Sankt Petri kyrka, altaruppsats) 968:[6]
Paushuize (hus, Utrecht) 501: 107
Pebringegården (Själland) 736:89
Pedersdatter (Lilliefelt) Rosenvinge, Anne
gravsten 1007:99
vapensköld 497: 16
Pedersen, Axel (sigill) 888:59, 888:60
Pedersen Mörck, P. d.y. (gravsten) 374:32
Pehr Fricks fabrikers AB 830:24
"Pendeln" (Malmö-Köpenhamn flyg) 995:107,
995:225
Per Albin Hanssons väg 529:62
Per Weijersgatan 332:89
pergamenstberedare (1568) 110:42
Pering, Birger 793: 120
perso ntåg 677:88, 677:90
Persson, Anna och Per 792:66, 792:68
Persson, Chrisroffer ("Södrens skald") 254:84,
598:1 30, 598: 13 1 (gravsten)
Persson, Edvard 847:38
Persson, Eric Sigfrid 6 l 2a:4 5
Persson, Måns (gravsten) 676:83
Persson, Olof 523:6
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Persson, P. G. 793: 126
Persson, Per 792:37, 792:39
Perssons hörna (Hohög) 276:95, 671 :22, 671:23,
671 :24
pestsmittade hus (1712) 615:67
Petersborg 388:5 1, 1001 :83
Perersson-Holme (familjen) 815:142, 815:143
Petersson-Holme, Anders Magnus 8 15:138,
8 15:146
Peterstorp 449:9
Petren, Edvard 254:83, 705: 18 1
Petrikampanilen 322: 120
Petrikyrkan, se Sankt Petri kyrka
Petrus (gotländskt glasmåleri) 849:83
Pettersson, And. A. 236:9
Phister, Joachim Ludvig (scenbild) 563:95
Photographie Rembrandt (atelje) 886:22
Pihlström, Egil 528:54
pilalle 630:3, 630:20
Pildam men 493:2 1, 494:25
Pildammsparken (1932) 120:108
Pildammsskolan 582:126, 582:127, 1000:196,
1000:20 1
Pildammstornet 827: 133 - Se äv. Vattentornet
Pi/dammarna
Pilevall (gräns markering) 726: 178
piller för tillverkning av osynligt bläck 999:223
Pilstorp 104:102, 225:27, 1011:57
Pilstorps popplar 120: 109
pilvall 630: 19
Piper, C. F. 832: 152
pistoler (1800-t., kustbevakning) 992:49
pjatt (1940-t.) 793: 144
Platzebec-Kockum, Heinrich de 1001:188
Platzebec-Kockum, Peter 1001: 189
plogtåg (med två lokomotiv) 523: 16
plöjning, harvning, sådd (Danmark,1600-t.) 810:15
Poliskontoret (ca 1900) 649:33
polismärke - 1800-talets början 1011:249
"poppeltur", [äldre (dansk) form av pulpitur] se
pulpitur
Porslinsgatan 945:[4]
port (Södra Förstadsgatan 14 a och b) 635:66
porrhammare
Stortorget 29 167:57
Östra Torggatan 4 167:56
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porträtt (av medlemmar i Skånska konstnärsklubben)
994:44
porrrättskulptur 1007:70
Posse, Arvid Fr:son 390:93, 68 1: 123
Posse, Fredrik S. 93:24, 1011 :503
Posse, Lovisa Ulrika 93:25
Pouget, Johan Qean) Nicolaus 700:148
Poulsen, Olaf (scenbild) 1014:156
Pousette, Charlotte 603: 10
Pousette, Mauritz 603:9
predikstol
Borgeby kyrka 139:49
Sankt Petri kyrka, se Sankt Petri kyrka predikstol
Prins Gustav Adolf (ångare, fartyg) 830: 10
Printzlau, Frederik (scenbild) 510:36
Prior, Axel 996: 183
Pritzelwitz (kejsar Wilhelms livmedicus) 830:47
Prostgatan/Norra Vallgatan 367:137
Prydesholm 285:48
Pufendorf, Samuel 640: 146
pulpitur, [upphöjd sittplats i kyrka] 837:68 (Sankt
Perri kyrka)
pump (utanför Flensburgska huset) 101 1: 103
pumpsrock (i vattenledn ingssystem) 255: 116
Påhlzon, Jan-Erik 994: 19
Pålsson, Karola 1000: 195
Påsklandskap (Sankt Petri kyrka) 696:96
pärlspridare med karvsnittsornamentik (700- t.)
883:153
Quensel, Eberhard (gravplats) 672:50
Quensel, Elisabeth 898:57, 898:58
Quensel, Hilda 286:66
Quensel, J. U. 1011 :193
Quiding, Annie 898:57
Quiding,NilsHerman 150:21, 1011:287, 1014:133,
101 4:184
Rabygatan 253:66
Rahmn, Lisa-Karin 860:89
Ramqvist, Ingrid 860:89
Ranft, Albert 101 4: 161
Rannsakning 101 4:2 19
Rasmuson Tinkel, Peder (gravsten)
Rasmussen, Steen Eiler 839: 145
Ravenburgs stadsvapen 399:27

216:52

Regementsgatan (nr 8-12, år 1900) 307:49
Registrum ville Malm0yghe (Malmöyghe) [Malmö
stads medeltida minnesbok] 993:omslag/fram
Rehnsköld, Carl Gustav 859:43
Reinand, Ulla 860:76
reklambild för Chromosolsåpa 10 14:228
Remacliusretablet 379:105
renässansbord (1600-t.) 837:64
renässansskåp (tyskt) 837:63, 837:66
Repslagaregatan (kvarter Västerporr) 441:71
Residenset
1826 204:6
1840 564: 104
1860-t. 121 :113, 1011 :309
1918 831:62
1979 1008:3
respass (1863) 190: 100
Restaurang Kung Karl 430:91
Restaurang Stadt Hamburg, se Stadt Hamburg
restaurangnota (1923) 88 1: 128
Rex (fartyg, ångare) 143: 116
Reymersholms gamla spritförädlingsaktiebolag
768:113
Rhodin, Carmen 869:87, 869:89
Rhodin, Diana 869:82
Rhodin, Ingeborg 869:79
Rhodin, Max jr 869:87
Rhodin, Max sr, se Brazil Jack
Rhodin, Trolle jr 869:87
Rhodin, Trolle sr 869:79, 869:82
Ribersborg (bostads- och fritidsområde) 839:155
Ribersborg (gård) 104:1 21, 104:125
Ribersborgs kallbadhus 786: 193
Ribershus 839: 15 5
Richardsminne (Rickardsminne) 880: 120
Richter, Henry 847:38
Riddaren och döden (dödsdans, 1538) 553:44
Rierz, Johan Ernst 388:59, 705: 179
Riksbankshuset 786:189, 786:1 90
riksvapnet (svenska) 375:47
Ring, Johannes S[ocietas] J[esu] 700: 145
ringugn (Klagshamn) 537:99, 537:105
Ripa, Hans 994:24
Riseberga vattenmölla 630:21
"Rivieran" 307:48
rock (fragmentarisk, ca 1500) 831: 105
19 1
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Rockhögarna 228: 112
Rogge, H ans Svendsen (epitafi um) 158: 19,
755:66
Roikjer, C.W (annons, 1896) 996:108
Romanus, Carl 480:67
Roos, Jenny 563:93
Roos, Johan Petter 563:93
Rosberg, Algot 480:61 , 480:77
Rosberg, Erik 860:89
Rose, Elsa De la, se De la Rose, Elsa
Rosen, Johan August 189:92
Rosenberg, Frans J. 769: 123
Rosengård (egendom) 71 :78, 240:67, 364:100,
1001:193
anställda med familjer 364:9 1
Rosengårdsvägen 685: 158
Rosenhill 11 2:83, 112:85
Rosenkilde, C. N . (scenbild) 451 :38
Rosenquist, Hedvig Maria 353: 109
Rosenquist, Magnus 353:108
Rosenschöld, Thomas Munck af 732:7
Rosenvingehuser/Rosenvingeska huset 166:6,
307:39, 714:1 6, 755:41, 786:1 80, 892:13 1,
1008:7
Anne Pedersdatters lägenhet (entre) 786: 18 1
ingångsdörrar 1007: 137
inskrift 167:58 f.
inskriftsstenen 497:16, !007: 133,
195l:omslag/fram
inskriptionstavlan 167:52
nischmålning 355: 129
rekonstruktion 177:41
tapet 177:75, 1007:140, 1007:143
västra gavelrummet (rekonstruktion)
1952:omslag/fram
Roslin, Alexander I 007:47
bamt:Wmshem !007:49
Rostius, Chrisropher (Chrisroffer), se Christoffer
Rostius gård
Rosrock 362:39
Rostorp (Kronetorpsgatan) 769:125
Ruheska huset 197:34
"Ruinen" 11 2:105
Rummel, Salomon 519:100, 577:56, 592:60
Rundelsgatan 798: 18
runor (dopfunt, Sallerup) 228: 113
192

runsten (Fosie) 265:79
rutning (textil teknik) 838:96
Ryberg, Emil Ingemar (Strix) 793:119
Rydberg, Gustav 934:[6]
Ryden, Värner 101 4:140, 1014:175
Rydsgård (förvaltarbostaden) 108:18
Ryge, [Johan Kristian] (scenbild) 451:39
ryttare från Norra Skånska Kavalleri regementet
(ca 1700) 810:21
ryttarstrid 108:1 3
Rådhuset 197:40, 205:20, 1014:200
1809 540: 11 8
1826 204:6
1857 205:24
1860-t. 121 :113, 1011:309
1870-t. 205:28
1918 83 1:62
1979 1008:3
huvudtrappan 121:129
Knutssalen se Knutssalen
landstingssalen 121 :134
renässansfasad 649:34
sessionsrum (rådhusrättens 2 avdelning) 1014:205
sessionssal 3 999:30
Rådhuskvarteret 255:95, 255:104
Rådhusvävnaden 823:77
Rådmansgatan, se Södra Förstadsgatan/Rådmansgatan
Rårödspågen [i Söderåsens nationalpark] 101 :56
räcke kring kanalen, se järnräcke kring kanalen
Räddn ingshuset (Stora Råby) 435: 174
Rängs prästgård 759: 156
Rättig, Hans 748:104
rödgods 403:102
rölakansvävnad (Oxie härad) 823:47 - Jfr vävnad
rölakansvävning 737: 102 ff. (mönstertyper)
Rönbeck, Jöns 699: 11 4
Rönneholm (gård, urspr. C. M. Norcllindhs lantställe) 112:83, 343:85, 1011:345
Rönneholmsvägen (nr 33) 1000:180
Rönnquist, Rodrik Ludvig 594:69
Rörgatan, se Stålgatan/Rörgatan
Rörsjöbanan (1890) 996:245
Rörsjön 680: 109
Rörsjöparken 120: 102
Rörsjöstaden 575:24, 930: [2]
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under utbyggnad (1913) 417:72
"Rösrrärrskvinnorna" (revy) 898:49
rösrrärrsproposirion (1906) 898:52
Saaris, se Villa Saaris
Sackenschöld, Erasmus 185:22
Sainr, se Sr.
Sallerup nr 4 (="Syster Benas") 595:104
Sallerup nr 7 277: 119, 285:39
Sallerups mölla, Sallerup 10 595: 109
Sally (hund) 867:55
Salomon, Ernsr 286:64
Salomonsson, Bengt 544: 15 1, 684: 153
Saluhallen
Drottningtorget 307:25, 633 :54, 830:40
- Jfr Vagnmuser
Föreningsgatan I 000:223, I 000:225
Lilla Torg 633:53
Sandbackegaran 575: 11
Sandeberg, E. af 832: 151
Sandegård, Karl 748:104
Sandgrenska huser 635:67
Sandrew 1-2-3 (biograf) 886:26
sandur, se Sankt Perri kyrka
SankrAnronius (broderifragmenr, textil) 831:88
Sankr Gertrud (kvarrer) 533:79, 923:[2)
Sankr Gemudsgränden 79:94
Sankr Göran, se Krämarekapeller målningar
Sankt Helenamedaljen 169:79
Sankr Johannes kyrka, se Johanneskyrkan
Sankr Jörgen, se Krämarekapeller målningar
Sankr Jörgens kapell 751 :156
Sankt Knuts gille (i Malmö), se Knursgiller (i
Malmö)
Sankt Knutsgiller (i Malmö), se Knursgiller (i
Malmö)
Sankr Knurssalen, se Kn urssalen
Sankr Krisroffer, se Krämarekapeller skulpturer
Sankt Laurenrius, se Krämarekapeller skulpturer
Sankt Mauririus (Magdeburg) 800:56
Sankr Pauli kyrka 579:91, 953:[2)
Sankr Pauli kyrkogara 1000:2 16
Sankr Paulus, se Krämarekapeller skulpturer
Sankr Perri kyrka (Malmö) 696:72, 696:88,
850:97, 1011 :144 (med kyrkogårdsmur)
fore 1420 (rekonstruktion) 478:22

- Se äv. Svenska kyrkan i Malmö
1800-t. 33:59, 98: [mor s.] 3, 115: [mors.] 3,
126: [mors.J 3, 158:22, 204:6, 205:24, 219:99,
243:133, 248: [mot s.J 5, 330:30, 339:28,
339:29, 339:30, 564:105, 591:56, 696:87,
1007:67, 1011:116
1900-t. 243:134, 831:62, 1008:14, 1008:15
altarkalk 186:62, 648:8, 696:93, 1953:omslag/fram
altartavla 755:59
altaruppsats 696:77
Catharinaklockan 696:86
dopfunt 379:99, 379:1 02
Dopkapellet 84:53, 84:55, 84:57
- Jfr Krämarekapeller
epitafier (över)
Bok/icke, Gorris 284:19, 1007:83, 1%2:omslag/fram
Dieterich, Christopher(Christojfer) 577:54,
577:55, 756:90
Faxe, Jörgen 1001 :106
Faxe, Margaretha 1001: 110
Fectil, Jacob 158:23, 755:63
Friis, Engelbre(k)t 284:18, 1007:70
Hegardt, Peter 577:52, 1001 :110
Jespersen, Bertil 85:60
Ledebur, Jost 231:158, 231:162, 231:164,
696:80, 1957 :omslag/fram
Patersen, David 158:25, 284: 17
Rogge, HansSvendsen 158:19, 755:66
Wi!lumsen, Cornelius 158:20
gravsten(ar), se gravsten(ar)
interiör 158:22, 262: [mor s.J 9, 696:76,
1007:67
Krämarekapellet, se Krämarekapeller
ljuskrona 4 1:25
norra kape!!utbygget 84:51
orgelläktaren 696:98
predikstolen 70:40, 231:160, 696:78, 755:55
sandur 696:89
Sankta Annas kapell 696:83
skrin (medeltida) 43:70
Storklockan 1011: 106
votivskeppet 696:97
Vårftukapellet 84:51
äldsta räkenskapsbok 755:40
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Sankt Petri kyrka (Rosrock) 362:40
Sankt Petri läroverk 1000: 168
Sankt Petrigården 1000: 148
Sankt Petrikyrkan , se Sankt Perri kyrka
Sankt Petrus, se Krämarekapellet skulpturer
Sankta Annas kapell, se Sankt Petri kyrka Sankta
Annas kapell
Sankta Barbara, se Bunkeflo kyrka (gamla) kalkmålningarna
Sankta Birgitrakapellet 999: 188
Sankta Catharina, se Krämarekapellet skulpturer
- Jfr heliga Katarina
Santa Rosa (barkskepp, fartyg) 241:84
Sauer, Carl Fredrik 264:47
Sauer, Godob Adam 264:43
Savoy (hotell), se hotell Hotell Savoy
scenbild(er)
ur Barberaren i Sevilla 998:54
ur Christlich Spil von Kinderzucht - 1574
(Ensisheim) 363:57
ur Dos Bewusstsein-1787 (Mannheim) 377:65,
998: 178
ur Die Räuber - 1811 ( Goethes Weimarteater)
429:56
ur en dram eller ett sångspel (I 780-t.) 998:32
ur Ett resande teatersällskap 1014: 145
ur Helmfel(d)t eller Den återfandne sonen
377:77, 998:158
ur Korsfararne 998:192
ur Kronofogdarna eller slåtter-ö/,et-1802 95: 73
ur operan Zemire och Azor 3 77: 7 5
ur Orleanskajungfrun 45 1:21
ur Orpheus i underverdenen - 1860 (Folketeatret, Köpenhamn) 599: 137
ur Redlighetens seger 377:72
ur Slåtterö/,eteller Kronfogdarne-1811 998:202
ur Vaisenhusbarn - 1859 (Folketeatret, Köpenhamn) 599: 136
Se äv.
Almroth, Greta
Arvedson, Ragnar
Björkquist, Magnhild
Carlsso n Elsa
Ekman, Gösta [d. ä.J
Ekman, John
Erikson, Maria Charlotta
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Hammaren, Torsten
Hjortsberg, Lars
Högquist, Jean
Iffland, August Wilhelm
Jahr, Adolf
Lagerwall, Sture
Lindberg, August
Linder, Viveca
Löwe, Ludwig
Mantiuz, Kristian
Phister, Joachim Ludvig
Poulsen, Olaf
Prindau, Frederik
Rosenkilde, C. N.
Ryge, Uohan Kristian]
Schmidt, C hristian
Sevelin, [Per Erik]
Sydow, Max von
S0nderskou-Schmidt, T hora
Winge, Oscar
Winterhjelm, Hedvig
Schaar, Yngve 249:7, 249:18, 292:5
schakrugn (Klagshamn) 537:99, 537:105, 537:107
Schartau, Henrik 217:72
Schartauhuset 485:7, 622:118, 890:97
Scheele, Carl W ilhelm 570:124 (staty)
Schlyter, Herman 990:3
Schlyter, Karl 480:7 1
Schmidt, Christian (scenbild) 510:36, 563:95
Schmitz, Elisabeth 93:56
Schougens bro
1884 282: [mot s.J 5
1901 514:63
fore 1907 830:24
Sedivy, Frans 428:4 1
sedlar (Malmö enskilda bank) 479:55
Sekunde, Fred 994: 19
Senderowitz, Charles 840: 162
Sersam, Rolf 683:150
Sessionsrummet (gamla länsfängelset) 1014:208
Seuerling, Carl Gottfrid (silhuett) 363:65
Sewan, Ferdinand 190: 102
Sevelin, Per Erik (scenbild) 377:67, 4 16:62
sextant 738: 145
sexronhundratalshus (rekonstruktion) 999:21 ff.
sextonhundratalskrus (fragmentariskt) 517:86
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Sharengrad, Carlo de 296:34
Sibbarpshusen (de äldsta) 253:67
sidenrygsräcke med applikationsbroderier 823:45
Siegbahnska huset 87: 132, 244:136 (rekonstruktion),
l 958:omslag/fram
sigill - Jfr borgarsigill, klädessigill, sigillsramp,
Sigi llvm der stad Ellenbogen
Se f.ö.
Bager, Haqvin 439:18, 1001 :70, 1011:67
bardskärsämbetet (Stockholm, 1500-t.) 207:5 5
borgerligt (1525) 878:71
Braun, Nicolaus von (1710) 859:42
buntmakareämbetet 1002: [mors.] 21
Caroli forsamling 577:73
Ellenbogen 410:205 - Jfr sigill Malmö stad,
Sigillvm
Falk, Peder 10 14:32
Franckesen, Gert 168:67
glasmästarelaget 755:57
guldsmedsämbetet 1002: [mor s.] 21
Hack, Nils till Hyby 1014:31
Hansen, Erik 426:25
Hansen, Frans 206:42
Heligandsklostret - 1528 620: 102
]eppesön Guldsmed, Nils 186:59
Knutsgillet (i Malmö)
medeltida 949:[2]
stora 12:83, 117:22
äldsta 755:10
Kock, Arendt (1534) 338:24
Kock, Jörgen 498:52
Koulas, David Samuel 185:45
Krutmeijer, ]ost Johansson 4 1:20
Lauritzen, Hans 206:41
Lauritzen, Niels 206:43
Lauritzön, Jens 251 :26
Magnus Eriksson 205:9
Malmö bagarelaglbagareämbete 675:66, 755:68,
1002: [mors.] 21
Malmö bardskärare (1544) 755:44
Malmö bryggare/ag (1608) 517:83, 755:63
Malmöstad 109:27, 109:28, 226:76, 755:16,
878:71-Jfr Ellenbogen sigill, Sigillvm der
stad Ellenbogen
14 17 109:26, 123:136 f., 822:7, 870:91,
2004:omslag/fram

med gripvapnet 7 5 5: 23
äldsta bevarade 176:9, 577:50, 672:47,
696:74, 755:13, 758:146, 199l:omslag/
bak- 2007:omslag/bak
Meineke,johan 207:59
Nielsen, Thomas jyde 151: 78
Oxie härad (J 750) 393: 135
Panther, Jens Lauridsen 1014:32
Pedersen, Axel (1401) 888:59, 888:60
Sankt Knutsgillet, se Knursgiller (i Malmö)
skräddareämbetet 1002: [mors.] 21
slaktareämbetet 1002: [mors.] 21
smedsämbetet 1002: [mors.] 21
Stobaeus,jöns 179:86, 347:21
tunnbindareämbetet 64:82
U./fesen, Jens Neb 1014:27
vävarelaget/vävareämbetet 755:51 , 1002: [mor
s. 21]
sigillsramp 763: 15
Sigillvm der stad Ellen bogen (14 17) 755: 18
- Jfr Ellenbogen sigill
silkefrans (textil) 83 1: 103
Sill i blåstång 1992:omslag/fram
Sillaråger (1904) 832: 152
sillnät (Limhamn) 241:89, 241:90
silobyggnad (Skånska lantmännens) 636:84
Silwer, Anders 264:44
silverkalk (Sankt Perri kyrka) - 1537 755:43
silvermynt 755 :23, 755:32, 872: 122
silverskatt (kv. D ruvan) 427:36
silversked (1500-r.) 878:85
silverspännen (1400-r.) 755:26
sinkar [musikinstrument] 83:28
Sjinssen, Tröl [pseudonym for Magnus Ernhold
Andersson] 1014:98 (silhuett)
Sjollen (bogserbåt, fartyg) 877 :32
Sjukhus, se Allmänna sjukhuset, Malmö allmänna
sjukhus
Sjöberg, A., se A. Sjöberg
Sjöberg, A. P., se A. P. Sjöberg
Sjöbergska huset 307:38, 633:50, 633:56 (interiör),
786: 172 - Se äv. "Nya huset"
Sjögreen, Märta 860:89
Sjögren, Albert 748:104
Sjölin, Hilda 1000:101 , 1000:102
Sjölunda 131 :102
195
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Sjömansgården 435:17 1
Sjöström, Victor 1014: 161
Sjötorp 442:82
skafthålsyxa 539: 11 4
skamstock I 011 :27 1
Skandinaviska banken 307:42
Skandinaviska industri- och slöjdutställ ningen
(1881 ), se Industri- och slöjdutställningen
188 1
Skans, Bengt 994:59
skedklämma (Thomeesamlingen) 597 : 124
skelettgrav(ar) 256: 127
Skeppsbron 275:74, 830:12, 830:1 3
skeppsbryggan (1658) 877:23
skeppsvrak 883: 155
skiltar 3 15:1 6, 3 15:18
skjutsinrättningen (Djäknegatan) 93:31, 1011 :176
skj utsstallbyggnaden 197 :49
Skogholmsmöllan 245:1 40, 245 :14 1, 265:68
skogsutflykt (med häst och vagn, 191 9) 530:64
skolhemman (Östra Kattarp) 277: 12 1
skolor - Se
Anna och Eva Bunths skola fö r flickor
Borgarskolan
Bunkeflo skolor
D rottning Josefinas slöjdskola
Fosie västra skola
Fosie östra skola
Fårabäcks skola
G ullviksskolan
Hohögs skola
Husieskolan
Johannesskolan
Josefi nas slöjdskola
Karl-Johansskolan
Kirsebergs folkskola
Kirsebergsskolan
Kulladalsskolan
Latinskolan
Lilla skolan
Linneskolan
Lockarps skola
Malmö Borgarskola
Malmö högre allmänna läroverk fö r gossar
Malmö högre läroverk för Aickor
Malmö latinskola
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Malmö realskola
Malmö tandläkarskola
N avigationsskolan
Pildammsskolan
Småbarnsskolan
Sorgenfriskolan
Stattena skola
Stenkulas skola
Tegnerskolan
Tekla Åbergs högre läroverk för fli ckor
Tullstorps gamla skola
Tullstorps nya skola
Ö stra Skrävlinge gamla folkskola
Ö stra Skrävlinge gamla småskola
Östra Skrävlinge nya skola
Ö stra småbarnsskolan
skolungdom(ar)
gruffande gräl 793: 105
mode (1934) 793: 142
skomakareNilsJönsson (firma) 46 1:52,46 1:53
skomakarlärling 623: 124
skrivarverkstad (Kirseberg) 575:42
skråtiden
gesäller 101 4:11 2
sigill, se sigill
skräddareämbeter (medeltida sigill) 1002: [mor
s.] 2 1
Skånelagen
sidan I (ur utgåva från 1505) 828: 139
Skånemässan (broschyr) - 1944 788:210
Skånepalatset 461 :33
Skån es Calender 130:40
skånsk gård 810:43
skånsk kistekammare 737:115 - Jfr kistekammare
Skånska Banken (nybyggnad) 332:88
Skånska Cement AB [bildat 1871, namnändrat
till AB Cemenra (1969) och Industri AB
Euroc (1973)] 461:90, 68 1:122, 68 1:126
(reklamblad)
Skånska Cementgjuterier [bildar 1887, namnändrat
till Skanska (1984)] 681 :131, 767:103
Skånska Dagbladets gård 44:79, 548:1 8, 746 :65
Skånska konstnärsklubben
klubbmedlemmar 994:omslag/bak
krokiteckningskväll 994:omslag/fram
skåp (sengotik) 837:50
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skämtbild (ur Granskaren) 150:70
skämtkort (från ca 1900) 430:104
skämtteckning 739: 166, 739: 173
Skäralid 101:53, 101:57 (jättestugor)
skärslipare
skylt (Östra Långgatan Il) 8 16: 154
skördearbete (ca 1900) 477: 19
Sladderrorget l 000:85
slagsvärd (tingsrättens) 4 10:204
slaktareämbetet (sigill) 1002: [mot s.] 21
Slakthuset 529:58, 989:2
slakrredskap (Thomeesamlingen) 597: 122
Slangerup-Malmberg, Birgit 632:47
slejfsko (1200-11300-t.) 758: 133
Slotts- och Murändsmöllorna 142:84
Slomgatan l 000: 122
Slommöllan 142:85, 142:93, 142:95, 142:96,
786: 176, 1948:ornslag/fram
Slottsparken 120: l 06
sluten bebyggelse (1926) 839: 15 1
Slu ter, Joachim (gravvård, Rosrock) 362:43
Smedberg, John 278:1 3 1
smedjan (Thomeesamlingen) 597:123
smedsämbetet (sigill) 1002: [mot s.] 21
Smith, Josef 242:97
Smith, Salomon 840: 163
Smitt, Isac Fredrik ("Gubben") 563:92
smittkoppsvaccination (1 86 1) 1011:386
smycke av guld (1600-t.) 426:24
Småbarnsskolan 93:3 1, l 011 :176
smörmärkning - 1909 och 1991 741: 191
Snapperupsgatan l 000:85
snickare
"behyvling" [ritual} 623: 126
snickarverkstad (1500-talets slut) 837:62
sockerskrin av silver (1740) 140:59
Sofiedal (Glostorp) 365:123, 685:187
Sofielund (gård) 7 1:77, 150:23, 240:68, 580: 109
Sofielundsgården 200: 109
soldat ur Östgöta regemente (ca 1675) 704: 166
Soldatliv (1848) l 011 :384
Solhem och Nybygget (villor) 11 2:7 1
Solrosen (stary) 120:93
Solsrrålehus 830:26
Solter, Cecilia Margareta 4 1:37
solur 2 16:44

Sommaren i Vemmenhög 108:21
Sommelius, Sven G. 784: 136
Sonesson, Nils 748: 104
Sonnekulle, se Sånekulla
Sonnenstein Wendt, Carl]ohan 871:103 (bostad)
Sonnenstein Wendts katalog (uppslag) 871: 113
sophämtning 774:1 98
Sorgenfriskolan 1000:2 13
bibliotek l 000:211
sorgetåg (Arnalthea-attentatet) 480:73
sovrum (fö r högre stånd, 1700-t.) 823:43
spanska fiolen(= kvinnogiga) 1011 :275
Sparbanken Bikupan 307:41
speceriaffär (Lugnet) 8 16: 166
Spegelsalen (H ippodromen) 786: 188
Spegelsalen (Versailles) 12 1: 133
spelpenning (medalj) 11 7: 12
Spetsagården 285:49
Spetälskehuset l 008:2
Spinneriet (bomullsfabrik i kv. Spinneriet) 112:83
Spinneriet (kvarter) 2 10: 115
spottkopp (Stadsbiblioteket) 882: 146
spritförädlingsfabrik (Norra Vallgatan) 768: 114
spruthuset (Christiansfeld, 1778) 836:32
spårvagn(ar) 389:67 (före 1907)
linje4 774:196, 9 16:(2]
linje 6 671:33
spårvagnsnätets elektrifiering (1906) 582: 124
spänn buckla i brons (grophus) 773: 187
spänne av silver (1400-t.) 426: 17, 426:23
spöke 699: 120
S/S Ilmar (farryg) 887 :46
S/S Konung GustafV (farryg, tågfärja) 857:25,
857:26, 877:33
S/S Norge (farryg) 999:94
S/S Veronica (farryg) - 1918 887:43
S/S Öresund (ångare, fa rryg) 857:20, 857:21,
2003:ornslag/frarn
St. Dunstan's Church, Fleet Street (1842) 997:98
St. Paul's Cathedral (1818) 997:47
stadens stenar (straffredskap) 578:76, 878:89,
101 1:277
Stadsarkivet 12:47, 278: 135, 278: 137, 278:139,
278: 140, 300:104, 300:109, 300:111, 307:40,
307:41, 633:52, 999:12, 999:14, 1008: 13
Sradsbiblioreket 860:89, 882: 140, 882: 144, 882: 145,
882:146, 1000:152, 1000:157, 1000: 159
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stadsbild (medeltida) 838: 106 f.
Stadshuset (Amiralsgatan) 205:30
Stadshypoteksföreningen 307:43
stadsmiljöer 588:7
Stadsteatern, se Malmö stadsteater
Sradt Hamburg (värdshus, teaterbyggnad, nöjesställe,
(restaurang)trädgård) 197:38, 430:99, 1011:40,
1974: (2], 1974:omslag/fram
trädgård 430: 100
Stadt Hamburgsträdgården 100:27
Stad von Holstein, Georg Bogislaus 1011:225
Stare, Jacob 825: 115
statarhus (Rosengård) 364:97
stationshuset (Genarp) 677:93
Stationsvägen (Lockarp) 636:93
Stattena skola 265:69
Stella Polaris (lyxkryssningsfartyg) 788:208,
806: 109, 806: 111, 806: 112, 806: 116, 806: 118,
806:1 19, 806:121, 806:124, 806:1 25, 847:49,
1997:omslag/fram
Stenberg, Anna 898:58, 898:67, 974:[5], 1000:219
Stenberg, Ludvig 738 :119
Stenbock, Gustav Otto 195:[mo s. 5]
Stenbock, Magnus 65:97, 756:1 01
Stenbockens bryggeri (interiör) 1977:omslagfram
Stenbockens ölpaviljong (NISU 1896) 996: 107
"Stenbockstavlan" 649: 17
Stenborg, Carl 377:83
stengods
JYnd 822:1 4
krus 403: 102
statyett 763:189, 822: 15, 958:[6]
stenhuggare (Klagshamn) 81 7:187
stenhuggarlag (Klagshamn) 8 17:185
Stenkula, Maria 835:20, 1000:123
Stenkulas skola 1000: 126- Se äv. Malmö högre
läroverk för fl ickor
stenlejon, se Gleerupska skulpturerna
stensatt källare (1300-t.) 773:189
Stenström, Nils Petter (snickare)
mästerstycke 252:47
skåp 252:49
stenåldersgrav 539: 111
stenåldersredskap 858:32, 858:33, 858:35
Sticht, Ptolomaeus von 352:62 (vapenbild)
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stilleben 994:78
"Stirrande tjuren", se Andersson, John Albin Anders
Stjärnvalvet (sakristian, Krämarekapellet) 478:24
Stobaeus, Jöns (sigill) 179:86, 347:21
Stobaeus, Kilian [Jönsson] d. y. 198:56, 218:83,
347:13
Srobaeus, Kilian d. ä. 185:39
Stobee, Lorens Christoffer 347:13
Srockholm (flygplan) 995 :omslag/fram
Stolpahuset (före rivn ingen) 225:3 1
"Stompastage" (Thomeesamlingen) 597:122
Stora Biograf-Teatern (program) 886:24
Stora börssalen (Stockholm) 130: 78
Stora dammen (Kungsparken) 996: 157
Srora dockan (hamnen) 877:39
Srora Kirsebergsbacken (utsikt)
ca 1850 575:5
ca1860 575:10
Stora Kvarngatan (nr 51) 7 16:49
Stora Nygatan 533:77, 1000:62, 1000:66
Stora Nygatan/Altonagatan 676:77
Södergatan 32/Stora Nygatan39, Se Södergatan 32
Srora Riseberga (gård) 220: 119
"Srora rorg" (ca 1870) 309:82-Se äv. Stortorget
Store Smörstack (Kägli nge) 378:97
Storklockan (Sankt Perri kyrka) 10 11: 106
Stortorget (Lund, 1860-t.) 676:7 1
Stortorget (Malmö) 95:83, 307:34, 307:45,
738: 126 - Se äv. Srora rorg
1500-talets slut 878:46
1600-t. 649:15
1700-t. 309: 73, 649:24, 980:3
1800-t. 191: [mot s.J 123
1804 649:26, 692:7, 1011:34
1826 204:6, 623:128, 649:29
1840-t. 93:23, 309:74
1857 205:24. 400:59, 1011:35
1860-t. 69:6, 79:87, 120:96, 121:113, 171:137,
171:139, 376:59, 649:14, 649:37, 716:39,
871:104, 999:34, 1000:19, 1010: [2], 1011:94,
1011:214, 1990: omslag/bak (utsikt)
1870-t. 171:128,205:28,460:24, 1010: [s. l fE]
1880-t. 171:135, 171:144, 460:24, 497:35,
1000:28
1890-t. 1000:15, 1973:[2]
1900-t. 307:35, 679:98, 772:183, 900:114,
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938: [2], 999:omslag/fram
2000 ca 1000:22, 1000:34
Srorrorger/Södergaran (1907) 830: 17
Srorrorgsbrunnen 111 :58, 1011 :98
Srorrorgscisrernen 1011: 101
srraffangar (ca 1860) 1011 :258
Srralsund (hamnen) 1985:91
Strandbryggan (1 658) 756:79
Srrandgaran (tidigare Frans Suellsgaran)
87: [mor s.J 119
Srrandgaran (Ystad) 108: 17
Strandgården (tidigare Hilmasro) 13 1:116
Strandpaviljongen 830:7, 830:8
Strandporren (Malmö) 1007:1 56
vapenstenen 1007:1 57
Strandporren (Tallin) 799:48
Srrix, se Ryberg, Emil Ingemar 793:119
"Strykjärnet" 529:60
Srrömberg, Nils Georg 851:99, 851:106, 851: 109,
85 1:110, 851 :111 (gravplats)
srubbamölla
1500-t. 8 10:34
1670-t. 1004:19
srudenrmöre (1 862) 407:1 75
Christianias bestyrelse 407: 168
Köpenhamns bestyrelse 407: 166
Lunds bestyrelse 407: 168
Uppsalas bestyrelse 407: 166
Srugehög 378:94
Sruure, Peder (gravsten) 2 16:49
srylus, skrivsrifr för vaxtavla 763:23
Sråhle, Ernesrine 11 2:111
Sråhle, Ludvig 112: 111
Sråhle, Petter 11 2:11 5, 468:8
Sråhle, Sigrid 112: 11 2
Srålgaran/Rörgaran 8 16: 166
Stånga kyrka
sydportal 849:83
srångridning
1600-t. 655:87
i Landskrona 655:88
i Malmö 655:85
stämplar på rak regel 177: 79
Srörrehög(en) 266:92, 630:23
Suell, Anna Catharina (Caisa) 104: 103, 1001:236,
1011 :401

Suell, Anna-Cajsa, se Suell Anna Catharina (Caisa)
Suell, Frans d.y. (1 744-181 7] 60:1 3, 69:3 1,
180:109, 320:92, 497:26, 1001:224, 1001:235,
1011 :67, 1011:395 - Se äv. Lugnet (Frans
Suells lanrsrälle)
gravsten 1001 :232
gård 1011:304, 1011 :330
somstaty 947: (2], 1001 :229
Suell, Frans d.ä. (1 689-1748] 1011 :394
Suell, Fredrik Israel 1001 :240
Suellshamnen 189:80, 275:47, 331 :82, 579:87,
830:14, 1011 :77
Suellska gården, se Suell, Frans d.y. gård
Sundsredr, Hugo 995:33
svarrgodskanna (1 200-r.) 758:133
svarthuvudenas gilleshus (Reva!) 800:6 1
Svarrhuvudgillers hus (Riga) 800:58
Swarrling, Ulla 860:76
Svea (hotell), se hotell
Swedmark, Edward 589:24, 589:25
Swedmark, Lilian 11 2: 11 2
Sven Anders högar (; Ösrre högar) 442:90
Svendsen, Robert 995:2 1
Svenska kyrkan i Malmö [; San kr Perri kyrka]
115: [mor s.J 3
Svenska murareförbunder (gru ppfoto) 792:84
Svenska slöjdföreningen
utställning (1944) 823:72 f. (lägenhet)
Svensson, Alfred 995 :65
Svensson, Anders 595:1 00
Svensson, S. Artur 638: 13 1
Svensson, Sven ("G iken") 793:1 14
Svensrorp 442:84
Sveriges första biografrearer (NISU 1896) 996: 186
Sveriges kungahus (1848) 1011 :380
sväl rrul lar
svälttullsivrande riksdagsman 813:90
Svärd, Anders 89:27, 589:23, 915:[5]
Sydow, Max von (scenbild) 101 4:1 68
Sydsvenska Dagbladet 307:40, 307:41, 46 1:40
Sydsvenska Petroleums AB 830: 11
Sylvan, Anna 92:15
Sylvan, Chrisropher 92: 14
"Syster Bertas" (; Sallerup 4) 595:104
Sånekulla (Sonnekulle) 112: 110, 112:115
säckpipsmunsrycke 763:23
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Södergatan 942: [2] (nr 17)
1600-t. 361:27, 1969:omslag/fram
1870-t. 152: 138
ca 1880-1900 100:25 (trädgård), 171 :144,
389:76, 389: 77
1907, se Stortorget/Södergatan
Södergaran 32/Srora Nygatan 39 (ca 1915) 830:20
Söderport (kvarter) 999:77
Söderport (stadsport)- 1600-t. 1007:154
Söderström, Anna 898:58
Söderrull (före saneringsraseriet) 588:5
Södervärns station (1906) 389:68
Södra fiskehamnen (Limhamn) 241 :76
Södra Förstadsgatan 590:44, 635:62, 635:66,
635:67, 886:32, 1000:1 90
1900-1915 ca 389:68, 389:70, 886:5, 886:8,
886:16
numrering 886:34
Södra Förstadsgatan/Rådmansgatan 582: 125
Södra kvarn (Västra Klagstorp) 685:193 - Jfr
Höga mölla
Södra Långgatan (1902) 816:176
Södra promenaden (1880-r.) 1000:58
Södra Sallerups klockaregård 277: 117, 285:43,
375:42, 375:55, 375:57, 528:50, 528:51, 528:52,
528:53, 595:105
Södra Sallerups kyrka 277:111 , 285:37, 595: 106,
595:107, 685:184, 722:126
uttömningsstenen 228: 113
Södra Sallerups prästgård 277:1 16, 571 :1 33,
595:106
Södra saluhallen 1000:225
Södra Stålgatan/Brogatan 816: 167
"Södrens skald", se Persson, Christoffer
Söndagsskolan 10 11 : 179
S0nderskou-Schmidt, Thora (scenbild) 510:36
tablåartad effektstil (teater) 998: 178
tackkort 994: 133
teateraffischer - J fr äv. affischer
1805 377:81 (äldst bevarade)
1810 4 16:55, 429:46
1835 451:19
1836 45 1:45
1839 45 1:37
1845 51 0:25
200

1848 510:21
1849 510:32
1859 563:97
1860 599:146
1861 599: 147
1864 599: 151
1867 603:12
1868 603:15, 603:17
1877 999:11 6
1878 1014: 144
1894 747:87
1932 747:94
teaterscen (1 780-t.) 998:32
Tegnerskolan 613:47
Tekla Åbergs högre läroverk for flicko r (Malmö
lyceumforflickor) 835:7, 1000:185, 1000:187
tioårsjubileum for studentskor 1000: 186
Tengvallska huset 307:38
tenngjurarekonst (alster) 19:33 ff.
tenngjutareverkstad 19:3 1
tenn kanna (marinarkeologiskt fynd) 870:92
Terningholm (lanrställe, gård) 104: 112
terrin av silver (1722) 140:55
Tesch, John 588:2
Teschs passage 814: 128
Teschska palatset(= Apoteket Lejonet) 588:2
tänkespråk (matsalstaket) 686: 197
"Texas", se Andersson, Axel
textil (vävd i treskafrs kypert) 838: 118
textilarbeterskor (utsatta för lw1gruberkulos) 725:164
textilier kyrkliga 831 :85-113- Se äv. liturgiska
textilier
textilutställning 1996 823:82
thend !ange Adelgade, se den (thend) Iange Adelgade
Thome, Gösta (gravplats) 672:56
Thomeesam lingen (äldre verktyg och redskap)
597: 120 ff.
T homson, Anton Thomas 151:95
T homson, Carl Gustaf 15 1:93
T homson, Jacob 151: [mot s.] 84
fastighet 15 1:8 5
Thomson, Johan Joachim 151 :87
T homson, Niclas Hansson 151:90,351:48, 1011:203
Thomson, Rudolf (familjegrupp) 15 1:92
Thomson, Th. A. 236:9
Thomson, Thomas Manuel 151:89
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Thomsonska stam trädet 151 :75
Thorvaldsenmotiv
Dagen 804:95, 804:99
julglädje i himlen 804:98
Natten 804:95, 804:99
T hott, Bella 830:47
Thott, Erik 830:47
Thott, Greta 590:42
Thott, Ingeborg 830:47
T hott, Otto (friherre) 830:47
Thott, Otto (greve) 384:6
T hott, Tage [död 1824] 320:91, 580:108, 1011:501
T hott, Tage [död 1921] 830:47
Thottska huset 307:38, 755:48, 999:73, 1008:18
dörrhammare 1007: 105
portträ 1007:105
rekonstruktion 244:136, 1958:omslag/fram
restaurering 770: 148
Thulin, Enoch 995:4 1
T hulin, Johannes 523: 15, 67 1:1 4
T hulinska krogen 88 l: 126
T hyren, Johan C. W. 480:59
Thörn, Thure 994:65
tidningskiosk (NISU 1896) 996:66
tillflngatagandet i Getsemane, se BunkeAo kyrka
(gamla)
tillverkarmärken (medeltida) på regel, takpannor
822:20
Tillysborg (värdshus, krog) 254:77, 598: 128,
705: 186
T ingsplatsen 1960:omslag/fram
Toarp
mölla 342:74
vägskylt 726: 179
"Tocken", se Engstrand, John Frans Isidor
torg, se Gustav Adolfs torg, huvudtorget, Lilla Torg,
medeltida torget, Stortorget
Tornerhielm, Charlotte 830:33
Tomgatan 576:45
Tomhög 630:23
Torsslow, O lof Ulrik 45 1:33
Torups borggård 8 l 2: 78
Torups slott 872: 126
trappgavelhus 648:7
treenighetssymbolen 208:omslag/fram
trekungamötet (19 l 4) 94 1: (2-4]

Trendelenburg, Caspar (Casper) 24:68, 10 l l :348
trettonhundratalskällare 891: 11 1
Triangeln 389:7 1, 622: 110, 622: 111, 622: 11 5,
886:7
Trobäck, Gottfrid 460:29
Troil, Samuel von 1011:310
Trollabo (egendom) 848:5 1
Trollängen (gård) 685: 173
träbrunn (medeltidskällare) 255: 11 5
trädgårdsstad (Västra Sorgenfri) 839: 152
trähästen (straffredskap) 17 1: 134, 578:78, 649:31,
1004:11, 1007:12, 1011:273
träkällare 872: 12 1
trärör från vattenledning 827: 127
Tullhuset 189:80, 43 1: 114, 431 : 117, 43 1: 11 9,
830:14, 1011 :77
börssalen 4 3 1: 126
Tullstorps behandlingshem 653:63
Tullstorps gamla skola 653:55
Tullsrorps nya skola 653:58, 653:63
rulluniformer (1833) 992:48
tunnbindareämbetet
sigill 64:82
skråkista 64:89
tunnel (mellan yttre och inre vallgraven, 1600-t.)
751:158
Tunneln (hotell), se hotell
tur-och returbiljett (Malmö C-Bara, 1943) 523:18
Turen, Gretha 994:95
Tusculanum 589:26, 917:(3], 977: (6], 1014:96
Tvekamp afElbogen (kogg, fartyg) 870:99
tvistsömstäcke (Oxie härad) - 1684 823:29
tvål (1882) 190: 12 1 - Jfr Zadig, Meyer tvål- och
parfjmfabrik
TwättAottan Försöket (tvättinrättning) 78:66
tvättmedel, se Zadig, Meyer tvättpulver
Tygelsjö
Prästavattningen {en damm} 442:89
Tygelsjö boställe 442:80 - Jfr Tygelsjö nr 17
Tygelsjö by
Gatan 442:87
Tygelsjö kyrka
gamla 388:55, 442:77
nya 442:89, 685: 191
Tygelsjö nr 17 [=Tygelsjö boställe] 442:80
201
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Tygelsjö prästgård
gamla 442:83
nya 442:89
Tyska evangeliska kyrkan (invigd 1931) 589:29
Tyska kyrkan
om Carolikyrkan (gamla) 999:60, 1007:108 f
om Tjska evangeliska kyrkan (invigd 1931)
589:29
tåg (Hohögs station, 1948) 671:43
tänkespråk/ deviser o.d.
i taket i Teschska palatset 686: 196
i Bagers skalderum 723:135
Tärningholm, se Terningholm
Törnschiärska (Törnschärska, Törnskiärska) gården
441:62, 764:46, 764:47, 919:[2], 988: 1
Uffesen, Jens Neb 1014:27 (sigill)
Ulfeldt, Corfirz 196:13
Ulfe!t, Leonora Christina 196:26
Ulricedahl (gård) 159:32, 276:96
Ulricedahlsgården 67 1:4, 914:[5]
Ulvenstam,Jack 816:158
underofficerurÖstgötaregemente(ca 1675) 704:166
Unge, Peter 198:80
universitetet (Rosrock) 362:45
urnesspänne 1995:omslag/fram
utsikt från Sankt Petri kyrka (1800-t.) 129:11,
7 16:39 - Jfr flygb ild(er), Vattentornet
urställningavglasoch porslin (NISU 1896) 996:126
ursrällningshall (1800-talet slut) 830:49
utställningspaviljong
Industri-ochslöjdutställningen (1881) 830:50
IVJnstforeningen for södra Sverige (1896) 996: 199
Vagnmakarehuset (Hohög) 671 :2 1
Vagnmuseet 633:54-JfrSaluhallen Drottningtorget
Valdemar Atterdag 755: 15
Wallin,J. 0 . (egenhändigt brev, 1838) 706:192 ff.
Wallin, Viola 860:89
vandrarscen (tysk, 1700-t.) 363:59
Vannagården 276:97
vapen
Niels Gagge 639: 139
släkten Gagge 639:140
vapenbild(er)
Cassius, Christian 352:64
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Croneborg, BenjaminMagnusMånsson 352:57
Ehrenbusch (Buschovius), Joachim 352:66
Friedenreich, Melkior 352:72
Lagercreutz, Jakob (Lang) 352:73
Langenhielm, Johan 352:70
Liliencron, Andreas Pauli von 352:60
Sticht, Ptolomaeus von 352:62
vapensköld(ar)
Jensen, Mogens 497: 16
Pedersdatter, Anne 497: 16
vardagsrum (1925) 823:68 f.
Vargen (kvarter) 771 :170
Warholm, Gottfrid 681: 129
Varvsbassängen 68 1: 128
Varvskanalen 877 :31
Wassberg, C. 0 . 150:45
Warerloo Bridge (1845) 997:116
vattenkonst [anläggning varigenom vatten drivs i
fria strålar upp i lufren i prydnadssyfte]
på Stortorget 205 :24, 1007: 163
utford av Nicholas Grå (1726) 1007:164
vattenkvarnen (Stora Riseberga gård) 220: 12 1
vattenmärken 399:3 1ff.,413:14 ff. , 1972:omslag/fram, 1973:omslag/fram
Vattentornet
Kirseberg 575:8
Pi/dammarna 823:82, 1000:240, 101 4:248
- Se äv Pildammstornet
Vattenverksvägen 575:22, 785: 161
Weber, Carl Maria von 229: 125
Vecchi, Guido 840: 162
Wedel, Carl von 830:47
Weibull, Elisabeth 93:56
Weibull, Martin 390:90
Weijer, Peder (gravsten) 216:54, 374:39
Wellington Arch (Hyde Park) 997:omslag/
fram, 997:86
velocipedartister (Hippodromen) 464:2
velocipedfabriken Hurnber 461:73,461:74, 461:75,
461:76
Wenrz, Hilmer 748:1 04
Werligh, Adelina 510:24
Werner, H anna 1000:233
Veronica (fartyg), se S/S Veronica (fartyg)
Veronicas svetteduk, se Bunkeflo kyrka (gamla),
Krämarekapellet målningar
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Werup, Jacques 683: 150
Wesche, Chrisrian 169:75
instrumentfodral 169:76
Wesenska huser 935: [4)
Wessberg, Hjalmar 999: 100
Wesrenius, Johan Berndr 119:52
Wesrminsrer Abbey (1842) 997:69
Wesrrup, Folke 748:104
Wicksrröm, William 209:108
Widerberg, Andreas 363:73
Wiedberg, Andreas 51 :60, 104:88, 180: 105
Wiens, Sederholms & C:o 461 :44, 461:45,461:46
Wieselgren, Perer 150:12
Wllirrand,Naima 1000:169, 1000:170, 1000:174,
1000:176
vigsel (Caroli kyrka, 1865) 1011: 118
Wigsrröm, Eva 1000:109
Wihlborg,Alfred 748:104
Wijk, Hilda 130:68
Vikroria (drorming av England) 997:56
Vikroria Tearern 747:85 - Jfr Bryggis
Wilhelm Il (kejsare) 812:85, 830:47
Vilhelmsbergs gård 405:125
Vi lla Breidablick 256: 126
Villa Framnäs, se Framnäs
Villa H edebo 149:6
Villa Hohög 67 1: 12
Villa Höja 575:39
Villa Knapegården (inreriörer) 21:49, 21:50, 21:51
Villa Saaris 575:40
villabebyggelse
Kastanjegården 529:62
Oxie by 342:73
William Volckens (farryg) 546:9
Wi llumsen, Cornelius (epitafium) 158:20
Willö, Per-Erik 963:[3)
Windsor Casrle (1840) 997:53
Winge, Oscar (scenbild) l 000: 136, l 014:170
Vingrensro (nr49:1) 477:15
vinjerr rill annons (1913) 428:40
Vinrerbild 108:23
Winrerhjelm, Hedvig (scenbild) 10 14: 154
Vinrern i Vemmenhög 108:22
Vinrrie park (Aygforo) 900: 111
Vinrriegården 405: 129
W iren, Herra 1000:203, 1014:247

Virenrofragården 159:29, 276:98
Visby ham n (1598) 780:57
Visell, Hans 748:104
Wolke, Gusraf, se GusrafWolkes vin källare
Volkersen, Niels H endrik 510:22
Wollmar, JohanJakob 400:53, 1011:255
Woll rer, Magda 850:96, 1000:143
von Conowska stiftelsen, se Conowska stiftelsen von
Vor Frue Ki rke (Köpenhamn) 849:77, 849:84
Vormordsen, Frans (gravsten, Lund) 340:35
Wouwern, Wouwragården, se Wowern von, Wowragården
Wowern von (släktvapen) 595:114
Wowern, Constantin von 595: l 03
Wowern, Maria von 595:103
Wowragården 595: l 03, 596: 115, 596: 116, 736:87,
736:96
arrendatorbostaden 595: l 07
Wulff, Friedrich
gård 1007:61
Wåhlin, Carl Ludvig 738:1 35
Wåhlin, Christian 287:77
Wåhre, Helmer 994:12
Våren i Vemmenhög 108:20
Vårfrukapeller, se Sankt Petri kyrka Vårfrukapellet
välkomma (bägare, pokal) 3 15:14, 3 15:15
fa nbärare på muraregesällagets välkomma
1014: 113, 196S:omslag/fram
vällingklocka (Katrinerorp) 734:38
värja (Husie kyrka) 181: 123
Västergatan 307:24, 307:43, 497:31, 1014:51
gård 454 101 4:50
Västerport (stadsport)
1430 ca (rekonstruktion) 799:46 stadsport
1580-t. 799:40
Västervångkyrkan 608:33
Västra hamnkanalen 78:66
Västra Klagstorp
smedjan 477:14
stationshuset 477: 13
Västra Klagsrorps kyrka 388:63, 477: 10, 685: 192
Västra Långgatan 816: 179
Västra Skrävlinge kyrka 71:83, 685:157
Västra Skrävlingevägen
gatuparti 671:39, 671 :40, 671:41, 671:42
Västra stationen 999: 165
203

BrLDREGISTER

vävarelaget/vävareämbetet 755:51, 1002: [mot
s. 21]
vävbok (1890) 823:58
vävda tyger (bronsåldern) 838:84
vävnad (Oxie härad) 737:98, 737:105
- Jfr rölakansvävnad
vävrum (500-t.) 838:90 f.
Växjö gamla gymnasium 653:68
växtföljd (förslag till)- 1745 1014:86
ylletyg(er) 838:74, 838:100, 838:108
Young, Brigham 242:98
Ystadståget (Turbinen- Pildammsvägen) 636:80
yttersta domen, se Bunkeflo kyrka (gamla)
Zadig, Meyer
fabriksmärke 190:122
familjefoto 190: 111
kemisk-teknisk fabrik 999:62
tvål- och parfjmfabrik 190: 109, 190: 113
tvättpufver (med violdoft) 999:63

Zander, Ida I 00I:170
Zenith, se Margarinaktiebolaget Zenith
Zephota, Miss 1000:89
Zlobec, Carlo 999:65
Åberg, Alf 486:8
Åberg, Inga 416:58
Åberg, Tel<la 835:12, 1000:183
Åbergs sommarställe 104:98, 104:101
Åbergska huset 197:40
Åhman, Wilhelm 563:87, 603:6, 101 4:151
åkdyna (Oxie härad) 737:107, 737:108
Åkerberg, Herman 589:28
Åkerman, Carl 681 : 124
Åkerman, Malte - 1996 793: 129
ålderdomshem (Södra Sallerup) 653:55
Ålderdomshemmet i Malmö (uppfört 1928,
Celsiusgatan) 999: 194
interiör 999:195
utspisning 999: 199
ångare, se fartyg
äktenskap bekräfrad med eld 858:38
äldsta stadskyrkan (rekonstruktion) 758: 147
Älvsborgsbastionen 78:66
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Änke- och gubbhuset 716:56
ärjning med årder (1700-t.) 810:17
ärkeängeln Mikael, se Krämarekapellet skulpturer
Ärtholmsvägen - Per Albin Hanssons väg 529:62
ölservering (NISU 1896) 996:121
öppen bebyggelse (1927) 839: 152
Öresund
ca 1658 {tillfruset) 780:61
1716 179:85
Öresund (ångare), se S/S Öresund (ångare)
örnen (som apotekssymbol) 570:130
örnrelief (på bostadshus) 533:78
Österberg, Theodor (scenbild) 599: 138
Östergatan
1600-t. 361:33
1840-t. 31:16, 278:129, 577:69, 579:89,
579:90, 716:59
1900-t. 307:38, 307:40, 307:41, 307:42,
367:138, 746:65, 770:131, 770:155, 938:[4],
1014:24
nr2{dekoreradportaf) 786:1 74
nr 7 ( Thomas Jydes gård) 151 :96
Östergren, Jan 798:20
Österlars kyrka (Bornholm) 653:71
Österport (kvarter) 135:3
Österport (Visby) 799:47
Östervärn(s station) 209: 100, 523: 13
Östra Förstadsgatan 514:63, 945: [4]
Östra Förstadskanalen 830:24
Östra kyrkogården (ceremoniplatsen) 999:187
Östra Långgatan 792:72
Östra skolan
lärarbostad 748:101
Östra Skrävlinge
gamla folkskolan 287 :83
gamla småskolan 287:85
nya skolan, se Östra Skrävlinge skola
ÖstraSkrävlingeskola 287:93, 685:175, 1014:105
- Jfr Husieskolan
Östra småbarnsskolan 286:63
Östre högar 442:90 - Jfr Sven Anders högar

BILD REGISTER

B. Kart- och ritningsregister
Siffror med rak stil (1-1014) hänvisar till löpnummer (se Register - Genväg, s. 153 ff.
eller Kronologiskt register s. 17-80 i Elbogen 2008).
Siffror med fet stil (1933-2007) hänvisar till årsskriftens årgångsbeteckning
(som vanligen sammanfaller med tryckåret).
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Akademihuset (Lund) 435: 173
Alhambra 747:9 1
Alrona (kvarter) 999:79
Anna Margarethas stiftelse 739: 174
apotek
Fläkta Örn 197:41, 570:126, 692:13
Lejonet 814:118, 814:124, 814:125, 814: 132
Aspegrenska gården 101 1: 182
Bagerska gården 514:57
Bagerska släktgården 295: 17
Baltiska utställningen (1914) 428:42
Bara härad
karta visande "Kronobeten" 673:62
Barsebäcks slott 999:78
bebyggelse (kv. Fisken, 1692) 615:65
Beijerska fastigheten 419: 104, 419:107, 4 19:109,
419: 110
Bellevuegården 659: 112, 659: 113
bondgårdslänga (skånsk) 129:34
Brumleby (Köpenhamn) 839: 147
Bullrofta
flygbild (karta) 1924 995:93
flygbild (karta) 1926 995:11 7
karta 1644 {Malmös belägring) 995:1 0
kartal812 995:11
karta 1969 995:246 f.
Bullroftagården 659: 11 7, 659: 118, 659: 119,
659:120, 659:12 1, 659:122
Bunkeflo kommun (1966) 685:1 90
Bunkeflo kyrka (1895) 631 :2
Böckaregården (1857) 159:35, 528:40
Carlsro 11 2:93
Caroli kyrka (gamla), se Tyska kyrkan (gamla)
Caroli-området före rivningarna 770: 133
casinotomten (ca 1880) 886: 15
Citadellet (1669) 142:77 - Jfr Malmö fästn ing,
Malmöhus
Claus Morrensen (kvarter, 1200-t.) 758: 142
Conow von (kvarter) 763:14, 763:16, 763:25
Conowska stiftelsen von 739: 176
Corps de g(u)arde 649:23
Dahlgrenska stiftelsen
Damström, J.
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680: 110

hus (Östra Förstadsgatan) 514:62
Danmark (1590) 878:82
danska löpgravsystemet vid Malmös belägring
1677, se Malmös belägring (1677)
de höje kledeboder 161:59, 161:62, 161:63
dialektkarta
folkmålet i sydvästra Skåne 266:83
skånskt e-målsområde 266:85
Diedenska huset
gård 40 enligt 1682 års beskrivning 373:26,
511:38
Diskomen(byggnad) 197:42,278:128, 1007:115
Dringelbergska, se Dringenbergska
Dringenbergska gården 763:31
Dringenbergska kapellet 13: 105, 70:42

enfamiljshus (för Rostorps egnahemso mråde)
769: 124
England
produktionsområden (1840-t.) 997:1 33
enskifteskarta, se Hindby nr 5
Faxe, Cornelius
hus 197:47
Fiskaregatshuset 763:37
Fisken (kvarter) 614:49, 779:39
bebyggelse (1692) 6 15:65
halvkällare (medeltida) 6 18:80
klosterområde 615 :56
källare (interiör) 618:82
pestsmittadehus{l7 12) 615:67
plankverk 616:70
Flensburgska gården 129:20, 129:21
Fläkta Örn, se apotek
Folkets hus 792:46, 792:47
Fosie
1812 580:11 6
1865 265:53
Fosie by (storskiftet 1763) 580:116
Fosie industriområde 406: 136
Fredriksro 112:94, 514:60 f.
Fridhem 112:92
fäladsmarken, se Södra fäladsmarkens plantagedelning, Västra fäladsmarkens plantagedelning,
Östra fäladsmarken
fängelselängorna (Slottsholmen) 11 :42, 11 :43
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galg- och rackarebackarna 1011 :253
Gamla kyrkogården
karta med gravplatser 672:46
garnisonsindelningen (i Malmö 1692) 129:32,
999:1 6
gatlängor (i kv. Merkurius) 166:48
gatuprofil
Norra Vallg-Skomakaregatan 52: [mot s.] 65
Genarp-Ystad (19 16) 677:89
Gleerupska huset 166:47
Glosrorp 365: 106
Grönegatan (nr 61) 765:68, 765:69
Grönland (1539), se Island år 1539 (Island och
Grönland)
gård(ar) - Se äv. Grönegatan (nr 6 1), Katrine
Hattemagers gård
gård27 746:70, 746:71, 746:74, 746:79,
746:80
spiskonstruktion kök 746:76
gård {gammalt nr) 138 i kv. Magnus Smek
medeltida källare 186:64, 186:65, 186:66
gård 534 {vid Östergatan) 999:22
gård 553 {vid Engelbrektsgatan) 217:64
H allbergska huset 197:48
H amburg (1846) 733:21, 997:2 1
hamnen
i Limhamn, se Limhamns hamn
i Malmö, se Malmö hamn
handelsleder till sjöss (medeltida) 822:6
Hedbergska stiftelsen 739: 160
Hedmanska gården 452:5 1, 452:52, 452:54 f.,
452:56, 452:59, 452:60, 452:6 1, 452:64 f.,
452:66, 452:68, 452:70 f.
Heleneholm (f.d. lanrställe, sedan restaurang) 999:81
Hindby mosse 637:98
Hindby nr 5 (enskifreskarra) 265:70, 320:96
H olmen 5 14:59
Hospitalet (1673) 53:71
H usie (1 8 12), se Skåne (18 12)
Husie by 320:101, 402:8 1
Husie kyrka (gamla) 181:113, 181:117
tornet 18 1:116, 433:138, 433: 139, 433:141
Husie kyrka (nya) 18 1:1 12
Husie socken 1865 276:77
Hyllie kyrkogård (gamla) 39 1:113

Högvaktsbyggnad(en) 341:51 , 341 :53, 34 1:57,
341:61, 999:37, 1011 :33
Island
år 1539 {Island och Grönland) 34: [mot s.] 80
år 1600 34:75
Jordberga (Trelleborgs kommun) 435 :1 75
Jörgen Kocksgård 497:10, 497:12, 497:14, 497:23,
498:56 f., 499:72 f. , 499:75, 499:76, 499:78,
499:83, 499:87, 502: 123
Jörgen Kocks hus 332:97
Kalendehuset 526:29, 526:31
kringbebyggelse 526:27
karta (Skandinavien-Nordamerika) 999:84
Karrine Hattemagers gård 999:23
Katrinerorp 734:41, 734:46, 734:53, 734:74
Kirsebergsvången 575:37 (bostad)
1850 (fodelseorter for vuxna bosatta i Kirsebergsvången) 575:9
1860-t. 575:12, 575:14
1870 575:15
1880 575: 17
befolkning 575:20
1890 575:27
1900 575:4 1
Kjellströmska gården 18 12 1011:307
kledeboder, se de höje kledeboder
klosterområde (kv. Fisken) 615:56
klädesexporrcemer 1300- 1500 867:57
Kockum, Frans Henrik
egendomar (1860) 852:116
korsvirke
om de olika delarna i ramverket 736:90
Kristinehamns kyrka 435: 176
Kronobarn huset 227:83
Kronobete, se Bara härad
krukmakeri
gård 457, 458, 459 1014:46
verkstadstomter (J 500-t.) 101 4:44
verkstadstomter {J 600-t.) 1014:44
Krämarekapellet 478:29, 478:34
Kung Karls hög 157:7
Kungsparken (19 14) 120:89
Kvarnby by 320:98
207

BrLDREGISTER

Kvarnby prästgård 297:54
Kvarnby/Södra Sallerup/Tullstorpsområdet 7 17:65
kvarter - Se
Al tona
C lausMortensen
Conow von, se von Conow
Fisken
Magnus Smek
Rundelen
Sankt Gertrud
Sankt Knut
Skepparen
Söderport
Vargen
Västerport
kyrkor - Se
Bunkeflo kyrka
Caroli kyrka (gamla)
Husie kyrka (gamla)
Husie kyrka (nya)
Kristinehamns kyrka
Mariakyrkan (Liibeck)
Sankt Petri kyrka
Tyska kyrkan (gamla)
Käglinge by 580:11 7, 810:8, 810:10, 810:11 ,
810:12
bytomtsindelning (1 792) 8 10: 14
bytomtskarta (1 792) 8 10:32
enskifteskarta (1806) 810: 13
planritning av boningshuset gård nr 6 8 10:39
storskifteskarta (1702) 8 10:13
Landskrona
fästningsp lan (1680) 360: 19
landrullhus, se Ö sterport
Lantbruksmötet 1896
plankarta utställningsområdet 996:228
Lejonet, se apotek
Lembkeska gården 152:116, 152:132, 152:134
Lilla torg 889:87 (utdrag 1794)
Limhamn
gamla glasbruksområdet (1930-t.) 330:77
Limhamns hamn 887:39
hamnanläggning (Haqvin Bagersforslag) 60:16,
1011:69
Lindencronska huset 197:41
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Ljungbyhed
18 19 års storläger l Ol :[mot s.] 42
Lockarp 365:106
Lomma-Vikhög (18 12-1820) 992:57
Lugnet (mspr. lantställe, sedan bostadsområde/stadsdel)
695:60, 695:64, 695:65, 770: 137
skiss av hus (bostäder) ca 1890 695:66
liibske bodar 763 :35
långhus med sidsulekonstruktion 717:78
löpgravsystem, se danska löpgravsystemet vid
Malmös belägring
Magnus Smek (kvarter) 343:89
Malmö-Se äv. Quarterelle 1692, Södra fåladsmarkens
plantagedelning [kopia] , Västra faladsmarkens
plantagedelning, Östra fäladsmarken, Östra
plantagefältet - Jfr äv. Malmöbilder Daniel
M eismers M almöbild (i register A. Ämnes- och
personregister)
1200-t. 32:33, 758:1 50
1450 ca 822: 10
1500-t. 32:28, 1008:10 f.
uppdelning i fjärdingar (15 19) 274:26,
1014:14
äldsta kända p lanritning (15 80) 419: 114
(detalj), 755:52, 1007:43
Jfr Hogenbergs Malmöbild (1588), se Malmö
(srad, kommun) 1580-t. (i register A. Ämnesoch personregister)
1600-t. 129: [mots.] 32, 329:53, 493:23, 575:2
(del av), 577:5 1 (äldsta tryckta) , 704: 165,
704: 169, 755:64, 755:67, 755:85, 780:59,
877:22, 1011:45, 1975:omslaglbak (bilaga)
M ikkel (M ichel) Skovs spionkartor (165 8)
34 1:47, 755 :75, 1011 :30
1700-t. 414:39, 564:102, 7 15:27, 765:72 f.
(med 1692 års tomtnumrering), 783:11 4,
827:130 f. (kopia 1744), 859:54 f. (m ed
1692 års tomtnumrering), 889:70, 1975:om-

slag/bak (bilaga)
1800-t. 112:70 (detalj), 400:55, 575:6 (del av),
692:17, 695:58, 79 1:26 (utsnitt), 886:10,
996:35, 1011:253 (bl.a. visande galg- och
rackarebackarna), 1975:omslag/bak (bila-

ga), 1989:omslag/bak (fristående)
1900-t.

4 17:75, 4 17:77, 4 17:78, 41 7:79,
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417:80, 428: [mot s.J 42 (perspektivkarta),
441:61 (innerstaden),685:180, 785:167 (utsnin), 896: 19 (översiktskatta jämte angränsande socknar), 896:21 (gatureglering)
Malmö citadell, se C itadellet
Malmö fäs tning - Jfr C itadellet, Malmöhus,
Malmös fäsmingsverk, Mikkel (Michel) Skovs
spionkartor (se Malmö 1600-t.)
1690 1011:31
1720 444:104 f.
1804 10 11:37
befostningsforslag (1675) 360: 13
bestyckningspfan (1 7 19) 142:90
forstärkningsforslag (1671) 7 5 5: 81
utbyggnadsplan (1743 {ändrat från 1733))

208: [mot s.J 88
Malmö hamn - Jfr Västra ham nområdet
1775 60:15
1800 60:26
1811 877:24
1816 992:40
1830 60:26
1840 750:150
1851 60:38
1860 877:30
1862 1011:346
1890 877:26
1961 877:29
2 00412005 877:38
Malmö hospital (köksbyggnad) 514:54
Malmö härad 823:25
Malmö högre lärdomsskola [äldre namn på Mal mö
latinskola]
gymnastikbyggnad 197:50
Malmö högre läroverk for fl ickor 1000: 124
Mal mö rådhus, se Rådhuset
Malmö Teater 3 16:21, 3 16:27, 316:35, 316:41,
3 16:53, 998:16, 998:17, 998:18, 998:20,
999:111
salong 3 16:49, 316:57
Malmöhus 100 1:267, 1001:269, 1001:271,
1001 :274, 1001:286 - Jfr C itadellet, Malmö
fäsming
befostningssystem 7 51: 157
nordvästra (kanon) tornet 230: 140, 230: 142,
230: 154, 230:155, 1001:278

nordöstra tornet 1001 :277
som museum 1001:300-306
sydvästra tornet 1001:282
sydöstra tornet 1001 :280

Malmöhus län (1915)
karta visande bL.a. Östra Skrävlinge

Malmös belägring (1677)

671:20

3 18:71

danska löpgravsystemet vid M almös belägring
(1677) 2 10:117, 318:70, 959:(4]

Malmös fäsm ingsverk (1652) 2:24- Jfr Malmö
fäsming
Malmösvanenförsörjning(l580-1680-t.) 827:126
Mariakyrkan (LUbeck) 849:78
Mikkel (Michel) Skav, se Malmö Mikkel Skovs
spionkartor (1658)

Neb, Jens Uffesen, se Uffesen, Jens Neb
Niels Kuntzes hus 166:45, 972:(6]
NISU 1896, se Nordiska industri- och slöjdutställningen - 1896
Nordiska industri- och slöjdu[S(ällningen - 1896
lndustrihaLLen 996:61
karta över Malmö 996:35
karta över området 996:frampärmens insida
monter 996:22, 996:166
panoramabild/affisch över utställningen 996:ficka
på bakpärmen
Notini, Edwin
hus 643: 168, 643:170
Nya tyghuset 328:33, 328:39
nybebyggelse
1952 (jämte rivningar) 441:66, 441:67
nybyggnader
1810- 1820 197:33
1840-1850-t. 197 :36
O hlson jr & Co.
hus 197:47
Oxie
karta 365: I 06
778:12
737:99, 823:25

Oxie 1700-tals bytomt

Oxie härad

pestsmittade hus (1712) 615:67
Pildammsparken 839: 153
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planragefalr, plantagejordar, planragelyckor [lycka =
odlingsromr]
södra, se Södra fäladsmarkens plantagedelning
västra, se Västra fäladsmarkens plantagedelning
östra, se Östra fäladsmarken, Östra planragefälrer
Quarrerelle ( 1692) [order har sannolikt (skämtsamt)
bildats (av David Makelier) till quarter, äldre
stavning av kvarter 'kvarter', 'logi', och senare
leden i akvarell franska aquarelle '(målning
med) vattenfärg', och betyder ungefär: färgad
inkvarreringsplan]
fargad karta angivande Malmögarnisonens
inkvartering/placering i Malmö 1692 129:32,
999:16
rackarebackarna, se galg- och rackarebackarna
Residenset 564: 104
reskarta (Skandinavien-Nordamerika) 999:84
riksbanken, kejserliga (Berlin) 278:1 33
riksbanksbyggnad (1896) 278: 130, 278:1 32
rivningar (i Malmö)
1952 (jämte nybebyggelse) 44 1:66, 441:67
1955- 1980 890:100
Rosengård (egendom) 364:81, 364:86, 659: 108
Rosenhill 112:91
Rosenvingehuser/Rosenvingeska huset 166:23,
166:26, 166:30, 166:33, 166:34, 166:35,
166:42, 177 :66, 177 :67
Rundelen (kvarter nr 16) 226:52
"Rundningen" (Gustav Adolfs torg 1800-ralers
slut) 120:98
Rådhuset (Landskrona) 166:49
Rådhuset (Malmö) 121:114, 12 1:115, 121:116,
121:117, 121:118, 121:119, 121:120, 121:121,
121:124, 121:126, 121:127, 121:128, 121:130,
197:39, 197:54, 205:20, 229:128, 229:1 29,
514:65, 540:11 8, 766:88, 766:97, 1011:208
Rörsjömarken 417:69, 4 17:70, 4 17:7 1
utvidgningsforslag (området kring Pauli kyrka)
999:80
Sankt Gertrud (kvarter) 923:[4]
Sankt Jörgen och draken 1007:92
Sankt Jörgens kapell 740:181
Sankt Knut (kvarter)
210

källare

763:26

Sankt Perri kyrka 61:68 (detalj), 478:22, 696:75,
758: 148, 889:73, 1011:108
gravstensnummer (plankarta) 15 8: 17
kapellbeteckningar 84:49
klockornas inbördes placering 696:86
orgelverk (1785) 1011:109
tornöverbyggnad 86:105, 243:129, 243: 130
Sankt Perri kyrkogård 889:73
Sege vattenkvarn 8 11: 7 1
Skepparen (kvarter)
uppmätningöverutgrävningar 1931-1935 29:5
Skogsholm (borgplars i Fosie) 435:182
Skov, Mikkel (Michel), se Malmö Mikkel Skovs
spionkartor (1658)
Skåne 823:25
1684 [=Geographisk land-charta öfWer hertigdömet
Skåne ... forfordigad anno 1684 af Gerhard
Buhrman} 824:98
1812 630:2
sydvästra Skåne (arkeologiska undersökningar
2005) 883:150
skånsk bondgårdslänga 129:34
Skånska farvatten (sjökort) 179:9 1
Slorrsholmen, nordvästra (kanon) romer, se Malmöhus nordvästra (kanon)tornet
Slorrsmöllan 142:88
småhus (Djäknegaran, 1690) 129:35
Spånehusen (1769) 889:85
stadsdel väster om Slorrsgaran (rekonstruktion) 53:69
sradsplan för Malmö, se Malmö
Stenbocken (bastion) 142:81
srenhusbebyggelse (1500-r.) 166:11
Stettin 878:92
Stora rullh user 43 1: 107
Stortorget
bebyggelse (medeltida) 621: 107
Stortorgsbrunnen (1 726) 1011 :98
Srrandmuren (1520-r.) 799:34
Suellska huset 3 10:97, 3 10:100
Svartbrödratomren 1007: 149
Söderporr (kvarter) 999:77
Södra fä ladsmarkens plantagedelning [kopia]
692:14, 7 15:36, 1011:51
Södra fö rstadsgaran (nr 14) 635:70, 635:73,
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635:74, 635:75, 635:77
Södra och Östra rullarnas lägen (1759) 992:31
Södra Sallerup 736:86, 790:8
enskifteskarta (1806) 595:95
Södra Sallerups socken (1864) 285:34
Thottska huset 244: 137, 244:138, 380: 109,
380:111, 380:113, 380:115, 547:14, 561:79
Tjänarinnehemmet 739:161
Toarp 726: 174, 726: 175, 726: 176, 726: 177
trankokeriverk (Kalvön, 1793) 744:21
trettonhundratalshus
källare 891:119, 891:120
Tunnelkomplexet 763:39
Tyska kyrkan (gamla)
plan över gravarna 859:65

Östra kyrkogården 999:180, 999:185
kapell 999:186
port 999: 189
Östra plantagefältet (1781) 575:4
Östra skolan
lärarbostad 748: 101
Östra Skrävlinge (1915) 671:20
översiktsplan över Malmö (1934) 839:155

Uffesen, Jens Neb
Malmögodsetsfordelning 101 4:38, 1014:39
godsinnehavMalmö 1014:35, 1014:37
jordinnehav Skåne 101 4:35
östdanska besittningar 1014: 34
Vargen (kvarter) 771:173, 771:175, 771:176, 771:177
von Conowska stiftelsen, se Conowska stiftelsen von
Wowragården (Wouwragården) 596: 117 f, 736:92,
736:93, 736:94, 736:95, 736:96
Västergatan 2: 17
Västerport (kvarter)
lerbottendokumentation 822: 12
Västerport (stadsport, 1434) 799:41
Västertorn 799:4 1
Västra fäladsmarkens plantagedelning 715:32,
889:77, 889:78
Västra hamnområdet 480:63
Västra Kattarps by 7 1:73, 320:97
Västra Skrävlinge
vid belägringen av Malmö J 644 402: 101
Västra Skrävlinge by 71:72, 71:75, 745:52
efter enskiftet (1805) 71:76
ärkebiskopsgård (medeltida)

419:113

Österport
landtullhus 896:27
Östra fäladsmarken (1743, detalj)

414:41
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C. Illustratörs-, konstnärs- och hantverkarregister
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