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Malmö 1944.

Lundgrens Sön ers boktr.

Endast två gånger har i äldre tid S:t Petri kyrkas interiör
lockat konstnärer som motiv. C. S. Bennet har utfört en laverad teckning, som visar norra sidoskeppet sett från koromgången, och J. Sanne har på här reproducerade oljemålning skildrat en konf irmationsakt i mittskeppet. Båda dessa
bilder ha tillkommit vid samma tid, 1840-talet, och visa sålunda, hur kyrkan såg .ut före professor Brunius' något hårdhänta restaurering.
Jörgen Sanne, som var född 1801 och avled först 1890, är
en av nyklassicismens sista representanter i Danmark. Han
ärJrämst känd genom sin väldiga fris utanpå Thorvaldsens
museum, som skildrar den världsberömde bildhuggarens
hemkomst från Italien 1838. I sina oljemålningar återger
han med förkärlek scener ur folklivet, gärna i sommarnatten
med dimmor och dis och hans något kyliga konst lämnar nog
i allmänhet en nutida åskådare rätt oberörd.
Den må lning, med motiv från S:t Petri kyrka, som Sanne
utförde för jämnt hundra år sedan, är rätt förbryllande med
sin blandning av svenska och danska element. Prästens dräkt
är ju otvivelaktigt dansk och även herrarnas ordensdekorationer förefalla att vara danska. Måhända har tavlan ratats
av en svensk beställare och sedan av Sanne förlänats dansk
lokalton.
Även beträffande interiören har konstnären åtminstone på
en punkt låtit fantasien skena iväg. Mellan pelarna i koret
skymta ett par ståtliga sarkofager, som bevisligen aldrig
hört hemma här. I andra stycken förefaller bilden att vara
synnerligen verklighetstrogen. Av alltjämt bevarade inventarier befinna sig högaltaret och epitafiet över Engelbrekt
Friis på samma platser, medan sångarläktaren, - popelturet - nu pryder orgelläktaren i Skovgaardssalen på Malmö
Museum.
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I koromgången skymtar man det skrank, bestående . av
gjutna mässingspelare, som borgmästaren Söffren Christensen, ägare av det Flensburgska huset, bekostat år 1638. Det
såldes som skrot vid Brunius' restaurering. Att den utsirade
landshövdingeläktaren närmast åskådaren är autentisk, har
nyligen kunnat påvisas tack vare fyndet av ett par detaljer
från densamma.
Av intresse är, att de små alabasterfigurer av de bortgångna, som förr ingingo i epitafierna och nu förvaras i sakristian, här alltjämt befinna sig på sina platser.
Vi ha sålunda rätt stor anledning att sätta tro till Sonnes
skildring av kyrkan även i övrigt : votivskeppet, som med
fladdrande vimplar seglar fram över menigheten i tvärskeppet, glasmålningarna med den uppståndne Kristus mellan
knäböjande änglar och korvalvens rikt skulpterade kapitäler.
Om tavlans tidigare öden berättar prosten Albert Lysander
i en artikel i Sydsvenska Dagbladet av den 25 maj 1913, att
dess dåvarande ägare, antikvitetshandlanden C. A. Hammer,
Gammel Kongevej 91 a, Köpenhamn, hade vänt sig till Kunstmuseet för att få utrönt, från vilken kyrka motivet kunde
vara hämtat. Man hade där g·issat på Malmö S :t Petri kyrka,
Hammer reste över hit med ett fotografi av målningen och
tri:iffade musikdirektör Axel Boberg, som strax kunde fastställa, att museiherrarnas gissning var riktig.
I slutet av sin artikel efterlyser författaren en donator,
men tavlan fick tills vidare kvarstanna på andra sidan Sundet. År 1928 lyckades emellertid Föreningen Malmö musei
vänner förvärva Sonnes målning av konsthandlaren Christian
Larsen vid Höjbroplads i Köpenhamn och överlämnade densamma som gåva till museet.

Einar Bager.
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MALMÖ FORNMINNESFÖRENINGS
VERKSAMHET 1943.
Under året ha stadgeenliga sammanträden äg·t rum å Hotell
Tunneln den 24 februari och den 5 november. Vid det förra
höll läroverksadjunkten fil. lie. Gösta Nordholm, Lund, föredrag betitlat "Bebyggelse och odling i Skandinavien under
forntid och medeltid". Det föregicks av en demonstration av
Jörgen Kocks nyrenoverade porträtt, vilket för tillfället ifråga
v~i lvilligt utlånats av dess ägare, direktör Bror vV. OJofson.
I
Föreningens sekreterare lämnade i sammanhang chirmed en
Ol'ientering om Jörgen Kocks levnadslopp samt om konservator G. Jaenssons restaureringsarbete, varjämte en liten utsfä llning reproduktioner av Jörgen Kocksporträtt hade anordnats. Det nyrenoverade porträttet har sedermera i färg reproducerats i föreningens årsskrift.
Vid det senare sammanträdet talade amanuensen vid
Malmö Museum, greve Sten Kalling över ämnet "Utgrävningarna å Slottshohnen 1934-35" . Greve Kalling illustrerade
sitt föredrag med skioptikonbilder och färgfotografier. Vid
den efterföl_jande kollationen lämnade greve Kalling en
orientering över höstens fältarbeten, bl. a. rörande den s. k.
Risebergagårdens rivning-, restaurationsarbetena å Hotell
Tunneln samt rörande det miirkliga skelettfyndet i Limhamn.
Efter några års avbrott har föreningen gläd_jande nog Zmyo
kunnat anordna utfärd för sina medlemmar. Kristi Himmelsfärdsdag (den 3 juni) besöktes Hälsingborg, där ett stort antal
föi·eningsrnedlemmar under museiintendenten, fil. d:r Torsten
Mårtenssons sakkunniga ledning· studerade friluftsmuseet
Fredriksdal samt Kärnan med omgivningar. Därefter företogs en vandring i gam la staden, vatvid uppehåll gjordes vid
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Jacob Hansens korsvirkeshus, i Mariakyrkan, i det nya Maria
församlingshus samt i stadsmuseet vid Södra Storgatan. En
gemensam middag på Restaurant Kvarnen avslutade det givande programmet.
Föreningen har genom sin ordförande för vederbörande
myndigheter påpekat en del allvarliga brister på ett par gravmonument över några kända Malmöbor från förra seklet på
Gamla kyrkog·ården, och har med anledning därav kyrkogårdsförvaltningen ställt i utsikt vidtagande av åtgärder för
bristens avhjälpande.
Styrelsen har beviljat ett anslag för avfotografering av de
s. k. magistratsvillorna, vars rivning är nära förestående.
Föreningens årsskrift utkom under maj månad. Boktryckaren Edvin Lundgren ~ir åter värd en honnör för beviljad rabatt å tryckningskostnaderna.
Medlemsantalet utgjorde under året 3 hedersledamöter,
15 ständiga och 326 betalande eller tillhopa 344 medlemmar,
vilket utgör en ökning av 13 stycken:
Av kassaförvaltarens redogörelse för föreningens inkomster
och utgifter framgår, att behållningen den 31 decentber utgjorde :
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Konungariket Sveriges Stadshypotekskassaobligation 3! 0 /o av år 1936,
litt. B. 167?
5.000:Svenska Statens 4 O/o försvarslån av
år 1940.
500:1 st. litt. D. n:r 41743
5 ,,
,, E . ,, 88226500: 1.000: 88230 a 100: Premieobligation av c°u· 1933, ser. 470,
50: obl. n:r 489

6.050: -

Transport

6.050: -

Transport

6.050: -

Berghska fonden:
454: 64
Innestående i Malmö sparbank
Svenska Staten 4 °/o försvars lån av år
1941
5 st. litt. E. n:r 65368-65372
954: 64
500:a. 100: 2.943 : 53
Innestående i Sparbanken Bikupan
23 : 09
å postgiro
"
3.006 : 51
39 : 89
Kontant i kassan
Summa Kronor 10.011: 15
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SMÅ SKISSER FRÅN 1800-TALETS MALMÖ.
Tecknade av AXEL CRONQUIST.

Man talar så g~irna om den gamla goda iiden kanske till och
med med lite vemod i rösten. Dock är det säkert, att den tiden
e,j i alla stycken var värd att önskas tillbaka. Ett gammalt
brev, som ligger framför mig, kan nog bevisa detta. Häri
l~iser man:
"Vid middagstiden passerade förbi våra fönster en folkskara, i vars mitt g·ick en förrymd med s pö på Stortorget
straffad fånge. Jag sprang ut och följde flo cken till smeden
Hintzes gård vid Skomakaregatan, där jag såg huru järnkedjor fastsmiddes om hans ben". Detta hände 1844.
Efter denna mörka tavla skall jag· övergå till ljusare bilder. Till sådana kan man förvisst räkna skarpskytterörelsen,
iiven om den - så välmenande den än var - kom att bliva
allt för ytlig för att kunna leda till någon väsentlig ökning
av vår försvarskraft. Ett fel var naturligtvis, att man lade
alldeles för liten vikt på höjandet av skjutskickligheten och
i stället koncentrerade arbetet p å exercis och små manöv 1Jar.
Så exercerade Malmö skarpskyttar riktigt på skarpen varje
kväll veckan innan söndagen den 13 juli 1863 för att denna
dag p å ett möte i Stehag värdigt kunna uppträda tillsammans med systerföreningen från Hörby. Här ägde då en
manöver rum, om vilken en brevskrivare säger, att "man
kämpade mot varandra i flera timmar".
Men anslutningen till föreningen i Malmö tyckes uppenbarligen e_j hava varit så stor, som man önskade, och därför
måste tydligen agitation och reklam till, för att föi·s tåelsen
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Dt1varande handclsbokhållaren
Georg Cro nq11i st i Ma lmö frivi lli ga
skarpskytteföre nin gs
uniform 186.J.

för denna nationella rörelse sku lle ökas, och kr af ter sättas in
för anskaffandet av penningar till oundgängliga uigi fter.
Om detta kan man i ett brev läsa: "På nästa söndag (den 14
februari 1864) skall Sång·föreningen g iva en konsert ti ll förmå n föt· skarpsk ytta rna. Tre tablåer skola ~iven arrangeras,
vari v i skarpskyttar skola uppt.r~ida. Den ena kallas "Skarpskyttar under striden'', elen andra '"Skarp skyttar efter s triden" och elen tredje " Nordens enhet'', och efter vad jag sett
av repetitionerna, tror jag, att det kommer att taga sig bra ut.
Jag vill önska, aH publiken ville talrikt infinna sig oaktat,
att el en annars ej visar stora sympatier för skarpskytta r i
a llm ~inhct och våra i synnerhet. N<'.\got som g latt oss mycket
iir, att damerna nu fönka shinka oss en fana" .
Denna fana, som söndagen elen 24 juli högtidligen överli:imnacles till skarp sk yttefö reningen, finnes nu på museet.
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Jag vet ej, om man skall tro, att det var den med skarpskytteväsendet förknippade militära ståten, som främst fick
intresset för rörelsen att i dess början bliva så stark, att medborgare ur alla klasser ställde sig i kårernas led. I varje fall
får jag - dock utan att vilja förring·a det fosterländska motivets styrka - anse, att det ej är osannolikt, att den prydliga
uniformen med husarsnören på bröstet och grå byxor med
breda svarta revärer var en stark drivkraft för mången ung
både handelsbokhållare och hantverksgesäll att uppoffra något av sin lediga tid för en fosterländsk gärning. Och säkerligen var truppen även ståtlig att se på, då den med egen musik
och fana i täten och ledd av egna officerare med dragen sabel
marscherade gatorna fram. Men dock avtynade rörelsen såsom ju alla veta på 1870-talet. Den sista gången jag såg
våra skarpskyttar i trupp var en tidig septemberdag 1883.
Innan man under de senaste kalla vintrarna fått sitt lystmäte på köld och snö, förirrade sig å tminstone mina tankar
ofta med saknad tillbaka till gångna år på 1870- och 80-talen
med gnistrande slädföre vid juletid. Men vad är en nutida
vinter mot dessa i den gamla goda tiden, må det än vara en
veritabel fimbulvinter och må där ligga hur mycket snö som
helst på vägar och gator. Man har ej mera de ekipage, som
äro nödiga för att få verklig tjusning över en slädfärd. Vad
hjälper det, att solens strålar få hela lanskapet att glittra som
i ett feeri och bjällrorna klinga än så vackert, om - ardennrar och clydesdalare i all ära - sådana klumpar gå i selarna,
och dessa senare därtill, sås~m numera mest brukar vara
fallet, äro oputsade och trasiga. Läg·g· så ytterligare till, ati
slädan oftast är av tarvligaste slag, så försvinner nog all
charm över en sådan åktur b å de för åkande och åskådare.
Så var det e_j förr . Tänk bara p å grosshandlare J . H.
Schougs! Hans ädla ljusa fuxar buro slädnät, helkollerselar
med klockspel p å däckeln och en hög· vacker plym i nacken.
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Ett annat slädekipage av hög klass tillhörde doktor Christian
Berling. Detta såg man mycket ofta, emedan ägaren anviinde
det i sin dagliga praktik. Dock det näpnaste man kunde se
var fabrikör Anton Seiersens, då den lille fux ige ponnyn
Pålle med slädnät på ryggen travade åstad med en kappsläda av minsta slag. En liten flicka kunde sitta inuti, medan
en pojke på hundsfotten skötte tömmar och pisk.
Man talade ej så mycket om idrott för sextio år sedan, men
som en den tidens vintersport får man i alla fall räkna tandemkörning med släda. Pionieren på detta område var dåvarande löjtnant G . Åkerman, som under de första åren av
1 ~80- talet arrenderade det nybyggda ridhuset vid Kalendcgatan. Det var e.j många, som idkade denna förnäma sport.
En av hans efterföl.jare på 1890-talet '1ar fabrikör A. F. Klein
eller rättare en av hans söner, som då brukade köra faderns
nätta fuxar på detta eleganta sätt.
Det är ingen konst att vara pojke i våra dagar. Man gör
allt i ordning, för att han skall kunna sporta och roa sig på
bästa sätt. Annat var det för oss, då vi gingo i skolan. Hade
man fått en bra kälkbacke i ordning, så dröjde det ej många
dagar, förrän vederbörande ställde om att den blev grusad
och därmed för oss fördärvad . Så hände det ofta vid gamla
bastionen, där Gustaf Rydbergs byst nu står. Men ett slags
surrogat för vintersport hade vi kanske dock i att "hänga
bak" . Det gick till på så sätt, att man med ett lå ngt rep i
sin kälke sökte smyga sig in p å en vagn baktill och kasta repet om vag·nsaxeln, så att man sedan genom att hala eller
släppa efter i repändan kunde variera avståndet mellan kälk en och vagnen, vilket givetvis ibland måste vara g·anska litet
såsom t. ex. vid g·atukorsningar. Ofta var det emellertid
riskabelt att komma för nära vagnen, ty då nttddes man av
kuskens pisk. Men just p å grund av denna pisk kunde d~ir
bliva en viss spänning· över det hela, och då där ibland upp-
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Fö rfa tt a re n v id sex å rs ål de r.

stod även andra kritisk a situationer, får väl b enämningen
sport e.j anses vara h elt överdriven för de tta 1880-ta lets enkla
p ojknöje.
Bore förd e under den tid jag nu närmast t a lat om sin spira
m ed h å rd hand, m en människorna levde vä l under h a n s
s trä nga r egem ente och h y lla d e honom m ed g-lada upp tt1g.
Festligt var d et. då Carl XV :s husarer i dolmor m ed lysande
i·edgarn ssnören blåste in julen frå n r å dhu se ts burspråk och
då p å kanale rnas skrid kobanor fack elt~1 gen gledo fr am und er skarpsk yttarnas musik. Man seg·lad e m ed is.jakt p å
"sanclsjön", där isen kunde ligga b lank ä nda bort mot
Lomma, och eleg·ant a unga h andelsbokh å ll are och löjtn anter
körde v id slädpart ier sin h Firtas dam till n ågot lan tli g t värdsh u s för att dä r förfri ska s ig l ite och sedan efte r å te rkom sten
tråda dansen lå ng t in p tt na tten. Dock v ar d et ej endas t
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creme de la creme, som roade sig på detta sätt, och därför
kunde enligt tidningsnotiserna dessa muntra färder slutas
både p å Kramer och Svea.
Man få r nog· säga, att premiären, då " Jorden runt på åttio
dagar" d en 2 december 1876 introducerades på malmöscenen,
var ett märkligt teaterevenemang, ej på grund av något högt
litterärt värde hos pjäsen utan fastmer därför att en p å · sätt
och vis så enkel sak kunde göra den stormande lycka, som
d enna gjorde. I Malmö gick detta teaterstycke för fulla hus
tjugofyra gånger i st r~i ck , vilket Malmö Nya Allehanda finner fullkomligt oförklarligt. Så annonseras den tjugofemte
oc)i sista. Om denna skriver Sydsvenska Dagbladet : "Jorden
runt gavs i går afton för tjugofemte och sista gången. Salongen var proppfull, och ändock m åste hundratals skådelystna vända tillbaka med oförrättat ärende, då inga biljetter stodo att få . Sådant kan man kalla en lysande framgå ng,
och motstycke torde saknas i vår stads annaler. Om denna
sällsamma dramatiska skapelse, som gjort sin rond genom
Europa med större hast än väl någon annan aldrig så gedigen
produkt, icke besitter någon annan förtjänst, har den sålunda
här såsom överallt visat sig vara i ordets egentligaste mening
en kassapjäs. Det torde höra till sällsyntheterna åtminstone
efter våra förhållanden, att ett ambulatoriskt sällskap under
sju m å naders tid p å en och samma pjäs inspelat bortå t
70.000 : - kr - den bruttoinkomst, som " Jorden runt" lär
hava lämnat direktör T ivander. Av denna stora intäkt torde
ungeför fjärdedelen b elöpa sig p å representationerna här.
O ck så kan det icke nekas att det skick, i vilket stycket framträtt, särskilt vad angår den yttre utstyr seln, varpå ju härvidlag ligger en ofantlig vikt, varit i hög grad förtjänstfull och i
vissa enskildheter med skäl kunnat räknas till det bästa, som
p å vår scen någonsin förekommit. Spelet har äveniedes i allm~inhet varit vårdat och på enstaka h ~i nder verkligen för -
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fräff ligt, vadan det stora
bifall , so m var je afton
sk~inkts de spelande och
scener·ierna omkring dem,
Lördagen den 28 Dec. 1878.
sr .. r brilj::nt Ulflau och· be11ell11tfi5reltlllaia1.
i
de flesta fall varit ganHerr C. F. Möller, repslagare,
Långgärdsgatau, 3, Ollla CD annan herre, ska bei· ~i Uigat''.
aom lr.ke vill nam11glfn 8111, haffa aomllt 11g· for
all tkfla med br llo"lum om del ututta prisot al
Att denna tj ugofemte
1,000 lir.
föresl~illning
ej sk ulle
Fönta apptrldandet af
kanoodrottolng1m
bliva den oåterkalleligen
sisLa kunde man v~il för'1 beoue1 oöfnrtriUl"llgajouglörprodoktlour r. '1'1ilik1&
stå . Det blev ytterligare
Hka ll br Uoltu1>1 ladda kanoo ~o 11, 1111 bon uppi r: ogar deo aflkjuloa kulan (aldrig lonu ut fördt al
sex si'1 dana. Kanske var
n~1100 aaaao dam). Till 1lnl taacr bon d~ o 300
•ki\l p, loa1a k:i.nooeu p \ alua akuldror o~b 141~r
deL e.1 minst barn och
11rtoH1a dtotamma mot a lalla.
FIW lllntll 11lu1ea:
ungdomar. som bidrogo
&..al••~·-~ lt•erele och llr llolt•••
otioliaa uprrimeot alt med en hut fait bonden Yl•
htirtil i, ty under denna
hvarde ra armro inoo pf. au10~1c o 1:1.ta dem ctra1a
p 1amma cAng t motaalta hlll uun all bao1 als~iso ng sutto de ofta på
le I 1111 llroppFkr&!l . ~adu.
Till alut :
bänkarna
det gamla
Ur B11lt••• tWft•• ID<ld br C. }". Möller
d 1 eo · uoao bt rrf' om tlea ut atlJI prrmleo, 1,000
lhaliatemplet. Pjäsen var
laro11or.
.i u också n~istan som siiralljllJe r b1J1akta1natfalll:
skilt t illr ~itta l ugd för d enna p ub li k med sådana
~ivenLyrs l y nnct p ig·ga nde

Cirkus HOUCKH.
Anna Holto1n

J. Holtum.

scener som incl iananfa llet
på pacifikexpressen vid
" JäLtetrappan vid Fort
Kearney", ormgrottan och
flykten på elefanten, då
l•ileas Fogg räddar de två
engelska damerna undan
maharajans klor.
Cirk us JT011ckes a nn o ns i
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. D. S. JS?S.

Tiden tyckes för övrigt
ha varit rätt föl'stående
för de ungas nöjen. Nästa

år kom direktör Tivander tillbaka, och innan ännu ett år gått
till ända efter den första föreställningen av" Jorden runt", hade
konstberidaresällskapet Cirkus A. Houcke slagit sig ned på
bastionen Nyköping, där de uppförde sina nummer i en stor
provisorisk träbyggnad. Men om lokalen än var enkel och primitiv, så var prestationerna allt annat än dåliga. Här fanns
en briljant clown, herr Nelson, som utförde sina trevliga tricks
klädd i den tidens klassiska pajaskostym, jockeyryttaren
Baptiste Schreiber ett av samtidens stora namn inom cirkusvädden och en skånsk påg, Anders Persson från Höja, som
för att citera Sydsvenska Dagbladet ej hade mera kvar av
skåningen än namnet och för övrigt var en ung välväxt man
I
och eleg·ant konstryttare.
Bland andra kar~kteristiska cirkusnummer visades här en
pantomim, vari en rakningsscen framställdes med burlesk
humor. En stor spann var tvålkopp och en vanlig målarepensel rakborste, och de agerande voro så lustiga, att man
skrattade ohejdat, i synnerh et då den arme mannen blev så
tilltvålad, att knappast ögonen syntes.
Men skrattet avlöstes av en nästan hemsk tystnad, då
"kanonkungen" Holtum ställde upp sig mitt framför en stor
laddad kanon. Han skulle gripa kulan i flykten, då man
brassade på. Och detta var en tung pjäs, därom fick vem.
som helst förvissa sig, innan elen stoppades in i kanonen.
Hur kunde något sådant vara möjligt?! Skulle elen djärve ej
bliva nedskjuten på fläcken? Nej ! Det blev han ej. Han tog
helt behändigt kulan och stannade den i den vilda farten som
om den varit en vanlig boll. Det var då för underligt! O ch
det tycker jag nästan än i dag.
En annan gång skulle en malm öbo repslagaren C. F .. Möller göra om konststycket mot en belöning av tusen kronor,
om han lyckades. Men det gick inte. Naturligtvis! Men han
blev ej heller ihjä lskjuten.
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l:tla appLrlldandet den 17 J)e(ewber 1878.

Kanonk un ge n Ho ltum motta ga nd e de n avs kj11 t na kanonkulan .
E ft e r anno ns i S. D. S. fr ä n 1878.

Holtum, som var dansk, hade, innan han uppträdde h är i
Malmö, i m å nga av Europas storstäder visat sitt kons tstycke,
vi lket för övrigt var så svårt, att han en gång allvarligt
skadade sig· i händerna, då han utfö1·cle det.
Herr Houckes triumfer i vår stad hade varit p åtagliga. D et
var väl cliirför e n n y c irkus - Jules Leonard - fann vägen
t ill Malmö redan ef te1· mindre än ett halvt å r efter elen förras
avresa och installerade sig i apc·il 18?9 i elen föl'egående.
tri:ilacla på bastionen Nyköp ing-.
Bland kamraterna i skolan gick genast rykten om att denna
cirkus skulle vara m ycket finare än Houckes, och att här
skuJle vara etthunclratjugo hästar (i verkligh eten var där
femtio) och bland dessa en prakthäst Salvador. Man hop-
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pades aila att få gå dit, fastän man så nyligen varit på cirkus. Jag· och min bror, som även var en liten pojkvasker,
kommo att höra till de utvalda. Vi voro i yttersta spänning,
då vi satt oss på våra platser och den trevliga cirkusdoften
slog emot oss. En clown kom in och sade något lustigt, som
vi ej begrepo, men vi tyckte i alla fall , att han var rolig, för
han spelade topp med sin hatt och hade en stor tupp broderad i glänsande färger p å magen och en likadan på ryggen.
Men det var Salvador vi längtade efter. Så ställde stallmästarna upp sig i två led framför ingången till arenan, musiken
smattrade och så kom en häst travande in, en stor tjock häst ·
med en luftigt kl ä dd dam sittande på sned på den stora
/
platta saaeln. Nå äntligen! tänkte bror Carl givande luft åt
sin förtjusning med att p å småbarns omedelbara sätt ropa
så högt, att det höl'Cles i hela cirkus : "Där kommer Salvador!"
Jag tror, att han knep sig· en starkare applåd än ryttarinnan.
Men det var ej Salvador! Denna kom först senare riden av
själva direktören i den högre skolan. Jag glömmer honom
a ldrig, men ännu mindre ett annat nummer ännu förnäm ligare och inför vilket ti ll och med Salvador förbleknade -två tandem med svarta hi:istar, som p å samma g·ång voro inne
p å arenan.
Om denna cirkus yttrar sig Malmö Nya Allehanda vid
se_jourens början: "Cirkus Leonard utövar en stark dragningskra ft och lockar nästan varje afton fulla hus, oaktat
programmet åt minstone hittills ej varit så omväxlande, som
annonserna utlovat. Sällskapet, som har en synnerligen vacker uppsättning av hästar , har åtskilliga både manliga och
kvinnliga förmågor. S~irskilt vilja vi nämna herrar Götze
och Gaston, vilken senare trots sin ungdom är en väl uppövad ekvilibrist. Största uppmärksamheten anse vi dock bör
ägnas herr Blennov med sina ypperlig·t dresserade hundar,
vilka utföra de mest förvånande konststycken. Hundclow2
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nen, en svart pudel, som gör allehanda skälmstycken, hälsas
alltid med jubel. Mr. Burgess, vilken förvärvat sig stort rykte
som clown, är numera väl korpulent men dock alltid roande.
Emellertid kan han ej mäta sig med Houckes pajazzo NelsenLavatschek, lika lite som cirkus Leonard har något motstycke
till Batiste Schreiber. Detta oavsett är cirkus Leonards prestationer väl värda att åses, och vi rekommendera den i allmänhetens åtanke, synnerligast som endast några få dagar
återstå".
Alla veta ju, att anordningarna för den offentliga hygienen
för sjuttio år sedan var urusel i jämförelse med vår tids sanitära finesser. Man kan knappt sätta sig in i att man utan
allt för stora olägenheter verkligen kunde leva i en stad
som Malmö, som dock ej var helt liten, med avloppsförhållandena ordnade utan underjordiska kloaker. Och dock gick
detta för sig kanske rätt så bra utan för stora sanitära vådor.
Rödsotsepidemierna i början av 1880-talet hade kanske ej sin
rot i avloppssystemets primitivitet, och för övrigt blev avloppsfrågan ej slutgiltigt löst förrän så sent som 1907.
I allmänhet utmynnade köksvaskarnas avloppsrör i ett
intillvarande stuprör från takrännan, varför diskvattnet genom detta utspyddes i rännstenen på gården. Det brukade
sedan i en med trälock täckt trumma rinna genom inkörsporten ut på gatan, där rännstenen, bred och djup som ett
litet dike slutligen ledde det till kanalen. På somliga ställen
riktigt forsade spillvattnet fram. Så var det vid gamla väveriet i hörnet av Engelbrekts- och Grynbodgatorna, varifrån
en blåsvart ström rann fram förbi kyrkog·åt·den hän mot
kanalen. Än stridare kom vattnet ut från " doffeln", men här
hade det ej så lång väg, utan försvann genom ett kloakgaller
fem gånger så långt som de vanliga i hörnet av Södra Promenaden och Studentgatan. Pojkar kunde tycka, att det var
roligt att stå och titta på sådana små strömmar, och jag har

18

• själv en gång stått och förundrat mig över denna fors så
länge, att ,jag· kom för sent till middagen.
Men man skall e,j tro, att de män, som då ledde vår stads
öden, sovo på sina stolar vid sammanträdena. De voro vakna
och vidsynta män - sådana som Johan Ulrik Quensel,
Theodor Flensburg, Anders Casper Holm, Carl Mai;nus Frick
och andra, och därför kom, allt som åren gingo, den ena moderna anordningen efter den andra, trots att hinder ofta
kunde stå i vägen för deras strävan att bereda ökad trivsel
åt stadens innebyggare. Det var på den tiden ej alltid så lätt
att anskaffa nödiga penningbelopp för de dyrbara arbeten,
som tiden började kräva.
Detta kan man nästan utläsa i ett stadsfullmäktigeprotokoll från den 30 december 18?7, vilket handlar om beslutet
att med tuktad sten belägga en 18 fot bred körbana från
Davidshallsbron över Gustav Adolfs Torg till Södergatans
korsning med Skomakare- och Baltzarsgatorna samt att förse
Ostra Hamngatan och en del av Adelgatan med samma sorts
stensättning till dessa gators hela bredd. Förutsättningen föi·
att beslutet skulle träda i kraft var nämligen, att det skulle
lyckas drätselkammaren att upplåna de för arbetenas utförande nödiga medlen på ej allt för dryga villkor. Och dock
gick alla dessa arbeten tillsammans med förbättring av några
trottoarer endast till 21.840: - kr. 80 öre.
Körbanan på Södergatans norra del och längs Stortorgets
östra sida var utförd något år förut , då på samma gång stadens första huvudkloak kom till stånd.
Man kan nog ej tänka sig ett bättre uttryck för den gamla
goda tiden i Malmö än gamla mamsell Anna Henrika Björkman i hela hennes livsföring, ty där var något overkligt över
hennes yttre uppträdande; som ej passade in i dagens miljö
ens under det på sätt och vis ganska lugna 1880-talet. Men
där var åtminstone för en ej missunsam människa charm över
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all hennes handel och vandel i bekvämlighet och sysslolöshet,
såsom det kunde tyckas för en utomstående.
Egentligen såg man ej mycket av den gamla damen, man
visste bara, att hennes farfar burit den förnäma köpmanstiteln kommerseråd och att hon själv bodde i en gammal gård
på Södergatan, där hon njöt av sin tillvaro i sällskap med
kattor och kanariefåglar och där porten ständigt var stängd.
Hon åkte visst alltid, då hon lämnade hemmets domän. Och
därför öppnades dörrarna ibland för· ett gammalt ekipage.
Det tycktes knappast höra till den tid man själv befann sig i.
Hästen var gammal, vagnen var gammal och kusken likaså.
Suff letten var framtill förbyggd med ett fönsterställ, bakom
vars rutor gröna sidengardiner skyddade för insyn av nyfikna blickar. Den gamla damen åkte gärna på promenad
och steg ibland ur för att göra uppköp i butikerna. Anders
klädd i Jivre och med välfriserade gråa kanonlockar salu terade med pisken, då mamsellen åter steg upp i vagnen, och
Lina lade sig i bröstan för att få kaleschen i gång. Det gick ej
fort, ty hon var betydligt svejryggad och hade ej sådana
krafter som förr.
Om somrarna togs fönsterstället bort och suffletten fälldes
ned. Då kunde man få se mamsell Björkman behagfullt luta
sig mot sätets kuddar med uppspfö1d parasoll och med korkskruvslockarna inramande ett ansikte från en svunnen tid.
Och så lunkade fuxen ut till landstä llet vid Rönneholmsv~igen.
Efter mamsell Björkmans död 1886 såldes huset inne i staden till vinhandlare H. P . Pettersson, som rev det och byggde
ett nytt, vilket i sin tur senare köptes av firma Eug. Wingård.
Dispositionen av landsfället överg·ick till fru Hulda Brown.
Denna dam, som förut innehade ett synnerligen välkänt konditori Södergatan 3, inrättade här en slags filial under namn
av Konditoriträdgården, vilken ju fortlevat ända tills nu på
allra senaste tid, då teatern behövt tomten.
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Mamse ll Björkman

la nd stä ll c v id R ö nn c ho lm s ,·ägc n.

Innan den verkli ga s tad sbeb yggc lsen n ärmat s ig d essa trnk Ler m ed åtfölj a nd e tomtregleringar , v ar Rönnch olm svi.igcn
mellan mamse ll Björkmans gamla land sfa ll c och Pildam rn sv~i gen en d en vackra te landsväg, som slin g rnclc s ig fram i
svaga bukter och var kantad med h öga lummi ga sku gg ivand c
träd. Söde r· om vtigen lågo d e s. k. rnag istratsv i ll orna, varn v
en del ännu äro k va r i s itt gamla skick. Dispositi on sriittcn ti ll
dessa ingick i borgm i.ista rcn s och n'.\ dm ä nnens lön er och torde
p t1 sin tid hava va ri t hög·t sk attad . Den som hings t b egag nad e
s ig av d enna förmån. var borgmä stare Olof Ahl strö m, som
visst rtitt lå ng·t in p ZL 1890-talet njöt de var maste rn Zurncl c m a
ute på Ca rl sro. llå dman Falkrn an hade Rosenhi ll till sommarnöje, t ill s h an 188 1 köpte en egen villa p å öster, då k a llad
So lbacken och senare Vi ll a Saaris, v ilk et namn man nu återf inner i ::3aar isgården.
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På hörn tomten Henriettero, där nu cl t stort byggnadskomplex reser sig, uppförde handlanden Gabriel Hedman en efter
tidens smak vacker villa, om vilken Ny Illustrerad Tidning
maj 1869 skrev:
" Om man undantager Promenaden och utsikten övel' sundet, är Skånes huvudstad tämligen vanlottad på naturskönheter. Vidsträckta, rikt fruktbärande åked~il t utgöra en
Herrans välsignelse och äro från den synpunkten visserl igen
en skön natur; men ögat vill hava lunder, skogar och berg
eller åtminstone något därav till begränsning för synkretsen,
och så beskaffad är icke naturen kring Malmö. · Endast n~1gra
få lycklige kunna i stadens närhet njuta skugga och lantlig
luft i en grönskande natur, och dessa äro disponenterna till
de s. k. Hådmansvillorna. Dessa täcka sommarbostäder, omgivna av yppiga trädgårdar och skuggiga småparker, intaga
en ganska lång sträcka söder om staden och utgöra en särdeles angenäm överraskning för den, som första gången häråt
gör en liten utflykt. Planschen utvisar en av dessa villor,
den nyaste av dem alla, uppförd också den i en liten förtju sande park. Ägaren, en av Malmö mera framstående miin,
har för detta sitt lilla sommarresidens erhållit ritningar av
arkitekten H . Zettervall i Lund, och vi ha meddelat planschen
som ett föredöme för dem, vilka vid svenska byggnadsföretag icke äro likgiltiga för utveckling·en av en svensk b y ggnadskonst, som med motiver även från andra länder odlar
smak och skönhetssinne i vårt eget land."
I min barndom och första ungdom ~igde och bebodde min
far en gammal gård, som låg, där apoteket Lejonet nu reser
sin pampiga 1890-talsfasad med tinnar och torn. Denna gård,
som, innan gatunummer infördes, bar numret 373, tillhörde
enligt Isberg ursprungligen Helgeandshuset i Malmö och har
sedan under århundradenas lopp många gånger bytt ~igare.
Borgmästare Christen Jacobsen Nold, d. 1624, hade den till
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Henri ettero. Handlanden Gabriel Hedmans sommarvill a
vid Rönneholrnsvägen.

huvudgård tillsammans med den intilliggande n :r 372, vilka
båda förövrigt flera gånger varit i samma hand, så t. ex. i
Josias Hegardts, d. 1?82, en annan stadens styresman med
ett känt namn. Under '1800-talet gick den rätt mycket i handeln och ~igdes då av handelsbokhållarna Sven och Per Svanb erg, hovkvartermästaren A. Lundgren, komrnendantssekreteraren Olof Elias Malmros, d ennes son kamreraren Jacob
Johan Malmros, handlanden Alexander Thomee, rådmannen
Henrik Jungbeck samt handlanden P . Aug-. Malmgren, som
18?0 sålde den till min far.
Kanske skulle med lite fantasi en roman kunna skrivas
om alla de familjer, som varit knutna till denna gamla gård,
om huru de hava arbetat och strävat, om deras glädjeämnen
och om deras sorger. Sådan litteratm är ju för övrigt just
nu riktigt på modet. Somliga av de, som gått där på tiljorna,
skulle kanske vara vä i·da att närmare studeras till deras
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handel och vandel, och helt obetydlig har mången av dem
kanske ej varit. Borgmästare Nold är i hävden känd som en
energisk man, men så trätgirig, att han länge kivades med
sin ämbetsbroder borgmästare Hammer om en gårdejord.
Namnet Hegardt har alltjämt en god klang, de båda Malmrosarna tillhörde en ansedd malmösläkt och Alexander
Thomee grundade Malmö Bry ggeri A.B. Om rådman Jungbeck behöver ej här mycket ordas. Han är allt för väl känd
som en duktig ämbetsman, en snillrik och kvick karl och hög
ordensbroder, som förde en ordförandeklubba med pondus
och oväld.
För min egen fantasi träder ofta, d å jag förirrar mig tillbaka till denna mina föräldrars gamla bostad, fram den septemberdag, då Carl XV låg på sitt dödsläger, och stämningen
var dyster i hela staden och ej minst i deras hus. De hadf'
genom omständigheternas makt kommit närmare den sjuke
konungen än de flesta hem i Malmö. Prins August, konungens
y ngste broder, hade behagat taga sin bostad i den fil av rum
i vårt hem, som vette å t torget.
Allmänt känd är prinsens rättframhet. Så sade han en
morgon lite raljerande: "Fru Cronquist! Jag bor så bra här,
men det är förfärligt, vad ni äro omoderna. Man skall lägga
madrasserna ovanpå bolstrarna. Så göt· vi p å slottet". Min
förtjusande mor, som vunnit hans bevc'.'1genh et i hög gratl,
svarade naturligtvis på lämpligt - jag antar något skälmskt
- sätt och fick väl nästa morg·on en komplimang av d en
snälle prinsen för att nu allt var som han önskade.
Under hans v istelse hos oss stodo alltid två vaktposter med
dragen sabel utanför porten. De släppte ej in vem som helst,
vilket min äldste bror, som då var en liten pojke, tyckte var
väldigt stiligt, i synnerhet som husarerna till och med brukade nicka vi:inligt till honom, då han obehindrat gick ut
och in.
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Tri.idg'fll'Clen till fastigheten Söderg-ata n 14 på 1880-talet från sydost.
Tecknad e ft er minnet av Axe l Cronquist.

Min far hade i sin fastighet en stor manufakturaffär, stadens finast~ i mina ögon och kanske även i många andras.
Gården var stor med för ungdomar trevliga stallar och magasin och även outnyttjade utrymmen, där man nästan kunde
gå vilse, och allra bakerst långt borta mot Kalendegatan en
den ljuvligaste trädgård, där bofinkar och lövsångare och
väl även trastar och näktergalar liksom de lekande barnen
trivdes och tycktes glädjas över att vara till. Här fanns ett
springvatten med många olika munstycken till utloppsröret,
så att vattnet kunde spruta i luften i konstfulla slingor och
spiraler eller i en ensam stråle, som på toppen balanserade
en liten blänkande bleckkula. En Hermes-byst av brons
prydde en gräsmatta och en i sommarsolen glänsande spegelkula saknades naturligtvis ej. Om söndagarna och vid fest-
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liga tillfällen hissades en flagga, som syntes över stallar och
uthuslängor långt in på gårdarna till grannarnas grannar.
Man kom hit ned genom en lång gång, som utmynnade i en
paviljong med ett duvslag på taket.
På denna tr~idgård , som 0111nämnes redan på borgmästare
Hegardts tid, och där han väl liksom vi lustvandrat och njutit av skugga och fågelsång, nedlade min far en mycket
kärleksfull omtanke. Gräsmattorna växte frodiga och täta
som på ett engelskt mansion och blomsterrabatterna lyste av
liljors, rosors, lövkojors, heliotropers och hyacinters sommarprakt. Helt i överensstämmelse med tidens smak fanns hi.ir
ett lusthus i träspalje och en almberså, där familjen och dess
gäster vackra sommardagar eller -kvällar i glatt samkväm
kunde samlas kring hord dukade med kakor, kaffe och "konfonium".
Ett sådant tillfälle var, då uppsalastudenterna efter sin
bejublade sångarfärd till Paris under världsutställningen
18?8 kommit tillbaka till Sverige. I min barnsliga oskuld och
ovetenhet trodde jag· då, att endast teatern kunde prunka i
vackrare färger och ljus än vår trädgård i Malmö. Så mycket
kulörta lyktor i de underligaste fasonee och färger hängde
på i träden uppspända ståltrådar. Något underbarare kunde
jag e.j tänka mig.
Mina föräldrar voro mycket gästfria. Därför var det lielt
naturligt, att de, då de populära sångarna kommo till staden,
med glädje åtogo sig att - liksom många andra familjer taga sig an ett par av dem under malmövistelsen, vilken säkerligen blev både festlig och angenäm såväl under det mera
officiella programmet som i de enskilda hemmen.
Staden var helt flaggsmyckad, då de söndagen den 12
augusti 18?8 debarkerade vid hamnkajen, och från huset
Stortorget 14 hängde en svensk och en norsk flagga vajande
för vinden - ett bruk, som var allmänt här ända till någon
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S tad l-ITambu rgs lrii d gå rclen, över Yars o m d 1cl c S tadl-Ha m bu rgsf!,'a ta 11
se na r e dra g its fram.

gå ng i mitten av nittiotal et, clt1 p å grund av inträffade händelser i den unionella sammanlevnad en den norska rätt plötsligt försvann fr ån fla ggsfangerna . Efter mottagand et i h emmet utfylldes t iden med un derh å llning av gästerna och deras
materiella fö l·plägande, allt ku lminerande i den nämnda
trädgårdsfestcn, där även andra vi.irdfolkets umgängesvänner
bidrogo ti ll att göra dagen angeni:im för de sa kära gäster,
som inför världens kulturnationer bragt heder över det
svenska namnet.
Dagen därpå i:i gde konse rten rum i d en av åhörare fy lld a
k y rkan kl. i 5 e. m., och efter d ennas slut var kl. 7 t iden inne
för den stora kollationen i Stadt-Hamburgsträ dgård en , där de
populära sångarna h y llades av Malmö stads medborgare.
Av de två st udenter, som under dessa minnesvi:irda dagar
voro gäster h emma, minn s jag tyd li gast lfjalmar U ell eday.
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Georg Cr onqu ist.

Han var d å trettiofyra å r och sedan ett å r tillbaka med. lie.
R ed an d å kunde m an först å , att han ej precis var en vardagsmiinniska. E tt orig ina l b lev h an, en li g t en b erättare i ra dion
för n ågot å r sedan frams tä ll d som en b arsk m en hjärtegod
prnv inc ia ll äkare n ågonsta ns i Norrland , clä t' han bla nd a ll mogen g ick und er det r~ittf mmma namnet "HaJl id aj en" .
En m iddag i d etta h em i 1880-ta lss t il ~ir en så brn tidsbild
bå de b eträff ande seder och p ersoner , att jag faller för frestelse n att b eskriva en sådan. Jag t yck er m ig ~i nnu h öra surre l
och h ipp-huLTa-ropen och ser g lasen p å stora borde t upps föl lda l ikt kompanier och bataljoner och sock eräng larna
tronande p t1. krokane m as topp .
F ör oss sm å v ar det sp ä nning ända sedan n~1 gon h elt Hllfo 11 igt få tt h ö ra el en vä lh i nda s n~i ll a kokfrun Ing rid Åk erb ergs namn sli nka över för~ildrarn as föppar , ty då v ~idmde
m a n fes t. S trax våg·ade man ej lå tsa s om att. man gick p å
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Aquilina Cro nqui st,
född No rlancl cr.

pänn. Men då orden v ingelc, tryffel, tjäder och glacc a ll t
oftare s urrade i luften. och man kunde se b å de far och mor
studera Hagdahls kokbok t ill kännagav man fra nkt, att man
visste, vaCl som stundade. Vad man gladdes 1'1 t, var vä l egentligen endast själva evenemanget, som j u var li te ovanli gt och
därför ti lltalande för barnas innet, ty gourmet var man v isst
inte. Jag m inns mycket vä l, huru m in m insta brnr en g·i'rng
va rnade rn ig för att äta tryffel och huru en annan l urad e
mi g att smaka en kaviarsmörgås, v il ken dock m in oerfarna
g·om omedelbart reagerade emot. - Ien glacen och vingclcen
begrep man s ig· p å . och om man så även kund e fä en l iten
sockerän gel, så hade man veckan fram åt valu ta för för~ild
rarnas fest. Naturl igtvi smittade vi även av glammet och
talen, så att vi kanske blevo lika glada som champa g ne n
gjorde mången gäst.
Det var s. k. gående middagar, och gästerna kommo in t il l
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det stora dukade matbordet och lade för sig, för att sedan
slå sig ned vid mindre bord i salonger och förmak. Vi småttingar fingo naturligtvis ej röra oss huru m ycket som helst
i rummen en sådan dag, och förbudet respekterades fullt
obrutet - till en början åtminstone - d å vi stodo liksom i
parad i dörren in till vår avdelning. Men hit kommo vänliga
damer och sade vänliga ord, och nu minns jag såväl de, som
jag d å tyckte, g·amla tanterna Körner, Fougstedt och Kortz
och den mot barn och ungdom alltid välvilliga fru Kramer
och farmor förstås. Men även h errar kunde komma och säga
något skämtsamt eller fråga, vad man skulle bli. Doktor
Edvard Lindahl, som hade gossehumör ända till sin död,
g_jorde alltid en visit hos oss; så ock våra lärare " magi ster
Lil,ja" och den bland all ungdom populäre löjtnant Fredrik
Berling, och borgmästare Ahlström hörde även till dem, som
borta i vår vrå v ann barnahjärtan.
Föt· oss från vå r observationspunkt var det nästan, som om
stormfloder efter jämna tidsperioder strömmade in över det
under mat och dryck dignande bordet. Men förvisso var det
ingen huggsexa och förvisso var d et e,j endast mat och dryck,
som g,jorde sfärnningen hög, ty b å da de vänsälla makarna,
värdfolket, voro i hög grad lämpade att göra les honneurs
vid dessa festligheter.
Ännu hör jag stimmet och i:innu ser jag köerna, so m värrta
vid stekfat och legymsk å lar. Jag ser då varande ingeniören ,
sedermera professor 0. E. Lundholm med en tallrik likt en
chapeau claque under armen under väntan konverserande en
dam och den lille snä lle professorn, farbror Bernhard Lundgren, fars kusin och därför som en vicevärd stödjande mina
föräldrar vid fyllandet av kvällens plikter. Jag ser den
gamle lockige fabrikör Romell samtalande - väl om musik
- med frök en Alma Falkman, och så hör man, var han drar
fram , h ennes far den v ithå rige rådmannen med det originella
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uttryckssättet. Och tänk! Vi barn äro e.j alls rädda för honom, fastän han ser ut, som vore han hundra år. Vi förstå,
att han tycker om oss, även när han kallar oss för "tvärf y lling·ar", medan han proppar oss med bakelser en sommardag ute på badhusverandan. Jag ser den glade spiritueJle
farbror Viktor }ung, som sl~inger ut kvickheter och v~inliga
spydigheter till både damer och herrar, och jag ser många
andra, ty otaliga gäster ha varit i detta hem.
Men så blir det tyst. Prosten Olin h å ller tal. Och så hippas
det, och så hurras det, och så skålas det, och så pratas det.
Senare begär doktor Björkman ordet för att hyJla gamla farmm, och därefter framsäger den danske målaren Borggren,
vad han har på hjärtat, i sirliga ord och klassiska vändningar.
Den ski.imtsamme, hela stadens Joseph Svensson har naturligtvis ett ord med i laget, och farbror Edvard Lindahl ta lar
för de unga, som växa upp i detta hus.
Vad som sedan försigg·år i de andra rummen, sedan själva
middagen är slut, ha vi små ej mycket reda på. Vi få knappt
vara därinne. Där spelas nog kort, men skämt och konversation ha visst företrädet, ty nästan rytmiskt tränger den ena
ljudvågen efter den andra ut till oss. Vi se punsch- och
toddybrickor samt likör- och cognacsflaskor bäras in och
kaffekoppar komma ut igen, men så skola vi i säng. Det gå1·
motvilligt, men det går dock, sedan man fått socker·ängeln
med sig och löfte om alla champag·neflaskornas blykapsyler,
och denna g·åva är ej ringa för en pojke, som kan stöpa tenn soldater, ty aldrig har jag se<lan sett så många fräsande butelj er, som "Jönsson" stod och drog upp i vedboden utanför
det stora köket.
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EN LÄGERJOURNAL
FRÅN CARL XIV JOHANS DAGAR.
FORF ATTAD AV 0. CH. EKMA .

MED INLEDNING OCH NOTER UTGIVEN AV LEIF LJUNGBERG.

I år ha hundra år förflutit, sedan Bernadotteska ättens
stamfader slutade sina dagar. En ung samtida, bataljonsläkaren vid Konungens eget värvade regemente, Otto Christian
Ekman, bördig frå n Malmö, giver oss en bild av Carl XIV
Johan från en tidpunkt då denne ännu stod i sin fulla kraft.
Ett rikt galleri av personer, därav många med anknytning till
Malmö, och åtskilliga episoder, värJa att dragas fram ur
g lömskan, utfylla i övrigt skildringarna från detta Carl
Johans första storläger, vilket gick av stapeln på Ljungbyhed
under juni månad 1819. Innan vi låta författarens egna ord
ta la, skall här lämnas n ågra korta notiser om hans levnadsbana.
Den 24 september 1?91 föddes i fastigheten n:r 690 vid
Skomakaregatan i Malmö såsom yngsta barn till tenngjutaren
Magnus Ekman och hans andra hustru Maria Catharina L~ng
en son, v ilken i dopet erhöll namnen Otto C hristian. Fadern,
som med tiden blev tenngjutarelagets å lderman, var en skicklig· yrkesman*. Något överflöd på detta livets goda fanns
emellertid icke i hemmet, vartill den stora barnskaran torde
ha varit en bidragande orsak. Där fostrad es nämligen fem
egna och lika många styvbarn, vilket gjorde, att Otto Christian, som redan tidigt visade h åg och fa llenhet för studier,

* Om honom se J. Agr i och W. Kar lso n : Ma lmö Tenngjutare (i Malmö
Fornminnesförenings å rsskrift J935).
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0 Ch. Ekman.
Efter teckning från JS.J.O- ta let.

genom att undervisa andrns barn snart nog sjicilv fick skaffa
sig medel för sitt uppehi:ille. Tack vare sitt goda huvud, sin
flit och sparsamhet slog· gossen sig väl fram. Student i Lund
vårterminen 1810, avlade han redan samma termin en förberedande teologisk examen. Hans håg stod emellertid till den
medicinska banan, vilken han också diirefter valde. Av viktigare data i hans liv skall här ytterligare anföras följande .
Efter avlagd med. fil. examen 1813, blev han underläkare vicl.
Skånska carabinii:irreg·ementet (sedermera Skånska Dragonregementet) 1814, ·med. kanel. 1816, hat. fökare vid Konungens
ege t värvade regemente 1816, tjänstgjorde cli:irjämte år 181?
som läkare vid en i Malmö g·arnisoneracl avdelning av Wencles
artilleriregemente ävensom vid citadellet härsfädes. Licentiat
examen absolverade han 1818, disputerade pro gradu s. å .
över en avhandling p å latin, betitlad Casus Magnetismi
Animalis, även utgiven p å svenska med titeln Om elen ani mala magnetismen. Den 8 _juli 1819 promoverades han i Lund;
samma år var han under sex månaders tid även staclsläkare
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och föreståndare för stadsfysicitjänsten h~ir i Malmö. Under
denna tid avgav han ett för bevisningen i det ryktbara Malmborgska mordet mycket viktigt utlåtande. Kirurgie magister
1820 tjänstgjorde han som t. f. provinsiall~ikare i Malmöhus
län 1822- 1823 och utni:i.mndes under denna tid till provinsialliikare på Oland. År 1824 erhöll han samma syssla i Växiö
distrikt, fick transport till Ljungby distrikt 1825 och till Kalmar 1827. Från sistnämnda tjänst pensionerades han 1853
och avled i Kalmar den 5 augusti 1866.
Ekman var två gånger gift. 1 :o i Malmö 1816 med Petronella Malmgren, född 1797, död 1837, dotter av bryggaren
och skomakaren Lars Malmgren och hans hustru Kjersti
Malm. 2 :o 1842 med Marie Louise Indebetou, född 1801, död
1894. I första äktenskapet hade han tretton, i andra tre barn.
Bredvid en mycket uppskattad läkaregärning ägnade han
sig åt fornforskning . Hans stora samling forn saker inlöstes
p å sin tid av Statens historiska museum. Ekman utövade
även ett vidlyftigt författarskap i medicinska, arkeologiska
och andra ämnen. Den här publicerade lägerjournalen är ett
fragment av de dagboksanteckningar, som E. under en stor
del av sitt liv förde. Tyvärr ha så gott som samtliga övriga
dag·boksanteckningar gått förlorade - enligt uppgift lära de
"av pietetsskäl" ha förstörts.
Lägerjournalen, ett litet oansenligt hi:ifte, 19 x 11 cm, inn,eh å llande 72 skrivna sidor, skänktes år 1904 till stadsarkivet
av redaktör Ernst Ekman, en sonson till Otto Christian. I sin
bok om "S läkten Ekman", tryckt i Karlstad 1907 har föreni:imnde redaktör Ekn~an lämnat en utförlig biografi över
Otto Christian Ekman, ur vilken större delen av h~ir publicerade biografiska uppg·ifter om författar en till lägerjournalen äro hämtade.

*
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Vid återgivandet av lägerjournalen, vilket har skett in extenso, har författarens eget stavsätt bibehållits. En och annan
rättelse har gjorts, d å det rört sig om iIJ.konsekvenser och rena
misstag (t. ex. då författaren i bland skriver Qviinge i stället
för Qvidinge) , vissa förkortningar ha upplösts etc. Källorna
till i fotnoterna lämnade uppgifter ha varit - förutom de på
resp. håll angivna urkunder och tryckta arbeten - kyrkoböck er och annat arkivmaterial, förvarat p å landsarkivet i
Lund o~h stadsarkivet i Malmö, 1819 å rs rulla över Konungens
eget värvade regemente på Kungl. Krigsarkivet samt å tskilliga personhistoriska standardverk (Elgenstiernas Ättartavlor,
Sjöströms nationsmatriklar, Lindbergs Landsstaten i Malmöhu~ och Kristianstads län m. fl.) . Beträffande 1819 års storläger p å Ljungbyhed kan även hänvisas till följande tryckta
arbeten:
Minnen af Carl Christian Halling, sid. 191 ff . (i Martin
Weibulls Samlingar, utgivna för de sk ånska landskap ens
historiska och arkeologiska förenilrg VII, 18?8}.
Fra Karl Johans Hof. Indber etninger til Fredrik VI af officeren Joseph Abrahamson (bl. a . om en resa till 1819 å rs storläger) . I Personhistori sk tidskrift 1913, sid . 232 ff.
Eric Dahlberg : Skåne och Regementet. Kristianstad 1936.
För vä rdefulla arkivuppgifter, muntliga upplysningar och
annat tillmötesgående bl. a . genom framskaffande av illustrationsmaterial och lån av klicheer står utgivaren i tacksamhetsskuld till ett fl ertal p ersoner. Särskilt må här nämnas
Fomminnesföreningens hed ersledamot, ryttmästaren friherre
Nils Djurklou, överstelöjtnant Eric Dahlberg-, fil. d :r lngel
"\Vaden, läroverksadjunkt Nils Ekman samt å tskilliga ortsinvånare - si:irsk ilt bland vö rdiga prästerskapet - i Norra oeh
Södra Åsbo kontrakt.
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Faksimil e av första s ida n av läge rj o 11 rna lcn.
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Den 'J :dje b egaf jag mig enligt ordres frå n Malmö för att
med Kronoskjuts infinna mi g innom dagens slut i Landskrona för att derifrån afgå med d en del af Konungens eget
värfvade Regemente 1 , som är commenderat till öfningslägret
vid Bonarp. - P å vägen mellan Lomma och Borreby står en
milsten, h vars inscription väckte min uppmärksamhet, besynnerligast som vid sidan låg en slät sten, som förmodligen en
tid vicarierat för den verklige och ri1tte. Sedan fick jag af
en trovärdig p erson veta, att då författningen utkom i fjor ,
att alla n edkastade milstenar skulle tillrättaskaff as och uppresas, att en oförfärad och rask länsman R. taget den nu
stående milstenen frå n sjelfva Landshöfdingens LanJställe,2
der den tjente såsom trappsten, och h v arest den blef utbruten
af Länsmannen. D etta hade jag ej trott, om ej en trovärdig
man nämnt d et för mig. - Middag spiste jag· hos den gästfrie och h ed erlige Prosten Kemner i Borreby, 3 som är en i
bottnen ärli g man . - Omkring gä rd sgå rd en vid Herregården
1 E tt infa nterirege me nte, uppsa tt e ft e r Ka rl XIJ: s död a v Små la nds
tre- och fe mmänningsregemcnt e och seda n full stä ndigat genom vär vning.
Regementet ba r under ett tidiga re sked e vederbörande rege mentschefs
na mn , k a ll a des fr å n 1750-tal ct Kronprin sens regemente (ej a tt förväxl a
med Kronprin sens hu sarregern entc) och fr i'111 1772 Konun ge ns eget ' 'ärvad e rege me nte. Regementet, som upplöstes 1829, beteckn a d es I 26. Vid
tid e n för d ag bok ens tillkom st va r reg·e mentet dela t p å två bataljon er förlagd a i res p. Malmö och Land skron a.
2 D e n <'\ sy ftad e lä ns mannen tord e ha varit Gu sta f Run stedt, f. 1787
d. 1851. Ha n ha d e tidigare va rit fanjunka re och inneha de medalj för
ta pperh e t i fält. - Land shövdin ge n va r frih eu e Wilhelm af Klinteberg;
la nd stä ll et - A ln a rp.
3 N il s P eter Kernn e r, f.
1758 i Ma lm ö cl. 1828 so m k y rkoherd e i
Borgeby .
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stod i stor mängd det sköna trädet Viburnum opulus 4 i full
blomma. - I Löddeköp inge h os Fjärdingsmannen skedde
skjutsombytet och kl. 4 eftermiddagen an lände jag till Landskrona och tog logis på mitt gamla stä lle hos Gästgifvaren
Westerdahl. - Widerberg· uppförde en consert i afton på
h v ilken voro 19 musikanter och 16 å h örare.5 - Jag sjelf blef
så illamående, att jag måste lägga mig u tan qvällsrnat.
D en 4:de. I dag· gjorde .i ag uppvaktning· hos Grefven.6 Middag och af ton spis te jag hos Doctor Schagei·ström.'. I dag
mottog _jag medicamenterna och a ll Medicina l Att iraille, som
inpackades på en kärra. Apoth ekaren 8 traderade ganska
tappert, så att jag började frukta , att medicamenterna e,j duga
mycket. Hos D :r Sch agerström såg· .iag en vertebra af ett
prre adimitiskt djur (förmodligen af Behemot) 9 hvilken i omkrets innehöll samma vidd som rundt om en vanli g spann och
var 3/4 alnar h ög. Hvilket ofantligt djur måtte icke detta
hvar it? Kotan vai· funnen i jorden nära Göteborg. Äfven såg
jag lawa från Vesu v ius. En marmortaklist av S iby llas tempel
i Neapel och många andra sköna saker, besynnerligen i nat uralhistorien. I afton besåg _jag Landskrona kyrka,10 som är
en vacker byggnad , men Tornen äro misslyckade. Ofver stora
Skogso h ·o 11 .
Ve m " Wid e rberg" kan h a Yarit , h ur dd ej l yc kats u tgiva ren utröna . . Land s krona. ägd e Yi_~I d enna t id in &"t•n tidning __ och t_i dn in ga1i för
m a .1 - J11111 18 19 Iran Ma lm o, L un d och Kn s t1a 11 s tad la11111 a rnga 11 ppl ys 11i11 g·ar i sa ke11 . N il s Lovc 11 syn es e j nämna rii1go n W id erberg i sitt arbete
" Landskrona und er sve nska tid e n" . F il. li e. Bo A land e r, som m ycket
syss lat med mu s ikför h å ll a nd e na i d e s ki.\n s ka s tud c rn a i ä ldre t id e r, h ar
medd e lat, att h an icke har s ig bekant ni.\ got o m W :s Ye rk samh et.
6 C h efe n för Kon 11 nge ns eget vii rrndt• reg·e 111 e n te, över sten , ge neraladjutanten g re Ye F. U. Wra nge l, f. 1760, cl. 1853: han rnr tillika komm e nd a n t i Lan d skrona .
7 N il s O lof Se hage rströ m , 1?85 d. 185 1 so m s tad s liikare i La nd skrona.
Han Yal' 18 19 t. I'. regem e nts läka re Yid r 26.
8 A potekd (Lejon e t) i La 11d sk ro11a l'örestod s d å a ,. Jona s Oste rbaum,
f. I ?84 d . 1858.
11
D. ' " s. kotan av ett föradamiti skt djur (dj ur, som levat fiire Adams
tid). - Beh e mot , ett i gam la tes ta 111 e 11 tet o m ta lat vidund er. - Doktor
Sc h uge rs triim efte r lä rnn ad e 1·id s in död bet vd l iga nat ura 1historisk a saml i11 gar.
10
Sofia A lhe rtin a kyrka.
4

5
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ingångsdöHen står med förg yldta bokstäfver D E 0. Hvilken
sublime idee. Detta enda ord uttryck er mera än om h ela viiggen var fullskrifven . - Inuti ~ir k yrk an m ycket simpel.
Ingen orge l finnes och blott en interims Predikstol och Altare.
- I grafven kring kyrkan växer Lepidium latifoli umH i
största mängd. - Bref skref jag idag till min hustru och till
auditör Bonnecreutz.
D en 5:1e Lördag. I dag kl. 3 förmiddag slogs Generalmarche
och kl. 5 ef te1· h å llet chorum marscherade vi i G ud s namn ur
staden. Jag och musique-Directeur N icolai 12 förenade oss om
skj uts och å kte vi i D irecte urens souffl ettevagn. Vid Vallåkra
gä:'i tg if varegard , J mil frå n staden , rastade vi och om b y tte
gästg ifvareskj u ts. Strax utom Vallåkra gästgifvaregård är en
g rnfli g stup ande back e, på hvilken vagnen lopp p å h ästarna,
så att ,j ag· mås te h oppa ut' och leda hästarna n ed för backen.
- På Mörarps gästgi fvargå rd spisade vi middag, der ch efen
H . Major Lillj eström 13 bestod b å de mat och vin. Derifrån
körde vi t ill Broby, hvarest Pastorn 14 och jag blefvo inquarterade hos en b esk edlig åbo P ehr P åhlsson 15 , der vi blefvo
lagde i ett rum stt li tet, att d et ej var större än en fyrakappa .
- Strax vid Broby k örde vi öf ver Ek ebro, hvares t stå1· en
priiktig förg yld sten såsom Gränseski llnad m ellan Lähnen. 15 "
- Huse n h är i byn äro byggda af briider och mycket snygga.
- I alla st ugor ~i r en h y ll a öfver bordet fu llsatt med tennoch pOl'ceUaines- ta ll rikai· samt fl era messin gsljusstakai· af
myck et ga mma lm odig mode lle. I b yen är en stor bly fö ck t
11

B itt rrkrassc.
" Gott ha rd A rnold N ico la i, föd d 17?8 i Liibcck cl. 1827 i La nd skron a
so m m11 s ikdircktiir Yid l 26.
1' 1 Ma jore n Yid I 26 F redrik Da nckwart-Li ll iest rö m , f'.
17?5 d. 1859
so m f. d . ma jor.
14 F il. mag·. (d :r) Be ngt Chri s tensso n. f. 1785 d. 18 31 som kyrk o he rd e
i ll a rl ösa . Va r 18 19 rrgr mc nt s pasto r Yid I 26.
1
" Pr r Pilh lsson , f. 17?8, rnr il bo i1 n :r 7 B roby, Väs tra Brob y för s.
t oa "Ste ne n" ki r a 1· j iirn oc h restes 18 18 jfr b il den. Ett a nn at
grii ns m ii rk r , Yilkrt n11m eru s tå r mitt e mot d et förra, bär i1rta let 1824
jiimf c in s kriptionen " C hri s t ian s tads lä n" .
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Gränsmärke Yid l ä n sg r ~insen
Ekcbro. E fter fotografi.

å

k yrka, men ej n ågo t torn utan en k lock stapel af bräder. 16
Den är annexe t ill Björnekulla, d er Rasch är Kyrkoherde.1 7
Folket är mycket sn yg·gt, höflig·t och tjenstaktigt. Skrifvet i
Brnby b y, Södra Åsbo h ä rad och C hri tianstads län.
D en 6:te Söndag. 1 gåi· aftons lad e jag mig k l. 8 och sof
genast gansk a v~i l. - I natt åsk a de d et g rnfli g·t. D et gaf ,ett
grnfligt gjen lj ud i stenha llarna, så att h ela huset skakad e,
m en pastorn soffr å n a lltsammans. Kl. t 3 steg jag upp i da g.
Kl. t 5 b egåfvo v i oss på marsch e frå n Broby, d å vi tågade
genom l3jörneku ll a, en liten vack er by m ed k yrka, på h vars
gafvel stork ar hade sitt bo. 18 Sed an komma v i nära förbi
Quidinge, hvars k yrkotorn, var byggt i samma smak, som
16 V. Brob y d uvarnnd c k y rka
för sugs m ed torn u r J839 ; i övrigt
o m b yggdes k y rk a n på 1860-ta lc l.
17 A nd e rs Ra sc h, f. 1760 'i Ma lrn ö cl . 1830 so m k yrkoh e rd e i Björn ek11l la oc h V. Broby.
is Björn cku ll a k y rk a o mb ygg·dcs 1888- 9 J.
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Kviclin ge ga mla k y rka .
Efter fotografi.

Malmö venska k y rkas, men higre och vackrare.19
ära
Q viding·e till höger om vägen var jag ock besåg d et ställe där
Prins Carl Au g ust slu tade så hastigt sina dag·ar. Der han
föll af h ~i sten i:ir en li ten h å la liksom efter en sandg-raf och
stä llet är utmärkt m ed stenar och träds ty ck en. 20 Omkring
kl. 1 förenade vi oss med Ma lmö Bata illon och omkr in g kl. 3

°

1 Kvidin ge d åva rand e kyrka
var uppförd 1788. Den o rnb ygg des
1884- 1886. - Tornet på " Malmö s ve ns ka k y rka" (d. v. s. S: t Pctri k y rk a)
va r und e r å re n 1792- 1892 för sett med e n barock hu v.
2° Kronprin s Ca rl A ng us t stö rtad e so m bekant av s in hiist och dog
und e r e n trupprevy p å Kviclin ge hed den 28 ma j J8 10. P å för slag å r
18 17 av d åvara nd e kronprin Ca rl Johan restes til l å minne lse av h iind clse n det s. k. Kviclin ge mo n11m e nt et, vi lke t dock ej b lev färdigt förriin
å r J826. D e t avsynades de n 29 ma j J826 av cl åv. landshövd in ge n i Kr istian s tad s lii n, gr eve Axe l de la Gard ie oc h ge ne ra l lö j tnant Fra nc S pa rrc.
Jfr härom bl. a. Arthur Dun e r : "Monumentet på Kv idin ge hed . Vad
riksa rki ve ts hand lin ga r h a att be riitta om d ess tillkomst" (i S. D . S.
24 april 1927) .
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Kronprin s Karl A ugu s ts död p å Kvid in g:e hed. Efter sa mtida koppars tick.

eftermid. inryckte v i p å li:ig·erp!atsen, der General Rosenbla<l 2 1
mottog oss. - Sjelfva de fileringen miss lyckades. - Sedan
paraden var slut begåfvo vi oss till fru Mö ller för att spi sa
middag d ei· a ccord är ingå ng·et att hvarje person be talar dagli gen 1 Rdl' Banco för middag och afton ant ingen man komm er ellel' ick e. Sedan vi voro vi:il miitta begynte de att upp slit
fä lten , m en a ck! min Gud! h vi lket skrikande och svi:irjartd e.
D e t var utom all föi·es fällning. Jag och Lieutenant Bergengrcn22 ble fvo inqvarterad e ti ll sammans i e tt ganska r y mligt
fält. C h efen vai· så god och til lät mig att bo i en by, om jag
kund e skaffa mi g s.re lf qvarter ; m en om jag vi lle betalt iin
si1 myck et kunde det ej bekommas. Sedan på aftonen uppsökte jag· qvartermii sta r Be rgs tröm , som had e mina siingkli:i"' Frih e rre E lof Husc nblarl , f. 1756 d. 1838. Han urn 11 cc radc und e r
s jorlii g ret f n'111 ge nl'rulm a jor till ge 11 era llöjt11 a nt.
22 Löjbiantrn
Yid l 26 Ca rl A nd e rs Thcodo r Be rge ng re n, f. 1793
cl . 1867 so m r. cl . major.
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Karta ö n ·r 18 19 i1rs sto rl iigc r 1·id Lj1rn gby lH'd . Carl J oha n tog här t ill fii IJet i akt att lii ra sin a 11 nderl yd a nd c ta k t ik. T idi ga rc ha de s torlä ge rn a
lag·ts liin gs i\ 11 . N11 bestii rnd e konun ge n, a tt liig rct sku ll e ha i\ n som
l"lanks töd , tY det rn re fa rli gt att ha ett rn tt endra g· i r vg-gt•n. D iiri genom
ga 1·s uppslaget t ill d en st riic knin g ay li.igc rn a pi\ Ljun g bYhecl , som se nare
ka ll ad es De n s kå ns ka lin je n (E ft r r E. Da hlbe rg : S ki1ne oc h rege mentet).
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der. Han tältade en styf 1/4-dels mil fr å n den p lats vi bebo.
Vi li gg·a midt framför Brandsberga by och hafva en ganska
vacker u tsigt. I afton kl. 9, sedan jag hört en mängd Regementsmusiques lade jag m ig för första gången i tä lt. Den ? :de Mån.dag . K l. 4 i dag vi:icktes jag af morgonskottet.
I förmid . gjorde jag för st uppvaktn ing för Brigad Läkaren
H : As8essor Nath ell 23 , som var en mycket h yggli g man. Sed an var jag hos öfverFältl i:i karen H : Kevendter 24 , som tvärtemot heskrifning var ofantligt artig mot mig åtm instone,
och tillhöd sjelf att skaffa en underläkare, som under det
jag reste t ill Promotionen i Lund 25 , skulle förrätta min tjänst,
och äfven lofvade han att skaffa mig· p ermission af Hans
Kungl. Hög'het Kronprinsen. - OfverFält Läkaren bor hos
intendenten H :r major Appe ltof t 26 vid H errevadskloster, ett
a ll tför sött sfä lle. Oaktadt det var lå ngt beläget från mitt
fält å ngrade jag' ick e, att jag g ick den vi:igen. - Sedan var jag
p t'1 sjukhuset, som iir mycket snyggt och vä l inriittadt; men
t yvärr voro der redan ganska m å nga sj uka och bland dem
3 mycket d t'tli ga.
K l. 7 idag efterm id. mönstrade General Björnstierna 27 oss.
Han h ade en g uld Commanclostaf i sin h a nd oc h hade ett allt
för h yg,g· li gt u tsee nd e. var g lad och munter och he i,,ade myck et
23
Joh a n Frcd ri c Nat he ll , f. 1??8, chir. mag. regc me nt sliikare v id
No r ra skå ns ka .i nf. rcg., tjf. b ri g·a dliik a rc, d. 185 1.
24
Han s C hri sto pher Ken·1 it ci·, f. 1??5, d . 1839, med . d :r oc h c hi r.
m ag., briga dliik a rc•. ] Ia n ha de u tse tt s att vara ö 1·erfii lt läka r e vid s torliig ret.
25 E kman JHOlll OYCrud cs de n 8 juli 18 19 (jfr Tnl ednin gc n). Han hud e
da ga rn a inn a n 1·a rit ön:•r på Sa lth o lm e n, där ha n ass isterad e v id d en
m y c ket uppseend eYäc kand e du e ll e n e me ll a n öve rste löjtnanten 1·id No rra
Skå ns ka lnf. reg. Diedric h v. Brnno11· oc h kaptenen vid danska flottan
Gra ub c, Yilke n se nare bl eY så rad oc h ägnades de n för sta vårde n av
Ek ma n. Jfr häro m ''D ne ll e n på Sa ltholm e n 18 19". Av A nna 1·on Rosen ,
född Bar1wk<lll·, S 1·e ns ka Dagb l. 18/ 10 1924.
2 " Per Appc lt oft, f. 1?5? cl . J822 so m ma jo r.
"' Cc neru lm ajo rl' n, frihe rre Mag nu s Fredrik Fe rdin an d Bjö rn s ti e rna,
f. 1??9 d . 18-H so m ge nera l och g re 1·e. G. 18 15 1n . frih e rrinnan E lisabe th
C ha rl otta Yon S tPd in g· k , f. 1?9? d. 1866. (O mn ä mn es i det följ a nd e so m
"gc nera linnun Bjö rn st ic rn a").
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Ljungbyhed vid mitten av förra seklet. Efter fotografi.

artigt på oss, då vi blefvo uppropade. Han berömde mycket
Konungens Regemente för dess proprete och sade, att Chefen skulle sammankalla Compagnie- lnnehafvarna och förklara dem hans stora förnöjelse öfver · Bataillonens tillstånd.
Af det myckna strapatzet jag hade idag fick jag min va'nliga hufvudvärk, så att jag måste lägga mig kl. 8. Således
en timma förr än aftonskottet lossades.
D en B:de Tisdag. I dag steg jag först upp kl. 5. Så varmt
der är i tälten om dagarna så kallt är der om nätterna. Dock
var der ej så kallt i natt som förra natten. Ljungen här på
heden är så skarp att skorna hafva utseende af att vara
gnag·ade av Rottor. - Visserligen är _jordmånen på heden
mager, men jag tycker, att den borde kunna uppodlas, besynnerligen som den uppodlade jorden kring närgränsande
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byar varit af samma beskaffenhet; men förmodligen har ej
folket hvarken h åg eller makt dertill. Dock har jag ej p å
hela h eden ännu sett n å gon annan väx t än Erica vulgaris,
som utvisar en sandig och d å lig jord. - I dag var jag hos
Li eutenant L,jlmg·man 28 , då en corpral kom och rapporterade
att policevakten arresterat en trumslagare, som skitt (~B
Corporalens ord) p å en gärdsgå rd, och a tt i natt hade under
sömnen en soldat skitt i sina egna b y xor och g,jordes nu förfrå gan, hum man skull e förh å lla sig m ed sistnämnda märkvärdiga ca su s. - I eftermiddag fly ttad e jag ur hi gret i quarter hos Ander s Hansson i Öst : Svenstorp 29 , d er jag för ett
ganska g·ott rum skall betala för Lägertiden 2 Rdr Riksgd .
I
Den 9:de Onsdag. I dag· hade ja g nästan kommit försent till
Lagret, oåktadt ,jag var d er kl. i 5. - I eftermid. var jag
v id Pav illonerna och b esåg de m å nga Handelsbodar, Spi sqvarter , Värdshus m. m. hvilka finna s här i stor m ~ingd.
Äfven så g ja g K ronprinsen s Boning·ss tälle, som var m yck et
va ck ert. I stallet voro m å n ga v ackra h äst a r . E n mängd hikare träffade jag idag·. Hufvudsaken här är att skry ta,
svärja och ingentin g göra. - I af ton var jag p å Kungl. F ~ilt
i>0st C ontoiret, som ~ir i Ljungby i en liten stu ga , m en som
i.indå ä r snyggare ~in Malmö Postcontoire 30 • - I dag sof jag
middag i 3! timma.
D en IO:cle Thorsclag. I dag vai· jag i higeet kl. 4 så snart
Reve illen och morgonskottet g'ingo. I eft errnid. v ar jag ute
och så g· alla troupp erna exercera i en linea. D e t var utom
all föres tällning att se frå n en höjd alla d essa sköna troppar.
28.

Löjtna nten vid Södra ski111 ska inf. reg., Samu el H cnri c Ljun g man ,
d. 1860 som f. cl . kap ten.
And e rs H a nsson , f. 178 1. cl . 1824, å bo å Svenslorp n:r 1 i Ri sebcrga förs.
:io "Ma lm ö P os lcontoire" va r vid de nna tid inr ymt i ett a v de s må
hu sen vid Sto rto rge ts no rra sida (ga mma lt fas ti ghetsnummer 336), vilka
hu s å r 1876 li.i mn a de plats för Ho tell Kra me r. Postm i.is ta re i Malm ö
va r 18 19 ho vmå la ren G usta f R ydbergs farf a der, postin spekt oren A nde rs
Ry dberg.
L 1790
29

General Cardell31 först i spetsen med sitt ridande Artillerie.
Derefter a ll a de vackra Cavallerie Regementerna och sedan
a lla lnfanterie Regementerna med sina till utseende mordiska
t immermän och sina brokig·a musikanter. I afton kl. 8 ankom Hans Kongl. Majst., då vi voro befallda att göra uppvaktning, men sedan kommo kontraordres. - Här äro 1100
Officerare, 1500 underofficerare och 15000 manskap. - De
Iorrske Jägarna skola exercera förträffligt. De hafva mycket korta gevär, p å h vilka piporna äro alldeles bruna. orrmännerna äro ofantligt höfliga. De blifva endast onda,
d å man kallar dem Norrbaggar, då de säga: det är våres ök,
som äro Norrbaggar.
Den 11 :le Fredag. Äfven i dag var jag före kl. 4 i Lägret.
Nu kom Brig·adOrdres, att läkarne h varje morgon kl. 6 skola
inlämna sjukförslag till BrigadLäkarne, och att en Läkare
a lltid skall vara troppen följaktig und er den större exercisen. - I dag hafva vi haft ett starkt regn, så att det slog
igenom tälten. Ett bref hade jag ifrå n min lilla hustru i dag.
- I dag fick jag en ordonance, som skulle g·å mina ärenden,
och bära cartouchen32 under exercisen. - Kl. 6 voro v i på
Linien, då Konungen och Kronprinsen gjorde en Revue af
tropperna. De Kongl. personerna redo först och besågo a lla
tropperna, d å generalsalvorna skötos. Sedan d efilerade a lla
tropparna förbi dem , då de h elsade myck et nådigt. ~o
nun gen är blekare nu än h an var 1816, d å jag såg honom i
Stockholm. D å v i defilerade förbi honom höll Capitaine
Kön igsfeldt 33 p å att blifva nedriden af en S m ål~indsk Dragon,
hvars häst taget vZdd och sprang· mellan capitainen och Plutonen, d å Konungen började ropa, men Gud ilof ingen kom
31 Gc ne ra lfii l!tygmiistarc11
och chefen fiir arti ll e ri et, frih erre Ca rl
vo n Ca rd ell , fiidd 176-1- cl. 182 1 so m ge 11 era lliijt11ant.
'12 A 1111111111 it ionsviiska av sty vt liidrr.
"" Kaptr 11 rn yjc] T. 26 Ca rl Königs feld t, f. 1780 i l\fa l111 ö d. 1846 so m
ÖYerste löjt11u11t. l Ia n had e b l. a . deltag it i Ca rl J oha ns fii lttåg i Tysk land.

46

Ca rl XI V J oh a n. E fter oljemå lnin g a v Fr. W cs!in. S kok lostcr.

47

till skada. - Bland Konungens Suite befann sig Generalinnan Björnstierna, som red på en med nät öfverklädd häst.
Hon sjelf var klädd såsom en Amazon, hvilket såg mycket
bra ut. Vi marcherade 1 1/4 mil, och oaktadt jag var ovan vid
dylik exercise var den ej påkostande för mig. - öfver
Rönkevad 34 var en brädbro lagd sedan igår, då man fick
marchera i vattnet. Gudilof ingen kom till skada under marchen. GeneralsAdjutant Reutersvärd 35 föll af hästen. Jag
sprang genast till honom, men han försäkrade att han ej
blifvit skadad. Man berättar att Kronprinsen h å llet öfverste
Stjerncrona36 i arrest i 3:ne _dagar. - Ack! Om Konungens
moder hade varit här, hur glad skulle hon icke hvarit att
sett sin son i sådan härlighet. Jag minns att min moder blef
glad när jag blef student. Hvilken af oss är lyckligast?
Konungen eller _jag? - I afton vid min hemkomst i mitt logis
voro der 2:ne Wästgötha Handlande, hvilkas säckar voro
packade med glasvaror. Dessa voro temligt druckna och
ville uppföra sig oanständigt mot hu strun , hvilket hade den
p:Uöljd att mannen tog karlen i kragen och kastade honom
tillika m ed alla sina flaskor ut på g·ården, då W estgöthen
sade, Ack! Alla mina skrällen gingo säkert sö nder. Regem entspastorn flyttade intill mig idag. Han kom hem sedan
jag lagt mig. Vi råkade i dispute, och hade d et ej varit besv~ir att stiga ur sängen hade jag kastat gunstig Herren,. ut
till Westgöthen och Skrällena. · - Jag· kan aldrig glömma hur
skönt det var att se tropparna idag. Konungens Bataillon
var ställd p å en höjd, så att vi hade utsigt öfver alla de andra
tropperna.
N um era RynkcYad.
Någo n gene raladjutant Re1ilcrs\\·ii rd torde ej ha existerat ; förf.
aYser sä k e rli ge n den sena re i rram sfä llnin ge n omnämnde ge ne ralmajoren
Cas imir Re uterskiöl<l , f. 1770 d. 1848. Han h a d e 1814 utn ä mnts till ge neraladjutant.
36 {hersten och chefen för Sk å nska hu sa rregemente t, friherre David
Henrik St je rn c rona , f. 1786 <l. 1845 so m ge nerallöjtn a nt.
34

35

48

Den 12:te Lördag. I dag var jag uppe före kl. 4. I förmid.
var jag på Herrevadskloster och uttog defecterna i vår Fältkista. Omkring Konungens Logis stod en mängd folk för att
få se honom. Trakten kring· kloster är alltför söt. - I eftermid. voro vi äfven på Exercice och gjorde en liten Simulacre.3; - Konungen åkte lite i en vagn bespänd med 6 grå
hästar. I en annan vagn åkte 2:ne fruntimmer. som voro så
gladlynta som ljusens englar.38. Dessa äro fjederu i Hofurverket. Om de ej voro, stadnade hela Hofuret. Det roar mig
mycket att vara med på exercisen; men vad som generar mig
är att äfven 1äkarne skola vara i full uniform. Stundom taga
sporrarna fatt i ljungpinnarna, att jag är färdig att slå i ku11.
1
1 dag skar en Corporal vid Calmar Regemente halsen af
sig par ambition bak Laterinen, men han dog ej genast utan
aff ördes till sjukhuset.
Den 1J :e Söndag. I dag sof jag till kl. 5, hvilket gjorde mig
rätt godt. Äfven i förrn. var jag hos öfverfältLäkarn.
Kl. 11 i dag förmid. höllo alla regementena Gudstjenst under
bar himmel. - Vår Regementspastor Christersson gjorrle en
vacker predikan framför tvenne trummor, och vid sången
accompagnerade Regementsmusiquen, hvilket gjorde en god
effect. - Jag tyckte, att det var mycket högtidligare att höra
Guds ord afkunnas på öppna fältet än att göra det i ett inskränkt rum. Här kunde man tillika betrakta den sköna naturen, som den gode Guden skapat till menniskans nytta och
nöje. - Hvarje man får från lägrets bör,jan till dess slut 200
patroner om 5/Sdels lod hvardera, hvilket gör 2 millioner
Patroner och minst 31.250 Skålpund eller 3121 Centner krut,
som för ro skull bortskjutes. Detta blott till Handgevären. Till
Handgevär och Canoner åtgå enligt Requisition 500 centner
En låtsad drabbning av en till övning sammandragen trupp.
Månne icke förf. avser grevinnan Aurora Brahe, f. Koskull, f. 1.?78
cl. 1852, och henn es kusin hovfröken Mariana Koskull, f. 1785 cl. 1841.
37

38

4
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krut och varje centner krut kostar Kronan 50 Rdr Riksgälds,
således kostar krutet tillsammans 15606 Rdr Riksglds. Några tjenstaktiga Flickor besökte vårt läger i dag, men den
obarmhertige Regementsväbeln utdref dem sans facon.
Regements-Wäbeln är i Lägret detsamma, som Kistner i
Malmö. 39 - I afton komma Nilsson, Malmstein 40 och Jacobsson till mig.
Den 14:de Måndag. I förmidd. mellan kl. 6 och 8 exercerade
vi då Kronprinsen kommenderade lite Konung·ens Regemente
och gaf dem mycket beröm. I eftermid. kl. 5 gick armeen ut
på en simulacre. Det var rätt roligt atf se därpå. Man kunde
göra sig föreställning, hur det går till i krig. Konungens
Bataillon utgjorde Reserve corpsen. Det var ett grufligt skjutande med kanonerna och handgevären. Cederströmska
Husarerna 41 formerade en choque. Vi marcherade 2 mil med
fram och återmarchen. De Kongl. personerna voro mycket
nöjda, förklarade Cheferna sin tillfredsställelse och bestodo
manskapet extra förphi.gnad. - Det är besynnerligt, att då
manskapet får veta, att brännvin bestås dem, ropa de mycket
lifligare Hurra, än då de få den nåden att se de Kongl personerna.
Den 15:de Tisdag. För det vi gjorde saken så bra i går, blef
ej någon exercice i dag, utan vi fingo vila ut, så länge vi
ville. I eftermid. skulle exercice varit, men som det regnade,
39 Regementsväbel var då Ni ls A. Strömberg, f. t?76 d. 1820. Regementsväbeln har bl. a. polisuppsikt inom ett truppförbands förläggning.
- Jacob Kistner, f. 1785 d. 1835 som exekutionsbetjänt och gästgivare
i Malmö, var ett känt origin a l i det dåtida Malmö. Jfr hkirom t. ex.
Hallin gs "Minnen ", sid . 153, A. U. Isberg: Handbok sid. 204 ff. och Leif
Ljungberg·: Några anteckn in gar om fattigYården i Malmö (Malmö Fornminnesförenings årsskrift 1938, sid. 89).
49 Landskont oristen Ni ls Jonsson Malmstein, f. 1792 i Malmö d. 1860
som f. cl. häradsskrivare. Han blev år 1826 svåger till Ekman i det han
då vigdes vid Kristina Cecilia Malmgren, en syster till Petronella Ekman, född Malmgren.
41 Regementet omdöptes genom ett kungl. brev den 5 februari 1822
till Kronprinsens husarregemente. Det bar år 1819 namn efter sin chef
översten, friherre Gustaf Albrekt Bror Cederström, f. 1780 d. 1877 som
f. cl. general.

50

"Cederströmska hu sarerna form era en choqu e". Efter

a mticla teckning.
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så fing·e vi gå hem strax igen. I afton reste Herrarna från
Malmö, d å de traderade bland andra äfven Directeur N.
med pounsche, så att han hlef munter, men hvilket bekom
honom illa, ty då vi spisade samtalade Captainerne H : L:
och K: med hvarandra angående betalningen för maten, och
oaktadt det ej angick N: det ringaste, tog han saken åt sig,
och more Germanorum talte om sin ära; men med all hans
ära hlef han förhuden att spisa vid bordet. Dock hlef saken
tillrättaställd igen. - Under marchen i dag· observerade jag,
att en och annan ättehög var på höjderna kring heden; dock
ej så allmänt som på Malmös slätt. Desse ättehögar, våra
förfäders grafvårdar, äro mycket rättvist förhudna att förstöras; men våra k yrkogå rdar, <ler Slägtingar och vänner nyl igen hlifvit lagda de skola utan skonsmål förvandlas ti ll
ödeplatser och hetesställen för bönder, derföre att tidens
gäl1ande Nöt tro, att dessa för , hvarje ömt hjerta heliga platser, skulle förpesta luften. 42 En sats, som tydligen bevisar
en grof okunnighet ; men det hör till tidens onda att förstöra
allt hvad som är heligt. Början är gjord med kyrkogårdarna.
Ett bevis p å tilltagande sedefördärf. Oförtöfvadt hlifva
kyrkorna raserade; ty någon speculant hehöfver blott säga,
att sjukdomar kunna bibringas genom samlingar i kyrkorna.
Genast neclrifvas de eller förvandla s till Packhus, och Gudstjenst blir öfverflödig·; om icke Presterliga ligan kan motarbeta saken ej af nit för sitt Emhete; men af nit att samla
p enningar.
D en 16:de Onsdag . I dag var jag i Licigret kl. 4 f :m : - I förmicl. var jag p å den märkvärdiga Skäralie, 43 som ligger på
Lieutenants Bostället Tostarps ägor. Det var en gruflig höjd.
42
Författarens bitterhet torde vä l ha samband med e n elen .18 oktober 18 l5 utfärdad förordning "ang·ående k yrkogårdars anläggande utom
städerna och av lägse från byar".
43
Såsom kommenta r till dela r av framstä llningen om Skäralid rekomm end eras Torsten Hallenborg·s vackra och vä lskrivna a rbete "Skära lid ", Lund 1939.

52

Sk ä ralid. E ft er tecknin g i lllu streret Tidende för å r 1868.
Av G. Emil Libert.

Man kan ej föreställa sig n å got mera Romaneskt. I sjelva
Schweitz kan ej finnas n å gon mera besynnerli g b ergs trakt.
- P å höjden gick jag nära kanten och höll mi g i en stor
Björk; men d å jag såg ner i precipicen 44 svartnade det för
ögonen , och d en 15-å ri ge pojken , som ledsaga de mig, h a de
g·å tt in i öppnin gen och frå n höjden syntes gossen ej större
~in ett å rs gammalt barn. P å sidorna stodo stora stencolonn er , som sträckte sig opp mot sk yarna. Sedan vi gå tt ikring
p å höjden , g ingo vi vid R å rrö in i precipicen. G ossen sprang
lik en stenget fr ån häll t ill häJI , och d å jag bad honom akta
sig·, sk rattade h an åt min rädsla och sade, att då han gick i
skol a n var det skolba m en s hirast e nöje att försöka till att
44

Bråddjup.
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"IJj orlaknipen". E ft e r fotogra fi ay To rsten Hall cnbo rg.

uppklä ttra for d e bra ntas te ställen. Genom precipicen löper
en i't, Sk äre å kallad, och p å sidorna li gga nedrasade s tenar.
Efter min tanke har va tten gjort denna u tskärning i klippan,
i synnerhet som man kan se p ~t d e n edra ade s tenarna p å en
hö.rd af 20 a lnar eller m er att d e varit sköljda af strömmande
vatten; m en nu är å n hel t liten och kringv~ixt af 3 a 4 a lnar
hög·a ah leb uskar, h vilka frå n höjden ej syntes stönc än t a ln.
E n spets sk öt i synnerhet fram , h vilken gossen sade kallades
Hjortaknipcn, och t illa de han, att en karl, som va r dömd tiJJ
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döden, red derutför med ögonen förbundna både p å sig och
hästen, och färden lyckades honom, så att han fick behå lla
lifvet. Om det är möjligt, att missdådare kunnat ridas utföre
på det stället, måtte han benådas, om han också varit Discont:
Directeur. 45 - Sedan fick jag idag vid bordet höra af Capit.
Tengmark, att fordom brukts, då en Cavallerist begick något
brott, skulle han och hästen störtas ut från denna ki~ppan, och
kanske någon har händelsevis bibehållit lifvet, och var det
väl derom gossen talade. - I precipicen framsprungo på åtskilliga ställen ur sjelfva berget källor med det allerklaraste
och kallaste vatten man kan tänka sig; men jag kunde ej upptäcka, att de innehöllo något minerale. - På en af bergets
I
högaste spetsar stod förut en sten upprest på en annan sten,
som lik ett bord, hvilade på .4 :ra andra stenar, och kallades
denna sten Rårröspåken. I fjor vid ett bröllop i Allarp heslöto
de talrika gästerna att försöka till att kasta denna sten ned
i hålan, och med tillhjälp af jernstänger lyckades det dem. 46
Med mycket besvär klättrade jag mig dit der denna mä1·kviirdiga sten nedfallet. Den var fyrkantig lik en pyramid 3 alnar
lång, men i sitt fall hade den slagets tvärt af. Jag p åminner
mig ej hvad en sådan sten kallas af Antiquarerna, men det vet
jag-, att den är märkviirdig, och borde de ej nedkastat den45 Diskontkraschen i l\fo lm ö var iinn11 i
färskt minn e. Om denna,
jfr Ha llin gs "M innen " sa mt B. Sjöval l: Om Ma lmö diskont (i Malmö
Fornminnesfören in gs å rsskrift 1940).
40 E n likn ande Ye rsion av händelsen a nför sig naturen "lb" i Ill11 ste ..
rct Tid end e för den 26 juli 1868. E ft er ett besök p å ort och stä ll e, varvid
han sa msprå kat med en av ortsinn evå narna , skriver han bl. a. följande:
Saa ledcs fortalte en gammcl Bonde: llc r ltvor Du staacr ha ng i gaml e
Dage en kaempestor Klippeblock, den saakaldte "Rorepogen" (Rå röd sp ~1 ge n) 11d over Dal en. Men du f' eer Bentson holdt sit Br yllup i Rore By
og Gjestcrnc havde drnkket i otte Dage, saa raabte den kaade Brudgom:
"N 11 fUr vi till slut göra rök i dalen! " Saa fore de ud til Pogen med
] ern s pir og Hakker og 1111d ergra vede den , saa at den med e t vaeldigt
Bra g styrtcde i Afgrn nd en. D a löd det som Verclen fa lclt sammen, og
en tyk Il0g vae ld te 11d fra den Kn uste Kaempe. - Sanningshalten kan
äve n bes tyrkas a,· det offe ntliga urkundmaterialet såti llvida, att e nlig t
Ri scbcrga vigse lbok vigdes d r n 23 juni 1818 "viilförstånclige (sic!) drängen
och tillträdande hemmansåbon Per Beng tsson fr å n Forsmö ll an i Vedby
socke n vid änkan Ka rna Må nsdotter fr å n A ll arp, de bo i Allarp."
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Rå röd s påge n. E ft er foto grafi a Y Tors ten IIa li en borg.

samma. - Vid å n i precip icen växte menyanthes trifoliata 47 i
största mängd. ·- Denna gosse var ovanligt k lok och talade
mycket förnuftigt. De stenhögar, som lågo sammankastade på
marken i skogen p ås tod han, hvilk et ~ifven jag sje lf tror, voro
sammankastade i en t id , då der varit åke r·; men att folket för m inskats (genom D igerdöden) så att skogen taget öfverlul'nd
igen. Detta märkvärdiga ställe bör ingen, so m rese r här i
trakten försumma a tt se. - Up p tt åsen h ade jag en fri utsigt
öfver h ela lägret ti ll ika med trakten deromkrin g. Uigrct hade
utseende af en n yb yggd hvitmenacl stad. - P å vägen åt
Sh irali var jag inne hos Ofver- Jägm~i star Offen 48 och besåg
hans Sp å nverk ; m en han b ek lagade sig, att han nu ej hade
Vatten kl över.
Sa mu el F redrikson (von ) Offen, f.
Kr is tian stad s lä n, d . 1836.
47

4
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I ??.i

t. f. ö ,·e rj äg mii stare

J ätiest ug·or vid S kära lid . E ft er foto av Torsten Ha ll enborg.

någon afsättning med bokspån, utan hade han lager för 2: ne
år. N u köpes nästan icke spån utan till Spegfar. - Sjelfva
mashinen drages af karlar liksom en slipsten, och lägp:es
tjocka bokklossar under h yfveln, som skruf vas efter spån en s
tjocklek, och skall spånen i ett enda drag· med h yfveln aftagas. Sedan spånorna äro färdiga, läggas 60 styck en i varje
bunt. - Karlarna h är g·jorde smörask ar af spån och togo
8 skilling· Rg. stycket. I eftermid. voro vi på Exercice. Genera l
R-d skruppensade general B-le49 • General B-le skrubbade
ch efern a och så h ela vägen nerföre. Här kan man s~iga, att
der är herre öfver h errer. - I ena stenhallen v id Skärali voro
tvenne stu gor, hvilka pojken sade, kallades af All mogen jättestugor; men till ade han dertill äro de alltför små, utan hafva
49

Gene ra l H.- d = ge neralmajor Ca s imir Re uterskiö ld , jfr not 35.
B- le = ge nen dm ajor Gu staf Bergen s tr å le, f. J77 1 cl . 1829.
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de snarare varit begagnade af Snapphanar och Röfvare,
hvilket jag också tror, äf :som det var ett skönt tillhåll för
sådana tjenstemän. - Gossen g·ick in i dem, oaktadt jag bad
honom afstå derifrån.
D en J?:de Thorsdag. I dag hade jag gerna velat sofvit
längTe, m en måste ändå upp kl: 4. - I fm. har sjukvå rds manskapet exercerat. - I dag var en karl af Norra Skå ningarna
ute i Skäre å för att bada. Han var nog olycklig att komma
i en ghöl så att han dog och lå g lä nge i vattnet, förrän han
kunde finnas. I eftermid. voro vi ute och marcherade för
de konglige, och var detta d en häfti gaste exercise, man kan
fänka sig, men för vå r Bataillon gick det tyvärr ifrån början
d åligt, h vilket ej var chefens skull, utan fingo alltid position
mellan kärr och morass så att vi aldrig kommo fram. - Jag
hörde Konungen tala svenska. Han sade till vår Bataillon :
Sky nta inte. Officerarna voro m ycket missnöjda och disputerade med h varandra i afton, så att så sn a rt jag spisat lade
jag mig genast.
D en 18:de Fredag. I dag voro vi äfven p å Exercice, och då
råkade jag en Norrsk Capitaine, som b erä ttade mig my cket
om sina landsmän. Norrmännerna gingo ombord p å öppna
b å tai· frå n Christia nia och landstego i Halmstad, derifrå n
gingo de landvägen till lägre t. I n yssn ä mnda stad lågo moderna vilrjor och Guldporte d 'e p6er 50 frå n Stockholm dem
till mötes, men d eras echarpes 51 voro e_j komna. Porte d'epees
liro svarta och gula ty d eras office i·scocardes äro svarta midt
i med en gul omkrets. Äfven hafva Adjutanterna svarta och
gula plumer. I knapparn a stå Norriges v ap en , och äro vecken p å rock skörten röda, i stället för att de p å svenska arm een äro gula. Fältläkarne hafva grön uniform m ed n yssnämnda knappar, och äro indelta p å följande sätt: 1 :o Com50
01

58

Vä r jg-eh ä ng.
Sk ä rp.

pagnie Chirurg, som svarar mot våra underläkare har liksom
de andra trekantig hatt med hvit och grön plume med ingen
decoration på kragen, ej heller port d'epee. 2:do Corps Chirurg (uttalas korpschirurg af Norrmännerna) är det samma
som Bataillons Läkare hos oss, har subalterns decoration på
kragen och nyttjar guldporte d' epee. 3 :o Brigad-Chirurg
har blott capitainevärdighet, men är något lite mera än våra
Regements Läkare. Underläkare behöfva i Norrige liksom
hos oss ej vara studerade, men de andra måste hafva speciminerat. - Denna capitaine tyckte ej mycket om deras nya
Uniform, som nu blif vet modelleradt efter den svenska. De
~afva äfven fått svenskt Exercice Reglemente, men i parentes
stå commando orden äfven på Norrska språket. Han var
Riddare af Dannebrogsorden, hvilken stjerna bäres i rödt
och hvidt band och på sjelfva stjernan står: For Gud og
Kongen. - Af Norrmännerne äro här ganska många sjuka.
De tåla ej värmen.
Den 19:de Lördag. I dag var ,jag i Lägret kl. i 3. Således
innan solen gick upp, men jag måste vara där så bittida, ty
kl. 4 utryckte vi för att lemna ett lotsadt fältslag. - Planen
var följande: Kronprinsen commenderade den ena armeen,
som var klädd med hvita byxor, och var den anfallande
styrkan och general Björnstierna commenderade den andra
armeen, som var klädd i blå byxor och hade gröna qvistar i
mössorna, hvilken var den styrkan, som angreps af Kronprinsen. Konungens Regemente hörde till General Björnstiernas armee. Vi marscherade först till Forsby, och då vi
blefvo fördrifna d erifrån occuperade vi en hö.jd tillika med
Artilleriet, d å vi anföllos förfärligt af jägare, så att vi måste
retirera allt jemt tills vi kommo ut på Ljungby hed, <ler Konungens Regemente formerade fyrkant, betäckt av Artillerie
och lnfanterie, men det fientliga Cavalleriet g,jorde inhuggning och Jägarne anföllo oss på andra sidan :så att hela
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Gyll e nbi clkeska hospita let i 1·åra dagar. E ft er fotog-rafi.

Genernl Björnstiernas armee blef öfverflyglad, och d et var
naturligt att så skulle gå, ty Kronprinsen anförde fienden.
Då affairen var som värst stod jag midti fyrkanten, der jag
nästan blef clöf af kanonernas dån, hästarnas vrenancle och
froppernas skrik samt handgevärens hvinancle. Den, som vill
se ett krig, men fruktar för att vara cler närvarande borde
sett denna simulacren, ty cleraf kan man fullkomligt sluta
till krigs förande . General Bj:a svor och bannade flera
gånger. Här får man säga : Hvar och en är Herre öfver sin
stackare. N~i.r vi nu voro öfvervunclna måste vi som andra
sla gna hjeltar passera igenom hela elen fiencltliga armeen tills
vi kommo till Qvidinge by, cler vi fingo hvi]a oss på kyrkogården; ett angenämt hvi losfä.lle för den döde krigaren; men
vi rnarcherade muntrare derifrån än vi kommo dit. Jag såg
förut , att ej någon mat skulle bekommas i byen, och som v i
blott hade torr proviant med oss, styrde jag tillika med min
ordonance kosan genom en n~irbel~igen skog·, då vi kommo
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Overstclöj tna nt H å ka n G yl le nbi elke.
Eft er o lj e må lnin gen i Gy ll enbielkcska hos pita let.
I

till ett vack er t hus, i hvilket en bodde, om kallade ig
Tusendkonst , d er vi blefvo väl uppvaktade m ed landets producter. - Vid tillbakakomsten till Qvidinge b esåg jag det
vackra Hospitalet, som är inrättadt af G eneral Gy llenbjelke52. - Huset är b y gdt af sten myck et vackert och snyggt.
D e fatti ge der äro 12, a f hvilka de 10 få jemte eldbrand, fri
uppassning· och ljus 11 Rdr Riksg om å ret. I bland dess invånare var en F1;öken Rosentvi t 53, som var litet toki g, men
myck et munter och glad. En frök en Olltoff54 • En prestfru ,
enka eft er Pastor Malmros, som varit någon tid Predikant i
Malmö. 55 D en , som varit cler längst var en jungfru Lahme56 •
52 Håk an Wä nnberg, ad la d Gyll enbielke, f. omkr. J660 d. ogift 1719.
H an bl ev a ld rig ge nera l, utan dog· so m övers telöj tna nt. Om H åk an
Gyll enbielke oc h ha ns h o pi tal i Kv idin gc, e b l. a. J. L. G illberg: Beskrifnin g öfver Chri stia nstads lä n, Lun d 1767. s id. 294 och \ V. Karl son :
En k a rolin s tes tamente i "Kun gligt, a dli g t, lek t och lä r t", Lund 19·!1 .
53 Eleo nora Kristin a Rose ntwist, f. 1755 cl . 1831.
54 C ha rl otta vo n Olthoff var sys ter till p roste n J. G. Krook s liu stru,
j [r n ot 57.
55 Katar in a Mar ia Malm ros, fö dd E ngela ncle r, f. 175 1 i Malmö d. 182 1.
H on var ä nka e fter k y rkoherden i Höja N il s . fa lm ros, ti d igare stadsk ommini ster i Ma lm ö.
sG Beata La hm e, f. 1752 cl . 1831.
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- Huset var inredt i 3 :ne stora salar; i de tvenne var en
gång öppen midt åt golfvet och på båda sidor var afstängdt
med brädvägg, innanför hvilken hvar och en hade sitt lilla
afstängda rum, med ett par fönster, och dörren ut till salen;
men i medlersta rummet var ej någon af skrankning, utan
sängställena liknade fullkomligt en koj i en kajuta med dörrar framför, så att då de voro lästa hade de utseende af skåp .
Denna oförgätliga och aktningsvärda man hade bragt sig
upp från Tiggarestafven, och blef upptagen på Tommarp
såsom Hundvaktare, der han slutligen som General fick boställe. Hans portrait är anbragt i ena salen, för hvilket äro
dörrar att tilläsa, så att det ej skall skadas; men det har
fått sin plats på ett så mörkt ställe, att man med möda kan
se ansiktsdragen. Han har varit en stor fet man, med ett
mycket tappert, men ärligt utseende. I samma skåp ligger
hans Adels-diplome utfärdad af vår store Carl 12 :te. Han
blef adlad såsom Ryttmästare vid Kongl. Norra Skånska
Cavalleriet, och hette förut Wänberg, och står i diplomet att
han utmärkt sig ända ifrån det han gick in som volontaire
under krig·et med mycket mannamod, hvarföre Konungen
adlat honom. Han var aldrig gift; således utgick Gyllenbielkiska famillen med honom, men hans minne kan aldrig
utgå, få hafva gjort så mycket godt. Hela sin förmögenhet
skänkte han till uppbyggande och underhållande af Hospitalet i Quidinge, emedan han (egna ord) der gjort sin lycka.
Nu styres inrättningen af 3 :ne Electorer nämligen Pastor
loci, Prosten Palm och en Prest, hvars namn jag ej minns
samt en curator Hhfdng von Seth 57 • Egentligen skulle ej
andra än fattiga Enkor efter tappra militairer här intagas,
57 Dåvarande pastor loci i Kvidinge var Johan (Hans) Georg Krook,
tillika kontraktsprost, f. 1762, d. 1854. - "Prosten Palm" var kyrkoherden i Norra Vram Lars Andreas Palm, f. 1769 d. 1826. - Häradshövding
Johan Christian von Seth, f. 1782 d. 1834 som kammarherre och ägare
av Osbyholm.
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och de från Skånska Husarerna hade i alla afseende förmånsrätt; men nu sedan Presterna fått förvaltningen i sina
händer få nog endast fattiga Prest-Enkor tillträde, af hvilka
här finnas en stor mängd, hur mycket deras männer än snåla
från sina fattiga åhörare. - En piga var här, som legat till
sängs i 20 år eller från sitt 12:te lefnadsår. Oaktadt hon var
krithvit i ansigtet voro ögonen de mest lifliga jag ännu sett;
men något förvirrad måtte hon varit, ty hon talte så mycket
om giftas. General Gyllenbjelke ligger begrafven i
Quidinge kyrka. - Sedan jag besett den sköna Hospital sinrättningen gick jag in på kyrkogården och lade mig bland
manskapet på en grafvård der jag sof så sött, att den döde
unller mig ej kunde slumra ljufvare. När vi voro uthvilta
marcherade vi i all anständighet hem, då vi anlände till lägret kl. 9. Vi hade gått idag utom alla krumspring 4 mil; men
det oaktadt var jag ej det minsta trött. Vid min hemkomst
blef jag angenämt öfverraskad af min hustru och Svärfar 58 ,
som mig alldeles ovetande hade kommet hit; men min beskedliga hustru hade en lång dag, ty de kommo kl. 8 om morgonen och jag kom ej hem till henne förrän kl. 10 om aftonen.
Den 20 :de Söndag. I dag promenerade jag lite ikring med
min hustru. - I afton hade officerscorpserna anrättat för de
Kongliga en Goutte i en vacker Skog·slund nära Ljungby.
Kl. 5 voro samtliga corpserna tillika med civila staberna samlade utanför lunden, då manskapet paraderade och salvor
lossades ur kano:i;ierna, under det Konungen och Prinsen
g·ing·o från corps till corps. Derefter gick manskapet hem
och fick Brännvin. Vi gingo in i Lunden, der bord voro anbragta, på hvilka stodo Soldatkokkittlar fyllda med Pounsche
och bekransade med Ekelöf. Der drack mest , som tog mest.
Innan vi gingo in af söngo en del Officerare versar till KoBryggaren och skomakaren Lars Malmgren, f. 1?64 i Malmö d. 1332.
Inledningen .
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nungens och Kronprinsens ära. Vid ingången stod en stor
Pyramid af Björkegrenar, på hvilken voro anbragte Fahnor,
Gevär, Sablar och Pistoler samt trummor. Den var utsirad
med mycken smak och gjorde god effect. - Inne i Lunden
voro Fahnor, Gevär m. m. anbragte på åtskilliga håll, hvilket
allt var mycket vackert. Äfven var der ett stort tält, som
häng·de på gröna pyramider, i hvilket en mängd damer och
de Kongl. personerna voro. Här sutto fruntimmerna efter
rang, men flera med mig g,jorde den anmärkningen att ju
högare de sutto uppe ju fulare voro de. så att om de skulle
rangerats efter deras skönhet hade några af de förnämsta
ej P.n gång kommit in i Lunden långt mindre in i tältet.
Utom militairer fick ingen inkomma i parken utan Polette;
men .jag skaffade ändå min hustru och Svärfar inträde. Fcten var ganska vacker. Vår Lieutenant Krook 59 var Decorationsmålaren, och han hade mycken heder derföre, is :
som saken ej var påtänkt för i dag förr~in kl: 12 på ciagen.
- 1 förmid: anfölls Ryttmästaren vid Skånska Husarerna
G: Ysedom 60 under ridande på Landsvägen af Apoplexie så
att han genast dog. - Hans Fästmö Grefvinnan Bark 61 kom
~ timma efter hit; men i afton hade hon ej ännu fått veta af
händelsen. Hon har 8 barn med sin förra man. I afton reste
min hustru från mig. Gud gifve, att hon må komma lyckli gt hem!
Den 21 :sle Måndag. I dag har det regnat så grufligt, att
59 Löjtnante n vid I 26 Göran Krook, f. 1?90 d. J865 som f. d. major
och postmiistare i Söderköpi ng-.
60 Ryttmi.istaren vid Sk å nska h11sarregementct G ustaf von Ysedom
(Usedom) rnr bö rdi g från Pommern. Vid avträdessynen å hans boställe,
löjtn antsbosti.i ll et Fjärrestad n :r 1 och 2· i socknen med samma namn den
8 augusti 1820 var (brodern?) ryttmästaren vid Kronprinsens husarreg·emente Axel von Ysedom närvarande å arvingarnas vägnar. (Husesynsinstr. I: 34, Krigskoll. ark. Kr. A.)
61 "g rev inn an
Bark". Texten har med blyerts ändrats till "hof marskalkinnan? Berk", v.ilket biittre torde stämma med verk liga förhållandet. Någon grevin na Bark torde näppeligen kunna komma ifråga;
i stä ll et torde avses Anna Ulrika J11liana Berch, född vo n Berg, f. 178?
cl. 1852, änka sedan 181? efter hovmarskalken Georg Philip Berch.
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manskapet ej har kunnat exercera, utan hafva vi allesammans sof vet nästan hela dagen. - I natt tilldrog sig en ryslig
händelse i Norra Infanteriets läger. En Lieutenant Kuhl man62 blef vid befälsmötet forcerad att begära af sked, (hvilket han likväl ej ännu fått) mot det att officerarne sköto tillsammans en viss summa penningar. - I går eftermid : var
han i Lägret hos sina Kamrater, då Ofverste Lieutenant
Krremer 63 kom i ordväxling· med honom, då Kuhlman påstod,
att Krremer varit orsak till hans olycka. I dag morse m trängde Kuhlman i Krremers tält, väckte Krmmer och i detsamma slog honom i pannan med en pistol. - Krremer
gjorde väsende, så att folk tillkom, och K uhlman blef genast
artesterad. I eftermid: var der krigsrätt om saken, då Kuhlman frimodigt tillstod, att hans uppsåt var att mörda
Krremer, och att han velat skutit honom; men kunde ej fä
krut, och om mordet lyckats honom hade han genast gått
till Ofversten och anmält sig sjelf. Krigsrätten beslöt, att i
morgon skall han afföras till Landskrona fästning. Han har
ej någon elak uppsyn, men han lärer varit liderlig. Hans
hustru bor i Stockholm, om hvilken han ej vårdar sig det
ringaste.
Den 22:dre Tisdag. Äfven idag regnar det mycket starkt, så
att man får hvila sig. I natt har det varit ett grufligt väder.
Det har regnat förskräckligt och äfven har det åskat och
blixtrat starkt, att Presten ej kunde sofva, emedan han fruktade, att Postkarlen utanför vårt fönster skulle med sin
Johan Elias Kuhlman, f. 1?89, hade varit fänrik vid Närkes lantoch deltagit i fälttåget 1808-09, då han blev svårt sårad. Döbeln
betecknar honom som "en skicklig och driftig yngling". - K. avfördes
ti ll Landskrona fästning den 24 juni 1824; han dömdes av krigshovrätten
för snbordinationsbrott till döden, i vilken dom han dock sökte ändring.
Hans si ntl iga öde är ej bekant.
63 Overstelöjtnanten vid Norra skånska infanteriregementet Gustaf
A<lolv von Krremer, f. l.?85 d. 4/10 1819 i Köpenhamn. "till fö ljd av
sviterna av ett skeppsbrott" enligt uppgift i broderns, R. von Krremer,
"Mina levnadsminnen".
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Ge neral Bror Cede rs trö m. E ft e r samtid a må lnin g".

Ba.j onettc draga åskan n er p å honom. Gud gifve, att detta
r egnet ej m å tte bl ifva för lå ngvari gt , ty då fruktar jag, att
karlarna sjukna allmänt, i synnerhet som i d e f lesta tälten
flyter v attn et igenom såsom sm å bäckar, så att karlarna ligga
a lldeles genomblötade. Mot af tonen bl ef d et n ågot bättre
väd er , d å vi m åst e ut att exer cera . Generalsalvor skötos m ed
afbrutna colonner.
D en 2'.J :cle Onsdag . I dag är det midtsommarafton. "Ack!
Hur snart går ick e d en angen äma sommaren . Nä r m a n som
bäst njuter af den nalkas elen tråki ga vintern. Andra dansa
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Majstång idag, men vi dansade på Ljungbyhed. KL 5 ryckte
vi ut på exercise och var det idag den vackraste Maneuvre
jag ännu sett. Cavalleriet gjorde flera inhuggningar genom
infanteriet, och var det likaså vackert som rysligt att se hela
Cavallerie Regementen komma på sträckande Carriere mot
Infanteriet. En och annan Cavallerist föll af och släpade
efter hästen men Gudilof ingen blef betydligt skadad. I dag
var det sista exercitiedagen, och var det att tacka Gud för
att under hela exercicen ingen enda af Konungens Regemente blifvit skadad. - Äfven är det märkvärdigt, att under
hela lägret intet all arm blif vet gjordt någon natt. - Jag frös
idag på Exercisen som om det varit midt om vintern.
D~n 24 Thorsdag . Midsommardagen. Det blåser ganska kallt
idag·. I dag· kl : 10 f . m . mötte alla tropparna vid pavillonen
för att mottaga sina fanor, hvilka invigdes af Fältprosten
Carlsson 64 , och alla öfriga Prester voro officianter. Då
Fahnorna voro invigda lemnade Konungen s,j elf dem till
hvarje chef serskildt, hvilken bar dem t ill regementet, höll ett
kort tal och öfverlämnade dem till Fahnjunkarne. Alla Regementen fingo blåa och gula Fahnor, och Liffahnor är åtskild
från den andra med ett vapen som sitter midtpå duken; men
Konungens Regemente fick hvita fahnor med Sveriges vapen
broderadt på flaggan, hvilket väckte mycket uppseende hos
de andra tropparna. N ormännerna fingo röda fahnor med
Norriges vapen på duken. Den röda färgen stötte mycket
mitt Svenska öga. Tio Regementen och två Batailloner fingo
nya fahnor; men under hela tiden paraderingen continuerade ·
regnade det oupphörligt, hvilket efter min tanke var ett dåligt omen. Sedan paraderingen var slut dubbades Riddare,
då vid Konungens Regemente dertill utnämndes Capit. M.

64
Johan Carlsson, f. t 778 d. 1833, blev fältprost 1812 och (tillika)
kyrkoherde i Kviinge 1818.
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Kronprins Oscar.
Eft e r sa mtid a målning.

Widegr en och Bagcr 65 • D en förre ansåg alla förtj ent att utn iimnas till Riddare; m en d en sena res utnämnande väckte allmänt missn öje is : som cap. von Norrman och Königsf eldt 66
blefvo förbi gång na , b esynnerl. d en sistnämnda som under
sis ta fält tåge t skulle myck et utmärkt sig. Hvarje karl bestods
af Konun gen 1 s top öl, 1/4 kardus tobak och en jungfru
Bri.inrn-in. - I afton var hät' s tor Bal för stora H errar.
D en 25 Fredag . Idag· regnar d et g rufligt, så att man march e:rar
i smuts till knäna . - D e flesta troppar upprycka idag. Hvad
m iinniskan ii nclå kan skry mta. - Jag hörde idag 2:ne officerare. som iiro huvudfiender, säga till hvarandra: Gud välsigne
Dig min kära Bror! Till att göra vakt hos Konungen i Helsing·borg gin go 100 man med musiquen af Konungen s R ege"" Mathias Wid egren, f . 1?75 i Malmö d. J842 som major i a rmen
och postmii sta re i Lund. - · E rik Gustaf Bager (tillhörde ej Malmösläkten B.), f. 1784 cl. 1867 so m ö verste. Båda dessa inn ehade g uldmedalj
för ta pperh et i fält.
66 Co nra d Lml vig von Norm a n, f. 1768 cl. 1843 som major. Betr ~i fl'and e Kön igs feldt, se not 33.

68

mente. 67 I dag var till middag hos Kronprinsen Konungens
Regementes officerscorps och Stab befallde; men jag begagnade ej den nåden, som skedde mig, ty jag hade må nga göromål.jNu hafva de ställen, hvarest Tälten sU'ttt utseende af
en ödelagd by. I dag är här rätt ledsamt. Våra grannar äro
marcherade och vi hafva ingenting att göra.
Den 26 Lördag. I dag bröt Konungens regemente opp. Jag
fick tillstånd att resa directe hem; hvarföre jag och Lieutnant
Krook gjorde sällskap och reste kl. i 6 från Ligret till
Röstånga, dit vi hade en mil. Derifrån reste vi till Åkarp,
hvaremellan är 1 3/4 mil. En mil på denna sid an Åkarp hör·gåfvade
mig med en god helsa. Nu ~ir jag g lad att jag få r
I
Kl. i 2 eftermid . anlände jag Gudilof frisk och rask till
Malmö. Jag kan ej nog tacka Gud , som under Lägret hejar slättmarken - mellan Åkarp och Kjeflinge är en mil.
vara hos min famille.
67 Efter storlägrets avslutande begåvo sig konungen till Hälsingborg
och kronprinsen till Ramlösa , p å vi lka resp. orter de uppehöllo s ig
någon tid.
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EN GRAVSTEN FRÅN LANDSKRONA
I MALMÖ S:T PETRI KYRKA.
Av EINAR BAGER.

Efterhand som det lyckats att lösa de flesta av de gåtor,
som gravstenarna i S :t Petri kyrka ruva över, har det verkat
nästan irriterande, att en enda sten i den förnäma samlingen
h årdnackat avvisat alla försök att komma dess hemlighet på
spåren. Som bekant v isa dessa gravstenar ofta hela serier av
iigarebeteckningar. Med undantag av ett fåtal monument
över kyrkans välgörare gingo de icke blott i arv från släktled till sli.iktled, utan skiftade i många fall ~i.gare genom
formligt köp och varje ny innehavare var angelägen att hugfo.sta sitt minne genom en inskrift eller åtminstone ett bomärke. Härigenom blir det i de flesta fall möjligt att följa
gravstenarnas öden genom tiderna. I många fall har man
också hjälp av att sammanställa de inhuggna numren med
gravstensförteckningar från skilda tider och stundom lämirn
slutligen kyrkoräkenskaper och bouppteckningar värdefulla
upplysningar.
Ingen av dessa metoder har kunnat tillämpas på elen gravsten , det här är fråga om. Den ligger nu på en av h edersplatserna i koromgå ngen och bär numret 120, vi lket visar,
att elen tidigare icke haft sin plats i k yrkan utan legat ute på
kyrkogården. Den är av sen 1500-talstyp och visar i mittfoltet bi'Jclerna av en man i kappa med stol' krage och(1ppsplitsacle byxor, s. k. ofvertaag, samt hans hustru o~ tre
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döttrar, medan ett par manliga småfigurer placerats i nischer
å soc1larna till de pelare, som inrama familjegruppen. Mellan o ' h delvis över figurerna samt på ett inskriptionsfält
läses ,.; öljande sentida inskrift:
HAER UNDER HWILAR BORGAREN OCH BAGAREN
I LANDSCRONA MESTER ANDREAS MALMSTROM, SOM
FODDES DEN XII APRIL 1?28 OCH DEN 27 AUGUSTI
1762 MED DODEN AFLED I MALMO
SEDAN HAN PÅ ÅTTONDE ÅRET WARIT GIFT MED
DESS DYGDESAMMA MAKA JOHANNA CRONHOLM I
LANDSCRONA SOM ÄNNU LEFWER TILLIKA MED
DERAS SOHN JON JACOB MALMSTROM:
DENNA STE OCH GRAFSTÄLLE TILHORER BORGAREN OCH BAGKAREN MÄSTER JOCKOM MALMSTROM OCH HANS ARFWINGAR
Forskningar i bagarefamiljen Malmströms historia gåvo
ingen som helst ledning beträffande gravstenens tidigare
öden och jag hade sedan länge uppgivit fallet såsom hopplöst. Men så kom som så ofta förut slumpen mig till hjälp.
Jag satt en dag och bläddrade i elen av Hans Wåhlin publicerade märkliga samlingen bilder från Landskrona forna
kyrka, som revs i mitten av 1700-talet. Med minutiös noggrannhet har den okände konstnären avbildat alla inventarier i kyrkan, altare, predikstol, orgelverk, epitafier och
hela raden gravstenar. Pfötsligt stannade jag inför en av
gravstensbilderna, som föreföll mig märkvärdigt bekant.
Figurgrupperingen kände jag igen och jag hade samma känsla
av att stenen upptill föreföll stympad, som jag haft v id något
annat tillfälle. Så med ens stod det klart för mig. Det var
bagaremästare Malmströms gravsten, jag hade framför mig.
En jämförelse med reproduktionen av den senare stenen i
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Bag·arc Malmströms gravsten i Malmö S :t Pctri kyrka. B. \V. foto.

Theodor Wåhlins S:t Petri k y rka avhigsnade val'j e tvivel.
De b åda stenarna voro identiska.
T Johannes baptistae k y rka i Landskrona låg d enna ste n
rnittgången och i d ess inskriptionsfält lästes :
(
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I I
I

J

Söfren Ande rssö ns
gravsten i Landskrona
S:t J ohan nes k y rka.
E fter Hans Wå hli11:
Landskrona forna
k yrka.

HER LIGGER BEGRAFVEN AERLIG MAN SOFREN
ANDERSSON SOM HEDEN SOFNEDE I HERREN Ao 96.
D. 29 AVG. I SIT AALDERS .. . AAR MED SIN ... Ao 96
D. 8 SEPT. MED DERIS 5 BORN FORBIEND E E GLEDELIG OPSTANDELSE
D essutom fanns mellan figurerna en vapensköld m ed en
stövel eller ett ben samt senare ägares initialet':

C IS
FHD
AALS
HID
Anno 1698
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Nu återstod frågan, hur gravstenen kunnat hamna i Malmö.
En förnyad granskning av släkten Malmströms historia gav
åtminstone ett positivt resultat. Stamfadern för Malmösläkten Malmström, bagaremästaren Jochum Jochumsson farfar till bröderna Andreas och J ockum Malmström - var
nämligen född i Landskrona år 1638 och son av Jochum
Jochumsen, en borgare där av okänt yrke, och hans hustru
Kirstine Hansdatter. Han blev mästare i bagarelaget i Malmö
1680. Att hans sonson Andreas 75 år senare åter slog sig ner
som borgare i Landskrona, tyder måhända på, att förbindelserna med denna stad upprätthållits.
Hur lockande det än vore att söka anknyta stenens ursprunglige ägare med den till Malmö inflyttade bagaresläkten, är händelseförloppet emellertid troligen mera prosaiskt.
Andreas Malmström reste till Malmö på hösten 1761, då skifte
förrättades efter hans fader bagaremästaren .J ockum
.Jockumsson. Därefter har han väl återv~int till Landskrona,
men avled ett år senare vid ett tillfällig·t besök i fädernesstaden. Hans änka, Sophia Cronholm, som med deras lille
son alltjämt var kvar i Landskrona, har väl då ordnat med
en gravsten från den gamla kyrkan, som man just var i färd
med att riva ner, och låtit transportera den till Malmö. Den
ursprungliga inskriptionen har mejslats bort och ersatts med
den alltjämt befintliga texten. Att brodern Jockum Malfoström i denna uppgives såsom ägare till stenen, visar, att han
antingen svarat för kostnaderna för gravstället eller senare
förvärvat detsamma.
Med tanke på att av de föremål , som avbildats vid raseringen av J ohanneskyrkan i Landskrona, i våra dagar endast
återstå ett brottstycke av en gravsten samt några bitar från
predikstolen, är upptäckten av Söfren Anderssöns gravsten
g ivetvis av stort värde. Fyndet har ett visst intresse även ur
den synpunkten, att man härigenom får en tidsbestämr 1pp-
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gift angående förstörelsearbetet i denna kyrka, om vilket
äro ganska sparsamma. Rivningen hade v isserligen påbörjats så tidigt som 1753, men ännu 1761 iigde en
gravsiittning rum i kyrkan och så sent som 1771 kunde den
användas för kyrklig förrättning. Då gravstensgolvet efter
tidsangivelsen på Malmströmska stenen år 1762 åtminstone
delvis brutits upp, synes kyrkan emellertid redan vid denna
tid i stor omfattning ha lagts öde. Om försäljning av gravstenar i samband med rivningen ägt rum, är det inte otänkbart, att en inventering av gravstensbeståndet i Landskronanejclens kyrkor skulle kunna medföra ytterligare fynd.
Tack vare Malmströmska stenen har man nu också fått
be'styrkt, vad man tidigare hade anledning förmoda, niimli gen att avbildningarna från Landskrona kyrka äro synnerligen väl utförda och att tecknaren haft utpriiglat sinne fö1·
det karakteristiska hos de föremål, han avbildat. De löst
skisserade linjerna återge med förbluffande säkerhet just det
väsentlig·a av den slitna gravstenen.
Det kan måhända till slut sättas i fråga, huruvida denna
gravsten i det ljus, som nu kastats över dess öden, försvarar
sin p lats i S :t Petri kyrka, som elen ju knappast historiskt hör
samman med. Att elen överhuvudtaget en gång hamnat innanför kyrkans murar, beror endast på, att Brunius vid sitt
restaureringsarbete behövde underlag till sitt nya g·olv och
därvid använde sig av material från den omkring·liggande
kyrkogården. Förvisso finns det bland de många gravstenar,
som aUt.tämt bida på att åter komma i dagen, åtskilliga, som
värdigare anknyta sig till den vackra serien av monument
över om stad och kyrka fört.jänta miin och kvinnor, som nu
pryder vårt tempel.

upp~sningarna
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ETT STRANDFYND FRÅN ÄLDRE STENÅLDERN
I HYLLIEKROKEN.
Av STEN KALLING.

Inom Malmö stads ytterområden gör man ännu en hel del
fynd från förhistorisk tid. Dessa fynd bestå emellertid sällan
av annat än helt enkla flintredskap, som knappast äro ägnade
att fånga vårt intresse i någon högre grad. Men i början av
sommaren 1943 inkom till Malmö Museum ett synnerligen
märkligt fynd, eller snarare en kombination av fynd, som
bör kunna intressera icke endast fackmännens krets.
I sam band med rörläggningsarbeten inom villatomten
Qvisisana, Limhamnsväg·en 88, påträffades några skelettdelar. Fyndet anmäldes till den naturhistoriska avdelningen
vid Malmö Museum av fru överingeniör D. Werner. Sedan
intendenten Helge Bergman konstaterat, att skelettdelarna
härrörde från såväl människa som val, igångsattes omedelbart
en systematisk undersökning av fyndplatsen, varvid ytterligare skelettdelar samt några artefakter av flinta tillvaratogs.
Jag skall här i största korthet redogöra för resultatet 1av
dessa undersökningar med utgång·spunkt från geologen Erik
Moluens bestämning av lagerföljden inom fyndområdet samt
antropologen Carl-Herman Hjortsjös utlåtande beträffande
den kraniekalott av människa, som iakttogs "in situ" och som
utgör den ur vetenskaplig synpunkt värdefullaste delen av
fyndet. Herrar Mohren och Hjortsjö, som med största beredvillighet delgivit dessa sina sakkunniga utlåtanden, komma att i annat sammanhang ytterligare bearbeta det geologiska och antropologiska materialet.
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Fyndställets exakta läge är 8 meter från tomtgränsen vid
Limhamnsvägen och 7 meter från den södra (sydvästra)
gränsen. Skelettdelarna låga på en nivå över havet av 4 till
4,30 meter och på ett djup under nuvarande markplan av
omkring en meter. Enligt dr. Mohren var lagerföljden vid
punkt 13 ( = 13 meter från Limhamnsvägen. Se fig. 1.) följande:
omgrävd mylla (Lag F);
mörkfärg·at, föga kantavrundat flintgrus (Lag E);
ljus sand (Lag D);
mörkfärgad sand och grus (Lag C);
ljusgul sand med enstaka stenar (Lag B);
gul moränlera (Lag A).
Vid platsen för skelettfynden var lagerföljden något enklare då lag B, C och D redan vid punkt 11-12 förenades till
ett lager av ljus, ganska fin sand med inblandade knytnävstora stenar. Vid punkt 8, som anger fyndplatsen , iakttogs
sålunda följande lagerserie:
mylla (Lag F);
mörkfärgat humöst, föga kantavrundat, grovt flintgrus
(Lag E);
l.jusgul sand, blandad med större och mindre stenar samt
nederst ett sammanhängande stenlager (Lag B-D);
gul, nedåt blå moränlera (Lag A) .
D å inga jordarter med organiska beståndsdelar påträffades under ytskiktet, kunde tyvärr ej någon datering av lagerserien ske genom pollenanalys. Av stort intresse är emellertid Mohrens tolkning av lagerföl.Jden med utgångspunkt
från den a llmänna kännedom man har beträffande nivåförändringarna vid Skånes kuster under postglacial tid. Mohren
anser sålunda, att vid en första stigning av havet upp till
omkring 6 meter avsattes lag B och C, lag B vid transgressionens höjdpunkt samt vid den börjande regressionen. Då
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strandlin).n därefter vek tillbaka ned till omhing 4 meter
över den nuvarande havsnivån, följde bebyggelsen efter, så
att något flintavfall kunnat inlagras i det sist avsatta sedimentet. Ett humustäcke samt eventuell bebyggelse bidrog
till att färg·a lag C mörkt. Vid denna tid avsattes det i punkt
8 förekommande bottenkonglomeratet med däri liggande rester av människa och val. Havet steg så på nytt upp till minst
5,8 meter, varvid avsattes lag E samt det till trädgårdsjord
omvandlade lag F.
Beträffande skelettdelarnas ålder kommer Mohren till den
slutsatsen, att dessa äro yngre än den första transgressionen,
samtidiga med en havsnivå av omkring 4 meter och äldre än
de'n transgression som avsatte lag E. Någon närmare tidsbestämning kan icke p å geologisk väg angivas, men fyndet
tillhör med största sannolikhet den äldre stenålderns slutskede.
Efter denna geologiska bestämning av lagerföljden, skall
jag· övergå till fyndmaterialet. De tillvaratagna skelettdelarna fånga givetvis vårt intresse i första hand. Av människokraniet saknas tyvärr hela ansiktspartiet, stora delar av
de nedre pann- och tinningregionerna, övre nackregionen
samt området på höger sida om stora nackhålet. På anatomiska institutionen i Lund har dr. Hjortsjö emellertid lyckats rekonstruera så mycket av kraniekalotten, att viktigare
antropologiska mätningar kunnat utföras. (fig. 2)
Av Hjortsjös måttbesfämningar må följande siffror angivas:
Skallkapacitet 1550 ml.
Största skallängd 202 mm.
Största skallbredd 146 mm.
Skallhöjd (basion-bregma) 143 mm.
Öron-bregmahöjd 115 mm.
Största pannbredd 118 mm.
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Fig. 2.

Männ iskokranium. Rekon s trnkt ion , utl'örd av dr Ca rl -I [crman
I-ljorl sjö, Anat. i11 st. Lund. Foto: 0. Mattsso n.

Lingd-breddindex 72,3 .*
En ligt Hjortsjös karaktäristik uppvisar kraniet betraktat ovanifrå n "en vacked ovoid symmetrisk, långsmal form .
Kraniet till hör ock så beträffande sitt längd- breddindex elen
långska lliga gruppen. Skallkapaciteten hal' varit rätt betydande, ett förh å ll ande som i föL"en ing med de vä lutvecklade
muskelfästena i nackregionen låter förmoda att kran iet tillhört en manlig individ. D å därtill kommer att sömmen mellan hjässbenen är h elt förb enad och även övriga kalottsuturer uppvisa en icke obetydli g sammansmältning, torde indi -

* Anm. Längd-breddindex a nge r förh åll andet me ll a n hu v ud ets längd
och bredd . Hos ett lå ngska ll igt (doli kocefa lt) kranium ~ir indexet högs t
75. Mell an I' ormens ind ex ligger mell an 75 och Stl. Ett kortskalli gt
(brak yce l'alt) kran iu m har ett index över 80.)
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viden i fråga ha haft en ålder av cirka 50 år. Underkäken
har varit av kraftig byggnad och uppvisar markerade muskelfästen och reliefer. Kvarvarande tänder ära starkt avnötta
utan tecken till tandröta."
Jämte kraniedelarna påträffades även en del fragment av
extremitetben, bäcken och skulderblad samt ett antal kotor.
Rörledningsschaktet var endast omkring 80 cm brett och
dessa skelettdelar låga vid den norra sidan av schaktet. Vid
motsatta sidan, alltså på ett obetydligt avstånd härifrån, påträffades någTa fragment av ett valkranium. Enligt intendenten Bergmans bestämning härröra dessa benfragment
från en val av betydande storlek, antagligen en bardval.
fuga ytterligare benfynd kunde tyvärr göras trots ganska
omfattande ingrävning·ar i schaktväggarna vid sidan av dessa
skilda skelettgrupper.
Vilka arkeologiska fakta kunna slutligen vägleda oss vid
bedömandet av skelettfyndens ålder?
Rörledningsschaktet genomskar Järavallen på en sträcka
av omkring 50 meter, räknat från Limhamnsvägen i sydöstlig riktning. Något boplats- eller kulturlager från stenåldern
kunde icke iakttagas på någon punkt utefter denna skärning. Men i lag C, som enligt Mohren avsattes vid en första
transgression av havet och som bestod av mörkfärgad sand
och grus, påtri:iffades en del flintavfall, som visserligen icke
kunna hjälpa oss vid en närmare tidsbestämning, men som
dock angav, att vi här befinna oss i närheten av någon stenåldersboplats. En s. k. flintknuta (linsformig kärna} påträffades sålunda vid punkt 38 ( = 38 meter från Limhamnsvägen) på en höjd över havet av omkring 5,60 meter. En del
avslag och ett flintspån tillvaratogs vidare från den uppkastade jorden och iakttagas alltså icke "in situ'', men härröra
dessa utan minsta tvekan från samma lager. (C)
Det värdefullaste fyndet gjordes emellertid i samband med
6
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Fig. 3. Red sk a p a v flint a . S ka la 1/ 1. Tecknin g av l. Ka llin g.

framta gnin gen a v kalottdelarna till rn~inni :skokrani e t. Från
det närmast om giva nde gruset föll ett li te t n ågot avtrubbat
bonlikna nde spetsr ed skap av g rå fl ~icki g Malmöflin ta , tillve rkat a v ett skivblock med plan slagy ta. (fi g. 3) Även om
nu ej h eller d etta f y nd ä r säkert v~igle dancle, så för eli gger
emell ertid här en klart utformad artefakt, som n ä rmast höl'
h emma bland den ä ldre sten å lderns primi t iva r ed skapsty per .
FJintmateriale t ger oss i varje fall ingen anlednin g att h ~i.u
förn sk elettfy nden till d en y ngre sten å ldern.
Vi ha nu h elt summariskt skärsk å d at d et intressanta f y nde t v id L imhamnsvägen frå n geolog isk , antropolog isk , zoolog isk och ark eologi sk synpunkt och framlagt n åg rn r esultat,
som m an d elv is hörn betrak ta som pre l imin~ira .
En sammanfattnin g av d essa sp ecialund er sökning·ar g·el'
v id hand en, att n ågon gång under den ~ildre stenå ld erns slutsk ede, lå t oss säga för 5000 å r sed an, då S unde ts vatten
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nådde upp nästan till i hö.j d med Limhamnsvägen, strandade
en väldig val, en bardval, omkring 300 meter från den kända
stenålclersboplatsen vid Soldattorpet i Limhamn. I något
samband härmed - fantasien kan ju tillåtas få fritt spelrum
- har en cirka 50 år gammal stenåldersman förolyckats.
Kanske har han hållit i sin hand just det lilla flintredskapet
som Utg vid skallen eller har han kanske dödats av detta
vid en strid om bytet? Mannen tillhörde den j äg· ar- och
fiskarbefolkning, som under stenåldern höll till vid våra kuster och insjöar. Det vackert formade, långskalliga kraniet
och elen välbildade underkäken ger oss ingen anledning att
hänföra honom till någon primitiv människoras. Av allt att
döma vm· han av samma nordiska rastyp , som ~innu utgör
underlaget för elen nuvarande skandinaviska befolkningen.
Ur antropologisk synpunkt är detta Malmöfynd av stort
väi·de. Vi veta att Norden befolkades g·anska snart efter· istäckets avsmältning. Men det kända antropologiska fyndmaterialet från den äldre stenåldern har varit av så obetydlig omfattning, att vi icke kunnat draga några bestämda
slutsatser beträffande den ~ilclsta befolkningens rassammansättning. Från fastlandstiden eller Ancylusticlen, alltså det
första skedet av den ~ildre stenåldern, har sedan länge
eg·entligen endast ett skelettfynd med mätbart kranium
varit hint från hela Norden. Vid Röe gård på Stångenäs i
Boh us l ~in påträffades redan år 1843 - alltså jämt 100 år
före Malmöfyndet! - två skelett i en från Ancylustiden härstammande naturligt avlag·~ad skalbank, belägen ovan Tapes
(Litorina) gränsen. De bevarade skelettdelarna bestå nu endast av en kraniekalott, ett vänster lårben, ett höger skenben,
ett språngben samt ett hälben. Enligt C. M. Furst har detta
Stångenäskranium en längd-breddindex av ?1,9 och utvisar
sålunda en utpräglad långskallighet.1
1

C. M. Furst, Stångenäskraniets renässans, Fornvännen 1925.
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För några å r sedan fann man emellertid på Fyen ett väl
bevarat sk elett, som man med h.j älp av den pollenanalytiska
metoden kunnat datera till tidig Maglemosetid eller cirka
7000 år f. Kr. 2 Kraniet på detta skelett uppvisar en långskallighet med ett index av 73,8.
Slutligen har dr. Folke Hansen framgrävt en skelettgrav i
Barum vid Oppmannasjön i nordöstra Skåne med ett unikt
gruvinventarium bestående av en nätsticka samt en s. k. fågelpil av ben. 3 Den döde var placerad i sittande ställnin g
med korslagda underben och med armarna krökta framför
bröstet. Nu är detta fynd uppmonterat i Statens Historiska
Museum i Stockholm och utgör där ett av stenåldersavdelningens intressantaste föremålsgrupper. Även kraniet på detta
sk elett uppvisar långskallighet. (Index 73 enligt Hansen.)
Om man nu vågar hänföra även Barumgraven till Maglemosetid, närmast p å grund av gravinventariet, föreligger
alltså tre skelettfynd från den äldre stenålderns tidigare
skede.
Vilka skelettfynd ha vi då från den äldre stenålderns senare del, den egentliga Ertebölle- eller kökkenmöddingtiden?
Ja, man har velat hänföra flera danska fynd i skalhögarna
till detta tidsskede. Professor Otto Rydbeck har emellertid
kritiskt granskat f y ndomständigheterna och kommit till det
resultatet, att icke ett enda av dessa fynd med någon s9m
helst säkerhet kan hänföras till den äldre stenåldern. Dessa
gravar äro enligt Ry dbecks uppfattning icke samtida med
boplatserna, utan böra betraktas som sekundära gravar frå n
y ngre stenåldern. 4 Under sådana omständigheter skulle vi
2 K. Bröste och K. Fischer- Möll er, Koelbjerg skelettet et Fund fra
tidig Maglemosetid. Aa rboger 1943.
3 Folke Hansen , Fiskaren från Barum från ä ldre stenåldern. Handlin gar a ngåend e Vi llands h ärad 1941.
4 Otto Rydbcck , Aktu ell e Steinzeitprobleme, K. Human.
Vetensk apssam f11nd ets i L und Årsberättelse 1933- 34. VII, Meddel. fr. H ist. Museet
i Lund.
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från hela det nordiska området icke kunna påvisa ett enda
skelettfynd, åtminstone med mätbart kranium, som man med
absolut säkerhet kan hänföra till den äldre stenålderns senare del. Då Malmöfyndet med all sannolikhet tillhör just
detta skede, ökas härigenom dess värde.
Gör man så till sist en flyktig jämförelse mellan dessa fyra
nu kända nordiska skelettfynd från hela den äldre stenåldern, kan man otvivelaktigt påvisa överensstämmelser beträffande kranieformen. Samtliga kranier äro sålunda dolikocefala. (Stångenäskraniets index ?'1,9, Barumkraniets ?'3,
Koelbjergkraniets ?'3,8, och Malmökraniets ?'2,3.) En frapperande överensstämmelse även i andra avseenden synes sär ' förefinnas mellan de båda skånska kranierna.
skilt
Dessa fakta utgöra onekligen ett stöd för· den uppfattningen, att den äldsta jägar- och fiskarbefolkningen tillhörde
en långskallig rastyp, måhända avkomlingar av den paleolitiska Cromagnonrasen, och att de kortskalliga raselementen
inkommit först under den yngre stenåldern, under stenkammargravarnas tid och i samband med åkerbrukskulturen.
Och onekligen förefaller denna uppfattning· att vara den
mest naturliga, ej minst med tanke på att långskalligheten
~innu i dag framträder vida mindre inom sydligaste Skandinaviens bördig·a bygder än längre norrut.5
Det är glädjande att inom Malmö stads område ett fyndmaterial blivit tillvarataget, som utan tvivel kan betraktas
som ett värdefullt bidrag till lösningen av frågan om den
~Hdsta skandinaviska befolkningens raskaraktär. På samma
gång kunna vi nu inom stadsområdet ytterligare inregistrera
en intressant fyndplats, som anknyter till den äldre stenåldern.
5
Otto Rydbeck, StenåldershaYets nivå förändringar och Nordens
ä ldsta bebyggelse. K. Human . Vetenskapssamfundets i Lund Årsberättelse 1927- 1928, sid. 110 o. ff.

85

BILDER FRÅN LANDSTÄLLEN OCH SOMMARVILLOR I MALMÖ.
När Malmöbon under idyllens tidevarv - låt oss säga på
1800-talet - flyttade på landet, så låg detta ej just så långt
borta. På förstäderna hade många borgare byggt sina sommarnöjen, vilka kommo att bilda grönskande oaser, fyllda
av blomster och fågelsång. Härigenom fick åtminstone en
del av stadens invånare på nära h å ll en viss ersättning för
den natur, som trakten saknar liksom ock för de parker,
som staden nu i så rikt mått äger.
Flera av dessa sommarnöjen ha för alltid försvunnit;
andra finnas väl ännu kvar, men tiden rider fort och utvecklingen kan ingen hejda. Av alla dessa skönhetsvärden,
som betytt så mycket i gångna g·enerationers liv, är det ej
mycket, som återstår - på sina håll är kanske allt, som lever kvar endast ett namn - på en gata, ett kvarter eller en
park, helt intetsägande för de flesta Malmöbor.
Malmö Fornminnesförening har som en av sina uppgifter
att erinra om det Malmö, som farit. Vid publicerandef av
dessa " Bilder" har någon enhetlig plan icke kunnat följas.
Redan tidigare ha vi var it inne på ämnet, t. ex. i 1941 års
skrift, där Möllevångsgården fått sin bild och en kortfattad
beskrivning. På annat h å ll i årets skrift berör Axel Cronquist i "Små skisser" sommarvillorna Henriettero, Rosenhill
och mamsell Björkmans ställe. Meningen hade varit, att i
första hand de s. k. magistratsvillorna skulle ifrågakommit,
men de i vår pågående uppmätningarna och avfotograferingen av dessa v illor gör emellertid, att de lämpligen böra
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komma ifråga, först sedan detta mattrial hunnit bearbetas.
Det är alltså en förhoppning att även i nästkommande årsskrift kunna ~'terkomma till denna bildserie. Det skulle därför vara av intresse, om ägare av bildmaterial såväl från
magistratsvillorna, som andra sommarställen inom Malmö
hank och stöi· ville giva sig tillkänna. Museets tjtinstemän
såväl som Fornminnesföreningens sekreterare taga med tacksamhet emot anmälningar härom.
Texten till de efterföljande bilderna avser icke att lämna
någon uttömmande redogörelse för ställenas öden genom tiderna. Materialet till de historiska sammandrag·en har hämtats huvudsakligen ur de officiella urkunderna i stadsarkivet
I
samt - betriiff ande en del detaljuppgif ter - ur några
tryckta arbeten, s~irskilt L. Weibulls "Utredning rörande
tiganderätten till tomter och jordar inom Malmö stads område". - Om Carl Conrad Dahlberg och hans Malmöteckningar står att läsa i Wåhlins Scania Antiqua, sid. 26.
Det är med stor tacksamhet, som red. emottagit de nedan
meddelade personliga hågkomsterna; det hade dock val'it
önskviirt, om tin flera velat skriva ner ett och annat minne
förknippat med dessa gam la sommarsfällen. Sådana minnen
äro för övrigt alltid vtilkomna; de bliva stikert till nytta i något sammanhang-.
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And rea s Wi ed bc rg.
E fter m å lning av Martin Dav id Roth å r 178 1. Fo to : s ,·c nska port rätta rk ivet.

AN DREELU ID.
S trax sydos t om Rosquistska s tiftelsen , däl' Ancleeelundsvi:igen nu går fra m , låg det efte r h and elsmannen Andreas
Wiedberg (f. 1733 cl. 1812) uppk allade Anclreelund. Genom
si tt gifte m ed hancle lsmannen Joachim Barw a rd t G ieses
änka, Anna Charlotta Ekholt, blev han ägare till s fo ll et. D en
m e ra officiell a b eteckningen löd elen gå ngen så h ä r: " plantagelyckan Leclebour om 11 1/2 tunn la nd p å Södra Förs tad en
i Malmö." N amnet Leclebout'S lycka i sin tur lede r sitt ursprung fr ån 1?38, då hand elsmannen Johan Christoffer
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Ledebour av magistraten erhöll 6 tunnland av stadens jord
till tobaksplantering.
Vid Andreas Wiedbergs död fick sonen handelsmannen
J. B. W. stället i arv. Efter hans frånfälle såldes det till
sadelmakaren L. P . Bergendorff, efter vilken vi anteckna
· buntmakaren B. Larsson, som ägare. År 1848 övergick egendomen till kopparslagaremästaren Hans Jacob Ohlsson
(f. 1814 d. 1891), en känd hantverkare i det dåtida Malmö.
Ohlsson hade 1838 blivit mästare med egen verkstad vid
Hjulhamnsgatan; företaget lever för övrigt fortfarande kvar,
ehuru verksamheten numera är förlagd till Backavägen under namn A. B. H . ]. Ohlssons söner. Andreelund hade han
I
som sommarnöje och hobby; i eg·enskap av lantbrukareson
drev han med intresse jordbruk på de åkrar och ängar, som
då omgåvo stället. Han frånsålde på 1860- och 18?0-talen
delar av egendomen dels till bryggaren Håkan Thome dels
ock till källaremästare David Lenander (som givit sitt namn
åt Davidshall). Dessa arealer, kända för alla äldre Malmöbor
under namnet Almbacken, kommo sedan i Malmö bryggeri
a . b:s äg·o. Utvärdshuset Almbackens och Malmö bryggeri
a . b:s .jämte mineralvattenfabriken Almbackens historia falla
emellertid utanför ramen för denna framställning.
Kopparslagare Ohlssons arvingar gjorde år 1904 en överenskommelse med Malmö stad, varigenom staden bl. a. för
gatuutläggning förvärvade Andreelund ; i sammanhang härmed revos samtliga till Andreelund hörande byggnader. Vid
nämnda transaktion erhöllo H . J. Ohlssons sterbhusdelägare
vissa öster om Andreelund belägna jordlotter. Härigenom
kom Henrikslust i nämnda sterbhus ägo; delägarna hade för
förvaltning av jordegendomarna sammanslutit sig till ett familjebolag, benämnt Andreelund. Dessa förhållanden få ses
som förklaring till att området, där Henrikslust legat, åsatts
beteckningen kv. 15 Andreelund.
L. Lj.
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AC HA H AG KOMSTER FRÅN A DREELU I D .
A v Ann a Jlelrn c r, född Ohl ·son.

På bilden ovan, som togs omkr. 1880, es s ittande frå n h öge r mina förä ld rar Maria Ohlsson och koppars lagare H. J.
Ohlsson. I dörren s tår en av mina tre sys trar E my (gift Axberg) och jfönte henne ett p a r av mina sex br·öder, Johan och
O scar, de b å da, som sede rmera övedog·o fabriken. O scar
i:igde elen slutli gen ensam, bodde sommartid p å Henrikslust
oc:h fl ytta de omkr ing 1920 h elt dit. D en lill a g rupp en t ill
vi.inster utgöres av min bror J ohans barn, Hans (civiling.)
John (bryggmästare) samt fli ckorna E ll en, Gerda och Anna .
Vi bodde a ldri g ute p å A ndree lund , d ~t d i:i r för vår räknin g
endast funno s tre rum , ett s tort och tv å mindre. Tri:idgårcl . folket "N il s och Lisa " had e cli:i remot s in besfändi ga bostad chir.
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Blomsterträdgården, varav en del synes på bilden framför
huset, var inramad av höga popplar, som min far själv planterat. · Utom alla de vanliga trädslagen och buskarna fanns
där en stor hängask, akacior och weichsel. I rabatter, stenparti och inom höga buxbomshäckar frodades alla dåtida
blommor. Den vackraste av rabatterna, av Lisa kallad "fruns
snibb" var tabu, och ingen fick bryta en blomma där. Ett
springvatten hade vi också , men som vattnet härtill måste
pumpas upp i en behållare på loftet, blev det mest på söndagarna och vid högtidliga tillfällen, som det öppnades.
Bredvid blomsterträdgården låg den stora frukt- och köksträdgården med alla sina olika sorters bärbuskar, som kan' de stora grönsakslanden, och de många sparrissängarna.
tade
En av dörrarna mellan rummen i huset hade en gång tillhört S :t Petri kyrka och å terfinnes nu på Malmö Museum.
I det stora rummet hade vi en vacker ljus björkmöbel i empirestil med svarta inläggningar och lejonfötter. År 1848 under truppsammandragningarna i Skåne, när kung Oscar I en
tid förlade sitt hov till Malmö, hörde den till de möbler, som
hade äran att utlånas till residenset.
Sommartid flyttades alltid vårt piano från stadsv~in in gen
ut ti ll Anareelundsgården. Så gott som dagligen gingo eller
åkte vi ut till Andreelund under hela sommaren. Familjen
var emellertid så stor att alltid n ågra voro h emma. Om förmiddagen gingo vi systrar dit för att spela över .e tt par timmar, ofta åtfö ljda av mor. Till kvällsmaten, som alltid åts
där, hade vi vanligen gäster, och vid riktigt festliga tillfällen
illuminerade vi en stor berså och åto i det gröna. Efter kvällsmaten, samlades v i så småningom i det största rummet. där
vi fördrevo tiden med musik och sång· samt ofta även med
dans. Någon gång smögo vi ungdomar oss in till "Almbacken"
och kikade genom fönstren på dansen, som alltid viickte stoc·
munterhet bland oss.

0

91

Blev det sent på kvällen spändes charabangen för och vi
åkte hem. Likaså åkte vi alltid ut om söndagarna, vilket väl
behövdes med tanke på de stora matkorgar, som då skulle
följa med, men även när vi skulle hälsa på fars halvbror,
Jeppa Andersson på Värnhem, var avståndet oftast för långt
att gå.
Väster om gå rden gränsande till trädgård och köksträdgård
gick en lång alle genom egendomen. Den erbjöd en utmärkt
genväg till Folkets Park och därför hade alla s. k. "morgontåg" tillåtelse att på helgdagarna passera allen, vilket alltid
skedde med musik i täten. Vanligen voro grindarna till allen
stängda och någon enstaka gång hände det att far roade sig
med att med käpp jaga de pojkar, som klevo över dem, men
lå ngt oftare hände det att min gästfrie och godhjärtade far
bjöd in bekanta familjer att med barn och blomma härja
bland bärbuskar och fruktträd.
Till det lilla lantbruket hörde 2 hästar, 3 kor, en del grisar
och ett 50-tal höns. Far vinnlade sig särskilt om sina hästar
och hade en viss förkärlek för guldfuxar. Han hade lyckats
komma över en elegant droska särskilt bygg·d för en av Dicksönerna i Göteborg och så bred att dess hjulpar gick in i
spårvägsspåren. Detta ekipage hyrdes ut ibland, när vi inte
själva hade användning för det. Så kunde det bl. a . hända
att man vid kapplöpningarna p å Limhamnsfältet kunde Iå
se t. ex. friherrinnan Eva Rosenblad, som bodde i "Engeströmska palatset" vid Södergatan, begagna sig av det välkända Ohlssonska ekipaget.
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HENRIKSLUST.
"Fyrkappan' ', som ovan avbildade hus understundom b enämndes, var belägen i hörnet av Hantverkaregatan och
Henrik Smith gatan (i ett kvarter, som ohistoriskt nog åsatts
namnet Andreelund, jfr härom under egendomen Andreelund) .
Huset uppföl'des år 1816 på en gårdejord tillhörande Kockumska fastigheten på ö stergatan ; b yggherren var rå dman
H enrik Kockum, efter vilken stället bär sitt namn. Efter
hans död kom sonen, Johan Daniel (Jan) Kockum och dennes hustru Anna Britha Bergh i besittning av egendomen.
Eftet' den senares frå nfälle uthy rde arvingarna stället, först
till konsul Johan Hjort, död 18?5, och under å ren 1876- 96
till grnsshancllanden J. E . Salmson.
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I fen rik Kock um.
Efter må lnin g å Bulltofta.

Jorden var, som n~imnts , av gårdejords natur; när för
några decennier sedan frågan om återvinnin g av gårdejordarna t ill Malmö stad blev aktuell , ingingo Jan Kockums arv ingar överenskommelse med N[almö stad, varigenom staden
mot en s umm a av 10.000 kronor löste ti1l sig fastigheten. -Vid vissa kvarters- och gatureg ler ingar 1904 erhöllo stärhhusde lägarna efter koppars lagaren L-1. J. Oh lsson ~i gandcrätten
till stället i uthyLe mot Andreelund.
nder nära trettio å r
blev sället därefter bostad för fabrikör Oskar E. Ohlsson oc;.h
hans fami lj - först endast under ·omrama, men sedan
å ret om. - I m ars 1933 revs huset, i samband med det hygge
som hyggm~istare Lars Ander son d å satte igång där.
Fam ilj eidyllen här ovan h ärrör frå n den hjortska aeran,
närmre b estämt från år 1869. Personerna äro konsul Johan
H.jort (på bänken) , hans hustru Hulda, född Möller (i krinolin till vänster om trappan ), hans moder Britt Marie Hjort,
född Mö ller (på verandan) sam nio av makarnas tolv barn.

L. Lj .
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L. B.-TORP.
Vid förrn seklets början levde och verkade i Malmö en
g uldsm ed Jacob Möller , känd som ori gine ll donator ti ll Malmö
s tad. D en 26 februari 1824 inköp te han av i:inkefru C ustava
Borg "huset n :r 12 O lj emöllan kallad med därtill hörande
trädgttrd och jord, b elä gen vid landsvägen em ell an Östra oc:h
Södra förstäderna". E fter Mö ll ers död blev handlanden L. P.
Kru se - g rundar e av f irman L. P . K ruse & son - ägare ti ll
" 01.j emöllan" . Und e r han s t id uppfördes ovan avb ildade
byg·g nad och sti:ill et döptes till L. B.-Torp efter Lars Petter
Kru se och hans hu tru In g rid Br ita, född Halmgren.
Under d en lå n ga t idr ymd - över 45 å r - so m L. P. Kr use
iigde L. B.-Torp, blev d et ett hi d som mart.illhå ll för h onom
och hans stora famil_j, även om stä llet fr å n 1848 fi ck dela med
s ig av fam ilj ens ynn est åt det då inköpta Fredriksb erg i
Norra Mellby socken.
Hur familjelivet på L. B.-Torp kunde te sig, v isa r ett litet
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brev skrivet år 1858 av L. P . Kruses dotter Louise (sedermera
gift med bankokommissarien A. T. Lundquist) till hennes broder Frans, som då vistades på Fredriksberg:
"Nu kommer jag med en propå, det är också från föräldrarna. Om Mathilda (Borgström, Frans fästmö) vill komma
till oss, så kunde vi bada tillsammans och dricka brunn (i
Möllevången), om så behöves - vi gör båda delarna; av ovanstående ser du att vi bor på L. B.-Torp. Droskan kommer och
hämtar oss var förmiddag, då vi far till badet; fråga om inte
Mathilda tycker, att det låter rätt trevligt. Om du så badade
de fjorton dagarna i Malmö i stället för på Höganäs, så kunde
ni komma på en gång, ty vattnet är lika tjänligt här." Och
sedan tillägger hon i slutet av brevet: "Var eftermiddag, då
vädret tillåter, kommer Mathilda (även hon dotter till L. P .
Kruse och gift med d:r Nils Quiding) med sin lille son Axel
till oss; så kommer Quiding och bröderna om aftonen, det är
trevligt för oss alla".
L. P. Kruse dog 1883 och lämnade då stället i arv åt sina
barn.
Den 30 april 1887 stod följande annons att läsa i Sydsvenska Dagbladet Snäll posten:
"Lustparken L. B.-Torp öppnas söndagen den 1 maj för besökande. Entre 25 öre för äldre och 10 öre för barn. Abonnementskort för hela säsongen a 5 kr. för familjer samt 3 ~r.
för ensam person kunna avhämtas hos undertecknad. Anteckningsbok för kort finns i serveringslokalen. Musik utföres av
Majblommans stråkorkester. Alla helgdagar efter kl. 3 e. m.
god servering av mat, kaffe, the, choklad, mjölk, bakelser,
konfekt och frukter samt alla slags läskedrycker kommer att
tillhandahållas samt tidigt om morgnarna kaffefrukost. Abonnenter erhålla croquetbaneplats i tur efter varandra, egna
croquetspel kunna där förvaras. Sträng ordning iakttages;
vakter och betjäning respekteras. H . Sandelin."
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L. B.-torpsområdet fortfor att vara "lustpark" till 1893, då
Kruseska arvingarna sålde fastig·heten till muraren Nils Sonesson och byggmästaren P. Lindh, vilka revo L. P. Kruses sommarställe och på tomten uppförde det byggnadskomplex,
som fortfarande där kvarligger och numera äges av grosshandlaren Herman E. Winberg. - I "Torpgatan", som drogs
över de forna Kruseska domänerna, lever minnet av L. B.-Torp
ännu kvar.
Bilden ovan ~ir tagen å r 1865 och signerad Otto Post & c :o.
Det är Malmö borgarsångförening, som här är samlad utanför L. B.-Torp. Åtskilliga kända Malmöbor äro med i sångarnas leder, bl. a . förening ens ordförande rådman A. R. Falkman (i första ledet t. v. om fanan) och vid hans sida föreningens dirigent, musikdirektör C. E. Becker.

L. Lj.
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ABERGS SOMMARSTÄLLE VID SLOTTSGATAN.
I

Betraktar man den äldsta kända Malmöb il den - det Braun
och Hogenbergska sticket - ser man i stadens sydvästliga
del en samling träd. D et är den s. k. Slottshaugen - borgmästare Hans Mickelsens gamla "abellehave" - sedermera
Guvernörsträdgården, fr ån början av 1?00-talet kall ad Generalens hage cf ter g·eneral Carl Gustaf Hård. Ännu långt fram
p tt 1800-talet funno s ansenliga part ier kvar av denna trädgårdsanläggning. P å 1840-talet kommo dessa i den framsynte
handlanden I i ls Abergs ägo, som år 1848 påbörjade en styck -
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ning av tomtkomplexet, varvid han för egen räkning undantog den nordvästra delen av trädgården, sedermera åsatt
kvartersbeteckningen 58 Generalens hage n :r XXI m. fl. n:r
(numera kvarteret 58 b Slottshagen 9 och 10).
Från slutet av 1600-talet veta vi, att i västra delen av
Guvernementsträdgården låg "ett stort lusthus av trägallerverk med ovalt tak, fyrkantigt bord · och bänkar av trä".
Om det var på samma plats eller möjligen strax intill, som
Nils Aberg·s här ovan avbildade sommarvilla var belägen, är
ej gott att avgöra. Denna sommarvilla låg i alla fall vid nuv.
Agnesgatan, strax innan denna mynnar ut i Slottsgatan. Med
ett rum och kök nedan samt ett rum ovan, var "villan" ej just
avsedd som mera permanent bostad. D å man ägde en ståtlig
gård vid Stortorget, var detta kanske ej heller så nödvändigt.
Runt den stora trädgården löpte ett plank och i hörnet vid
Slottsgatan låg en altan, väl närmast avsedd som utsiktspunkt emot "Platsen", cl. v. s. Slottsplatsen och fäladen, som
tog vid, där parkerna numera dominera.
Nils Aberg dog 1882 och hans hustru 187?. Anna Christina
Aberg var född Kock och syster till den framstående handlanden och kommunalmannen C. J. Kock. Redan 187? hade
emellertid svärsonen och dottern, fördelningsläkaren, med. d :r
August Falck och Brita Charlotta, född Åberg, blivit ägare
till domänen vid Slottsgatan. D:r Falck uppförde år 1878
p å den del av tomten, där sommarvillan var belägen ett för
den tiden ståtligt palats i "Rosenborgsstil" efter ritningar av
den danske arkitekten C. A. Rasmusen, kanske mest känd
här i Malmö som "Kramers" arkitekt. Ar 1883 bebyggdes det
nordvästra hörnet av kvarteret (Slottshagen) med ett komplex i samma stil - det var Malmö högre läroverk för flickor eller "Stenkulas skola", som här fingo sina lokaler. Ännu
när 1900-talet bröt in kunde man skymta en bit av den gamla
anrika trädgården mellan de båda komplexen vid Slottsgatan.
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Ar 1905 inköpte emellertid syskonen Bunth det Falckska huset och uppförde där bredvid i den förenämnda luckan ett
trevåningshus, även detta i "Rosenborgsstil". I dessa två
fastigheter inflyttade p å hösten 1906 Anna och Eva Bunths
skola för flickor.
Något å terstår väl ännu av den Åbergska härligheten, numera dock väl dolt för insyn frå n gatorna runt omkring. An
lever en av de b å da ekar, vilka växte upp ur de b å da ekollon,
som enligt vad dotterdottern fröken Elisabeth Falck berättar
på 1830-talet sattes av fästefolket Nils Åberg-Christina Kock.
Här kunna v~l också anföras de strofer, vari författarinnan
Elisabeth Kuylenstierna-Wenster målade den Bunthska skolgården å r 1915, även om mycket däri, nu ej mera äger giltighet:
Det finns en välkänd port i Malmö stad,
Som må ngen liten flicka öppnat glad,
därinnanför är Bunthska skolans gård,
en lekens famn för yster barnahord.
Där blomma träden snövitt varje vår,
syren som guldregn där i festdräkt står,
Ett rött och vänligt hus, där mot oss lyser;
vår halva barndomsvärld dess inre h yse r.

*

*
*

Familjegruppen här ovan daterar sig från 1864. Längst till
vi:inster synes värdfolket själv, Nils och Christine Åberg;
paret bredvid är August och Charlotte Falck. Den elegante
herrn i dörröppning·en är ryttmästaren Mauritz Richter och
vid hans fötter hans hustru Augusta, även hon husets dotter.
Paret bredvid är Ida Flensburg och hennes fästman Rudolf
Åberg - son till Nils Aberg - en förlovning, som snart därefter bröts genom fästmöns förtidiga bortgå ng. Något i skym-
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undan h å l ler sig Lr~id gi\ rd sk vinnan "S i lja'', gam la fr un s h ög rn
hand, n~ir de t gi.ill d c aLt h å ll a i o rdn ing i träd g·ården. - Ja,
och h ur id yllisk t el e n tog sig u t, d ä rom ger tr~icl g~ucl s inte riör en
en svag a nin g. S istn i.im ncl a bi ld ~ir tagen fr ån "v ill an" m ot
" n ötgången" . so m avski.i rm a d c t6 icl gården bor t m ot det så
kallad e "G ape f ', senare bredd at sam tidigt som C rynbocl g·atan drogs n ed till S loHsgatan .
L. Lj.
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PILSTORP.
Den 7 november 1739 utfärdade magistraten upplåtelsebrev för handelsmannen Mathias Morsing å ett hus under n:r
35 uti Södra Förstaden på norra sidan av Terningholmsvägen (sedermera Rönneholmsvägen) med tillhörande hageplats
samt tvenne fiskdammar, den ena utanför norra diket i den
s. k. magistratsängen, varvid särskilt betonas, att huset tillhör handelsmannen Morsing enskilt, såsom förvärvat av
kyrkoherden Erasmus Bredahls änka, född Catharina Hofverberg, "under det grunden är staden tillhörig", varför
magistraten förbehöll stad en förköp s- och lösningsrätt, därest
ha ndelsmannen Morsing eller hans arvingar avhände sig
eg·endomen. Denna egendom, i fastighetsboken senare betecknad med n :r 59, 60 och 73 å Södra Förstaden, torde väl
vara mest bekant under namnet Pilstorp.
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A nn a Catharina S ucll , född af
Tro ll e. Efter m å lnin g- av Martin David Roth.

Mathias Morsings i.inka, Agneta Rebecka Haack trädde
små ning·om i n y tt äktenskap med r ådman J öran H egardt,
varigenom Pilstorp överg ick till släkten Hegardt. 1?95 förvärvades stället av tullöverinsp ektoren Georg· af Trolle, varefter det i nära hundra år följde denna släkt. Frans S uells
husfru Anna Ca tharina Su ell, dotter av förenämnde Georg
af Trolle, "~igde" Pilstorp som änka under de för henne så
sorgefyl Ida och av ekonomiska beky mmer tyngda å ren 1818
- 182 1. - Brorson en , lantbrukaren Georg af Trolle, innehade
sedan egendomen ända till sin död 1884.
Georg· af Trolle, som med tiden blev en originell gammal
ungkarl och en driftkucku för gatpojkarna i d et dåtida Malmö,
lönade ont med gott. B an och hans syster Christine Marie
af Troll e donerade Pilstorp jämte annan dess kvarlå tenskap
till "ett institut för vanvårdade barn i Malmö" . Staden fick
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lagfart 1889 och står fortfarande som ägare av en stor del av
det område, som förut utgjort Pilstorp med underlydande
ägor.
Emellertid började man för några decennier sedan röra i
äganderättsförhållandena till förstadsjordarna, varav de s. k.
gårdejordsprocesserna hlevo en följd. Även Pilstorp kom att
bli föremål för en sådan process. Genom utslag år 1905 förklarade Skånska hovrätten Malmö stad som rätter ägare till
den av "Trollen" donerade jorden, vilket gjorde att syskonas dispositioner i viss mån kommo i annat läge; detta blir
emellertid en för lång historia att här närmre gå in på.
Sedan Malmö stad blivit ägare fick området tjäna olika
ändamål, bl. a. som upplagsplats för diverse industrier och
andra företag. Själva gården, avbildad ovan efter C. C. Dahlbergs teckning från 1840-talet, var belägen vid Rönneholmsvägen, endast en liten hit in från Villagatan (senare F'ersens
väg). Den kom att uppleva en renässans under industri- och
slöjdutställningen år 18.96. Corps de logiet kom nämligen då
att bilda stommen i utställningens huvudrestaurant. Omedelbart norr om den gamla byggnaden och i sammanhang därmed uppfördes diverse tillbyggnader, bl. a. en veranda, från
vilken man hade en vacker utsikt över utställningsanläggningarna med spegeldammar och skuggiga gamla parkträd
alldeles in på knutarna. Ett ståtligt päronträd hade sinnrikt
kringbyggts, vilket ytterligare förhjälpte källarmästare G.
Baude att göra stället trivsamt.
Efter utställningen revs till en början, vad som tillhyggts
till denna, varefter den gamla gården försvann i samband
med den allmänna uppsnyggning, som gjordes till Baltiska
utställningen 1914.
Ytterligare skall antecknas, att Svenska Sockerfahriksaktieholagets år 1923 uppförda ståtliga byggnad tangerar
tomterna, där de gamla husen lågo. 1923 uppfördes även
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huskomplexet mellan Helmfeltsgatan och Rönneholmsvägen,
varigenom denna stadsbild för låt oss hoppas lång tid framåt
fått sin utformning. Och må namnet på parken emellan
dessa båda fastigheter alltid minna om den boning, varav nu
inte ens en jordhög finnes kvar, men på vars mark åtskilliga
i vår stads hävder kända människor funnit omväxling och
vederkvickelse från ett annars nog så strävsamt liv.

L. Lj.
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ELISEF ARM OCH MARIEBO.
Strax väster om den punkt, där Rönneholmsvägen skär
Malmö-Ystads .Järnväg, eller närmare bestämt Rönneholmsvägen 32, ligger Elisefann, eller Eliseferm, som det kallades
fordomdags. Ställets historia är i korta drag följande .
År 1830 tillbytte sig landskamreraren Eberhard Quensel
en hospitalsjord om 7 tunnland och 31 kappland, belägen å
det s. k . Gråbrödersstycket söder om Terningholmsväg~n
(nuv. Rönneholmsvägen) emot en jord av ungefär motsvarande areal i den s. k. Engeströmska lyckan, belägen norr
om Terningholmsvägen. Quensel hade tidigare arrenderat
förstnämnda domän liksom före honom hans svärfader,
hospitalsföreståndaren Andreas Risell, vilken uppkallat stället efter sin hustru Elisabeth Gestrich.
C. C. Dahlbergs bild här ovan är tagen från nordväst.
Byggnaden till vänster användes som boningshus och uppfördes av Quensel omkr. 1830; ekonomibyggnaden till höger
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daterar sig från omkr. 180?, men hade betydligt reparerats 1831.
184? övergick sfä llet i den danskfödde fabrikören Nils
Anders Mårtensen Rohmells ägo, under vilken tid det blev ett
riktig·t industricentrum. Följande industrier, av vilka åtminstone en del voro förlagda till Elisefarm, stod Rohmell
omkr. 1850 i spetsen för: en tändsticksfabrik, en stump för
beredning av ostampade kläden, vadmal och skinn, ett sågverk för tillverkning av faner och bräder samt en kvarn för
malning av färgämnen. Dessa företag krävde också lokaler;
det blev en ny- och ombyggandets tid på Elisefarm. De av
Qp.ensel uppförda husen byggdes då om från grunden. Av
det gamla Quenselska corps de logiset blev den ~innu kvarliggande villan Elisefarm och av den andra byggnaden på
Dahlbergs bild blev ett hus, som numera till en del ingår i
Mariebo. Om dessa Rohmellska byggnadsföretag står att läsa
i hrandförsäkringsvärderingar från 184? och 1849 och tack
vare detta, är det möjligt att fastslå, att Dahlbergs teckning
tillkommit före 184? - att den är gjord på 1840-talet är känt.
Efter Rohmells död år 1858 övertogs Elisefarm av hans
båda söner, Wilhelm och Carl Rohmell, vilka drevo verksamhet i bolag under namn Fabriksbolaget A. M. Rohmells söner.
Under denna tid frånsåldes delar av egendomen; bl. a. inköpte grosshandlare A. L. Thuröe år 1885 en andel, i fastighetsboken betecknad med litt. B. 1, vilken fick namnet
Mariebo. Det Rohmellska bolaget g·ick emellertid i konkurs,
varvid fabrikör Johan Jönsson, en broder till den under
Terningholm omnämnde Jöns Jönsson, inköpte egendomen,
vilken han dock endast en kort tid behöll. Ägare därnäst
blev fabrikör J. P. Gruggel, varvid industrier ånyo dit förlades, bl. a . cigarrfabriken Alliance. Numera har äganderätten till en del av Elisefarm övergått till Malmö stad; bl. a. äger
staden den Rohmellska villan, vari numera Wallin & Nils-
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sons tunnbinderi och
Den del av det gamla
varit - den sydliga Malmströms stärhhus
korkfabrik.

Nilssons cykelverkstad äro inrymda.
Elisefarmsområdet, där tobaksfabriken
äges numera av fabriksidkaren C. 0.
och disponeras av A. B. Johnssons

L. Lj.
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N ÅGRA MINNEN FRÅN MIN BARNDOMS
ELISEF ARM OCH MARIEBO.
AV EINAR THURöE.

Egendomen Elisefarm innehades, när jag var pojke, av familjen Rohmell. Hushållet bestod av herr och fru Rohmell
samt brodern Wilhelm, som var ogift. En dotter var gift i
Danmark. Herrarne Rohmell voro mycket musikaliska och
skickliga fiolspelare.
Vid någon tidpunkt drevo Rohmells tändsticksfabrik. Fabriken var belägen vid hamnen och nuvarande pontonbron,
i den fastighet, som nu disponeras av A. B. Eug-. Wingård. Om
jag minnes rätt, härjades fabriken av eldsvåda. Fabrikationen nedlades .och återupptogs icke. I södra längan på Elisefarm påbörjades någon gång på 80-talet en ny tillverkning :
plaketter, bestående av, enligt av vad som sades, trämjöl,
sågspån, färg och som bindemedel ett preparat av blod.
Plaketterna voro av terracottafärg, men då fabrikationen
snart upphörde, voro de synbarligen ingen begärlig prydnadsvara. Till sist upptogs champignonodling, men av en eller
annan orsak upphörde odlingen ifråga. Svamparne voro förstklassiga, men på den tiden fanns kanske misstro mot dem,
enbart därför att ursprunget var svenskt!
En vacker dag gick egendomen och lösöret på auktion.
Egendomen inropades av fabrikör Johan Jönsson på Terningholm och lösöret, som jag minns utställt på platsen framför
corps de logiet, såldes till en talrik skara av intresserade
auktionsbesökare. Familjen Rohmell flyttade därpå till Köpenhamn och om dess senare öden är mig intet bekant.
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Man:ebo ligger mel lan nämnda Elisefarm och elen väg, som
går fr å n Rönneholmsvägen mot nuvarande Balti ka parken.
Villans utseende den gången framg å r av fotografien och utgjordes av en envåningsläng·a under tegeltak. Ursprungliga
b yg·gnaden var till största delen uppförd av obränt tegel.
A fotågrafien, tagen omkring å r 1889, synas grosshandl. A. L.
Thuröe med hustru och tre barn. Å den södra sidan tav
villan fanns före tillbyggnaden 1898/99 en vinkast, där ran-1
korna i åratal g·åvo rikliga skördar av blå vindruvor. G enom
vinkasten var även huvudingå ng·en till bostaden. I samband
med tillby g·gnaden ersattes det gamla vackra takteg·let med
fransk skiffer.
Mariebo låg på d en tiden rätt ensamt och, för att som min
far sade, skaffa nå gon granne, avstyckades en bit av södra
delen, som förvärvades av arkitekt, sedermera stadsarkitekt
Salomon Sörensen i Malmö . Han uppförde här en villa till

llO

sommarbostad, kallad "Nidus", vilken blev honom ett kärt
näste.
Rönnehohnsvägen var p å den tiden icke vad den är i dag.
Vägen var smal med breda djupa diken på b åda sidor och
det kunde vara svårt att h ålla sig p å den smala gångstigen
vid mörker, ty b elysning saknades helt. Sådan kom senare,
men endast till järnvägsövergången och bestod av svaga
fotogenlampor, som, utan att upplysa gångstigen, dock tjänade som ett slags ledfyrar. Under den mörka å rstiden, morgon och afton, kunde man se ett slags irrbloss p å Rönneholmsvägen. D et var en av de g·amla arbetarne p å Terningholm,
som med en svagt lysande lykta så godt sig göra lät försökte
hålla sig p å elen smala vägen till eller från sitt arbete.
Varken gas eller vatten fanns. Dagsbehovet av vatten
hämtades varje morgon hos banvakten vid Malmö- Ystads
järnvägen, Larsson, som frå n en egenhändigt grävd brunn
hämtade upp ett utmärkt dricksvatten .
Enligt hörsägen skall i villan först ha inry mts smedja;
fynd av mängder kol och kolaska under golven kan väl anses som belägg härför.
Den utmed Mariebo flytande Korrebäcken var p å sin tid
så vattenrik, att Mariebos trädgård, under vissa tider delvis
stod under vatten och det förekom en gång vid snösmältningen, att vattnet bortsköljde ett stycke av Rönneholmsvägen, liksom en bit av Malmö-Ystacljärnvägens bank. Vid
Rönneholmsvägen utvidgade sig bäcken till en mindre damm.
I denna fanns en liten eka och i bäcken så mycket vatten,
.att roddturen kunde utsträckas ända till gamla vattenverket vid Pildammarne. Vidare har här troligen funnits en
kvarnanläggning, ty bäcken kallades här skvaltan eller lilla
skvaltan, namn, som kunna tyda p å förekomsten av en skvaltkvarn.
I Korrebäcken, i den tvära kröken mellan Elisefarm och
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Mariebo, fanns ett djupt grävt hål, av familjen Hohmell använt som tvättställe. En av mina besökande skolkamrater
erbjöd sig att mot lämpligt vederlag (endast en apelsin) taga
sig ett dopp . Han fick sin apelsin och dök ner i vattenhålet
bland otaliga spiggar (s. k. horntagg) , som där hade sitt
tilJhåll.
Livet på Mariebo förflöt lugnt. Om söndagarne företogs
ofta utfärder i char a bane, vanligen till skogs, då matkorgar
medtogos och vi stannade ute hela dagen. Ibland gjordes en
kortare rundtur i Malmö eller till Limhamn, där kalkbrottet
bland annat besöktes och fossilier, hajtänder m. m . förvärvades av oss ungdomar.
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TERNINGHOLM.
Det är väl få Malmöbor, som ej hört talas om Terningholm.
Icke fullt så många känna väl till, att det är namnet på en
gammal anrik gård i hörnet av Dammfri- och Rönneholmsvägen, och ej just mång·a torde väl veta, att en av Malmö
stads borgmästare under 1600-talet - Terning Hansen - förmodligen grundat stället och i varje fall lånat sitt namn
däråt. D å han dog och bouppteckning år 1684 förrättades
efter honom, upptogs d~iri bl. a. följande fasta egendom :
"Terningholmsgården med dess hus och tilliggande 22 stycken jordar'', värderat till 1010 daler, en nog så betydande
summa på den tiden.
Efter Terning Hansen anteckna vi Ernst Hinrich Stein,
död 1711, som ägare till stället, för övrigt storköpman och
äg·are av det s. k. Berghska huset på hörnet av Kansli- och
Kyrkogatorna i Malmö. Åtskilligt av den Steinska förmögenheten och däribland Terningholm gick i arv till Steins dotter,
Anna Catharina och hennes make, Frans Suell cl. ä. Som
8
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änkling sålde Frans Suell år 1?48 Terningholm till sonen,
Niclas Suell, även han en framstående representant för handelssocieteten i Malmö . Under hans tid hade Terningholm
en verklig blomstringsperiod. · Här trivdes Niclas Suell bäst;
här bedrev han ett mönsterlantbruk och anlade en trädgård
och vacker park, vilket allt han vårdade som sin ögonsten.
En bild av Niclas Suell som lanthushållare och från hans
verksamhet p å Terningholm lämnar Linnelärjungen, mag.
Anders Tidström i sin resebeskrivning från år 1?56 i följande
ordalag: "Herr Niclas Suell är den förste i Sverige, som äger
merit och heder av saffransplantage. Det som först uppväckte hans nyttiga curiosite härtill var berättelsen, att denna
ört växte i Köpenhamn, som ligger under detta klimat. Då
herr Sue11, icke utan möda och kostnad , skaffade sig ett
kvantum lökar frå n England, nedsattes därav ett parti i
juni månad och övriga gömdes tiJl följande år. Det lyckades
rätt väl. Äkta kastanjer, som nu uthärdat en vinter, har herr
Suell planterat och även förleden december utsatt ett vackert
parti, 4 a 500 stycken, genom frö och överhöljt dem med gödsel att konservera dem mot vintern. Herr Suell berättade sig
förutan annat här ha en plantage av Canariepil till 3 a 400
stycken, som lär vara den bästa pilart vi i:iga. Herr Suell är
en litterat man, har god insikt i plantekonsten och lanthushå llningen och även goda principer i k emien och mycken håg
och lust till nyttiga försök till allmänhetens eftersyn här på
orten, men största skada att han är en sjuklig man. Aberlin
eller Abelträd frå n Flandern, som växer ganska fort och
frodigt och står i 20 år, hade herr Suell i spekulation att plantera här vid Malmö ."
Niclas Suell blev icke gammal. Han dog 40-årig 1?60, varvid änkan Helena Weijer, sedan omgift med justitieborgmästaren Henrik Falkman, övertog Terningholm. Därefter anteckna vi makarna Suells dotter, Anna Maria, och hennes
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man, tullförvaltaren Israel Wong· som Terningholms ägare.
Efter den förras död gick egendomen en tid i arv inom den
kända Malmöshikten Dahl och med denna b efry ndade fa miljer (Feuk, Karström och Möller), tills den 185? inköptes
av löjtnant J. B. Giese, även han tillhörande en ki.ind Malmösläkt. D en 16 november 1868 erhöll fabrikör Jöns Jönsson
fasta å egendomen. Jämte brodem Johan Jönsson drev han
fabrik för tillverkning av tvål, lack och blanksvärta unde1·
firma Malmö gam la tvålfabriksbolag. För fabrikens skull
uppfördes flera n ya b yggnader p å Terningholrnsområdet;
här växte för övrigt så små ningom upp en h el stadsdel, även
om b yg·gnadsverksamheten b edrevs rätt oj ä rnt.
I
C. C. Dahlbergs ovan återgivna teckning daterar sig frå n
1840-tal et. Corps d e logi et och den västliga ekonomibyggnaden finnas ännu kvar, b åda dock å tskilligt förändrade.
Hur livet gestaltade sig p å Terningholm under fabrikör
Jöns Jönssons tid, d~irom b erättar n edan konstnär Erik Jönsson , som - jä mte systern fröken Anna Jönsson - numera
äger och b ebor det T ern ing Hansenska land stället.

L. Lj.
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HÅGKOMSTER FRÅN EN GAMMAL GÅRD .
AV ERIK JONSSON.

Då jag tänker mig· fyrtiofem år tillbaka i tiden eller till
slutet av 90-talet var Terningholm med omgivningar en fullständig idyll. Man bodde så gott som på landet, och den
"riktiga" staden skymtade i fjärran. Runtomkring fält och
små bondgårdar här och var. Några få finnas kvar på elen
s. k. "fågelbacken", men de flesta ha fått vika för modernare
bebyggelse. Från ett av rummen på Terningholm kunde man
då på vintern se Öresund. Malmöhus syntes även och vid
klar sikt kunde man se vaktkonstapeln gå fram och tillbaka
på vallen. Ännu ligger byggnaderna kva~ fast i förändrat
skick, men nertryckta av stora hyreshus på andra sidan
Rönneholmsvägen.
Då man är född och uppfostrad och har tillbringat mesta
delen av sitt liv på samma ställe har man naturligtvis rika
minnen därifrån. Man dröjer ju helst vid minnena från de
tidiga pojkåren. Då fanns ännu delar kvar av de kärr, varpå
Malmös omgivningar en gång varit så rika och som för oss
pojkar erbjöd utmärkta skridskobanor. Ett av dessa kärr
kallades "platan". Jag· har sannerligen glömt av vad anledning. Det låg där uppfartsvägen till villa Tomtebo numera
går.
Min far berättade en lustig historia just från den platsen
från tiden då possessionaten P . Karström ägde Terningholm.
Vid ett tillfälle påstod Karström i ett sällskap att han en
kväll hört näcken spela i nämnda kärr. Man betvivlade naturligtvis uppgiften, men Karström stod på sig. I skym-
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ningen gav man sig ut för att lyssna till fenomenet och då
sällskapet nalkades kärret hördes ljuvlig musik från en av
de täta vassruggarna. Karström lär ha placerat en speldosa,
då antagligen ett sällsynt instrument, i vassen, skött av n ågon
av hans tjänare.
För att återgå till min ungdom har jag mycket klara bilder
av Terningholm med omgivningar ända från 5 års å ldern.
Den då smala Rönneholmsvägen var en idy ll hela vägen
från nuvarande Triangeln. Några fotogenlyktor gjorde att
man kunde leta sig fram under mörka höst- och vinterkvällar.
Regementsgatan hade börjat utläggas efter utställningen
1896. Den gick dock inte längre än till platsen där Husar;
kasernen något år senare skulle b yggas. Dammfrivägen var
då en smal markväg kantad med höga popplar upp till
Dammfri. Vi kallade den för lilleväg. Ett och annat körsbärs- och plommonträd växte vid vägkanten, och mycket
uppskattad av oss pojkar när de buro frukt. Jag glömmer
aldrig dikena vid nämnda väg. En sådan praktfull flora,
som fanns där på högsommaren, vet jag mig knappast ha sett.
Det var en stor syskonskara som växte upp på Terningholm. Elva stycken med hel- och halvsyskon. Vilken lång
rad det var, framgår av familjegruppen ovan (från 1890) och
där är ändå inte den yngste i syskonkretsen med, ty han var
ännu ej född . Undertecknad och två bröder hade kommit
en smula på sladden med endast ett par år i skillnad på å lder.
Vi lekte tillsammans med pojkarna i gårdarna däromkring.
Mest höllo vi till på Terningholm, där trädgården, ängen, de
gamla byggnaderna erbjödo storartade möjligheter för lekar
och upptåg. På somrarna var det mest "indianer och vita" .
I trädgården fanns det ,j u täta buskage där man kunde slå
läger och tända eld utan att föräldrarna fick syn på en.
Sparvar sköts med slangbåge, flåddes och halstrades.
Man lekte också cirku s. Jag hade en äldre bror, som var
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b efäl i den då fr iv illi ga brandkå ren. Han f ick ib la nd vara
vak tha rn nd e v id fö re fä ll nin ga rn a p i'1 de n ny byggd a Hippodrom en. Vakth avande b efälet h a d e egen log·e. d~ir m an satt
b ek v ämt och p å lagom avs tirnd fr å n ma negen . Ja g t ror det
var C irk us T a nti . om först r yck te in p å Hipp . Intryck et av
fö resfo lln ingen var ofö rgii tlig· fö r oss poj k m och vad v a r n a Lu rligare ä n att man bo ede ap a efte r. H emm a b yggd es en
la gom stor manege k a n tad m ed teg·elste n, ett u tm ä rk t n{a teria l att s lå sk a llen i. vi lk et ib la nd h iind e, då m an slog allt
fö r v ilda volter.
Huv udnumret va e em el ler tid "D en fö rsvinna nd e d am en."
T r ick et va r enke lt, m en myck et ve rk ni ngs fu ll t - tyckte vi .
D et k a n go tt avslöj as . F r å n e n g ren öve t· m a n ege n h issades
n e r en fy rka n tig· bur k lä dd p å de fy ra s idorna m ed brun t
k arcl uspapp er . Vid en a s ida n h a d e s p ~ints en va nli g säck ,
si1 at t den ej syn tes. lnnan buren n ått m a rken fram tr~idde
en av oss p ojkar på a ren an k lä dd ti ll d a m i någon av syst-
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rarnas urväxta klänningar. Företeelsen väckte jubel hos den
föga gr~nntyckta publiken. Nå, damen försvann i buren,
drog kvickt av sig klänning och peruk som allt lades i säcken.
Ett antal av oss andra tågade in i gåsmarsch, passerade buren genom att stöta hål på papperet. Den förvandlade damen
stack sig in i ledet. Buren hissades upp. Damen var försvunnen. Applåder.
Så lektes det krig på höstarna, då vi tågade ut på de nymejade fälten bort mot Pildammarna till. Att vi helst sökte
oss en bit bort från hemmet hade sin förklaring. Vi hade
nämligen en kanon, gjord av en gammal cykelpump satt på
ett par hjul och försedd med lavett. Fänghål fanns natur'
.
ligtvis på pumpen. En bra portion krut och en kork som
förladdning åstadkom en försvarlig smäll.
Mycket kunde tilläggas om dessa våra lekar, men jag nöjer
mig med att notera ovanstående hågkomster för att nämna
några ord om hur livet gestaltade sig inomhus i det gamla
hemmet. Jag antar· att det dagliga livet hos oss förflöt ungefär som hos andra borgerliga familjer på elen tiden. Rummen
äro ju rätt många men låga och en del förändringar har ju
skett under årens lopp. Möblerna voro från en tid då bristen
på verkligt god smak gjorde sig gällande. Man hade fotografiförstoringar på v~iggarna. Nå, en del av dessa missförhållanden blev .ju ändrade med tiden.
Familjen var ju som nämnts stor och gäster fanns det nästan dagligen. Det var inte alltid lätt att skaffa mat till både
hemmavarande och g~ister som uppenbarade sig· utan förebud. Det fanns inga butiker i närheten. Närmaste hökeri
var vid Villagatan, nuvarande Fersens väg. Men det fanns
alltid en tillg·ång. Slaktaremästare B. Aug. Nilsson på Wilhelmstorp var vår granne och därifrån kom slaktardrängen
Charles (uttalades som det stavas) varje lördag med ett
överfyllt tråg· av allehanda köttvaror. Det var för min mor
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och jungfrurna att sätta i gå ng med att steka och koka så
det kunde h å lla sig en bit in i veckan. D et fanns visserligen
s. k. issk å p men p å sommaren höllo sig matvarorna ändå
d å ligt.
Min far hade d en vanan att nästan aldrig gå bort p å bjudningar utom i alldeles särskilda fall och då bara till den intimaste bekantskapskretsen, men han så g gärna folk hos sig
hemma. Min mor hade en sällsy nt förm å ga att greja allt och
göm det trevligt omkring sig.
Så att säga stamgäster voro först och främst herr och fru B.
Aug. Nilsson p å Vilhelmstorp, inom parentes ~inda in i å lderdomen det vackraste par man kunde se, tunnbindaremästare
Lundberg som hade sitt tunnbinderi p å Hjulhamnsgatan och
som, å tminstone p å somrarna, så gott som dagli g·en gick d en
lå nga vägen ut till Terningholm och tillbaka igen. Så v ar det
tobaksfabrikör Gruggel på Elisefarm och g uldsmed Malmqvist, som en lång följd av å r p å somrarna bodde på Dammfri.
Gubbarna spelte 66 och drucko romtoddy . Sedan blev det
enkel supe efterå t. Vi pojkar fick ibland sm aka ett skedblad
toddy av farbror Lundberg. Vi ungdomar höllo för övr igt
mest till i barnkammaren, ett lå gt rum med b.j älkar i taket.
Vi spelade ofta kula i h ål därinne. En av de breda golvplankorna hade murknat en smu la och vi urholkade vidare tills
vi hade en förträfflig kulhå la. N iir trasmattan sen drogs
över märktes de t inte så m yck et så vida man inte t rampade
direkt över h å let och hö ll på att vricka foten.
Jag slutar nu. Oändligt m ycket skull e kunna letas fram
ur minnet. D essa h å gkomster frå n en gammal gå rd och ett
hem, som väl snart kommer att försv inna, kan må h ~inda ha
n å got intresse för läsaren.
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RIBERSBORG.
Av MARGARETA BERGER.

D et var lå ngt ut till Riber sborg förr i tiden , då varken
Lirnhamnsvici gen eller R egem entsgatan funnos. N är d en fax eska "sommarkusk en" for in m ed victorian till stad en för att
h ~imta sin principal v arj e dag vid kontorstiden s slut, körde
han genom RönnehoJm sv~igen - det v ar närmast så. R egem entsgatan började utl~i ggas först 1896 i samband m ed utstäLlning·en , och n ere vid sjön g ick bara en liten sling rnnde
markvä g över strand än g·arna . D en var uppkörd av mjölkbude t frå n Riber sborg, som v arje morgon skull e in till stad en
m ed sina kannor. När han passer a de Malmöhus fick han
öppna och låsa en bom, som bara han sjä lv hade nyck el till.
U te p å Riber sb org v ar r ena landet m ed trettio kor i ladugå rden och trettio få r i kättarna. F å ren betade om sommaren
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på kommendantsängen - det var den nuvarande Slottsparken.
Till kommendantsängen drevs fårhjorden utefter strandmarkerna. Hur det vid förra seklets mitt kan ha sett ut, där
bilarna nu susa fram på väg mot Limhamn, därom vittnar
ovanstående av okänd auktor målade bild.
Med sin vita manbyggnad och sina bägge vitmenade "gåralängor'', sin park med höga träd och en rest av en gammal
lönnalle, och sin trädgård, där vårens blommor nu börja
sticka upp ur myllan, ligger Ribergsborgs gård ännu vid
stranden av Öresund och minner mången Malmöbo om en
gången och patriarkalisk tid - med steget från förr och till
senare tider markerat med drastisk effekt av nästgårds bombastiska byggnadsverk. Kanske frågar sig någon förbigående : vad har den gamla gården haft för öden?
Därom är nu inte så mycket att säga. Den har i alla fall
fått sitt namn - Ribersborg - av handelsmannen Jöran
Riber, som var ägare till den vid 1?00-talets mitt och som
enligt J. 0 . Friberg "här anlade plantering".
Handelsmannen Jöran Riber var såväl som far och farfader handelsman i Malmö. Har han varit intresserad av vad
som hände och skedde, så kan han mycket väl ha sett Karl XII
och hört Stenbocken tala från rådhuset, ty han var född 1?04
och växte upp under den karolinska stormaktstidens sista,
dalande år. Han och hans syster Sibylla mottogo ett stort arv
efter sina föräldrar; att de voro burget och förmöget folk,
därom vittnar en rad i clonationsbrevet till S :t Petri, där Jöran
Riber och hans svåger, kyrkoherden Olaus Bering, sk~inka
200 daler silvermynt till sin kyrka. Där framhållas "de
mångfalldiga nåde wälgiärningar, som den alldrahögste guden oss till dennna stunden bewijst, iblant hwilka wij ock
böre räckna elen rika guds wälsignelse, som oss medelst arf
effter wåra Sahl. Kära Föräldrar ... tillfallit" .
När Jöran Riber var giftas vuxen äktade han jungfru
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Catharina Nordanwäder, och deras älste son föddes 1732. Den
välbeställda köpmansfamiljen hade gård inne i själva Malmö
stad eller närmare bestämt det vackra lilla renässanshuset
vid Adelgatan, kanske mera bekant som "Runnerströmska
gården". Snart nog torde Ribersborg ha blivit familjens
sommarbostad. Kanske köpmannen och hans hustru under
vackra sommardagar vandrat ut till gården vid sjön och
sett solen sjunka i havet i nordväst, på samma sätt som den
gör ännu utan att fästa sig vid människosläktets föränderlighet och flyktiga tillhåll på jorden.
I gamla luntor i Malmö stadsarkiv kan man finna åtskilligt
OIIJ Ribersborg och dess ägare, bl. a. bouppteckningen, som
Jöran Riber signerade med sitt sigill i svart lack - "Efter
min saliga kjära Hustru Catharina Nordanwäders dödeliga
frånfälle 29 augusti 1761". Det har sin stora tjusning att
bakom de sirligen präntade raderna skymta ett gammalt och
burget malmöhem, som en gång varit levande verklighet.
Sist i bouppteckningen upptages bland Fastigheter: "Plantagelyckan med tillhörande hus och trädgård samt husbyggnad" allt värderat till 3.000 riksdaler banco - där ha vi
Ribersborg !
Det finns ingen bouppteckning bevarad efter Jöran Riber,
som dog 1763. Det troddes att han skulle ha efterlämnat en
vacker förmögenhet, men - det var Frihetstidens illustra
skede, med de mest växlande konjunkturer inom det ekonomiska såväl som det politiska livet. När affärerna skulle redas upp, visade det sig, att " på grund av tidens förändring
och den nuvarande penningbristen" tillgångarna ej kunde
realiseras" och boet måste avträdas till borgenärerna. Även
Ribersborg gick ur släktens ägo. Rätt snart finna vi borgmästaren Henrik Falkman, Henrik Schartaus morbror, fosterfar och goda välgörare som dess ägare. I början av 1800talet blir det åter ägobyte - den 10 juli år 1809 försäljes
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gården av änkefru Lovisa Falkman till Herr Hofkamreren
N. Nilsson för 4,000 Riks. banco. Och i bouppteckningen
efter Herr Hofkamrerens den 27 april år 1836 avlidna Hustru,
Fru Petronella Margareta Klinteberg, som "utom enklingen
efterlämnade sex barn'', står Ribersborg upptaget med 45
14/32 tunnlands jord för 8.000 riksdaler banco. Under den
nilssonska tiden arrenderades gården åtminstone vissa år ut
till greve Nils Anton Barck vid Mörnerska husarerna.
När hovkamreraren dog år 1842 blev gården försåld på
exekutiv auktion, och det finns en originell berättelse om
hur gamle Mathias Flensburg och grosshandlaren Adolf Faxe
kämpade om budet. När Flensburg bjöd 17.000 riksdaler
banco var klubban på vippen att falla.
- Ett, två, sade auktionsförrättaren.
- Och tre skilling·! ropade Faxe, i samma ögonblick som
klubban föll. Så fick han gården, och den är ännu mer än
hundra år efteråt i hans efterkommandes ägo.
Från Adolf Faxes dagar på Ribersborg berättar Ulla
Bellander ett litet intermezzo, som i all sin enkelhet, kan vara
värt att här återuppliva:
"Fru Sommar var nyckfull förr liksom nu. Men en gång
kom hon hit, idel värme och godlynthet. Solen dansade myggen dansade - ungdomen dansade - och Gud vet, vem
som dansade mest. - Fetes champetres aflöste hvarandfa,
om icke bland höga berg och djupa dalar, så med eolsharpors
musik från trädtopparna. Och, som vi veta, flera lockbeten
än bok och björk på Bulltofta, Rosengård, Ribersborg. Om vi nu skulle fråga vår nyktra tid med alla penningrynkor i pannan, hvad den säger om en friare, som tog en
"korg" så tragiskt, att han ögonblickligen midt under en bal
störtade sig ut genom fönstret, så skulle den antagligen svar :
"rabies, naturligtvis - i a ll den här värmen!" - Ett kvinligt
ögonvittne måste i a lla fall å sitt köns vägnar resa hans mo-
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nument. - Av 1870-ta let v~i ntade man icke en så halsbrytande roman t ik, och "föremå let" blef en n yans blekare, då
ändp unk ten af de upp och n ed viinda benen försvann i fönstret. Men Hibersborg. som gaf b a len , hade då som nu mjuka
gräsmattor, hvadan elen unge hj~ilten i rök och damm, förfö ljd af alla balkavalj ererna rusade vidare ner till stranden
och p lask i vattnet. Emellertid fick h an ej stanna i fisksamh ä llet - för h vilket h a ju också var a lldeles för varmblodi g
- u tan återbördades ick e t ill balen , men t ill li fvet. Balen
h a de fått ett intressant samtalsämn e och li fvct - en gåta
1ner! " - - Ar 1856 uppförde Adolf Faxe den nuvarande manbyggnaden, vartill år 1879 fog·ades en träveranda. Kapten Julius
Weibull och hans hust ru Elisab et -We ibull , född Faxe, som
nu residera p å gården. hito år 1926 r enovera manbygg naden;
innan detta arbete sattes igång, togs ett fotografi av stället,
vilket återfinnes i reproduktion här ovan.
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Snart har väl Jöran Ribers och Catharina Nordanwäders
"plantagely cka" glidit bra långt in mot staden, och den forna
idylliska lantligheten är på väg att ge vika för en bebyggelse,
som talar om andra värden än de idylliska. Om en generation skall säkert ingen längre kunna minnas, att man en gång
i tiden i daggiga sommarmorgnar på ängarna mellan Ribersborg och Malmöhus slott kunde möta fårahjordar, som drev os
i vall.
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ANTECKNINGAR TILL EN MALMÖBIBLIOGRAFI
FÖR ÅR 1943.
Av INGEBORG HEINTZE.

(Asplund, Gunnar). Gunnar Asplund arkitekt 1885-1940.
Ritningar, skisser och fotografier utg. av Svenska arkitekters riksförbund. Sthm, s. 65-66, 8?.
Bager, Einar, Kungaporträtten på Malmö rådhus. [Ill.J
I

S. D.

s.

16/7.

Banker:

Malmö sparbank. Reglemente för Malmö sparbank stadfäst
den 29 okt. ffJ24, 12 nov. 192?, 1? april 1931, 26 april 1933,
4 aug. 1934, 13 maj 193?, 2? april 1939, 1? mars 1943 och
? juni 1943. Malmö. 16 s.

Begra.vningskassa[n Skandinavien! femtioårsjubilerar. [Portr.J
S. D. S. 16/11.

[Beijers-Lyx dorphska pensionärshemmet.J Malmö n yaste stiftelse står nu färdig. [Ill.]
S. D. S. 18/3.

[Berger, Margareta], Gamla hantverk
[pseud.J [Ill.]

i

Malmö. Av Marqne

S. D . S. 28/2, 6/3, 28/3, 10/4.
1. Tunnbindaren. [Stillmans tunnbinderi.]
2. Två vagnshju l mitt prov! [Vagnmakaremästare A. R. Ekberg.]
3. I guldsmedens verkstad. [AB C. A. Dahlgren. ]
4. Kopparslant blev kaffekittel. [AB H. J. Ohlssons Söner.)

-, Rätt tid under fem borgmästares regeringar. Urmakare
Håkansson om snart fyrtiofem år med tornur och klockor
i Malmö.
S. D. S. 22/8.
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-, Ett skånskt arkitekthem. [E. Grrebe. Ill.]
Svenska hem. Årg. 31 (1943), s. 206-209.

Bergman, Gösta, Provinsialismer och skråspråk. Sthm. 135 s.
Boendetätheten för lungsjuka störst i Malmö. De lungsjukas
levnadsförhållanden i statistikens ljus.
Den lungsjuk es tidning'. Årg. 6 (1943), s. 8- 9, 20.

Brendum-Nielsen, }ohs. Palreografi. A. Danmark og Sverige.
Sthm. 134, Xlls. ill. reg.
(Nordisk kultur. 38: A.)

Carlquist, Gunnar, [utg.], Lunds stifts herdaminne från reformationen till nyaste tid. Ser. 1. Urkunder och aktstycken. Lund. 265 s. ill.
Centervall, Senta, Hackaerts. Historien om ett köpmanshus.
Lund. 415 s.
Roman med handlingen förlagd till Malmö i början av 1800-talet.

Cronquist, Axel, Svensk journalistpionjär i Australien. [Corfitz Cronquist. Ill. portr.J
S. D. S. 25/4.

Dahl, Else, [red.], Handbok i kyrkogårdsvård. På uppdrag av
Föreningen för dendrologi och parkvård utg. Sthm. 344 s.
ill.
Innehåll er bl. a.: Reglemente för kyrkogårdsnämnden i Malmö, bilder från kyrkogårdar i Malmö etc.

[Dhejne, Hans], Hos baron Nils Djurklou på Knapegården.
Av Rurmar [pseud.] [Ill.]
S. D. S 20/3.

-, Malmö . [Ill. J
Svenska he m. Årg. 31 (1943), s. 1- 4.

Effektiv nykterhetsv å.rd bröt fyllerikurvan i Malmö.
Reformatorn 1943, nr 40.

[Emilson, Hälge], Fasaderna förtälja.
[pseud.J [Ill.]

Av Crainquebille

S. D . S. 23 artiklar 4/1- 2/?.

-, Två danska resenärer i Skåne. [G. F . Ursin och W. S.
Pödenphant. Ill.J
S. D. S. 4/5.

-

-, Tysk resenär i Malmö för 140 år sedan. [Georg Kerner.
Ill.]
S. D. S. 2/1.
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[Engström, Bengt I, Invasionen i Limhamn, som aldrig blev av.
Av Be. [sign. ] [Ill.I
S. D. S. 16/10.

-, Kuriöst i Malmö och Lund. Av Be. [sign.] [Ill.]
S. D. S. 18/7.

-, östra Förstadsgatan i ny och gammal tid. [Ill. kart.]
S. D. S. 18/8.

Essen-Möller, Elis, Bidrag till förlossningskonstens och den
obstetriska undervisningens historia i Skåne. Ett bidrag
till Lunds universitets historia. Lund, Lpz. 316 s. ill. portr.
litt.
Fischer, Ernst, En samling möbelteckningar. Ur Malmö snickareämbetes historia. [Ill.]
1

Malmö fornminnesförening. Årsskrift. Årg. 11 {l943), s. 61- 71.

Fj [ellandelr, [Axel], Skall Osterportsskolan gömmas undan?
Byg·gnaclsprojekt som torde tarva mer eftertanke.
Arbetet 30/8.

Friis, Astrid, Den k0benhavnske Registrant 1539- 40.
Danske Magazin. Rre kke 7: Bel 4: H. 1, s. 1-26.

-

-, Rig·sraaclet og· Statsfinanserne i Christian IIl.s Regeringstid.
Historisk Tidsskrift. Rrek ke 6: Bel 1, s. 1- .140.

[Frost, Hulda I, Ett Malmöhem med ideer från Amerika.
[T. Fredriksson.I Av Djamileh [pseucl.] [Ill.]
S. D. S. 4/3.

Föreningar och ordenssällskap :

(Druidcrden) . Svenska Druid-ordens hög-ärkkapitel 1818
27/1 1943. Minnesskrift och kantat. Malmö. 20 s. ill. portr.
Judisk ungdom. Program vid Judisk ungdoms 25-årsjubileum
och Chanukafest. [Med historik.] Malmö. 11 s.
Kinnander, Magnus, Svenska frimureriets historia. Sthm, s. 64,
65, 71, 149-150, 153.
Malmö damsällskap 1903-1943. Jämte mecllemsförteckning.
Malmö. 12 s.
Odeberg, Hugo, S :t Andreaslogen Corfitz 1868-1943. Malmö.
4 :o. 73 s. ill. portr.
9
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Si:illskapet Milstolpen i Malmö. Stadgar, antagna 1943.
Malmö. 8 s.
Gaden, Harald, Ny a röntgenavdelningen vid Malmö allmänna
sjukhus. [Ill.J
Sjukhuset. Ärg-. 20 (1943), s. 34- 39.

Gegerfelt, E [ric] v[onl [red.I , Se Skå ne ! Dess natur, städer,
slott och semesterplatser , samt storföretag. S thm. 450 s. ill.
Gerle, Bo, Mordbrännare. En kriminalpsykologisk studie p å
grundval av ett svenskt rättsp sykiatriskt material. [Tit.rubr. : I Frå n sinnessjukavd elningen vid centralfängelset
Malmö. Akad. avh . Lund. 141, 183 s. litt.
Green, Sven , Det gröna Malmö. [Ill. j
Svenska hem. Årg-. 31 (1 943), s. 34- 36.

Hallgren, Siver , Gmpptestning. Ett medel att minska kvarsittning i folk skolor och högre skolor. Sthm . 168 s.
lnnehå l ler b l. a .: G rnpptes tning-ar av ba rn

yjc]

Mal mö folk skol or.

Hallm er, B., Skrattmåsen tyck s trivas bra i Malmö.
P å korn et. År g-. l (1943) , nr 7.

Hallström, Gunna r, Malmö ru star för fred. [Ill. portr.1
Frihet. Årg-. 27 ( 1943) , nr 24.

Hallsiröm, Sv en, Värnhem - Malmö stads n y a vårdhem . [Ill.]
Tidskrift för fatti g-vård och a nnan hj ii lp1·erk sa mh et. År g-. 37 (1943) ,
s. 69- 73.

Hand e l o c h indu s tri:

A B A ddo 25 å r . [Ill. portr.]
S. D. S. J/5.

S . Axelson & Son A .-B. - en hundraå ri g Malmöfirma inom
tex til varubranschen. Minnesskrif t utg. till firmans 100å rsdag' den 2 oktober 1943. Malmö. 4:o. 39 s. ilL portr.
Gruvem an, Carl , Medlemslivet i Suhdar må ngsidigt och omfatt ande. [Ill. I
Koop eratören. Årg. 30 (1943), s. 1.8-21, 68.

[Handelsarbetareförbundets avd. 61 25-å r s.j ubileum.]
leum i Malmö. [Ill. I
Ha nd elsarbeta ren 1943, s. 2 19, 223.
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Jubi-

Kjellberg, Sven Tlorsl:en] , Ull och ylle. Bidrag ti ll den s Yenska
yllemanufakturens historia. Akad. avh. Lund. 4:o. 7<;>2 s.
ill. kart.reg.
Ur inn e hå lle t: Yll e tilh·erknin ge n i Malmö intill 186?.

[Lindskoug, Lennart!, När "Stickan" i Malmö slogs p å världsmarknaden. Av Ted. lpseud.] [Ill. J
S k. D. t 2/ J.

Malmö specerihandlareförening. Stadgar antag·na den 19 januari 1943. Malmö. 8 s.
Ma lniö tobakslumdlareför ening. Minnesteckning med anledning av 50-årsjubi leet 1943. Malmö. 23 s. ill. portr.
Manu/aklurakliebolaget i Jlfolmö. En rundvandring genom
fabrikerna . [Ny utvidgad uppl.I Malmö. 56 s. ill.
[21.B L. ]. N yborgs möbleringsaffä r 40 år. Ill. portr.]
S. D. S. 22/8.

AB Fabriken Saturnus. Femtio å r i elen goda smakens tjänst.
1893-1943. Den första svenska fabriken i branschen.
Malmö. 4:o. [64 s.I ill. portr.
Skånemässan 1943. Av St. K-n [sign.I [Ill.]
Ind ustr itidnin ge n

orden. Å rg. 41 (19.J.3} , s. 315--·32 1.

Sk/inemicissan 25 år. IOrn sl.J Malmö. 39 s. ill. portr.
S b lnska cemenfakliebulaget. Av -n [sign .1
(S ,·c nsk a stor ind 11 stri cr. 10. Ce rn c n t ind 11 s !r ic 11.)
Jndn str ia . År g . 39 (1943}, s. 92?- 936.

Sluhre, H[arry l, Brand en inom Malmö läderfabrik. [Ill.j
Brandskydd. SL brancl skyclcl sf'örbund cts

tidskrift.

,\rg. 24 (1943) ,

s. 58- 60.

lSvenska

cement{örsäljni ngs A B C em enla. j Cementas 50-å rsjubileum. Av E. 0. [sign.I
ludus!riticlnin ge n No rd e n. Ä rg . 41 (1943), s. 198- 199.

Thure B. J/libergs konf ekliomfabrik. En t i o~1rig Malmöindustri inom konfek tionsbranschen . [UI. portr.]
IIand e lsblad et. Årg . 8 (1943), nr 38.

Han8en, Paul-Erik, Kejser Karl V og det skandinaviske Norden 1523- 1544. En historisk Oversigt over· Shcbneaar for
Danmarks Selvsfrcndighecl. Kbh. 247 s. litt.
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- -, Poul Helgesens historiske Forfatterskab. Kbh. 19? s.
Heintze, Ingeborg , "Min bästa bok" . En utställning, anordnad
av Malmö stadsbiblioteks vänner. [Ill.J
Bibliotekshladet. Årg. 28 (l943), s. 11 - 16.

Hellström, C [arl l G[unnar], Malmö latinskolas bibliotek.
Sk. A. J6/ JO.

Henschen, Ingegerd, Stilhem i villa och våning. (G. Stenmarck, G. Lundequist, S. Malmquist, K. G. Lindesvärd,
A. Wallden). [Ill.j
Svenska hem. Årg. 3l (l943) , s. 10- 15.

Hoiell och restauranter anslutna till Sveriges centrala hotelloch restaurantförening. Sthm, s. 102-106.
(H ovberg, Karl) , En bok till Karl Hovberg på 50-årsdagen
24 mars 1943. Malmö. 4:o. 240 s. ill. portr.
Hiibe, Erik Biiloro, Nya radhus i Malmö. [Ill.J
Byggmästaren. Årg. 22 (1943), s. 145- 148.

-

- , Radhus mot bostadsrätt i Malmö . [Ill.]
Svenska stadsförbunclets tidskrift. Årg. 35 (l943) , s. 464- 466.

Hyresgästernas bosiadsproduktion i Malmö . Förening u. p. a.
Förvaltningsberättelse 1942. Malmö . ill.

I d r o t t, g y m n a s t i k, s p o r t, 1 e k o c h s p e 1 :
[GyninasLikföreningen] Ungdom och idrott firar 30-års-jubileum. [Jll .J
Gymna s tikbl adet. Årg. 22 (1943) , s. 210- 2ll.

ldruitskamraien. Organ för idrottsklubben Pallas. Argt 1
(1943). Malmö. 4:o. portr.
Limhamns idrottsförening. Årsskrift. Red. av Ragnar Ericsson
och Rune Albrektsson. Årg. 1 (1943). Malmö. 4:o. ill. portr.
Limhamnsscouten. Årg. 1 (1943) . Malmö.
Ma lmö gymnastikförbund fyller 30 år. [Ill. portr.]
Gymnastikbladet. Årg. 22 (1943), s. 20-25, 33- 38.

Ma lmö roddklubb . Program vid invigningen av Malmö roddklubbs nya båthus lörd. den 1? april 1943. Malmö. 11 s. ill.
Malmö roddklubbs historia i korta drag. Någ ra data rörande nva
båthuset.
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Mazettitidningen. Organ för Mazetti idrottskluhh. [Årg. 1]
(1943). Malmö. 4:o. ill. portr.
Statens järnvägars idrottsförening, Malmö. Juhileumsskrift
1938- 1943. Malmö. 4:o. 24 s. ill. portr.
Ornarna. Mecllemshlad. Årg-. 1 (1943) . Malmö. 4:o.
Ingers, Ingemar, Klagomålen över Malmödialekten.
S. D. S. 4/6.

Konst (med musik, teater och n ö j e s 1 i v):

Bager, Einar, Ett resande teatersällskap på 1790-talet. [Ill. J
Malmö fornminnesförening . Årsskrift. Årg. 11 (194-3), s. 72- 94.

C;ollijn, Gustaf. Yictor Sjöström. Sthm, s. 19-20.
Folkdan sens vänner, Malmö. Stadgar. Malmö. 11 s.
Gl'lweman, Carl , Reflexioner kring en ny konstförening. [Ill.
portr.J
Kooperatören. Ärg. 30 (1943), s. 181-184.

"Harmonikören" Malmö. Stadgar. Malmö. 8 s.
Hedema.nn-Ga.de, H[a.kon], Jules Schyl. Artist och romantiker. [På femtioårsdagen av] Konstföreningen Aura. Lund.
46 s. 6, XL pl. ill. portr.
-, Konstliv i Skåne.
Svenska hem. Årg. 31 (1943), s. 3-7.

Lindberg, Per, August Lindberg. Skådespelaren och människan. Interiörer från 80- och 90-talens teaterliv. Sthm.
452 s. ill. portr.
[Lindskoug, Lennart\ , "Det konstnärliga hörnet'', en oas för
skulptörer. [Malmö sten- och bildhuggeri.] Av Tancred
[pseud.\ [Ill.j
Sk. D. 8/6.

S[andbla.dj, N[ilsj G[ösia] , Skånekrönika. [Ill.]
Konstrevy. Arg. 19 (1943) , s. 267-269.

Kyrko- och religionsväsen :

Bager, Einar, Karyatiderna från S:t Petri gamla

l~iktare .

[111.]

S. D. S. 2/ 12.
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-, Om högaltaret i S:t Petri kyrka. [Ill.J
S. D. S. 2/6.

-, Ett par bräder från S :t Petri kyrkas vind. [Ill.J
S. D. S. 28/2.

Bedrc'igeribroft gav donation till S :I Petri församling. Ett
apropå t ill k y rkodonationerna i Malmö.
Sk. D. 11 /2.

[Badman, Erik I, Ett kyrklig·t 250-årsminne. Två och ett halft
sekel sedan Caroli gamla k y rka invigdes. Av Calen
[pseucl.] [Ill.j
Sk. A. 1/7.

[Församlingsincleln ingen. J I nleclningsanförancle av Gunnar
Forkrnan.
S. D. S. 26/2.

-, ReservantfÖl'Slaget vann i k yrkofullmäktige.
S. D. S. 6/3.

Hodin, ]. P., S :ta Gertruds och S:t Knuts kapell i Malmökrerna toriet. lIll. [
I g ni s. Årg. 15 (1943) , s. 2 18- 227.

Kyrkliga förbundet i Malmö . Stadgar. Malmö. 3 s.
Limhamns missionsför samling. Vid sextioå rshögtiden. Malmö.
8 s. portr.
Lingby, H enry, Svenska eldbegängelseför eningens Malmöavdelning 1893-1943. [Ill. portr.J
Jg ni s. Å rg. 15 (1943), s. 2 14- 2 18.

Löneregleringsresnlu licner. a) för S :t Petri församling, b) för
Caroli försam ling, e;) för S:t Pauli försam ling. Malmö. 12 s.
I

Malmö Salem sför samling 1893-1943 . Minncsskrift utg. till
jubileet elen 24-25 januari. Malmö. 24 s. portr.
Minnen f rfm predikstolen i Malmö S :t Petri kyrka. Fyra predikningar av försarn !ingens präster. Arg. 23 (1943). Malmö.
P. M. f är vigsel i Ma lmö S :t Petri k y rka. Malmö. [4 s.J
Rydbec k , Mon ica . Valvslagning och kalkmå lningar i skånska
k yrkor. Lund. 341 s. ill. ortsreg.
Sy/van, Georg, Fosie k y rka och pr~i stgur cl . Någ ra minnen frå n
en gången tid. [Ill. portr.J
Ma lmö fornminnesföre111ng. Årss krift. Årg. 11 (19.J.3), s. 8- 22 .
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Werner , K [arlj, Församlingsindelningen i Malmö.
Kirsebergs k y rkan s må na d sblad . J 943, nr 5.

W [ihlb orJg, A[lfredJ , Besvärsrätt mot stämmobeslut.
S vensk k y rkotidnin g·. Årg'. 39 (1943), s. 32, 256.

Å k erlund, Greta, Malmö ny a krematorium. [Ill.]
Kon stre vy. Årg. 19 (1943) , s. 2 12- 2 18.

Köpenhamnsfrafik en förstatligas 1 juli. [Ill.J
S. D. S. 28/5.

Landergren, Karin , Ett modernt Malmöhem. (G. Edstrand) .
S ve nsk a h em. År g. 3l ( l943) , s. 5- 9.

Lind, Eric, Föreningen Rostorps [egna hem] 20 å r . Jubileumsskr ift. Malmö . 4 :o. 16 s. ill. portr.
L1ungberg, Leif, Frivill igt brandväsen i Malmö har gamla
anor.
D en fri vill ige brandmanne n. [Ar g. 3 j (l943) , nr 9.

-, G amla barnasy len i Malmö . N ågra anteckningar till
ett hundrain sjubileum. [Ill. portr. litt.j
Malmö forminnes fö re ni ng. År sskri ft. År g. J l (1943) , s. 23- 60.

- , En gammal lä gerjournal från Carl Johans tid. [Förf.
1819 a v Ma lmölä karen 0 . Chr. Ekman.]
S. D. S. 16/ to.

--, Jörgen Kock s porträ tt. [Ill. litt.j
Malmö fornm inn csfö re11 i11 g. År sskrift. Årg. ll (1943) , s. 3- 5.

-, Jörgen Kock sporträttet . [Ill.J
S. D. S. 9/3.

-, Malmö och

l ant v~i rn e t

1808-1809. [Ill. portr.]

S. D. S. l /5.

-, Malmö rå dhusark iv. [Ill.j
S. D. S. 28/3.

Lybec k , Ot to, Öres und i Norden s historia. En marinpolitisk
studie. Malmö . 4:o. 348 s. ill. portr. kart. litt.
f ,ybye, Knud, Dansk Trafikflyvning gennem 25 Aar. Kbh. 4 :o.
198 s. ill. portr.
Lysander, A lb ert , Edward Lindahl - en minnesteckning.
[Portr.j
S. D. S. 17/ l.
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Malmö bvktryckareklubb. Stadgar antagna vid möte d en
5 okt. 1943. Malmö. 6 s.
Malmö brevbärare- & postiljonsklubb. Stadgar för .. . bildad
den 10/1 1943. Malmö. 12 s.
Malmö förelä sningsförening. 1882- 1942. l Jämte] Redogörelse 1942. Malmo. 20 s.
Malmö industrilotteri 50 år. 1893-1943. Malmö. 4 :o. 39 s. ill.
portr.
Malmö-Köpenhamn med apostlahästarna. En farlig ispromenad med lyckligt slut för femtio år sedan. [Portr.]
Arbetet 13/1.

Malmö landsformsbilkompani fy ller tio år. [Ill.J
S. D. S. 11/11.

Malmö lotta.kår. Stadgar. [Antagna 1943.] Malmö . 16 s.
Malmö museum:
M å nads b 1 ad 55-65. Malmö.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Jan. Ur Acke Sjöstrands kvarlåtenskap .
F ebr. Utställning av Erik Jönsson .
Mars. Utställning av Arne Aspelin.
April. Utställning. Bilder i silke av Gulli LindströmGillqvist.
Maj. Utställning av H erman Österlund.
Juni-au g. Åström, L. E., Minnesutställning över Ola
Larsson.
Sept. Utställning av akvareller och teckningar av John
Sten.
Okt. Utställning· av Bertil Landelius.
Nov. Utställning av Einar Forseth.
Dec. Retrospektiv utställning av Bror Forssell.
Dec. Konsert. Program.

Utställning av 1400- och 1500-tals tryck samt konstnärliga
bokband ur Thore Virgins samling på Q varnfors. Med för ord av Isak C ollijn. Katalog. Malmö. 64 s. 16 pl.
(Hälsingborgs och Malmö museer.)
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Malmö nations sk ri/ tserie. J . Malmö. 64 s. ill.
Larsson , H., Mitt na tionsli v. No rdstrandh, 0. , Om skå nska na tionens
uppkomst. Sjöva ll , B., E n liten natio nskrönika 1890- 1903. G limta r
ur de senaste årens nationsliv av S. Braun, G. Ag rell , M. Joha nsson.
Passiva medlemmar i Malmö nation.

Nilsson-Leissner, T [orstenj, Malmö sjöfartsförening 18931943. Historik efter protokoll och handlingar utarb. Malmö.
4 :o. 45 s. 8 pl. ill. portr.
[Otto Ohms fotoatelier 60 å r .] Jubilerande fotofirma . [Portr.J
Sk. D. 30/3.

Oldeberg, Andreas, Metallteknik under förhistorisk tid. D . 2.
Lund, s. 70, 71.
Olsen, Gunnar, De danske K@bstreder gennem Tiderne. Kbh.
1158 s. litt. 2 bil.
(Vi og YOr Fortid. LO.)

Palmer, T orsten, Tre konstnärshem. (S. Bergh, R. Björklund,
A. Karlson) . [Ill.J
Svenska hem. Årg. 31 (1943) , s. 23- 27.

Palmquist, Carl E[rikj, Unga Malmöhem. (S. Clase, R. Digman, Marta Huldberg, E. Ljung, K. Pålsson). [Ill. ]
Svenska hem. Årg. 31 (1943) , s. 16-22.

Petren, Gustaf, Lunda-medici och några andra. Lund. 177 s.
portr.
Malte Ljungdahl s. 131-136.

P[orat, Å k eJ, v [on], Ett 20-årigt egnahemsområde. [Rostorp.
ill.]
Täppan. Arg. 67 (1943) , s. 153- 155.

Pålsson, Kurt, Tre hem. (M. Martin, R. Fredrikson, Ett läkarhem). [Ill.]
Svenska hem. Ark, 31 (1943), s. 28-33.

Ramsing, H[olger ]U[tke], K@benhavns Ejendomme 1377-1728.
Oversigt over Sk0der og Adkomster. 1-2. Kbh . 1943. kart.
orts- & personreg.
Rapsodiska bilder frå n det å ret 1893. Malmö. 20 s. ill.
Rosen, Jerker, Hur Skåne blev svenskt. Sthm. 48 s. litt.
(Det lern nde förflutna. Svenska historiska föreningens fo lkskrifter. 3.)
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-, Sjättepenningen och den svenska godspolitiken i Skåne
på 1600-talet. 1.
Scandia. Bd 15 (1943), s. 41 - 85.

Sandblad, Nils Gösta, Residenset ning·ar. [Ill. j

ett par gamla fasadrit-

S. D. S. 23/ 1.

[Segemölla], Intressant utredning om Segemölla hör till Malmö
eller Burlöv.
Sk. A. 16/3.

Semer, Gertrud, Villa Bost - en konstsamlares hem. [H. Gotthard t. Ill. j
Svenska hem. Årg. 31 (1943), s. 64-67.

Sjövall, Birger, Drottning Desideria i Malmö och Lund. [Ill.
portr. j
S. D. S. 28i7.

Sko l or :

Bäckström, L [orens ] F [rithiofj, Malmö borgarskola efter 1910.
[Il!. I
Malmö borga rskola. Kamratföreningen av 1896-98 å rs elever. Malmö,
s. 22 - 27.

Ekström, N [ils j O [scar], Malmö borgarskola 1874-1910. [Ill.
portr.]
Malmö borgarskola. Kamratföreningen av 1896- 98 å rs e leYer. Malmö,
s. 9- :H .

Lundbärj, ]. E., Sveriges folk - och småskolor. Sthm, s. 222.
Malmö borgarskola. Kamratföreningen av 1896-98 års elever
vid Ma lmö borg·arskola. Festskrift. Malmö. 57 s. ill. pol:tr.
Skåneföreningen 1883 års män. Jubileumsskrift. Utg. med anledning av medlemmarnas 60-årsdag. Malmö. 95 s. ill. portr.
Inneh. bl. a. en uppsats om Ma lmö med titel: Erik C lemens Christofferssons dröm.

Sklmelagen och Gutalagen. Sthm. 322 s.
Svenska land sk apslagar tolka de och förk larade för nutid ens svenskar
av Åke Hol mbäCk och E lias Wessen. Ser. 4.

Skånes socialdemokratiska ungdomsdislrikt 1918-1943.
Malmö. 4:o. 28 s. ill. portr.
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Kungl. skånska luftvärnskåren. Malmö. 29 s.
Ur Innehå ll et: My ll enberg, B., Malmö parker. Sandblad, N. G., Malmöhus och Ma lmö muse um. Nosslin, F., Stadsbiblioteket. Wahlgren, A.,
Malmö för eläsningsförening. Lundahl, H. , Blixtorientering om Ma lm öidrotten.

Socialtjänstens organisation och hjälpformer m . m . inom
Malmö luftskyddsområde jämte instruktion för hemskyddsleclare rörande socialtjänstfrågor. Malmö. 11 s.
Statens hantoerk sinstitut. Årsbok. Årg. 1 (1942) . Sthm, s. 125126, 166.
Svenska flottan s historia. örlogsflottan i ord och bild från
dess grundläggning under Gustav Vasa fram till våra dagar. Bd 1-2. Malmö 1942-43. 4:o. ill. portr. kart. litt.
Svenska transportarbetareförbundet. Historik. D. 1. 189711922. Sthm. 424 s. ill. portr.
Sveriges arb etsledareförbund. Avdelningarna i Malmö . Matrikel 1944. Malmö. 124 s.
[Sveriges k ommunaltjänstemannaförbundj , Avd. 1, Malmö,
firar 25-års.j ubileum. [Portr. \
Kommuna ltjä nstemä nn ens tid skrift. Årg. 7 (1943) , s. 220, 228.

Södra Sveriges ångpanneförening. Stadgar. Malmö. 10 s.
T[arstad\ , H[enning\ , " lnternationale" i Malmö 1872.
Arbetet 19/3.

-

- , Lönerörelser i Malmö 1872.
Arbetet 24/3.

Thulin, Gustaf, Något om samarbetet mellan brandväsendet i
Malmö o. Malmö manliga rödakorskå r.
D en fri villige bra ndmann en. [Arg. 3\ (1943) , nr 9.

Tidningar och tidskrifter:

Grönköpings idrofts-co urir. Malmö. 4 :o. 8 s. ill.
Sagner, Alf, U nik Malmö-tidskrift. " Illustrerad Aftonläsning" .

IIIL \
Sk. D. 31/12.

Svenska hem i ord och bilder. Malmönummer. Årg. 31 (1943),
nr 1. [Omsl.\ Sthm. 4:o. 24 s. ill.
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Sydsvenska Dagbladet Snällposten. Fakta om S. D. S. Malmö.
4 :o. 10 s. ill. kart.
T[arstadj, H[enning], Tidningen "Socialisten" i Malmö 18?2.
Arbetet 23/3.

Weibull, Lauritz, Tiden för de skånska och sjrelländska kyrkolagarnas tillkomst.
Scandia. Bd 15 (1943), s. 19- 40.

Wellgren, O scar, Ett h em i dur. [B. Pfannenstill. Ill.j
Svensk a h em. Årg. 31 (1943), s. 48- 50.

West man, Hans, Projekt till Folkets hus i Malmö. [Ill.]
Byggmästaren. Årg. 22 (1943), s. 188-190.

Vi vill. Ungdomens vecka å Kungsparken 19-25 september.
Arrangör : Malmö ungdomsrå d. Malmö. 4:o. 28 s. ill.
Våra fa stigheter. Organ för Malmö fastig·hetsägareförening,
Fastighetsägarnas intresseförening i Malmö och Malmö
fastighetsägares arbetsgivareförening. [Årg. 1] (1943) .
Malmö. 4 :o.
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FÖRTECKNING
OVER

MALMÖ FORNMINNESFöRENINGS MEDLEMMAR
FEBRUARI 1944.

Hedersledamötcr
Djurklou, Nils, f. d. Ryttmäs tare, Friherre 1 Lundgren, Edv., Boktryckare
Fleusburg, Eva, Fröken

Ständiga
Bergma n, Helge, Museiintendent
Billberg, Wilhelm, Byggmästare

led amöter :
Lj un gdah l, Johan, Kyrkoherde,
Trell eborg
Lundberg, Erik, Arkitekt, Stockholm

Cronquist, Martha, Fru, Stockholm
Myllenberg, Birger, Stadsträdgårdsm.
Fischer, Ernst, Museiintendent
Frostensson, Carl, Redaktör

Persson, J. A. Byggmästare

Isberg, Signe, Fru

Rosenqvist, A., Vaktmästare

Kalling, Sten, Amanuens, Greve

Smith, Elias, Direkiör

Liljenquist, A. K., Lektor

Wåhlin, Hans, Fil. doktor, Stockholm

Årlige n

betalande

Adlers, Åke, Ombudsman, Stockholm
Ahl strö m, Anna, Borgmästarinna
Stockholm
Ah lström, Gösta, Läroverksadjunkt,
Borås
Alander, Bo, Attache, Stockholm
A11derbcrg, Arlol f, Fil. doktor
Andersen, Annette, Fru
And ersson, All an , Möbelarkitekt
Andersson, Ingvar, Fil. doktor,
Stockholm
1

ledamöter:

Andersson, Torsten, Museiintendent,
Kristianstad
Appelberg, Erik, Länsnotarie
Aschan, Henning, Korrespondent
Aspegren, Gottfriu, Apotekare
Bachmann, H.-E., Advokat
Bager, Einar, Konstnär
13a ger, E ll en, Fru
Bager, J oh. Peter, Direktör
13agger- J örgcnsrn, Holger, Major

Där intet annat angives är hemorten Malmö.
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Ba ggcr-] örgensen, Maria, Fru
Ba lk-Möller, E rik, Dispon e nt
Bengtsson, Sture, Direktör
Bergdahl , Per, Polisnotarie
Bergg ren, Edith, Doktorinna
Bergg ren, Sture, Q,·erli.ikare
Bergh, Brita, Konsulinna
Bergh, C. ]., Disponent
Berg h, E lsa, Fru
Bergh, Lennart, Direktör
Berg h, Thorsten, Konsul
Bergquist, John, f. d. Riksbankskr..ssör
Bergström, D., Polissekr.
Bergwall, Knut, Assessor
Be rling, John, f. d. Riksbanksdirektör
Be rnow, B. Chr. , Stadska mrer
Bcrnton, All an, Fil. D:r, Stockholm
Bj erre, Asger, Överliirare
Blanck, N. A., Länsarkitekt
Bodman, Erik, Reda ktör
Borgström, Ca rl , Grosshandlare
Bornman, Herbert, Assessor
Bäckström, E inar, Fabrikör
Bönn clyc he, Kjell, Konsul
Ca Il mer, Stina, Staclsbibliotekarie,
Hä lsingborg
Ca ll mer, Werna, Fröken
Carlhcim, Asta, Fru
Car lsen, Yn g ve, Köpman
Cavalli, Hans, J. o. fil. doktor
Centerwall, Senta, Fröken, Stockholm
Christensen, C., Liikare
C laesso n, Tor, Avdelnin gschef
Clareus, Bengt, Fi l. Kand .
Cronquist, Axel. Civil in ge njör
Cr onqui st, Gretha, Fru
C ronquist, Maria, Fröken
C ronquist, Ma ria, LiirO\'Crksad junkt
Cronquist, Stig, Läkare
Cron sioe, S. E., Rådman

Uahlberg, Knut, Ba nkdirektör,
Stockholm
Dahl g ren, Thorild, Försäkr.-direktör
Dahlquist, Nils. B~·g-g mästare
Dhejne, Hans, Redaktör
Dieden, Herbert, Konsul
Diede n, Ma ri a, Fröken
Dun er, J . Vaktmä~tare
Edg ren, Valborg, F ru
Edquist, Torg ny, LäroYerksadjunkt
Edstrand , Gunnar, Bergs inge njör
Edstrand, Tekla, Fröken
Ehrnberg, Alvar, .l:fonkdirektör
E kb erg, Ivan, Läkare
Ekman, Hans, Kon s ul
Ekström, Gunnar, Hovrä ttsråd
Ekström, Ra g na r, Köpman
E ll erström, Otto, Byggmästare
E lmquist, Kerstin, Fil. mag.,
Kri stineh a mn
E lmqui st, O sca r, Tullkontrollör
t:ngeström, Marga rete, Konsulinna
E nva ll , Ni ls, Bokhand lare
Erikson, E lisabet, Fröken
Er ikso n, Per, In ge njör
E riksson, Folke, Ma jor
E wc, August, Arkitekt
Falck, H a ns, Assessor
Falkman , Ludvig, Generalmajor,
Stockholm
Faxe, Gunvo r, Fru
Faxc, J örgen, Direktör
Faxe, Lorc ns, ln g·e niör
F ischcr, Axel, Tand läkare
F ischcr, Gä rda, Tandläkare
Flensburg, F . W., Rå dma n, Karlskrona
F lyga re, E uge n, Ryttmästare
Flodm a rk, Erik, Apotekare
Fornunder, Ge rtrn d, fru
F riek, Ca rl G. , Direktör
Fri sell , Erik, Direktör
Frost ell , T horsten, Ad vokat

Dahlberg, Elin , Biblioteksassistent
Da hlberg, E ll en, Fröken
Dahlberg, E va britte, Fru, Stockholm
Gagner-, Hj., Sparbanksdirektör
Dahlberg, Karl, Fo lkskolHirare,
Grre be, E., Arkitekt
Törringe
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Groothoff, J ohan, I :e stads fogde
Grönblad, Anders, Läkare
Gröne, Otto, överl iikn re
Hain, Erskine, Konsul
Hain, Gottfried, Överste, Stockholm
Hain, Rickard , Direktör
Ha llberg, Ester, Direktör
Hallherg, Ingeborg, Fröken
Halldau, Nils, Bankkamrer
Hall en, J ohn, Disponent
Hanes, OliYer, Grosshandl.
Hansell, G unn ar, Läkare
Hanscll, Si ri, Doktorinna
Hansen, Eina r A, Direktör
1-Iansen, M. Th., Direktör
H51-nsson, Frithiof, Direktör
Hansson, Joel, Direktör
Hartz, Frida, Fru
l-lattendorff, Ar min , Fabrikör
Hattendorff, Karl-Erik, D isponent
Hedrcn, E li as. Civi lin gen iör
1-Ieintze, In ge borg, Bi bl iotckaric
lfo ister, J., Brandmästare
Helgcsson, John, Byggmi.istare
Helln er, Hans, Direktör
He ll sten, Sve n, Ingenjör
Hellström, C. G., Fi l. mag.
Holmbe rg, Ni ls, Kyrkokamrer
1-Tolmström, Johan, Med. doktor
H ultm an, Johan, Envoye
1-liibe, Erik BUlow, 1 :ste stads in geniör
Ht'\ka nsson , Ernst J., Bygg·mi.istarP
Hå rde, G. A., Redaktör
I-li.iggström , Gösta , J ur. kanel.
1-löckert, Oscar, D irektör
I-löegh, Edw. J.. Direktör
1-Iörstedt, Sigrid, Konsu li nna,
Kvarnby
Janhagen, Ivar, Kamrer
Jansso n, Per, Försi.iljningschef
Jar vin g, Kar l, lngen iör
J erd en, A., Civi lin genjör
J ohansson, Margit, Bib li otekarie
J ohnson, Gunnar F ., Advokat
J ohnsson , Neil , Fil. mag.

Karlinder, H. 0., Disponent
Karlström, E ll en, Lärari nna
Ki ell ander, Ludv ig, Hovrättsråd,
Stockholm
Kihlbom, N. E. , Försäkringsdirektör
Kjä ll , Hj., f. d. Landssekreterare
Kleimer, Axel B., Artist
Kleimer, Thelma, Fru
Klint man, Konrad, Direktör
Kock, Ebbe, J ur. doktor
Kock, J. Edw., Direktö r
Kockum, Hild a, Fröken
Kollind, Hans, Jur. kand.
Kommunala Mellanskolan i Malmö
Kruse, Göran, Civilin genjör,
Dj ursho lm
K vistberg, EYald, Länsassessor
Köh ler, G ustav, Tandli.ikare
Landergren, Karin, Fi l. kanel.
Lanclrup , Ivar M:son , Herr
Larsson, K. G., Försäkringsclirektör
Laurcll, Sve n, ln geniiir
Lengertz, Willi am, Skri fts fä ll are
Liedholm, Göte, Assessor
Liljedahl, Hi ldin g, Postmästare,
Lund
Li ljedah l, Thorstcn, e. o. Hovri.ittsnot.
Li ljcgrcn, J. E., ln ge ni ör
Linda hl , Britta, Fröken
L incl cll , Wi lh., K yrkoherde, Kvarnby
Lindelöf, Ca rl , Distriktsli.ikare
Lindelöf, Marta, D oktori nna
Lindenstam , A., Di spo nent
Linder, Willi am, f. cl . Borgmästare
Lind ner, Johan, Grosshand lare
Li ndn er, P . L., Gross hand la re
Lindqvist, Axel, Pro fessor, Götebo rg
Li ndskog, C laes, Bankd irektö r
Linclskoug, Len nart, Redaktör
Lindström, Alfr., Bankdirektör
L jun gberg, Leif, Stadsarkivar ie
Ljungdahl , Malte, Professor
Ljungfors, Åke, Fil. lie., Göteborg
Lj un gman, J . C., D irektör
L jun gstra nd, Gösta, Aktuarie
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Lundberg, Gösta, Aman uens
Lund gren, Anna-Lisa, Fröken
Lundgren, Sven Erik, Boktryckare
Lysander, Albert, Kontraktsprost
Långström, Erland, Tulldir.-ass., Göteborg
Löfgren, Olof, Fil. mag.
Löwegren, Agne, Läkare

Olsson, C. W., Handlande
Olsson , J. M. Byggmästare
Olsson, Olof, Poliskonstapel
Osberg, E., Veterinärdirektör
Otterstedt, Uno, Fil. D:r
Owald, 0., Konservator

Paulson, lngC'gerd, Bibl.-assistent
Peil, Hugo, Bankkamrer
Malm gren, Nore M., Direktör
Persson, Eric Sigfr., Byggmästare
Malmquist, Erik, Direktör
Persson, Per, Grosshandlare
Malmquist, L. W., Direktör
Petron, Ida, Fröken
Malmquist, Svante, Adrnkat
von Platen, Elisabeth, Fröken
Malmros, Nils, Ingenjör
Påhlssun, Albert, Disponent
Malmström, Gustaf, Försäkr.-direktör Påhlsso11, Frans, Direktör
Malmö högre allm. läroverk för gos- Påhlsson, Herluw, Direktör
sar, biblioteket
Rahden, Sonja, Fil. kand.
Mattisson, Carl, Med. Doktor
Ramel,
Gustaf, Friherre
Mazetti-Nissen, Gunnar, Direktör
Realskolan i Malmö
Melander, N. G., MagistratsRence, Henrik, Kamrer
sekreterare
Rosenlind, W., Köpman, Karlskrona
Mortens, Gottfrid, Redaktör
Munck af Rosenschöld, Th., Borg- Rosenlund, A., Lokomotivförare
Roth, Adolf, Tandläkare
mästare
Rubow, D aisy, Fru
Miiller, Sigrid, Fru
Månsson, Gunnar, Direktör, Holmfors Rydberg, A11na, Fröken
Rydberg, Chr., Direktör
Mörner, Marianne, Rektor
Nunne, C. G., Rådman
Nesselquist, Axel, Faktor
Nevste11, A11ders, Byggmästare
Nihleen, Frithiof, Ingenjör
Nilsson, Alfred B., Hovfotograf
Nilsson, E. L., Herr
Ni lsson, Sigrun, Fröken
Nilsson, Ake, Byggmiistare
Nordin, Gunnar, Fil. Kand.
Nordström, Johan, Grosshandlare
Nosslin, Folke, Stadsbibliutekarie
Ohm, Otto, Fotograf
Ohlsson, Ellen, Fru
Olofson, Bror W., Direktör
Olow, John , Professor, Stockholm
Olsson, Anders, Målaremästare
Olsson, Arvid, Läroverksadjunkt
Olsson, Bernhard, Stadsveterinär
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Sandblad, Nils Gösta, Amanuens
Schaar, Claes, Fil. mag.
Schaar, Yngve, Polismästare
Schartau, Tyra, Fru
Schartau, Yngve, Advokat, Stockholm
Schlyter, K., Hovr.-president /
Schoug, Thea, Fru
Sederholm, Bertil, Generalkonsul,
Falsterbo
Serwe, J. Banktjänsteman
de Shårengrad, W., Konsul, Lomma
Sjöberg, Hugo, Direktör
Sjöbäck, Eduard , Direktör
Sjögreen, Märta, Bibliotekarie
Sjögren, Hartwig, Direktör
Sjöström, G., Förste Mantalsskrivare
Smedberg, EYa, Läkare
Smith, Ivar, Direktör
Sonesson, Karl, Fabrikör

Stadsarkivet i Malmö
Stadsarkivet i Stockholm
Stadsbiblioteket i Halmstad
Stadsbiblioteket i Landskrona
Stadsbiblioteket i Malmö
Stadsbiblioteket i Stockholm
Stangenberg, Knut, Kontorschef
Sten, Robert, Grosshandlare
Stenmarck, Gustav, Rådman
Stenram, Nils, Läkare
Stenström, J. A., Boktryckare
Stibe, Torsten, Direktör
Stickler, H. Douglas, Direktör,
Stockholm
Stoltz, August, Stadsarkitekt
Stoltz, Carl Axel, Stadsarkitekt
Stoltz, Gösta, Direktiir
Sto~berg, Sven, Direktör
Strand, A., Järnhandlande, Arlöv
~:>undberg, Erik, Läkare
Svenby, Tore, Advokat
Swenson, Hugo A., Grosshandlare
Svensson, S. Artur, Redaktör
Sydsvenska Dagbladets Aktiebolag
Sylvan, Eilif, Sekreterare
Sylvan, Georg, Overste
Sällström, Åke, Fil. k an el., Lund
Söderberg, A., Bankdirektör
Sörensson, H., Kamrer

Thulin, Emil, f. d. Magistratssekreterare
Thunander, G., Folkskoleinsp.
Thuröe, Anna, Fru
Thuröe, Einar, lngeniör
Tranchell, C. F., Direktör
Trelleborgs Museum
Troein, Ida, Fru
Tullgren, Carl, Grosshandlare
Tuneld, John, Andre bibliotekarie,
Lund
Tuvesson, Edvin, Assessor
Wahlström, F. 0., Kamrer
Wallin, A. W., Herr
Weibull, Elisabeth, Fru
Weibull, Julius, Kapten
Welander, Viktor, Fil. lie.
Welin, Einar, Rådman
Wennerth, Hjalmar, Direktör
Werner, C. L., Hovrättsråd
Wickman, Olof, Rådman
Winberg, Jnez, Overstinna, Lund
Winderup, Nils, Yrkeslärare
Wingård, Sven, Direktör
Winroth, Rolf, Konsul
Zadig, Viggo, D irektör
Åberg, Mimmi, Fröken

Tarstad, Henning, Ingenjör, Urshult
Thestrup, Ernst, Grosshandlare
Thomee, Edvin, Konsu l
Thulin, Arvid, Direktör

Osterlind, Rafael, Disponent
Östberg, Oscar, Direktör
österlund, Alfred, Direktör

Styrelse
Ordförande: Yngve Schaar,
v. Ordförande: Ernst Fischer,
Kassaförvaltare: Armin Hattendorff,
Ledamöter: Einar Bager och Th. C. Bergh.
Suppleanter: Leif Ljungberg och Ester Hallberg.
Sekreterare och redaktör för årsskriften: Leif Ljungberg.
JO
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Annonser

Gynna årsskriftens annonsorer
D e stödja Maln1ö Fornn1innesförenings
verksmnhet

,

•

Till verklig affärsekonomi hör användandet
av Viscard Kortsystem, ty Viscard sparar arbetskraft och tid, koncentrerar arbetsmaterialet, skapar överskådlighet och kontroll, kort
sagt : nedbringar kostnaderna. Låt oss, utan
köptvång, demonstrera det mångsidigt använd bara, till ide och tillverkning svenska

VISCAR[)
I DUNS TRYCKERI A.-B., STOCKHOLM
Tel. "lduns Tryckeri ". Göteborg: Tel. 1342 34. Malmö: Tel. 26960

När det gäller böcker och
inbindning
för

biblioteket,
för

kontoret ...
MALMÖ

IVAR IVERSON & C:o

BOKBINDERI & KONTORSBOKF AB RIK
G RA BRÖDE R SGAT A N 8

T E L E.F 0 N 7 I 8 3 5

AKTIEBOLAGET

ARMERAD · BETONG
MALMO

STOCKHOLM - GOTEBORG - NORRKOPING - OREBRO

Il

MALMO.
BIOGRAF A-B:s

TEATRAR

Nyrenoverade och komfortabla

I A

AMIRALEN

SODERGATAN 28

AMIRALSGATAN 35

METROPOL

ALCAZAR

S. TU L L G A TA N 5

STORTORGET 27-29

VICTORIA

PICCADILLY

S. FORSTADSGAT. 18

GUST. AD. TORG 45

S C A N

CENTRUM
LIMHAMN

På en S. F. teater kan Ni alltid lita
Föreviga traktens fornminnen på film
Filmupptagningar förmedlas av

MALMO BIOGRAF A-B., MALMO
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllln

III

Sl\ÅNSKA BRAND
meddelar förs ä kr in g ar mot brand,
ansvarighet, cykelstöld, inbrott, glasoch vattenledningsskada. Hög rabatt
vid samtidig försäkring i flera branscher.

SKÅNSl\A BRANDFÖRSÄKRINGSINRÄTTNlNGEN
Sl\ÅNSKA STÄDERNAS BRANDSTOOSFÖRENING
FÖRSÄl\RlNGSAl'i.TIEBOLAGET FINN
Huvudkontor: LUND, Tegnersplatsen 4
TEL. namnanrop: "SKÅNSKA BRAND"

Expedition
Stortorget 25, kl. 10 -

14

MALMÖ
Tel. 20364 , 28348

KLIPPAN-KONCERNEN
levererar från sina anläggningar i Böksholm
och Lessebo indunstad sulfltlut av olika koncentrationer för bindande av damm på gator
och vägar samt för vägförbättringar m. m.

Begär anbud.

IV

Huvudkontoret, KLIPPAN

Anlita
hemortens
S'parbanher!

Malmö Sparbank
Sparbanken Bikupan i Malmö
Oxie Härads Sparbank

V

Ni behöver

~CRIVAE
Den snabba
reseskrivmaskinen
Begår broschyr!
0

ATVIDABERGS
Öslergalan l

M A LM Ö

Tel. 22661

INGENlöRSFIRM A

SVEN HELLSTEN
Vintergatan 45-51
TEL. , HAMHAHROP

VI

MALMÖ

CAIRIL fJ ILl[ l[ IRVIPS
PAPP EH S HAN DELS A.-B.

Mest sorterade inköpskälla i allt som tillhör pappers- och kontorsmaterialbranschen

1

Adelgatan 21

Tel. 15 75 2, 25661, 27186

AB. HJALMAR WENNERTH
Trävaror

Bygg nadsva ror

Fredriksbergsgatan 7
Tel. 71325 Växel

VII

TAPETER
FÄRGER
WIXELL
MALMO

Skånes Stadshy[1oteksföreni.ng
utlämnar bundna lim mot säkerhet av
inteckningar i fastigheter i Skånes städer

Expedition: Västergatan 38, Malmö

Tel. 2 0 4 5 7

VIII

Aktiebolaget

M. Flensburgs Söner
Södergatan 9

Malmö

Tel. 21261

Specialaffär för hemgifter och
bosättning

Affären grundlagd 1805

De finns
.· inget så

gott som

IX

Wingårds Färghandel
Etabl. 1889

Huvudkontor: Södergatan 30
Butiker:

Södergatan 30

Kulladal

Triangeln

Eriksfält

Möllevångstorget

Lönngården

S:t Knuts Torg

Håkans torp

Frid hemstorget

Virentofta

Telefon: Namnanrop "Eugen Wingård"

.Allt iotool'aiiskt
..

STOL TENS
MALMÖ

X

LUND

För varje slag av reproduktion äro våra
firmor inrättade, för konstnärliga, veten-

skapliga och kommersiella ändamål. Särskilt vilja vi framhålla faksimilreproduktion såväl i färgtryck som i svarttryck av

gamla handteckningar, handskrifter och
kartor, som gjort våra firmor kända långt
utom landets gränser. Av särskilt intresse
är faksimileditionen av Malmö medeltida

minnesbok, Registrum Ville Malm0yghe,
samt nytrycken av Gustav Vasas Bibel,

av 1540- 1541, Linnes Skånska Resa av
år 1751 och det stundande nytrycket av
Erik Dahlbergs Suecia Antiqua et Hodierna.
Rådgör med oss om allt ifråga om reproduktion.

AB. Malmö Grafiska Anstalt &
AB. Malmö Ljustrycksanstalt
Malmö

Grand Prix
å Konstindustriutställningen i Paris 1925

XI

BYGGNADSKREDITIV
och INTECKNINGSLÅN
lämnas på fördelaktiga villkor inom Skånes
städer och stadsliknande

samhällen av

SKANSKA INTECKNINGSAKTIEBOLAGET
I MALMÖ
Södergatan l 0

Tel. 20152, 22453, 21526 och 10320

BÖNNELYCHE & THURÖE AB.
GRUNDAD 1874

TEL. 71480 VAXEL

MALMÖ
Takpappfabrik, kemisk industri
Glas i parti och minut
Glassliperi och spegelfabrik
Alla slag av byggnadsmaterial
Taktäckningar och isoleringar
Specialartiklar för handelsträdgårdar
Besprutningsartiklar för fruktodlingar
Rex-Isolering. -Golvb eläggning
Asbestcementplattor och evakueringstrummor

XII

Eder ajjärs goda anseende
j ordrar det
Endast Jet verkligt goJa relJamtrycket
väcker uppmärksamhet och kan fram.kalla intresse for Jen vara, som relJamen avser att framhålla. Det som betalas ut for "goJa nog" trycksaker är
oftast bortkastade pengar. VänJ EJer
till vårt .tryckeri. Vi kunna tillfredsställa
Je högst ställda anspråk.

LUNDGRENS SöNERS
BOKTRYCKERI
Baltzarsgatan 24
Telefon 19081 , 20106

MALMÖ

FORSÄKRINGS AKTIEBOLAGEN

SKÅNE-MALMÖ
B r a n d· o c h L i V•
försäkringar
Olycksfalls-

Sjuk-,

Ansvarighets-,

Barnolycksfalls-

Automobil-,

Trafik-,

Mot o r c y k e 1-, Inbrotts-, Resgods-,
Glas-, Garanti-, Vattenledningsskadesamt Värdepostf

ö rs ä kr Inga r

HUVUDKONTOR:

MALMtJ

Telefoner: Namnanrop : SKÅNE - MALMÖ
Telegramadress: S K Å N E

Huvudagent i Malmö: H. G. A. Schmidt
Rt 205 92 och 207 55

Ombud å alla större platser i riket

Malmö 19-14.

Lundgrens Sönera boktr.

