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Kring en malning Wan Schougens bro 

An Leif Ljungberg. 

"Vbba Kinbergs, fiidd Kiellander, alskade barndomshem i 4  

Schougens Ghrd, Ostra Tullgatan nr 2, Malmo. Har fod-
des hon 1868. Har doptes lion 1868. Har blef hon fastmo 1894. 
Har stod hon brud 1894, niir hon gifte sig med Henning Kin-
berg, fodd 1860. (Mhlat of Ebba K's guvernant Froken E. Ro-
sengren och ga fva till Ebba Kiellander ph konfirmationsdagen 
16 maj 1884)." 

Ja, sh star det ph baksidan av den lilla malning, som har 
atergives. Och det ar Ebba Kinberg, som ph gamla dagar gjort 
anteckningen. Darjamte citerar hon ett par strofer av den 
danske diktaren Jens Baggesen (1764-1826), om "de kiwre 
barndomsdage, der svandt". 

Allt detta ar nog sh bra, men personligen skulle jag hellre 
sett, att hon gjort nagra ytterligare anteckningar om den 
E. Rosengren, som malat tavlan. For denna knut har det ej 
helt lyckats att Lisa. Ebba Kiellanders brorson, fil. lic. Carl 
Ludvig Kiellander i Svalov, har i sin ago en liten akvarell av 
Ostra Broby kyrka, signerad Ebba Rosengren; utan tvekan ar 
det samma auktor till de bada bilderna. Carl Ludvig Kiellan-
der har valvilligt genornghtt sin farfaders, majoren Ludvig 
Kiellanders i Malmo kassabocker, dar en "froken Rosengren" 
forekommer vid tvh tillfallen: 8/10 -83 "Froken Rosengrens 
hitresa kr. 5: 30" och 12/12 1883 "Froken Rosengren, ph sin kin 
kr. 50: —". — Tavlans konstnarliga varde ar val icke sh stort, 
men den binder htskilligt av lokalhistoriskt intresse. Den ar 
mhlad samma ar som den avbildade fasta stenbron ersattes av 
en svangbro av jam. Var bro — tillkommen i samband med 
vallraseringen under 1800-talets borjan — ma emellertid icke 
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forvaxlas med en vindbrygga, vilken lag strax i narheten, 
men som forsvann, nar vallarna jamnades. 

Gustaf Rydberg har gjort en skiss 1856 av Schougens bro 
och Bess narmaste omgivningar. 1911 mh.lade han en vacker 
tavla med namnda skiss som forlaga. Malningen finnes avbil-
dad bl. a. i Ebbe Svenburgs trevliga bok "Gamla Malmo genom 
konstnarsogon". Sh.val ph Rydbergs skiss och tavla som ph 
var reproduktion gar den gamla stenhron igen. Of ficiellt for-
sokte man kalla bron Ostra Infartsbron, ett namn, som dock 
aldrig slog igenom. Nar stadsfullmaktige 1938 dopte bron till 
Schougens bro, var det endast en valbefogad honnor at den 
familj, som sa lange med den gran haft sin hemvist i den niir-
liggande sthtliga kopmansgarden. Och det dr den Ord, som 
synes ph var mianing. 

Nar fastningsverken i borjan av forra hrhundradet rase-
rades, kopte handlanden Lorens Kockum 1807 resp. 1809 av 
Fastningsraseringsbolaget tomterna nr 787 och 786, vilka han 
bebyggde med de liar avbildade husen. Den 10 september 
1821 kopte handlanden Christian Peter Schoug (1791-1855) 
garden if raga for 10.000 rdr banko — den kom senare att be-
tecknas kv. 10 Sag-en 1. Garden arvdes sedan av hans son, 
handlanden Johan Christian Schoug (1825-1889) och i tredje 
generationen av Johans son, Philip (1855-1922). Ja, den 
schougska ran kan raknas anda till 1932, ty sa lange bodde 
Johan Schougs, dotter, den for sin valgorenh.et kanda froken 
Ebba Schoug (1857-1941), kvar i fastigheten. Redan 1931 voro 
planer a bane att riva fastigheten och bygga ett sjuvhningars 
hus ph tomten, vilket i sh fall skulle blivit det hogsta i staden. 
Tomten hade nu fhtt beteckningen 10 B Utanverket 1 (senare 
andrat till 11-12). Rivningshotet orsakade val froken Schougs 
avflyttning; Forst under Jan.—febr. 1959 kom emellertid riv-
ningen till stand; den 25 mars 1959 gays byggnadstillsand at 
"AB. Utanverket", vars byggnad stod. fardig 1960 och nu in-
rymmer bl. a. AB. Armerad. Betongs huvudkontor. 

I Schougska garden inflyttade 1864 som hyresgaster ett ungt, 
nygift par, ovannamnde Ludvig Kiellander (1825-1902), som 
da var ryttmastare, och hans hustru Catharina Christina, 
fodd Schartau (1841-1904). Laget var bra for en officer pa 
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"Kronprinsarna" — eller Husarregementet Konung Carl XV, 
som det hette da — ty kasernen var alldeles i narheten. Har 
foddes 1868 som numro tre bland makarnas barn, dottern 
Ebba; hon vigdes 1894 vid day. loitnanten, sedermera oyerste-
lojtnanten och byggnadschefen i Stockholm Henning Kinberg 
(1860-1928). Ebba Kinberg avled 1951. Den har ifragava-
rande taylan ages nu av hennes dotterson, direktoren Hjalmar 
Stenbeck i Malmo. 
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Intendenten L. G. Kindstrom berkittar 
om Karnan och litilsingborg. Foto 
Leif Ljungberg. 

MALMO FORNMINNESFORENINGS 

VERKSAMHET 1961 

Foreningens ordinare varsammantrade agde rum a Malmo 
museum den 3 mars. Fil. doktor Torsten Martensson, Halsing-
borg, 11611 darvid foredrag Over amnet "Halsingborgsminnen 
fran krig och fred". Gemensam supe intogs sedan i Riddar-
salen. 

Den 9 mars visade foreningens ordforande, borgmastare 
Th. Munck of Rosenschold, det nya radhuset och 'foreningens 
sekreterare, stadsarkivarien Leif Liungberg, det nya stadsar-
kivet. I visningarna deltogo ett stort antal intresserade for-
eningsmedlemmar. 

Ett stralande vackert vader gynnade varutfarden den 11 
mai (Kristi Himmelsfardsdag). I utflykten, som skedde per 
buss, deltogo Over 100 personer. Kosan stalldes forst till Fred-
riksdal i Halsingborg, dar museiintendenten Lars Goran Kind-
striim, Halsingborg, berattade om landstallets Men och visade 
kring i den nyanlagda botaniska tradgarden. Sedan blev det 
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samling vid Kaman, dar deltagarna fick en orientering om 
fastets historia. Efter kaffefrukost ph Terrassen gick farden 
vidare till Kulla Gunnarstorp och Krapperup, dar fornminnes-
vannerna sakkunnigt orienterades och fingo tillfallen att lust-
vandra i park och tradgard. Slutetappen var Brunnby kyrka, 
for vars byggnadshistoria kyrkoherden Gosta Witzell redo-
gjorde. Innan aterfarden antraddes intogs middag ph Hotell 
Kullaberg i 

Den lokala utfarden var lagd till Sodra Sallerup; icke 
mindre an 130 medlemmar deltogo i farden, som gynnades av 
en gyllene septembersol. Prydesholm, byggt 1858 i den tidens 
rena senklassicism, var den forsta anhalten. Konsulinnan Sig-
rid Horstedt visade deltagarna runt bade inne och ute. I Sodra 
Sallerups kyrka orienterade skriftstallaren Helge Andersson 
sakkunnigt om socknens historia med tyngdpunkt ph sock-
nens tre markligaste byggnader: kyrka, prastgard och kloc-
karegard. Besok avlades aven vid de tvh senare byggnaderna. 
Hemresan gick Over Tullstorp till Bulltofta flygrestaurant, 
dar ayslutningskaffe intogs. — Den 6 december deltog for-
eningen i Fredrika Bremerforbundets Malmokrets mote i 
Riddarsalen h Malmohus, dar den danske forfattaren Palle 
Lauring holl foredrag "Om Danmark i Skhne". Efter fore-
draget var ett Luciathg anordnat, varph foljde samkvam med 
thesupe. 

Arsskriften, tryckt a Lundgrens Sorters boktryckeri, utkom 
den 16 juni; rabatt a tryckningen bar beviljats. Fran jur. dok-
tor Ebbe Kocks stiftelse har bidrag erkallits for tryckning av 
Einar Bagers artikel i arets skrift. 

Det pa Malmo Fornminnesforenings initiativ tillkomna av 
Leif Ljungberg utarbetade verket om Gatunamnen i Malmo 
har utgivits i tryck. Tryckningskostnaderna ha bestritts av 
Malmo stad. 

Till ordinarie styrelseledamot efter konsul Th. C. Bergh, 
som av halsoskal lamnat styrelsen, valdes gymnastikdirektii-
ren Karin Kollind och nyvaldes som suppleant arkitekten SAR 
Sture Kelfve. 

Vid foreningens arssammantrade den 2 mars overlamnades 
en donation ph 5.000: — kronor frhn fastighetsagaren Emil 
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Malmo Fornminnesforening vid Prydesholm. Foto Leif Ljungberg. 

Schelin och hans avl. hustru Iris Rosen-Schelin, varvid ord-
foranden uttalade foreningens stora tacksamhet till herr Sche-
lin, som var narvarande vid arsmotet. 

Styrelsen har yttrat sig over en av Skanes Naturskydds-
forening gjord fraga om skydd for vissa omraden av tiresunds 
strander, som det dr angelaget att bevara av vetenskapliga 
eller andra orsaker. 

Medlemsantalet utgjorde under ref 4 hedersledamoter, 8 
standiga och 692 betalande (darav 62 "familjemedlemmar"), 
eller tillsammans 704, vilket utgor en okning med 37. 

Foreningens utghende balanskonto den 31 december 1961 
utgjorde: 

Viirdepapper 

35 st. ASEA 2.900: — 
25 „ Svenska Handelsbanken 4.700: — 
35 „ Svenska Sockerfabriks AB. 2.800: — 
15 „ AB. Sv. Flaktfabriken 3.862: — 

„ Premieobligation 1943 50: — 	14.312: — 
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Bank 

Fonderna 3.935: 97 
Disponibla medel 11.283: 81 15.219: 78 

Kronor 29.531: 78 

Skulder 

Berghska Fonden 1.643: 99 
Leif Ljungbergs Fond 2.316: 98 
Kapital Konto 25.570: 81 

Kronor 29.531: 78 
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NAGRA GLIMTAR UR MALMO-

SJOFARTENS HISTORIA 

Av Einar Bager. 

P vhren 1599 ayseglade tvh Malmoskepp, "Die Wiette 
Falck" och "Fortuna", forda av broderna Johan och Adrian 

Johansen eller Jansen, fran Oresund till Langesund i Norge 
och inlastade dar shgbrader. Sedan stalldes kosan till S:t Hu-
bes i "Spanien" — nuv. Setubal i Portugal, som vid denna tid 
var forenat med Spanien — dar man Aide lasten och ayslu-
tade kop av salt. Den ene skepparen Johan begav sig nu till 
Lissabon for aft soka hterfh eft annat Malmofartyg, vars 
skeppare dolt i Spanien. Brodern Adrian droide i vantan ph 
Johans hterkomst i tre veckor, innan han lat fora sin saltlast 
ombord, och trots skeppsfolkets knorrande vagrade han aft ga 
till sjoss, forran aven Johan efter ytterligare 14 dagar blivit 
fardig. 

Under tiden hade tvh skeppsflottor, som anlant senare an 
broderna, redan hunnit aysegla. Sidlve slottsherren pa S:t 
Hubes hade varnat for driiismhl och phpekat, att "Lantaden" 
— benamning ph en befalhavare i flottan med generalkaptens 
rang — snart kunde vara dar och der var det risk for, att han 
beslagtog bhde skepp ocn gods, "ty Ni ha rykte om aft vara 
hollandare". 

Sedan full och andra avgifter erlagts, stucko A. sent om-
sider de bh.da skeppen till sioss, men redan efter fyra timmars 
seglats blev det stiltie. Och nu fick man se Lantaden med sina 
22 galarer komma roende utmed land. Han avdelade strax 
tre galarer aft ro ut till vardera av fartygen och skepparna 
fingo order aft med sina skrivare komma ombord till honom, 
medforande sina pass. Skeppsbhtarna sattes i *on och nar man 
kommit fram, uppvisade skepparna sina pass, serval det av 
danske kungen som del av Malmo stad utfardade. Lantaden 
kastade dock passen foraktligt ifrhn sig och sade ph spanska, 
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Galareskader prejar en spanienfarare. Detalj ur Braun & Hogenberg I: 6. 

som skepparen dock forstod, att han kunde kopa manga 
dana pass for en dukat eller daler. Ei heller vine han lyssna 
till deras forsakran, aft de el voro hollandare, utan horde 
hemma i Danmark. 

Lantaden lat nu fangsla skepparna och satte dem jamte 
skeppsfolket ph galarerna, medan fartygen bogserades till 
Caskalis utanfor Lissabon. Brodernas uppgift, att de fortullat 
lasten och i Lissabon slant borgen for, att inom 8 mAnader 
bevis skulle anlanda ph att hela saltlasten lossats i Danmark, 
tat han kontrollera, utan aft dock villa frigiva fartygen. 

Nar tre dagar forflutit, beordrade Lantaden de bhda skep-
parna att installa sig ph kastellet S:t Jellis for att undergh for-
hot.. Nar de vidhollo sina tidigare uppgifter, sade han blott: 
"sag skall nog fh det att veta", och sande sh en tolk, en "be-
felhebber" och en Wel ut till Johans skepp. Dar underkas-
tades sh tre asr bhtsmannen pinligt forhor, "hOrdeligen och 
ynkligen ph deras armar, som forfarliga tecken alltiamt ut- 
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visa.". Trots all misshandel och trots loften om beloning, om 
de vine bekanna, att skeppen hade sina redare i Holland, be-
kraftade dock batsmannen sina skeppares uppgifter. 

Nu foljde en rhdplagning mellan tolk, befelhebber och bii-
del, som Johan kunde folja, ehuru den fordes ph "deras 
spanska". Till slut enades man om att frigiva det ena fartyget 
och behalla det andra som pris, ty om man frigav "'Ada, skulle 
Lantaden bli fortornad, och beslagtog man bhda, skulle de 
sjalva ej kunna prassa ut nagot ph affaren. 

Johan kallades sh upp ph "krobryggan" och fick besked om, 
att hans skepp frigivits, men saltlasten tog man som pris. Han 
svarade da, att i sa fall kunde de lika garna taga fartyget 
ocksh. Nasta bud blev nu, hur mycket han vine giva dem, for 
att de skulle lagga sig ut for honom hos Lantaden, sh att han 
blev fri. Efter ackordering utbetalade sh Johan 251 dukater, 
som Lantadens folk stoppade i sina egna fickor, och darefter 
fick han aysegla med folk och last. 

Nu kom turen till Adrians skepp och liar gick det langt 
varre. Nar skeppsfolket aven har trots "gudsjammerlig pine" 
visade sig standaktigt, underrattade tolken dem om, att tor-
tyren kom att fortsatta, tills de bekande, att fartyget hade sina 
redare i Holland. Sh satte Wein igang ph nytt och till slut 
nodgades besattningsmannen bekanna, vad som lades dem i 
munnen. Det hjalpte inte, att de of ter tortyren omedelbart 
hterkallade, alit vad de sagt. 

Adrian sattes nu ph en galar, dar han fjattrades vid roddar-
banken med jarnlank. Under nio dagar fick han slava dar, 
innan man `ter kom till Caskalis. Lantaden erbjod honom nu 
att frikopa skepp, last och folk for 1.760 dukater. Adrian 
stallde i utsikt, att han kanske skulle kunna avagabringa 
summan hos en kopman i Lissabon, som han var bekant med. 
Han slapptes sh iland fran galaren, dock alltjamt med jarn-
liinken om livet. Nar han for Lantadens folk klagade Over, 
att han i sadan utstyrsel omojligt skulle kunna fh nagon bor-
gen, befriades han dock darifrhn. 

I Lissabon lyckades han omsider finna en kopman, som var 
villig att forstracka honom pengarna, dock mot ockerranta —
20 dukater av vart hundrade — och ph villkor, att Lantaden, 
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shsom han lovat, levererade skepp och last strax utanfor 
Lissabon. Adrian gick nu i tva dagar och vantade forgaves pa 
sitt skepp, men efter hemlig yarning borjade han sh frukta, 
att han skulle bli lurad ph bhde fartyg, gods och pengar, ja 
kanske sjalv mista livet. Med tanke ph sina redares basta och 
sin egen livsfara smog han sig darfiir darifran och anlan.de 
smaningom till Malmo, dar han sh jamte sin broder infor ma-
gistraten och redarna avlade denna trista rapport.1) 

For aft belysa uppgiften om "skeppsflottor", som ayseglat 
fran S:t Hubes, skall har inflickas en redogorelse, som skep-
paren Johan lamnat efter hemkomsten fran en annan resa till 
Spanien eft par hr tidigare. Han hade der tillsammans med 14 
andra fartyg inghtt i ett s. k. amiralskap och skeppen hade 
samtidigt stuckit till hays frAn Lissabon. Kursen stalldes lhngt 
vastvart — 100 uger sjoss, ett aystand som av olika forskare 
beraknats med mycket skiljaktiga resultat, pendlande mellan 
i detta fall 40 och 100 mil. Herr rakade flottan ut for en svar 
storm, ett fartyg fran Danzig miste rodret och borjade snart 
sjunka. Skepparen ropade ph hjalp och Johan samt en hollan-
dare satte sina "skojter" d. v. s. skeppsbA tar i sjon och lycka-
des barga serval besattningen som nhgot av lasten. Da hollan-
daren ater skulle satta sin skojte "in i skeppet", spolades den 
dock bort av vhgorna.2) Redogorelsen visar, att i dessa skepps-
flottor, som hollo tillsammans for gemensamt yarn mot pirater 
och kapare, ingingo fartyg fran htskilliga lander. 

For att htergh till var berattelse hade det efter nagon tid 
kommit till redarnas kannedom, att deras skepp med last forts 
till Emden, antagligen for att forsaljas. Ph deras begaran av-
fattade magistraten en skrivelse till sina ambetsbroder i denna 
stad och anholl, att skepp och last skulle beslagtagas. Med 
denna skrivelse ph fickan begav sig sh redarnas fullmaktige, 
ingen annan an skepparen ph fartyget Adrian Johansen, ivag 
till Emden 3) 

Det fanns dock betydliga luckor i den redogorelse, som 
skepparen avlagt infor borgmastare och rad i Malmo. Efter en 
tid instamdes en batsman ph Adrians skepp, Peder Ebbesen, 
som for nagra borgare yppat ting, som tidigare fordolts. Styr-
mannen ph "Fortuna", som sjalv var hollandare, hade sh- 
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lunda for spanjorerna bekant, att Adrian bott i Holland och 
fatt sin hustru dar. Forst nyligen hade han slagit sig ner i 
Helsingor. Vid undersokning av skeppet hade man dessutom 
i Adrians kista patraf fat nagra hollandska brev, som skulle 
skickas till Enckhuisen. Detta var den egentliga anledningen 
till, att man tog dem for att vara hollandare och gjorde skepp 
och last till pris. 

Aven upplaningen av losensumman kom i ny belysning. 
Adrian hade .vant sig till de kopman. i Lissabon, som tidigare 
forstrackt honom 500 dukater pa bodmeri d. v. s. med skeppet 
som sakerhet och lyckats lava ytterligare 900 dukater. Nar 
alltjamt 200 dukater fattades i losenbeloppet, vande han sig 
till Willem Hundt, en slakting till redarna, som var med om-
bord, troligen som kopman. Han bad honom att taga pa sina 
basta Hader och folja med till Lissabon for att forsoka Una 
pengarna. Det lyckades, men da. Adrian of ter aterkomsten 

att gh "ledig och los", smog han sig en natt undan och 
lamnade de ovriga i sticket. Nar spanjorerna pa morgonen 
funno fageln bortflugen, vande sig deras vrede mot den stac-
kars Willem Hundt. Han fangslades och sattes pa galaren och 
forst sedan redarna fatt punga ut en stor losensumma, kom 
han ater ph fri fot. 

Dessa uppgifter bekraf fades av Peiter Finesen fran Amager, 
en annan besattningsman pa. Adrians skepp. Han berattade 
aven, att deras timmerman varit en hollandare, som Adrian 
lyckats gomma undan. bland Johans folk.4) 

Sedan dessa omstandigheter blivit kanda, beklagade sig re-
darna info'. kungen. Over sin skeppares troloshet och begarde, 
att han skulle arresteras. Foljden blev, att "tolderne" i Hel-
singor fingo order att gripa Adrian Jansen, nar han 'Ater kom 
till Sundet — han hade tydligen begivit sig till Emden sjii-
vagen — och forhialpa redarna till sin ratt.5  

Som redare f Or de bada fartygen uppraknas fem av stadens 
framsta borgare, borgmastarna Niels Hammer och David 
Patersen, ra'dmannen Engelbret Friis, radmansankan Beritte 
Gorris Boldickes samt borgaren, senare borgmastaren Jost 
Ledebur. Nar vi idag trada in i S:t Petri kyrka, mota oss samt-
liga dessa redare antingen i bild eller i minnesmarken. Strax 
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Borgmastaren David Patersen. Portrattmalning 
pa epitafium i S:t Petri kyrka. 

 

till vanster i mittskeppet se vi Jost Ledeburs pomposa epita-
fium. Framf or predikstolen har Beritta Gorris latit uppsatta 
minnesvarden over sin man med portrattbild. Liingre fram pa 
samma sida knaboier fromt Engelbret Friis, predikstolens do-
nator, pa ett epitafium, som aven bar hans eftertradares i 
aktenskapet, Niels Hammers namn. Slutligen far vi framme i 
koret en mycket levande bild av borgmastaren David Patersen 
och hans hustru, som avbildats i farg, troligen av Peiter Hart-
man, mastaren till hOgaltarets malningar. 
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Radmannen Engelbret Friis. Portratt-
skulptur pa epitafium i S:t Petri kyrka. 

Det Jigger Tiara till hands all forknippa det valstand, som 
bl. a. tog sig uttryck i kyrkans utsmyckning, med det upp-
sving i sjofarten, som med borjan omkring 1570 synes ha natt 
sin hiijdpunkt omkring 1600, for aft sedan i tidvis avdampad 
form fortsatta, tills Roskildefreden inledde en period av fort-
skridande tillbakagang. 

Den dramatiska episod i Malmosjofartens historia, som liar 
atergivits, belyser aven en annan raft anmarkningsvard om-
standighet. Det hollandska frihetskriget hade tagit sin borjan 
1568. Redan fem ar senare har ett antal hollandska skeppare 
tagit anstallning hos Malmoborgarna. Vi finna har Giert, Hess-
zell och Tiemand Setten, alla fran gransorten Emden, som i 
of ficiella handlingar raknades till Holland, Hans frfin Hoorn 
och kanske, av namnen aft Boma, annu ett par, vilkas ur-
sprungsort ej angivits. Under foljande tid utokas skaran med 
den ene hollandaren efter den andre — del ar fortfarande ofta 
endast namnformen som ger ledning — s$ all i borjan av 
1580-talet troligen hela storsjoflottan stod under hollandskt 
bef al.6) 

En av de forst anlanda, ovannamnde Hesszell Douwes frfin 
Emden, fick 1592 av borgmastaren Jacob Moller ett intyg pa 
sin tjanst, en kortfattad meritforteckning. Borgmastaren in-
tygar, aft denne "hans gamle tidnare" varit anstalld hos ho-
nom och hans medredare sasom forst bfitsman, darefter skep-
pare och all han 1591 Ott i tjanst hos Gorris Boldicke, Jorgen 
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Rddmannen Gorris Boldicke. 
Portriittskulptur pa epitafium 
i S:t Petri kyrka. 

Bornholm, Engelbret Friis och Anne salig Willum Dirichsens, 
vilkas skepp ph 80 raster han nu forde.7) Intyget stoder den 
ph aven andra skal grundade hsikten, aft hollandarnas flytt-
ning hit ingalunda varit liktydig med kortvariga besok. 

Som material till en bouppteckning fran hr 1602 har anvants 
konceptet till ett odaterat intyg ph latin, som kanske ph sift 
satt ger bakgrunden till denna markliga overflyttning till 
Danmark. Dari formales, att skepparen Johan ( Johansen) 
Hasenkop, som med sitt skepp S:t Peter ayseglat frhn. Caditz 
med en saltlast ph 330 "moilas", skulle lossa denna last i 
Malmo. Forst darefter voro han och hans redare befriade frAn 
den horgen de stalk att icke frakta nagot till stormaktige 
konungens av Spanien fiender.8) Med undantag av fartygs- 
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namnet torde denna handling hell overensstamma med den 
borgensforbindelse, som skepparen Johan avlamnat i Lissabon. 
och uteslutet dr icke, att han burit tillnamnet Hasenkop. 

Det dr tydligtvis Spaniens tryck fran havet mot Holland 
och kringliggande trakter, som nodgat sjofolket att soka sin 
utkomst i andra Pander. FrAgan star oppen, om icke aven hol-
landskt kapital overflyttats till mindre riskfulla fardevagar. 
Invasionen i Danmark av hollandare och aven engelsman var 
pa 1570-talet sa stor, att upprepade klagomal framfordes till 
kungen sarskilt fran Helsingor for intrang i handeln.9) Det ut-
fardades ocksh forordningar for att stavja missbruk och for 
att halla borta ej onskvarda element. 

Den redan av Kristian II anlagda hollandarebyn Amager 
vid Kopenhamn anvandes aven som rekryteringsplats for 
Malmoflottan. Bade skeppare och balsfolk p& Malmijfartygen 
synes i ovrigt of ta ha varit bosatta i Kopenhamn och Hel-
singor. Anledningen har val varit, att hamnforhallandena pa 
dessa orter voro bathe an i Malmo, dar det blott fanns "en 
oben, bare forstrand och slett ingen havn".10) Malmofartygen 
kunde darf Or ej upplaggas dar under vintern, utan ,fingo soka 
dessa tryggare ankarplatser och darmed har foljt, att aven 
skeppsfolket garna bosatte sig dar. 

At. 1602 bildades i Malmo Islands—Companiet, vars iiden 
Leif Ljungberg skildrat i denna arsskrift 1936. Darigenom 
leddes Malmointresset in pa nya vagar. Handelsutbytet med 
den nya aysattningsorten synes ha utfallit val, men kompa-
niets verksamhetstid blev dock 'kort. Om orsaken hartill 
varit, att Malmokopmannen van.skiitt sina forbindelser eller 
om de blivit utmanovrerade av Kopenhamns medlemmar i 
samma kompani, ma vara osagt, i varje fall overflyttades 1619 
kompaniets monopol hell till Kopenhamn. Annu 1630 sate 
Malmii ehuru forgaves att aterfa denna handel, som varit till 
fordel icke blott for staden utan f Or "det gandske skaanske 
land". De fartyg, som anvants for Islandshandeln hade man 
visserligen gjort sig av med, men om deras anhallan bevil-
jades, stallde man i utsikt att &ter bygga eller kopa fartyg.11) 

Under denna period fortgick dock alltjamt salthandeln med 
Spanien och Malmofartygen hade omvaxlande detta land och 
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Island som destinationsort. Jost Ledeburs skepp, "Den Mal-
mo-Rosen", hade shlunda 1617 en del trakigheter i Helsingor, 
ndr del var befraktat till Island, men rhkade foljande hr ut 
for langt varre &len, nar det kapades i "spanska sjiin", av en 
fribrytare. Skepparen, Adrian Cornelisen fran Schellingen i 
Holland, kastades overbord och troligen delades hans Ode av 
den ovriga besattningen med undantag av tva, som val ka-
parna slava hade bruk for. Skeppet fordes bort, kanske till 
Barbareskstaterna, del ilia beryktade tillhallet for pirater.12) 

Ph Islandsfdrderna finna vi flera ganger inhemska skep-
pare, sasom Cornelius och Niels Barsebech, sasom befdlhavare 
ph fartygen. Eljest dr det alltjamt framst skeppare med hol-
landska namn, som beklada dessa poster. En och annan gang 
fh vi uppgift om deras hemort, t. ex. Enckhuisen, Amsterdam 
och Schellingen. 

Redan ph 1500-talet intraf far det, att nagon hollandsk skep-
pare stannar kvar i var stad, aven sedan han trottnat ph sjii-
livet. Lfingt fram pa 1600-talet valjer fortfarande en och an-
nan Malmo som hemvist, medan han annu dr i full verksam-
het. Detta ar shlunda fallet med skepparen, Thedtke Ones, 
som 1634 stamdes av sina redare for bristande redovisning. 

Thedtke hade ph sommarn kommit hem fran Spanien med 
sitt skepp, som agdes av tre Malmoborgare med borgmastaren 
Jacob Clausen i spetsen, men vari han slay aven innehade en 
sextondedel, det gangse delningstalet for andelar i fartyg. 
Saltlasten hade lossats i serval Kopenhamn som Malmo och vi 
fh ett begrepp om fartygets storlek, ndr det namnes, att ph den 
forra orten avldmnats ej mindre an 109 raster. Av intresse err 
skepparens uppgift, att saltmhttet i Sydspanien skulle vara 
mindre an i Portugal, eftersom i forra fallet saltet bars i kor-
gar in i skeppet, men i det senare fordes dit med "backer", val 
ett slags trhg. Redarnas anmarkning ph ofullstandig redovis-
ning sate man styrka genom ett vittnesmal, att skeppet ph 
sista resan varit sh fullastat under bjalkarna, "att en katt icke 
kunde krypa ddrunder". 

Redarna anmarkte aven ph, att, ndr nu skeppet lag i 
Kopenhamn, hade skepparen ej htlytt deras befallning att 
taga ner de tjarade tackelthg, som hangde i rarna. Detta hade 
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anbefallts for att forebygga en olycka vid en foresthende fest-
lighet med anledning av prins Kristians (V) och Magdalena 
Sibyllas bilager, da. en "raechidt" d. v. s. raket latt kunde for-
irra sig in i riggen, nar "det store fyrveck" skulle avbrannas.13) 

Redarnas anmarkningar synas ej alltid ha varit sh valgrun-
dade och de sista uppgifterna i denna sak tyda pa, aft man 
efterstravat en uppgorelse i godo. I januari 1635 erbiod sig 
namligen borgmastaren Jacob Clausen att kopa skepparens 
sextondedel i skeppet. Langre fram preciserade han anbudet 
till 1.000 floriner eller 400 riksdaler, vilket ger eft totalvarde 
ph skeppet av ej mindre an 6.400 riksdaler eller 25.600 mark, 
en i sanning imponerande summa. Som jamforelse kan nam-
nas, aft det sakerligen vid denna lid ej fanns en enda gard i 
Malmo med sh hogt forsaljningsvarde. 

Annu 1650 ingingo minst fem stora skepp i Malmoflottan 
och flertalet skeppares namn tyder alltjamt pa holl'andskt ur-
sprung. Kort efterat borjar det aft under orostiderna bara ut-
for i allt hastigare takt. Det ar mahanda for aft komma ifran 
de farofyllda hemmafarvattnen, som Fadder Olsen Loch, den 
sedermera for sin dryckenskap sh okande radmannen, kom-
Hier ph den lysande iden aft utrusta skeppet "Fortuna" till 
kapare. Han hade 1657 tillhandlat sig 1/4 i fartyget, vars 
ovriga delagare voro radmannen Johan Mohrbeck och tva for-
mogna ankor. De senare tyckte dock inte ails om, att skeppet 
nu skulle anvandas som kapare, "eftersom de som enker intet 
udi sligt ware ovede". Deras farhhgor visade sig ocksh vara 
befogade, ty de fingo aldrig a terse sift skepp, ej heller erhollo 
de en skilling av vad kaparen hade "erovrat".14) 

Under 1660-talet hade antakt spanienfarare krympt sam-
man till blott tva, skeppen "Gamle Sancte Petter" och "An-
fangh". Det forra var en veteran ph Portugal-traden. Det om-
talas redan 1625 sasom Jost Ledeburs "nya skepp, som Dirich 
Dousen forer". Jost Ledebur var dock endast huvudredare 
och agde 1/16 i skeppet,16) medan ovriga redares andelar ge-
nomgaende synes ha varit 1/32. Den forste skepparen, Dirich 
Dousen von Amelandt, fOrde fartyget annu 165117) och efter-
fob-des nagon gang fore 1662 av sin son, Cornelius Dirichsen 
von Amelandt. Fartygets tonnage uppgives till 80 raster. 
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"Gamle Sancte Petter" saldes med tiden i Holland i Becken 
och i samband med uppgorelsen uppstod tvist med faktorn i 
Amsterdam. Harvid uppraknas samtliga redare i Malmo med 
ett sammanlagt innehav av 16/32 i skeppet. Andra half ten har 
salunda agts av redare pa annan ort, makanda i Danmark 
eller Holland. "Gamle Sancte Petter", som onekligen gjorde 
skal for sitt namn, inbringade vid forsaljningen dock hela 
3.200 riksdaler.") Det kan har namnas, att annu ett Malmo-
fartyg fait namn i anslutning till var kyrka, namligen ett litet 
skepp, som 1673 fick namnet "Wantsnieder Capell", den da-
tida benamningen pa Kramarekapellet.19) 

Skeppet "Anfanghs" Men kunna foljas blott mellan 1662 
och 1668, da det forsaldes. Det var storre an det forra fartyget, 
dess draktighet uppgives omvaxlande till 100, 120 och 150 
Laster. Lagsta andelen i detta fartyg var 1/64 och samtliga 
tjugo redare kunna redovisas. Fran 1663 fordes skeppet av 
Henning Olsen, den marklige Malmosjomannen, som under 
danska kriget nadde scoutbynachts rang och adlades under 
namnet Ankargrip.") 

Bland redarna markes har eliten inom den svenska admini-
strationen med generalguvernoren Gustaf Otto Stenbock och 
hans maka Christina Catharina Dela Gardie i spetsen, foljda 
av burgreven Lars Broman, generalguvernementssekreteraren 
Gilius Giliusson (Ehrenberg) och annu andra hoga tjansteman. 
Aven Jorgen Krabbe hade intresserat sig i fartyget, liksom 
kyrkoherden i Bunkeflod Sven Tiernsteen, borgmastaren i 
Helsingborg Eggert Elers, radmannen i samma stad Casper 
Fought och radmannen i Landskrona Johan Holling.21) Stude-
rar man redareforteckningarna for de bada fartygen, finner 
man att "Gamle Sancte Petter" bland sina redare raknade ej 
mindre an fem medlemmar av magistraten, fyra 6nkor efter 
forutvarande sadana och i iivrigt borgare, som i regel genom 
slaktband voro knutna med nu namnda. Betraffande redarna 
for "Anfangh" ar daremot inslaget av svenskar och med dem 
sympatiserande starkt framtradande. Man far nastan en kansla 
av ett politiskt motsatsforhallande mellan de bada redare-
grupperna, men det skall ej fordoljas, att fem storborgare 
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Skeppet "Anfangh" 
1662 

andel i 
64-delar 	tunnor 

1663 
andel i 

64-delar 	tunnor 

Grevinnan C. C. Dela Gardie 8 300 8 	316 

Jorgen Krabbe 4 150 4 	158 

Gillius Gilliusson 2 75 1 	391/2 

Lars Broman 2 75 2 	79 

Johan Forsman 2 75 2 	79 

Tobias Nouman 2 75 2 	79 

Arnoldt v. der Hagen 10 375 8 	316 

Johan Andersson 4 150 2 	79 

Jacob Clausen 6 225 4 	158 

Jacob Jacobsen 2 75 2 	79 

Johan Mohrbeck 3 112 1/2 2 	79 

Thomas Jyde 4 150 4 	158 

Hans Wullenwefwer 2 75 2 	79 

Jorgen Boddicker 4 150 3 	118 1/2 

Hans Jorgensen Hoist 1 37 1/2 1 	39 1/2 

Skepparen 2 75 2 	79 
a part 11 

Herr Sven Tiernsteen, Bunkeflod 1 	39 1/2 

Johan Honing, Landskrona 

Eggert, Ellers, Helsingborg 

Casper Fougt, Helsingborg 

Uppstallningen visar redarna i skeppet "Anfangh" och deras andelar i 
lasten pa fartygets sju resor, uttryckt dels i sextiofjiirdedelar, dels i tunnor 
salt och ph sista resan amar brannvin. Endast fir 1667 iiro samtliga redare 
upptagna med sammanlagt 64 Lotter. De ph annan ort boende erlade dock 
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1664 I 
andel i 

64-delar tunnor 

1664 II 
andel i 

64-delar 	tunnor 

1666 
andel i 

64-delar 	tunnor 

1667 
andel i 

64-delar 	tunnor 

1668 
andel i 

64-delar 	tunnor 

8 140 261 254 8 245 4 96 

4 70 4 162 4 148 4 122 1/2 4 96 

1 17 1/2 1 40 1/2 1 37 1 30 1/2 1 24 

2 35 2 81 2 74 2 60 5/6 2 48 

2 81 2 74 2 60 5/6 

2 35 2 81 2 74 3 91 2 48 

14 - 	245 472 14 518 14 427 1/2 12 288 

2 35 2 81 2 74 2 60 5/6 2 48 

4 70 54 4 148 4 1221/2 4 96 

2 35 2 74 2 60 5/6 2 48 

2 35 2 81 2 60 5/6 2 48 

4 70 4 162 4 148 4 122 172 4 96 

2 35 2 81 2 74 2 60 5/6 2 48 

3 52 1/2 3 121 1/2 3 111 4 122 1/2 4 96 

1 37 1 30 1/2 1 24 

2 35 106 2 74 2 60 5/6 6 144 

1 17 1/2 1 37 1 30 1/2 1 24 

2 35 2 60 5/6 

2 60 5/6 

2 60 5/6 

ej tolagsavgift vid detta tillfalle, eftersom de fran det pa redden liggande 
fartyget med farjor hemtransporterat sina varor. Forfarandet har sakert 
varit detsamma even vid itivriga resor, ehuru anteckning darom ej gjorts 
i rakenskaperna. 
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ansett det vara med sift intresse forenligt aft placera pengar 
i hada fartygen. 

"Anfangh" angjorde Malmii redd sista gang i augusti 1668 
och har troligen kort efterht flit-salts. Kopeskillingen uppgick 
till 9.600 daler. 

Endast undantagsvis hunno dessa skepp med mer an en resa 
till Portugal arligen och nhgot ar blir Malmo helt utan besok. 
Fartygen ha da sakerligen anvants i trampfart och Ott fran 
hamn till hamn, dar frakter voro aft parakna, sasom langre 
fram skall belysas. 

Vid inkop av de stora saltpartierna i Portugal hade varje 
redare samma andel i saltlasten, som han agde i fartyget, sh 
att alla andelar voro multiplar ph 1/64. Det forekom dock sa- 
val 	redare helt underlat aft begagna sig av sin raft till an- 
del i saltet, som att han overlat den ph annan redare. Var far-
tyget ej fullastat kunde redare fh overskrida sin kvot, men 
det overskjutande antecknades da "a part". Sarskilt skeppa-
ren, som ocksh var redare i fartyget, synes ha agt rattighet 
att for egen rakning utnyttja overskjutande lastutrymme. 

Ph en av sina sista langresor angjorde ''Anfangh" Frank-
rike i stallet for Portugal och hemforde som last uteslutande 
starkvaror, brannvin och franskt yin i &mar och oxhuvuden. 
Utover redarnas vanliga kvoter ingick i lasten denna gang eft 
parti ph 15 `dinar brannvin for deras gemensamma rakning.22) 

Fylld av farhagor inf or ett hotande krig mellan England 
och "General Staterne av de forenade Nederlanden" Over-
vagde formyndarregeringen i borjan av 1665 atgarder for att 
halla sjofarten igang sarskilt ph "Nord- och Vastersjon". Man 
infordrade darfor uppgifter ph alla fartyg, framfor allt ph 
Adana, som seglade genom Oresund och Balterna, for aft 
kunna tillstalla rikets ministrar i dessa Lander "en pertinent 
lista" ph fartyg aft anlitas, om nagot uppbringades. Forteck-
ningen fran Malmo upptager atskilliga medelstora fartyg sa-
som skeppet "S:t Jurgen" ph 40 raster, spegelskutorna "Sal-
vator Mundi" och "Engel Raphel" ph 50 och 36 taster samt 
"eft gammalt skepp" ph hela 80 'aster, vars name redarna av 
flagon anledning ej velat uppgiva. Ett skepp "Haab fra Hol-
bech" hade just nybyggts, givetvis ph denna ort, och var nu 
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ph resa ban Goteborg till Frankrike med timmerlast. Det 
hade aldrig angjort redden har och Malmoredarna, som inne-
hade blott 15/32 av skeppet, ha troligen med hansyn till den 
svenska misstanksamheten mot intressegemenskap med Dan-
mark skyndat att snart avyttra sina andelar till redarna ph 
andra sidan Sundet. I varje fall avhores detta skepp ej vidare. 
Anmarkningsvart dr, att skeppet "Gamle S:t Petter" ej fore-
kommer i forteckningarna men val "Anfangh". Det dr dock 
ej uteslutet, att listan ar ofullstandig.23) 

Dessa mindre fartyg anvandes framst for fOrbindelserna 
inom Cistersjon och med Norge, men ei sallan seglade de till 
mera avlagsna farvatten. Ndr skeppet "Fortuna aff Mallmoe" 
Al- 1673 hade uppbringats av kapare fran Vlissingen, omtalade 
shlunda redarna i sin klagoskrift bl. a. att det under nAgra Ars 
tid "farit harifran staden bade ph Frankrike, England och 
Holland, fran och till".24) 

Det gjordes annu ett par forsok att hterupptaga den en 
gang sh lonsamma salthandeln pa Spanien. Sommarn 1674 
skickade nagra storborgare skepparen Hans Creuger till Am-
sterdam for att inkopa en spanienfarare. Ddr fanns emellertid 
just da ej nagot lampligt fartyg, men i Vlissingen kom han 
Over skeppet "Post Paert", som kapats ph sin hemresa frhn 
Vastindien. Kopet skedde ph order av ett par agenter i Lon-
don, som satt in pengar i affaren och som aven i fortsattningen 
i regel dirigerade fartygets resor. 

Tack vare skepparens goda minne har man en fullstandig 
redogorelse for den trampfart, som nu tog vid och som varade 
till fartygets forlisning sju hr senare. I korthet var feorloppet 
foljande. Fran Vlissingen styrde skepparen till Dyns (Dun-
kerken?) dar han fick order att segla till Portugal. Ph grund 
av motiga vindar sate han i stallet hamn i Frankrike och 
inlastade dar salt. Efter order och kontraorder bestamdes, att 
saltet skulk Bras till Dhort (Dortrecht), men ph vagen dit 
rakade man vid Terfere (Veren vid Vaals mynning?) ut for 
ett haven och miste mesanmast, segel och roder. Sedan salt-
lasten salts och skeppet reparerats, stalldes sh kosan till Skott-
land, dar man inlastade stenkol, som sedan transporterades 
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till London. Har lagrades stenkolen i vantan ph bathe pris, 
en spekulation som dock misslyckades. 

Nu stalldes kosan antligen till Portugal och med saltlast 
atervande sh skeppet till "Sundet" och de vantande redarna. 
Darefter beordrades fartyget till Goteborg och clarifrAn till 
London. Har motte skepparen order att for ett par handels-
mans i Kalmar rakning segla till S:t Hubes i Portugal och med 
nasta saltlast styrde sh fartyget till Kalmar. Dar fick skep-
paren en last till Holland och beordrades sedan till Norge. 
Har inlastade han ett parti header, som avlamnades i London. 
Sh stalldes kosan &ter till Portugal och annu en saltlast fors-
lades till kopmannen i Kalmar. Nasta ma! blev Amsterdam 
och sh hter till S:t Hubes. Nu blev destinationsorten Stock-
holm, dar det var god marknad ph salt. Harifrhn styrde skep-
pet Over till Viborg i Finland for att harnta en frakt, som 
skulle till London. Efter en aystickare till Newcastle och &ter 
till London, seglade skeppet sh till Bremen, inlastade dar klap-
holtz och styckegods och atervande till London. Med "litet 
malt, en 2 a 300 tunnor" gick sa farden till Stockholm, dar 
jam och tjara inlastades. Sh stalldes kosan ater till London, 
dar lasten lossades. Nar resan sedan fortsattes i barlast med 
Portugal som mai, intraffade olyckan. Fartyget stotte ph 
grund och sjiink.25) 

Som en rod trad i alla dessa irrfarder finny vi alltjamt re-
sorna till S:t Hubes och det htrAdda saltet. En forutsattning 
for dessa langfarder har givetvis varit, att aven ditresan blev 
lonsam genom forsaljning av medhavd last. Skepparen John 
Creugers berattelse vittnar aven om den imponerande kun-
skap i nautikens svara konst, som en &Aida fartygsbefalha-
vare mhste inneha. 

Ett nytt forsok aft hterupptaga trafiken till Portugal ph 
egen kid gjordes nara nog som fortsattning pa "Post Paerts" 
resor, av vilka Malmokopmannen just inte haft vidare gladje. 
Ar 1680 inkoptes det stora skeppet "Soutfath von Mallmoe", 
aven kallat "Saltfathet", och som skeppare anstalldes Clas Is-
brandt Kilhout, kanske aven han till burden hollandare. De 
forsta wren foretogos tva resor till Spanien, som redarna dock 
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Lissabon och Cascale. Ur "Braun & Hogenberg" I: 2. 

inte voro sarskilt nojda med. Sedan skepparen lovat att battra 
sig, anfortroddes honom skeppet for annu en resa till Lissabon. 

Skeppet ingick i en flotta med ett konvojerande orlogsfar-
tyg. Redan strax efter det man lamnat Oresund, lest skepparen 
forsth, aft redarna aldrig mer skulle M. se sitt fartyg. Nar man 
nalkades Engelska kanalen, avvek han ocksa frhn konvojen 
och styrde in till Texel. Har lyckades han formh en av re-
darna, Zacharias Franckesen, som var med ombord shsom 
skeppets kopman, att utfarda en attest ph, att fartyget till-
horde skepparen .ensamt. Han fOregav namligen, att utan en 
shdan kunde han ej erhAlla det hollandska pass, som var nod-
vandigt ph resan shsom skydd "for turken". 

Nu stack man ester till sjoss, men snart phstod skepparen, 
att fartyget sprungit lack, sh att han maste ga in till London 
for reparation. 

Val framkommen dit, fortsatte "den trolosa manniskan sina 
grova skalmstycken". En natt, nar han trodde att skeppsfol- 
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ket somnat, smog han sig tillsanimans med sin broder, som var 
styrman ombord, med tant ljus genom kajutan ner till pump-
sattet, halide sand dari och lade sedan fullt med ved ovanph, 
for att det ej skulle upptackas. Det snygga forehavandet hade 
dock iakttagits av tre matroser. Sedan dessa under svordomar 
korts bort, borrade brodena hhl "i styrbord, tvh plankor fran 
det nedersta berghultet", sh aft nhgra fot vatten strommade 
in. Aven till detta illdad hade det dock funnits vittnen. 

Skepparen ayskedade nu alit skeppsfolket utom tre med-
brottslingar, shlde timmerlasten for 220 pund sterling och stop-
pade pengarna i sin egen ficka. Det dr knappast forvhnande, 
aft han efter detta var raft obenagen att mota upp i Malmo, 
dar han var edsvuren borgare, for att sta till svars for sina 
redare. Dessa vande sig nu till Amiralitetet i London, infor 
vilket skepparen sh fick avgiva sin egen version av forloppet. 
For att kunna gendriva denna "arga och lognaktiga" redo-
gorelse nedgades redarna hos magistraten i Malmo utverka en 
attest ph dar avlagda vittnesmal, som lamnat stoff till denna 
inblick i ett 'fartygs dramatiska oden.27) 

De sista sorgliga erfarenheterna synas for tang tid framat 
ha betagit Malmoborgarna lusten att satt a pengar i sh aven-
tyrliga foretag. Forst tjugofem ar senare dyker som en "fly-
gande hollandare" annu en spanienfarare fram ur dimmorna 
for aft efter ett kort besok ester forsvinna. Det borjar med, att 
en Malmoskuta anlander rfran. Riga i borjan av juni 1708 med 
last av lin, som vid "skeppet Malmo Castells forvantade hit-
komst" Ater skulle utskeppas och sandas till Portugal for han-
delsmannen Ernst Hinrich Steins och Lorentz Miinters rak-
ning. Skeppet anlande forst tvh manader senare med Claes 
Miinter som skeppare och hade des sist angjort Lubeck. Dess 
last bestod bl. a. av ull, ullkardor och textilfarg till det ylle-
manufactori, for vilket provinsiallakaren Dobelius och Lorentz 
Miinter voro direktorer. I Lubeck hade i ovrigt inlastats jam, 
sthl, spannmal, lin, lhrft och vit starkelse, som skulle sandas 
till Lissabon eller S:t Hubes. Sedan skulle skeppet med salt-
last atervanda till Malmo. Den 19 oktober 1708 ayseglade 
"Malmo Casten" med Spanien som mal och dess iiden langre 
fram ha ej kunnat foljas. 
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I spetsen for "Malmo Castells" redare finna vi sjalve Over-
kommendanten overste Axel Faltzburg med 3/16 i skeppet, 
MIA av majoren. Isac von Linde med 2/16. Apotekaren Chri-
stoffer Dieterich (II) hade nojt sig med blott 1/16, men han-
delsmannen Kield Rasmussons 'anka agde 2/16. Den andra 
halften i skeppet innehades av familjen Miinter: Hans Miin-
ter i Riga, skepparen Claes Miinter, Lorentz Miinter och svh.-
gem Ernst Hinrich Stein, alla i Malmo, med vardera 2/16. Det 
anmarkes, att redarna hade samma andelar i saval fartyg som 
inghende och utghende last, en bekraftelse ph de slutsatser, 
som kunnat dragas betraffand•e 1660-talets spanienfarare 29) 

Det kan namnas, att annu 1707 upplades Malmogallioten 
"Maria" i vinterhamn i Kiipenhamn. Skutorna "Emanuel" och 
"Hvita Svanen" ester lhgo Over vintern i Landskrona, vars 
goda hamn redan tidigare anlitats.30) Langre fram synes 
Landskrona i regel ha anlitats for Malmofartygens Over-
vintring och fiirsok att istallet anvanda Lomma a for anda-
mallet beivrades. 

Under ett par hrtionden lamslogs nu Malmosjofarten av 
forst det standiga krigstillsthndet och sedan den &dray orsa-
kade ekonomiska kraftlosheten. Saltet i Portugal lockade dock 
alltjamt med goda vinstutsikter och pa 1720-talet aterknot 
man i Malmo fiirbindelserna. Det skedde dock nu i den blyg-
sammare skala, att man kopte in sig i nagon spanienfarare pa 
annan ort. Shlunda innehade borgmastaren Josias Hegardt 
och kommissarien Erasmus Clefve vardera 1/16 i skeppet 
"Tre papegoijer".31) Den senare var aven intressent i en annan 
spanienfarare, den i S:t Petersburg byggda gallioten "Anna 
Gretha" ph 83 raster, i vilken han agde en fjardede1.32) Ett 
storre innehav skaffade sig den driftige han.delsmannen Frans 
Such d. a., nar han 1731 av en rhdman. Dickman i Vastervik 
forvarvade halften i dennes skepp "Margaretha" ph 64 raster, 
som sedan flera hr foretog resor till Portuga1.33) 

Ett par artionden senare gjorde handelsmannen Lorenz 
Bergh, Peter Dahl och Gustaf Hegardt ett nytt forsok att upp-
taga seglatsen ph Portugal och Medelhavet med snau-skeppet 
"Malmo Stads Walfard" om 100 svara raster. Av vad som ur 
handlingarna kan utlasas, har detta fartyg knappast gjort 
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skal for sift forpliktande namn. I skeppsjournalen for en resa 
frhn Lissabon till Genua hosten 1764 redovisar skepparen 
med sjomannens noggrannhet for alla de vedervardigheter, 
som kunna meta ett fartyg, storm, regntjocka och strom. En 
shdan for sjalva seglatsen ovasentlig detalj som aft skepps-
gossen Frans utanfor "Granadt-berget" fell Over bord och 
drunknade, omnamner han dock ej, men val aft, nar det sag 
som mest hopplost ut, "folket" utlovade var sin och han sjalv 
tvh platar till de fattiga, om de lyckades rida ut stormen. Nar 
man efter 40 dagars forlopp antligen kunde angora Genua, 
var skeppet svart lack och sockerlasten skadad av vatten, var-
for skepparen omedelbart avgav sjoforklaring "ph haverie 
ordinair" for aft kunna utfh assuransbeloppet.34) 

De i Malmo hemmahorande fartygen voro eljest genomgh-
ende av and& blygsamt tonnage for aft kunna sattas in ph 
handeln med sit avlagsna Vander. Ett dumdristigt fork& av 
handelsmannen Per Jonsson aft sanda ett av de mhnga sin& 
fartyg, som han helt eller delvis agde, till Lissabon, slutade 
olyckligt. Efter aft med god tur ha genomfort en resa till Por-
tugal 1740, strandade hans jakt "Christina" ph farden dit fol-
jande la ph eft stenrev och gick forlorad.33) 

Som ett minne fran forna dagars storsjofart benamndes 
dock alltjamt den langt utanfor hamnen belagna ankarplatsen 
for "spanienfarareredden". Nhgon enstaka seglare sasom den 
av Haqvin Bager 1745 inkopta brigantinen "Anna Catharina" 
ph 40 laster36) kunde visserligen annu uppratthalla en blyg-
sam forbindelse med Ryssland, England och Frankrike, men 
de stora skeppens tid var ferbi. Forst sedan Malmo i seklets 
slut erhallit en verklig hamn, fanns det forutsattningar till, aft 
storsjofarten filer kunde komma 

Noter. 

1) Radhusrattens dombok 1599 22/8. 
2)  

3)  

4)  

5)  

6)  

7)  
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Socha Sallerups socken med omgivningar. Ef ter Generalstabens karta 1864, 
med senare inlagda jarnvagslinjer. 

ORTNAMN I MALMO 

VI F. d. Sodra Sallerups socken. 

An Ingemar Ingers. 

A v de gamla lantkommuner i Oxie harad, som numera ingh 
A Malmo stad, dr Sidra Sallerup den som sist blev inkorpo-
rerad. Detta skedde med ingangen av ht. 1952 i samband med 
storkommunreformen och var bl. a. foranlett &dray, att S. Sal-
lerup icke ansags ldmpligt att ingh i annan kommunbildning. 
Inforlivandet med Malmo stad ocksh i kyrkligt ayseende 
skedde tio hr senare eller fr. o. m. den 1 januari 1962, dh Salle-
rup blev annex till Husie forsamling i Malmo stad. Frhn 1564 
till 1832 var Sallerup prebende till S:t Petri forsamling i 
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Malmo och fran 1832 till 1924 eget pastorat; under tiden 1924 
—49 var del annex till Husie. Da Husie 1949 blev eget pasto-
rat, blev Sallerup moderforsamling i ett pastoral, som tillika 
bestod av Oxie samt Bjereshog i Bara harad, och delta pastoral 
bestod till dess ny pastoratsindelning i Lunds stift tradde i 
kraft fr. o. m. 1962. 

Socknens granser ocksa sasom forsamling i Malmo stad aro 
i stort sett oforandrade sedan gammal lid. Al. 1889 blev hem-
manet Kvarnby n:r 7 i jordeboken overfort fran Husie socken 
till S. Sallerups s:n, men det horde tidigare i kyrkligt ayseende 
tillhort Sallerup. 

lra Sallerups socken gransar i norr till Sunnana i Burlov 
och till Sarslov; i Oster till Molleberga, Bjereshog och Skaber-
sjii i Bara harad, dar Sege a utgor gransen, i soder till Oxie 
och i Oster till Husie. Socknen ar lAngstrackt till formen med 
en langd av 5 a 6 km., och storsta bredden ar 3 km. Arealen 
ar enligt gammal rakning 2,502 tunnland och enligt nyare rak-
ning 1,235 hektar. Folkmangden var 1775: 352, 1805: 313, 
1840: 611, 1850: 816, 1860: 852, 1878: 934, 1890: 930, 1904: 931, 
1915: 962, 1931: 1007 och den 1 januari 1962: 759. 

Antalet tiondegivare var enligt Lunds stiffs landebok 1569 
33, vilket betyder 33 bonder, som brukade sina gardar, men 
dartill kan man rakna med en del "gadehus" i de olika byarna, 
som inte skulle utgiva tionde. Antalet gatehus var enligt Gill-
bergs Beskrifning dyer Malmohus Lahn 1765 18, varav 11 i 
Sallerups kyrkby. 

&Ora Sallerups socken är i korthet behandlad i samma topo-
grafiska och statistiska arbeten, kalendrar o. d., som namnas 
i tidigare argangar av denna arsskrift (1958-61), senast un-
der Husie i MFA. 1961 sid. 79-80. For sockenhistorien och 
kyrkliga forhallanden hanvisas till Helge Anderssons artikel 
Sodra Sallerup i MFA 1961 sid. 111-125 och betraffande kyr-
kan till en skrift av densamme: Sidra Sallerups kyrka, Histo-
rik och beskrivning, Malmo 1955. S. Sallerups socken ar den, 
som har sin medeltida kyrka bast bibehallen av de fem gamla 
lantsocknar, som blivit inkorporerade med Malmo stad. Fran 
medeltiden stammar langhuset och tornet, men del gamla 
koret revs, (la kyrkan fick en storre utvidgning i Oster 1863- 
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64, da korsarmar och nytt kor tillkommo.1) Slava kyrkbyn 
hor ocksa till de bast bevarade med prastgard och klockare-
gard i narheten av kyrkan avensom annan bibehallen aldre 
bebyggelse. 

Socknen bestar av alder av de fyra byarna Sallerup, tam-
ligen i centrum, Tullstorp i norr samt Ostra Kattarp och Fara-
back i soder, vartill kommer hemmanet Kvarnby n:r 7; den 
ovriga delen av Kvarnby tillhor Husie socken (jfr MFA. 1961 
sid. 82). — Enligt en tradition, som atergives 1730 i de Ron-
beckska samlingarna a Lunds Univ.-bibliotek, del XIII, skulle 
Tullstorps by fordom ha tillhort Sarslovs socken, liksom Sun-
nana by i Burlov. Ett verklighetsunderlag for denna tradition 
synes vara, att Sarslovs kyrka, ehuru av hog alder (slutet av 
1200-talet) är ovanligt stor for att vara kyrka for en enda by. 
I alla fall bar Tullstorps by redan vid tiden da Landeboken 
upprattades (kort efter 1569) abort Sallerups socken. 

Av de gamla bysamhallena (byhemmen) var fore enskiftet 
Tullstorps by belagen vid vagen mellan Sallerup och Sarslov, 
dar annu tre gardar kvarligga, och Sallerups by omkring kyr-
kan. Ostra Kattarps by har annu fem gardar ph sina gamla 
platser, och Farabacks by lag intill Sege a, dar tvh gardar 
atersta av bysamhallet. — Sockennamnet skrev fordom alltid 
Sallerup utan tillagg av bestamningen "Sidra", och i dagligt 
tal namnes fortfarande ,endast "Sallerup" (SAHarp). Enligt 
Kungl. brev av den 17 april 1885 skall socknen fr. o. m. 1886 
ars ingang benamnas Sidra Sallerups socken. Denna algard 
var foranledd av att man ville undvika forvaxlingar med 
Vastra och Ostra Sallerup i mellersta Slane. Samtidigt fick 
ett antal andra socknar i Skane med likalydande namn vader-
strecksbestamningar tillagda, t. ex. Vastra Broby och Ostra 
Broby, Norra Sandby och Sidra Sandby. 

Av socknens ortnamn aro redan i dansk lid belagda alla 
byanamnen och dartill en mangd marknamn i Sallerups by, 
varav nagra annu i var tid kunnat identifieras. Av hog alder 

1) Hyllie gamla kyrka revs i grunden 1890, av Husie och V. Skravlinge 
Mersa endast tornen, och av Fosie medeltida kyrka kvarstfir efter en 
hardhiint omdaning 1896 blott nedre delen av tornet och vastra halften av 
langhuset. 
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Sodra Sallerups kyrka. Foto Berndt Johnsson. 

torde ocksa marknamn och terrangnamn i ovriga byar vara, 
ehuru de icke aro skriftligen belagda forran i lantmOteriak-
terna, varav de aldsta stamma fran ar 1700. Materialet till 
denna oversikt over ortnamnen i Sodra Sallerups socken in-
gar i Landsmals- och Ortnamnsarkivets i Lund samlingar och 
ar pa sista tiden tillokt med excepter ur kyrkobockerna, ut-
forda av skriftstallaren Helge Andersson. Uppteckningar Over 
ortnamnens genuina uttal och inventering av namn i muntlig 
tradition aro utforda av forf. dels 1922 och dels omkring 1940, 
av fil. kand. Nils Nilsson 1936 och av skriftstallaren Helge 
Andersson omkring 1960. Den genuina dialekten i Sallerup 
i5verensstammer narmast med den i Husie (se Helge Andersson 
i MFA 1960 sid. 82-100), och samma dialekt tillhor med smarre 
avvikelser ocksh angransande delar av Bara harad. Medde-
lare vid forf:s uppteckningar Over ortnamn i Sallerup ha varit 
mor Hanna Goransson, 0. Kattarp 1, lantbrukaren Hans Hans-
son, Faraback 1, mor Maria Per Nils', f. Adrian, Tullstorp 7, 
toffelmakaren Ture Nilsson, Sunnana, lantbrukaren Nils Ols-
son, Tullstorp 4, byggmastaren August Persson, Lund, och 
vagnmakaren Otto Welinder, 0. Kattarp 1. 
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I foliande framstallning upptages forst by- och sockennam-
net Sallerup och darph byanamnen Faraback, ti. Kattarp, 
Kvarnby och Tullstorp, darefter ovriga bebyggelsenamn och 
slutligen naturnamn och terrangnamn. 

1. Bebyggelsenamn. 

Sallerup (SaHarp, gen. -a, t. ex. Scillarpa tjarrka, Sallarpa 
ffirsammlinj; invhnarna: Sallarpana). Namnet ar av samma 
ursprung som Sallerup i Hariagers harad och Sallerup i Frosta 
'farad, nuvarande Vastra och tistra Sallerup. Av dessa skrives 
V. Sallerup 1200 Saxulstorp, och 1283 namnes Sax(e)lthorp, 
men det ar ovisst vilket Sallerup, som clarified ayses. Docenten 
Bertil Eider har pavisat (Svensk Uppslagsbok 2 uppl. 28:846 
och Lunds stiffs matrikel 1955 s. 16) att i samtliga dessa Salle-
rup inghr ett gammal mansnamn Saxulf. Efterleden ar thorp 
i betydelsen nybygge. Formen Sallerup, i folkmalet Salkirp, 
dr fullt liudlagsenligt utbildad genom bort-eliminering av for 
uttalet obekvama konsonantanhopningar. Senare belagg for 
byanamnet, som med sakerhet kunna tillskrivas Sallerup i 
Oxie harad, dro bl. a. Salorp 1485, Sallerup 1560, 1569, 1590, 
1628, 1635, 1661, 1671, Sallarp 1684, Sallerup 1712, 1754, 1765, 
1784, 1812, 1825, 1840, 1878, 1901, 1904, 1914 och senare; Salle-
rups socken 1878, Sodra Sallerups socken 1891. Anghende fast-
stallelsen 1885 av Sodra Sallerup sasom kommun- och socken-
namn, se ovan i inledningen; sasom beteckning for Sallerups 
by har iordregistret fortfarande endast Sallerup. — I en bo-
uppteckning fran Skammarp i Biereshog 1798 framtrader 
dialektuttalet i skrivningarna Sallerp (1 g.) och Sallorp (1 g.) 
— Pa nuvarande danskt omrade finnes ph SiaHand tva mot-
svarande namn, dels en forsvunnen bebyggelse Saksulfstorp 
i Esbonderup sogn vid HiHerod, som ndmnes 1178 och 1211, 
och dels ett Sallerup, fordom Salthorp, i Kong sogn vid Nwst-
ved. (Danmarks stednavne nr 2, sid. 45). 

Farahlick (Fifrabattj el. Finerabattj, yngre -bakk; langre 
siiderut Farebattj el. -bakk.1) Farebeek 1427, Farabek 1433, 

1) Uttalet Felrebattj el. Farebakk forekom hos tvii i Faraback bosatta, 
frau Bunkeflo inflyttade 
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Nils Jeppssons gitrd Sallerup n:r 7 omkr. 1900. Foto. 

Farebek 1451, 1460, Vid Forebecks kirckeleidtt 1569, Faare-
beck 1603, Varebeck, Ffirbeck och Faitrbeck 1661, Ffireback 
Byy 1671, Fiirbeck 1684, Fitreback 1700, Fitrabeck 1712, Fiira-
bek 1754, Farabecks by 1765, Fitrabeck 1784, 1804, 1825, 1865. 
Fitrabacks by 1840, FArebeck 1836 och 1845 (grayskrifter i 
Sallerup), Ffiraback 1878, 1891, 1904 och senare. 

Forsta leden ar genitiv pluralis av fie; alltsh backen der de 
betande faren dricka. Darmed torde ayses en back vaster om 
byn i gransen emot Kvarnby, ev. ocksh en stracka av Sege a. 
— En folklig forklaringssagen, meddelad av Hans Hansson i 
Fhraback, sammanstaller namnet med far i bet. "plogfhra" och 
lyder shlunda: 

"Her va en shmm tiorde en far, a sh ble der sa mied rajn, 
sh i damn faren ble der en bakk; sh ble de Fh`rabakk, de anser 
v i" (d. v. s. invanarna i Fitraback). — Sagnen meddelas her 
som ett exempel ph ortsbefolkningens tolkningar av ortnamn. 
Alldeles oantaglig ar en i tidningen Arbetet i senare ar fram-
stalld teori, att Faraback — utifrAn aldre skrivningar Fare-
bwk o. d. — skulle betyda den farbara eller segelbara backen, 
d. v. s. att man kunnat fardas pa fartyg i Sege h. Det a, som 
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finnes i namnets dldre skrivningar, ar ett gammalt langt a, 
som i forndanskan skall utvecklas till a, varfor Faraback dr 
en fullt regelbunden utveckling; det a, som ingar i verbet fara, 
dr .ett gammalt kort a, och fara motsvaras i ortens mhl av fara 
med oppet a-ljud. 

Ostra Kattarp (Ysstra KattArp eller blott Kattarp gen. -a, 
t. ex. Kalthrpa by). Katterop 1441, Kattorp 1476, 1479, Katt-
rup, Katterop och Kattorp 1569, Oster Kattrup 1603, Oster 
Katterup 1628, Katterup 1656, 0. Katterup 1661, Oster Katie-
rup 1671, Ost: Kattarp 1684, Ostra Kattarp 1712, 1754, Ostra 
Kattarps by 1765, 1840, Ostra Kattarp 1784, 1825. 0. Kattarp 
1865, 1878, 1891, 1913, Ostra Kattarp 1904, 1914, 1932 och 
senare. 

Namnet dr utforligare behandlat under Vastra Kattarp i 
Vastra Skravlinge s:n i MFA 1958 sid. 64. Framstallningen 
skall hdr i korthet upprepas. Ostra och Vastra Kattarp ha 
samma ursprung som Kattarp i Luggude harad; det sist-
namnda dr tidigast belagt och skrevs ph 1200-talet Katathorp. 
Dar ingar ett gammal mansnamn Kati eller Katti. Av de hada 
byarna Ostra och Vastra Kattarp ar endera dldst, men det dr 
svart att avgiira vilken. De ha icke uppstatt genom uppdel-
ning av en dldre by, &a de icke gransa till varandra och av-
standet mellan dem dr 1/2 mil. Den ena kan ha uppstatt ge-
nom utflyttning frhn den andra, varvid namnet medfoljt. Det 
dr heller inte uteslutet, att hada ha uppsthtt och blivit namn-
givna oberoende av varandra. 

Kvarnby. Av Kvarnby hor endast .ett hemman, n:r 7, till 
S. Sallerups socken. For namnets forklaring, dldre former och 
uttalsformer hanvisas till MFA 1961 sid. 82 under Ortnamn i 
Malmo. V. F. d. Husie socken, ddr 'huvuddelen av Kvarnby dr 
belagen. 

Tullstorp 	yngre Talstarp, gen. -a, t. ex. Tillstfirpa 
mylla; Tillstitrpana, invanarna i T.) Tulstrup 1564, 1628, 
Tullstrup 1661, Tulstorp by 1671, Tollstorp 1684, Tulstorp 
1712, Tullstorp 1749, Tulstorp 1754, Tulstorps By 1765, Tulls-
torp 1784, 1825, Tullstorps By 1840, Tullstorp 1864, 1878, 1891, 
1904 etc. Ovanstaende belagg dro de, som med sakerhet till- 
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hora Tullstorp i S. Sallerups socken. Men i Skhne finns i allt 
sju byar med namnet Tullstorp, varav en, Tullstorp i Vem-
menhogs harad, ocksh ar kyrkby. Alla dessa Tullstorp-namn 
jamte danska orter med namnet Tulstrup torde ha samma ur-
sprung. Tidigast belag-t av namnen ph skansk sida dr Tulls-
torp i Vemmenhogs harad, som i mitten av 1100-talet skrives 
Tolisthorpi och Tultestorp 1347. Har inghr ett gammalt mans-
namn Tulir.i) 

tivriga bebyggelsenamn. 

De bebyggelsenamn, som har behandlas, aro av varierande 
alder. Nhgra htergh ph gamla marknamn, sasom Hasenbjer, 
Hayshi5g, Hjorthog och Pissebfick. Andra aro av folkhumorn 
bildade namn, t. ex. Lfingkatekesen, Rumlaforbi, Svinagfirden 
och V firldens Li nde. I overensstammelse med 1800-talets mode-
riktningar vid aysiktlig namngivning aro shdana namn som 
Allyhill, Annedal, Charlottenro och Framnfis. Jfr MFA 1960 
sid. 59 och 1961 sid. 84 betraffande forhhllanden i Fosie och 
Husie. 

Sallerup: 

Annedal (Annedal) = hemmanet Sallerup n:r 11, efter agaren 
Carl von Wouwerns dotter Anna, f. i Sallerup 1892. Aven kal-
lad Wouwraghrden, Vdvragfiren. 

Banvaktshuset (Banvakktshused) a n:r 8 vid f. d. Malmti—
Genarps jarnvag. Banvaktshuset Kb 1906. 

Bolagsbacken (Bolfigsbakken), hus-samling a n:r 10. Efter 
agaren, Malmo Kritbruks A.B. 

Bolagsgarden (Bolagsgauren) h n:r 11. Se ovan. 

Charlottenro (SjarliittenrOu), hus a n:r 10. Charlottenro Kb 
1913. Efter f. d. folkskollararen Anders Killanders hustru 
Charlotta, f. Lindstrom, f. i Grevie 1850. 

1) Enligt benaget meddelande av fil. lic. Bengt Pamp, som under av-
handlingsarbete over bebyggelsenamn i Bjare harad bI. a. behandlar Tulls-
torp i Hjarnarps s:n. 
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Dryssla fes, gatehus a n:r 7. Efter nagon som vid kortspel 
tappat korten i golvet och sagt "dryssla fes". Aven Ryssla fes. 

Framnas (Framna's), villa och numera forsamlingshem ar n:r 
7. Framnas Kb 1913. Byggd av f. d. lantbr. Nils Jeppsson 
n:r 7. Framnas dr ytterst uppkallelsenamn efter Framnas i 
Frithiofs saga och blev darefter modenamn.1) 

Hasenbjer (Hasenbjer) = n:r 19. Ursprungligen ett marknamn, 
tecknat Hassenbargs Acker 1700 och Hasenbier 1764, upptaget 
sasom namn ph en utflyttaregard i enskiftestiden. Jfr Drahas 
i Molleberga och Dra pa Kasen i Gudmuntorp, av has, kna-
veck, baksidan av underbenet; namn pa 'holder som man mo-
dosamt bestiger eller bearbetar. Omkring 1910 boriade en ny 
agare skriva Hasselbjer i st. f. Hasenbjer, en "forskonad" form, 
som intet har med namnets ursprung aft skaffa. Sveriges 
Landtbrukskalender 1915 har den yngre formen Hasselbjer. 

Idaborg (Idabdrrj) = n:r 10. Namngivet 1907 efter fabrikor 
A. P. *bergs hustru Ida Sioberg, f. Dahlberg. 

Kabusakroget (Kabasakrued), f. d. vardshus a n:r 11. Av syd-
skhnskt kablisa, da. kabys, sv. kabyss, kyffe, trangt rum, fran 
urspr. lhgtyskt kabuse. 

Kloekaregarden (Klakkaregauren), f. d. klockarebostalle = 
Sallerup n:r 4. Jfr MFA 1961 sid. 116-117.') 

Malian (T jyllnan) = Sallerup n:r 8, efter en maltkolna (tork-
ugn for maltberedning) som funnits ph platsen. 

1) Framnas i Viistervang i Malmo blev namngivet 1848 (MFA 1957 sid. 
16); ett annat Framnas i Kabbarp, Tottarps s:n, Bara h:d, fick sitt namn 
1891 av day. agaren Nils Hansson och, efter vad denne meddelat, taget ur 
Frithiofs saga. 

1) Klockare hor till de tidigare svenska laneord, som inkommit i Slane-
mhlen. En iildre benamning i Slane var dejn (da. degn), som enligt Rietz' 
Dialektlexikon 86 b redan ph 1860-talet var foraldrat. Ordet dr bevarat i 
De.jnetjillen, namn pa en kalla i V. Klagstorp. — Da Slanes befolkning 
vid uniformitetens genomforande ph 1680-talet blev patvingad svensk 
gudstjanstordning, katekeslasning och husforhor, hade detta ingen annan 
inverkan ph dialekten, an att vissa beniimningar ph ambeten och tjanster 
samt administrativa och kyrkliga begrepp smaningom blevo ersatta med 
motsvarande of ficiella svenska. 
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Klockaregarden i Sallerup. Foto Helge Andersson. 

Lfingkatekesen (Lifngkatetjesen), gatehus a n:r 11 nuv. stads-
aga 135, efter husets hingstriickta form. Jamforelsenamn 
efter katekesens langsmala form. I senare tid cash kallat 
Hused po ho.ja muren, sedan efter en vagomlaggning en hog 
mur uppforts som stod for huset. 

Ornagfirden (o.rnagiiren) A n:r 3; efter en agare med oknam-
net Ornen (o.rnen). 

Poshnannastfillet (Pastmannastalled), smabruk a n:r 3. Efter 
en agare som var postman (brevbarare). 

Prfistgfirden (Prasstagfiuren el. Sidlarpa prasstagaur) = n:r 1. 
Prestegard 1765. 

Prfistaskramlan (PrEisstaskrammlan), hus a n:r 7. Efter en 
agare med oknamnet Priisstaskrammlan, som bar fram nyhe-
ter till prasten. Aven Skrammlan eller Skrammlehused. 

Puggehuset (Poggehused) a n:r 4. Etter en innehavare med 
vedernamnet Poggan. 

Rumlaforbi (Rommlaffirbi'), f. d. vardshus i Sallerups by. Av 
rumla (rommla), bullra, skramla, om ijudet av vagnar. Jfr da. 
Springforbi i Kongens Lyngby pa SjaHand. 
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Kolnan i Sallerup. Foto Helge Andersson. 

Ryssagiirden eller Rysaand (Ryssagitren el. Iqsslann) = n:r 13. 
Efter en agare, som vid tilltradet av garden lar ha sagt: "Har 
ser jo ud samm Rfrsslann!" 

Sallerups molla (Stillarpa mylla), hollandsk vaderkvarn 
n:r 10. 

Skramlan se Prastaskramlan. 

Skrliddarekuset (-hused) a n:r 7; efter en innehavare, som var 
skraddare. 

Springfaltahuset (Springf filltahused) a n:r 7; efter en inneha-
vare med oknamnet Springfalt, som betecknar beskaftig per-
son, som springer hit och dit. 

Wouwragarden (V ii'vragfiren) = Sallerup n:r 11, efter agaren 
i slutet av 1800-talet och borjan av 1900-talet Carl von Wou-
wern (V ervoren); detta namn var mera brukligt an det av 
agaren givna Annedal, se ovan. 

Viirnen eller Sallerups yarn (V a.rnen, Sallarpa vii.rn), hus-
samling a n:r 7 och n:r 10. Har ingar yarn i bet. bebyggelse 
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Ffirabacks skola. Foto Helge Andersson. 

utanfor slalva bysamhallet eller vid infarten till byn; om an-
vandningen av Darn i ortnamn se vidare MFA 1957 sid. 32. 

Vlirnhem (V iirnhimm), hus a n:r 7, som ingar i ovannamnda 
Sallerups yarn; narmast uppkallelse efter Varnhem i Malmo, 
se MFA 1957 sid. 34. — Viirnhem 1914. 

Angdala (Anjdala) = Sallerup n:r 5. Nyare namn. Angdala 
Kb. 1924. 

Farablick: 

Almasa 	 dels av n:r 1. Nyare namn. Almisa Kb 
1924-35. Av tradnamnet alm + as. 

Bpirkasen (Bjarkau'sen), del av n:r 2. Nyare namn. Bjork-
asen Kb. 1935. 

Fettamaten (Fittamaden), benamning pa hemmanet Faraback 
n:r 4, 5 & 6, given av tiiinstefolk i en foregiiende agares tid pa 
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grund av kosthallet. Till midafton 	ddaf tan, ett eftermid- 
dagsmal) fick tianstefolket dagligen var sin fittamad (flotta-
mat, briidskiva pabredd med flott — "di fikk trehondra-
sakkstifii'mm fittamada amm &red"). — Samma namn hade i 
narheten tvit gardar i Bara harad, en i Nordanh i Gorslovs s:n 
och en i Hjarup i Uppakra s:n. 

Farablicks moth' (FXrabakkamylla), f. d. vattenkvarn (vann-
milla) vid Sege., tillhorande n:r 4, 5 & 6. "FArabacks by har 
en skattlagd Wattenqvarn" 1765 (Gillberg); Sqlvalte-Qmarnen 
1812 (lantmdtarens beteckning). Namnes 1891 i Ilallmer, Ka-
lender aver Oxie och Skytts harad shsom den enda vatten-
kvarn i Oxie harad, som annu var i gang. 

Farabacks skola (Farabakka skola), skolhus i Fhraback. 

Hagavik = n:r 4, 5 & 6. Nytt och oskhnskt namn, forsta gang 
belagt i Kb. 1913. Aldre bendmning: Fittamaden, se ovan. 

Hayshog 	 ghrd h n:r 2. Uppkallelse efter ett gam- 
malt marknamn Hayshog, se nedan sid. 54. 

Hjorthtig (Jortho' j), hus-samling a n:r 4, 5 & 6. Liksom fore-
ghende namn ett gammalt marknamn, se nedan sid. 54. 

Lilla Ffirablick (Lilla Farabattj, yngre -bakk), del av Fara-
backs by, belagen h. n:r 4, 5 & 6. 

Varldens Uncle (Varrdens anne), Ord a n:r 2, belagen dar va- 
gen tvart slutar utan att fortsiitta over Sege h. 

Kattarp: 

Tornemolla (Jii.rnemAa), f. d. vattenkvarn i t. Kattarp, om-
talad annu p& 1920-talet. Gornemalla 1796, jfr Giirnemolle 
stjckenen 1796. Troligtvis av Arm% skansk form for "horns" 
(da. hjorne). 

Knlickan (Knakkan), hus-samling vid Kvissle. 

Kvissle, hus-samling h n:r 2 i narheten av Kvisslebro Over 
Sege h. Namnet dr identiskt med Kvissle och Kvisslemolla hin-
sidan Sege a i Skabersio s:n, Bara h:d (Quiszle mane 1624, 
Quisle Mane 1661, Qmisle Mona 1699, 1765, Qvisslemolla 1878, 
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Lfingkatekesen i 	Kattarp. Foto Helge Andersson. 

uttal KoisslemNla) och innehaller eft gammalt koisl = for-
grening av a, plats &dr biflod utgar. Damned ayses den s. k. 
Tjustorpsbackens forgrening ifran Sege a osterut. 

Kvissle krog (Koisslekrzi) f. d. vardshus vid landsvagen genom 
Kvissle. Qvistekrog G.st. karta 1864, fel for Qoislekrog. 
Kvisslekrog var en av landsvagskrogarna ph strackan frAn 
Malmo till Torup; de ovriga voro Tillysborg i CS. Skravlinge 
(se MFA 1961 sid. 94), Kabusakrued och Rumlaforbi i Salle-
rup samt "Melianders kru" i Varby, Bara s:n. 

Lfingkatekesen (La"ngkatetjesen), tang korsvirkeslanga, som 
dr boningslanga a hemmanet CS. Kattarp n:r 9. 

Prydesholm 	 senare Prydeshillm) = i. Kattarp 
n:r 3 & 4. Prydeisholm (!) 1904, 1915, Prydesholm 1905 (kope-
brev), 1913. — Enligt meddelande av sockerbruksarbetaren 
Hans Pettersson, Arlov, fick garden sift namn i mitten av 
1800-talet efter en agare, som hade for vana aft prygla (pryla) 
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Prydesholm 1957. Fob K. E. Rosenqvist. 

sina drangar.1) Diirav blev Prylehdllm, och mannen kallades 
Prylen eller Prylehdllmaren. I slutet av 1800-talet blev namnet 
forfinat till Prydesholm, kanske med association till v. pryda; 
en prydlig teadgardsanlaggning finnes a egendomen, som kan 
ha medverkat till namnforandringen. 

Spetsagarden (Spissagauren) = O. Kattarp n:r 22; Orden dr 
beldgen i ett spetsigt vagskal, en "spiss". 

Kvarnby 7: 

Dalhem (Daulhi'mm), hus-samling. Dalhem Kb. 1913. Mode-
namn. 

Frillingedal, hus uppkallat efter attehogen Frillingehog, se 
nedan avd. II. Frillingedal Kb. 1913. 

1) Den s. k. Legostadgan av 1833, som upphavdes fiirst 1926, gav husban-
der ratt aft aga sitt tjanstefolk, men ocksa i aldre tid vackte det uppse-
ende, om denna bestammelse tilliimpades och gav orsak till oknamn pa 
gardar och arbetsgivare. 
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SpetsagArden. Foto Helge Andersson. 

Lagard (Laugaur), en gird, som saknade boningshus, enar 
den brukades under en annan gird. 

Ryssla forbi (Rysslaffirbi'), hus vid landsvagen. Av v. ryssla 
(da. rusle), om skramlande ijud av akdon; Jfr Rumlaforbi har 
ovan. 

Tullstorp: 

Allyhill (Allihi'll), hemmansdel a n:r 4. Efter Axel Wilhelm 
Jakobssons dotter Ally, f. i Sallerup 1908. Andelsen -hill 
(engelska hill = kulle) var modern vid namngivning i senare 
halften av 1800-talet och borjan av 1900-talet. 

Hundaroven (Hongaroven), hemmansdel a n:r 7. Efter ett ut-
tryck vid kortspel: "I hongaroven ska du". — Samma namn 
har en gird i det narbelagna Sarslov. 

Krumby (Krommby), hus-samling vid en vagkrok. Jfr Krum-
by i Kaglinge i Glostorps s:n samt Sydsv. Ortnamnssallsk:s 
arsskrift 1955-56 sid. 34: Nybildningar av ortnamn efter iildre 
forebilder. 
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Pisseback (Pi`ssebiittj, senare Pissebakk, aven Pissebiikka-
stalled), smabruk a n:r 7. Agaren: Pissebattjaren. Efter gam-
malt namn pa en back i Tullstorp, se vidare avd. II. 

Smedstorp (Sme.stgrp), hus a n:r 6. Efter smeden Lars Rosen-
gren. Smedstorp Kb 1913-24. 

Spiskammarestiillet (Spiskammarestalled) = n:r 1. Agaren pla-
gade sta i spiskammarefonstret och se efter, am drangarna 
skotte sig. 

Spokegarden (Spo.jegaren, y. Spogegaren), del av n:r 7. Kal-
lades ocksh Spo.jestiilled. 

Svenskan (Soannskan), kritbruk a n:r 6. Efter agaren, Svens-
ka Farg- & Kritverken i Goteborg. 

Svinagarden (Soinagitren), hemmansdel a n:r 5. "Darr va sa 
sjitt, sa di kalla stalled farr Svinagaren." 

Tullstorpshusen (Tillstarpahusen), hus-samling a n:r 7, halv-
vags mellan Tullstorps by och Sunnana. Tullstorpshus Kb 
1913, Ekon. kart. 1917. 

Tullstorps molla (Tillstarpa mylla eller Tyllsteirpa var-
mylla), hollandsk vaderkvarn a n:r 4. "Qvarn i Tullstorp, 
tax.-varde 6.000 kr., eg. Per Nilsson i Lilla Molleberga." 
(Skanes kalender II, 1878). Den var belagen langst i norr och 
var i sambruk med vattenkvarnen Lilla Molleberga molla pa 
andra sidan Sege& 

Tullstorps skola (Tillstarpa skola), skolhus i Tullstorp. 

Angshog (A'njshii.j, y. A'ngsho.j) = 1/8 mtl n:r 7. Angshog 
1913. 

Andra nyare namn. Har uppraknas ytterligare en del bebyg-
gelsenamn av senare datum, varav de fiesta tillkommit efter 
1900. I allmanhet representera de 1800-talets moder vid namn-
givning, som foljdes ocksh ett stycke in pa 1900-talet. Men ett 
av namnen foretrader ett modernare namnskick, namligen 
Hemgarden, som ar belagt forsta gang i kyrkoboken 1935. En- 
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ligt skanskt sprakbruk kan andelsen -gird ph landsbygden 
endast anvandas om jordbruksegendomar och deras hbygg-
nader, men icke om enstaka hus eller villafastigheter. Namn 
av typen Hemghrden, Lillghrden, Solghrden etc. i fraga om 
hus eller villor dr utslag av en sentida moderiktning. 

Sallerup: Andreelund, Annelund, Egebo, Elinero, Ellensro, 
Erikshem, Funkishuset, Hagetorp, Hemgarden, Jonsbo, Malte-
hill, Nyhem, Persbo, Slattaker, Solhall, Stenshult och Varbo. 

Firaback: Blorkliden, Skonavall, Solliden. 
0. Kattarp: Slunnero, Angsholm. 
Kvarnby Ellenborg, Hagalid, Hvidehus, Idedal, Kvarnby-

torp, Lyckebo, Nillero, Nybo, Olivero, Solnas, Sturehem. 
Tullstorp: Almvik, Annero, Fortuna, Fridhem, Fridtorp, 

Grantofta, Horntorp, Idadal, Johannero, Karolinelund, Kri-
stinehem, Kvarntorp, Lindetorp, Linetorp, Lonnelund, Ols-
lund, Simontorp, Tulesbo, Tullbo, Tullborg och Vannesbo. 

II. Naturnamn och terrangnamn. 

Liksom i Husie har i S. Sallerup ett relativt stort antal namn 
av detta slag kunnat insamlas, som intill senaste lid varit be-
varade i muntlig tradition. Det *dr den kuperade beskaf fen-
heten av terrangen och det rikliga inslaget av vattendrag och 
sankmarker, som bidragit till att namn av denna kategori 
battre bibehallit sig an ph rena slattlandet. Av anal, som har 
angivas vid belagg for aldre skriftliga namnformer, betecknar 
1569 Lunds stifts landebok och antal fran 1700-talet och tidigt 
1800-tal lantmateriakter i Malnaohus Pans lantmaterikontor. 

Almabaeken (A'llmabakken), nyare namn ph en hold i O. 
Kattarp; efter en husagare Alm. 

Brantebjer (Bra.ntebjer), akerbacke a Sallerup n:r 1. Brante-
bierg (i tistre yang) 1569, Branteberg 1700. 

Bredmosse (Bremosse el. Bremossen) i Tullstorp med rage 
n.o. om byn emot Lilla Molleberga. Bremossen 1762. Norra Bre-
musen och Siidra Bremusen. 1764, Bremisefallet (i Norre Wang) 
1812. 
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Claussons kulle. Foto Helge Andersson. 

Brytestugsbaeken (Brydestusbakken) i Faraback. Has har 
statt en brydestua, hydda av grasten, dar man torkade och 
briit lin. 

Bys killa (Bys tjilla), vattenstalle i ti. Kattarps by. Innehal-
ler en obest. form gen. sing. av by, som dr vanlig i Sydskane i 
vissa forbin.delser sasom bys 	 bys brann, bys Milk, 
bys Lida, bys manna, bys paper och bys vanninj. 

Claussons baeke eller Claussons kulle (Klfisens bakke, Klasens 
kolle), attehog a Sallerup n:r 13. Nyare namn; efter arrenda-
torn av domkyrkohemmanet Sallerup n:r 13 Nils Clausson 
fran Glemminge, som inflyttade 1903.1) 

Frillingehog (Frillinjeho'j), attehOg a Kvarnby n:r 7 i narhe-
ten av Lundavagen eller Trelleborgsvagen. Fredlengs 'toys 
ager, Freedlinge hogs agir och Frelinghoy 1569, Frillingshog 

1) Klas och Klasen tir modernt uttal; genuina former i Sydskane ar 
Kla.vs och Kla.vsen med tippet a-ljud. 
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Frillingehog. Foto Helge Andersson. 

Aker 1774, Frillinge hog 1864 (Bruzelius). Enligt sagnen ligger 
en dansk general Frilling begraven har (uppt. av Nils Nilsson 
1936). — Om den fiirutnamnda Claussons kulle har ett namn 
fran 1900-talet, sa har Frillingehog ett namn av mycket hog 
alder, kanske det aldsta ortnamnet inom S. Sallerups socken. 
Den torde tillhora de attehogar, som i sift namn bevara min-
net .av de i hogen gravlagda; iamfor Bolmars hogar (Bytimers 

i Mellan-Grevie, Ramns hogar (Ramms hojja) i Borgeby 
och Biornshog (Bjerrrnshojj) i St. Raby. I Frillingehog torde 
forsta leden vara Frillingar, dttlingarna efter en viss Fridley 
(muntligt meddelande av docenten Bertil Eider, Lund). — 
Andra sagner om Frillingehog aro: "Fran ifrfigavarande hog 
vandrar om hostnatterna en lyktgubbe till Erikshog i Cistra 
Skreflinge och visar den sig annu, dock mera sallan an f or-
dom" (Bruzelius i Antiqvarisk Beskrifning aver Oxie harad 
1864; utgiven med kommentarer av Helge Andersson i MFG, 
1957, dar sid. 117 finns en uppteckning fran nyare tid om lykt-
gubben fran Frillingehog). — "Dar bode trail ongor naen. Vi 
sa damm annte allans, mann var innda jul viste di si." (Jeppa 
Larsson, ti. Skravlinge, f. 1826). — "Var innda iulaftan klfik-
kan tfil sa reste si diinn po fira pelare, a sa konne mann se 
samm di rii.rde si dar ongor, de va trallen dar da.nsa." (Mag-
nus Persson, Akarp, f. i D. Skravlinge 1851). 
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Frillingeliogsbaeken 	 jsbakken), lanthojd a Kvarn- 
by n:r 7, som domineras av den ovanniimnda attehogen Fril-
lingehog. 

Forbehldlet (Ffirrbehauled), numera odlad mosse i Faraback, 
dar de olika gardarna hade var sin del. 

Hasenbjer, se ovan sid. 42 under bebyggelsenamn i Salle-
rups by. 

Hasenbjersbaeken (Htisenbjersbakken), backstrackning i 
Tullstorp intill Hasenbjer i Sallerup. 

Hayshog (1-16.vsho.j), hold a Faraback n:r 2. Hafshog 1774. 
Kanske = hog, varifran havet dr synligt? 

Herdakroken (Horakrzigen), skogsdunge och gransmiite i 
Tullstorp, ett s. k. tremarkaskal, dar tre byar och socknar 
motas: Tullstorp i S. Sallerup s:n, Sarslov i Sarslovs s:n och 
Sunnana i Burlovs s:n. Av hare, sydskansk form for herde 
(norrut: hyre, here). Vaktherdarna frail dessa tre byar mattes 
har — "dar trafftes jo horana var po sitt hal." — Horekrogen 
1764 (1 g.), Horakrok (1 g.). Platsen var foremal for sagenbild-
ning. Den var tillhall for en spokgestalt, kallad H5rakrzigs-
tjarrinjen: "Dar e flere har kommed farr Horakrags-tjarrin-
jen." Har dr troligtvis en reminiscens om en begravningsplats 
for sjalvspillingar; Adana skulle enligt gammal sed begravas 
i ett tremarkaskal, dar tre socknars och Byars agor samman-
stotte. Vidare omtalas "tre stora katta", som nattetid visade 
sig for vandrande i HorakrAgen. 

Himmelsbjersbacken, belagen a iii. Kattarp n:r 6. Jfr ett lik-
nande namn i Kvarnby, Husie s:n, se MFA 1961 sid. 102. 

Hjorthog (Jo.rtho.j eller Jortho'j) a Faraback n:r 4, 5 & 6, 
vaster om byn. 

Hjiirtemossen (Jarrtemossen) a Faraback n:r 9; har formen 
av ett hjarta. Aven kallad Skraddaremossen, se nedan. 

Karusehidan (Karasehollan), mosshala i Faraback; av ka-
rasa, fisknamn, = ruda, se MFA 1961 sid. 104 (Husie s:n). 

Kloekarebacken (Klakkarebakken), akerbacke i Sallerup. 

54 



Kvisslebanken och Kolnekarret. Foto Helge Andersson. 

Klockarejorden (KlAkkarejoren), akerarealen till f. d. kloc-
karebostallet Sallerup n:r 4. Jfr Klockaregarden sid. 42. 

Kritgravarna (Kridgraoorna), krit-takter i Tullstorp. 

Kullen (K011en), = Clausens kulle, gravhog a Sallerup n:r 13. 

Kvisslebanken (Kvissleba.nken), hog jarnvagsbank a Malmo 
—Genarps jarnvag (Jinnarpebanan) a Sallerup n:r 8 i narhe- 
ten av Kvissle. 

Kvisslebro (Kvisslebro), bro Over Sege a emellan 0. Kattarp 
i S. Sallerups s:n och Kvisslemolla i Skabersjo s:n, Bara h:d. 
Se vidare under Kvissle avd. I sid. 46-47. 

Kyrkoledsmossen (T jarrkelesmossen, yngre T jarrkelesmossen), 
mosse i Faraback invid gransen emot 0. Kattarp, vaster om 
kyrkovagen emot Sallerup. Jfr Vid Forebecks kirckeleiddt 
1569, warmed ayses ett led, en grind over kyrkovagen, och 
Kyrkoleds stycket 1774. Jfr ocksa Kyrkoledshusen (Tjiirrke-
leshusen) i S:t Peters kloster vid Lund. 
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Kvisslebro i nutiden. Foto Helge Andersson. 

Kolneklirret (T jyllnetjarred) A Sallerup n:r 8 pa det hemman 
som kallas Kolnan, se detta belagg ovan sid. 42. 

Lebjer (Lebjer), hold a FAraback n:r 1. Lebier 1779. Troligt-
vis sammansatt med le, led, stor grind. 

Lundavagen (Longane.jen), gammal bygdevag i riktning 
s.—n. i gransen mellan ti. Skravlinge i Husie s:n samt Kvarn-
by 7 och Tullstorp i S. Sallerup s:n. Lunde meyenn 1569. Dess 
nuvarande of ficiella namn efter Husie sockens inkorporering 
med Malmo dr Tullstorpsvagen. 

Langebjersbacken belagen i ri. Kattarp mellan Kvissle och 
gransen emot Sallerup. Langebierg 1569; ifr Langebiers mdse 
1796. 

Lovekarr (Lo'vetjarr), kiirr i ti. Kattarp. Lofkiirr 1796. Svar-
forklarligt namn. 

Maden (Man eller Maun), f. d. torvmosse i ti. Kattarp. 
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Mobacken. Foto Helge Andersson. 

Malmosvagen (Mallmesoii.jen), landsvag i riktning o.—v. ge-
nom Sallerups by. Detsamma som Prastavagen, se detta be-
lagg. 

Medalabacken (Mechilabakken), hold i Faraback. 

Mellankarr (Miillomtjarr), mosse 	Kattarp n:r 6. Mellan 
karr 1796. 

Mobacken (Mobakken), hold a Tullstorp n:r 6. Moobacken 
1738, Mobacken 1762, Mobacksfallet 1812; jfr Mograffs ager 
1569. Fiirleden torde vara mo i bet "sandig, ofruktbar ford"; 
ordet dr annars okiint i Skfine utom i nordost (tirkened) men 
blir vanligare i Smaland, diir det ingfir i ortnamn, siisom 
?Irmo och Viirnamo. 

Myllebakken (Myllebakken), akerbacke i ti. Kattarp. 

Mollekarr (Mylletjarr), f. d. karr, numera grop el. dike a Sal-
lerup n:r 7 med lage norr om nuv. Framnas. Mollekier (i Norre 
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yang) 1569, Mollekiiirs Aker 1700. Den molla, som har dr upp-
kallad, torde ha varit en for lange sedan forsvunnen vatten-
kvarn, som existerat pa en tid da marken var mera vattenrik 
an nu. 

Mlilletof ten (Mylleteiroten), akermark a Tullstorp n:r 4. 

Monningebacken (Mynninjebakken), Akerbacke A Sallerup 
n:r 1, c:a 1 km nordost om Sallerups kyrka. Mojligtvis av da. 
monning = takers, ryggas; men detta ord saknas annars i 
Skanemalen och motsvaras ddr av ryggning, i Oxie och 
Skytts hdrader med uttalet ryjninj. 

Nockebrovadet (Nirkkebrooaed), vadstalle over Sege a emel-
lan Tullstorp i Sallerups s:n och BiereshOgs s:n och by i Bara 
h:d. Ursprunget till namnet err en forsvunnen vattenkvarn 
(oannmilla) vid namn Nockebromollan, belagen i Bjereshog 
pa okra sidan av Sege a och iinnu kand i traditionen sasom 
Ntakebromyllan. Dess namn skrives i dldre tid Nockebroo 
Mane 1483 och Nochebrou Mae 1624. Den namnes 1624 som 
for nagra err sedan genom vadeld avbrand. Den bleu icke Ater-
uppbyggd, men namnet ingar — fiirutom i Nockebrovadet 

niigra namn i Biereshog: Nockebrostycket, Nockebroangarna 
och Mollestigen (Myllestien). Som av namnet framgar, har har 
fordom funnits en bro over Sege A; namnet torde ayse brons 
beskaffenhet, namligen att broplankorna varit nockade ihop. 
Sedan Nockebromollan forsvunnit, har man heller icke haft 
anvandning for en bro. 

AngAende omstandigheterna vid Nockebromollans forsvin-
nande har folktraditionen en annan version, namligen att 
strommen hade tagit mollan genom forvAllande av monaren 
i Kvissle. Tidpunkten darfor forlagges dels till 1700-talet, dels 
sh sent som mitten av 1800-talet. En uppteckning av Helge 
Andersson efter berdttelse av handlanden Henning Nilsson i 
Bjereshiig err infiird i MFA 1961 sid. 121. Herr meddelas en an-
nan uppteckning, som gjordes 1922 efter Nils Olsson i Tulls-
torp. Ett verklighetsunderlag i biida fallen synes vara den 
antagonism, som rAdde mellan mollarna i Kvisslemolla och 
Nockebromollan. 
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"Dar va tvh myllare, en i Kvissle a en i Nhlkebromyllan. 
Di va jo dokktia tea sib's for i tiden. Di ble ova'nnor inje i 
Mallme, h myllaren i Kvissle dann fikk stryj. De va jula-
aftan. Sa sa hann to dann a.ndre: Nyhrsaftan ska du fh sa 
ghti ijann. — Raft, nyhrsaftan h ud po kvallen gar hann did 
a slappor vanned lost (dar va mylledamme, sa dar va sta.njd 
farr vanned), a de kommor a tar hela Nhlkebromyllan. A. Mil-
ked de barrja si, mann hela myllan fyllde me strymmen. 

Sh va de grevens po Skaborsjii, Edda myllorna. Sh ble hann 
appkallad to greven, a hann fragte: Vafrarr har du jort s&? — 
Vaffh'rr hann skolle yak; 'ales fikk hann betala arra'nnde 
farr bagge myllorna, hmm han annte ville vrakes. Mann hann 
betalde fair bagge myllorna, a de va sluted me Nalikebro-
myllan." 

Nordkilla (Nortji'lla), vattenstalle a i. Kattarp n:r 5. 

Orman (o.rnan), stracka av Lundavagen eller Trelleborgsva-
gen i gransen mellan Tullstorp i S. Sallerups s:n och CS. Skrav-
linge i Husie s:n. Pa bhda sidor om vagen fanns fordom en 
Ornemosse, dels i Tullstorp (Orne mosse 1762) och dels i 
Skravlinge, jfr MFA. 1962 sid. 107. 

Pisseblick (Pi'ssebattj), en back i Tullstorp. Pissebeck 1569, 
Pijsseback 1700, Pisbeckangen 1762, Pissebeckstycken 1764. 
Se aven under bebyggelsenamn, avd. I. 

Prastadammen (Passtadammen), en datum i prastghrdens 
tradghrd, Sallerup n:r 1. 

Prastavagen (Pra'sstava.jen), detsamma som Malmosvagen 
eller Sallerupsvagen; har fardades prasterna ph den tiden 
S. Sallerup var annex till S:t Petri forsamling i Malmo. 

Rackhligsbacken (Rakkhojsbakken), akerbacke i Fhraback; 
aldre belagg saknas. SVarforklarligt namn; ev. sammansatt 
med ett gammaldanskt mansnamn Rakki. 

Runtenom (Ronntemimm), en backe a Faraback n:r 2. 

Ryssbjer (Rjssbjer), akerbacke a Faraback n:r 3. Rissbiers-
backen 1774. Troligen av ryd, rojning; jfr Ryssberget ph gran-
sen av Skiine och Blekinge. 
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Sallerupsvagen (Sallarpava.jen), detsamma som Malmovagen 
eller Prastavagen; landsvagen fran Malmo vasterifran. 

Saxhog eller Saxhogsbacken (Sajshii.j, Sajshojsbakken), hold 
h ti. Kattarp n:r 5. Saxhog 1796. Har kan inea ett gammalt 
mansnamn Saxe. Med Saxhog sammansatta aro dessutom 
Sajshojshallan a t$. Kattarp n:r 6 och Sajshojsmossen, ocksh i 
0. Kattarp. 

Sege a (Se.je au el. Sii.je au, Se.je a el. Sa.je 	vattendrag 
som kommande gran Borringesibn i Svedala s:n pa en langre 
stracka utgor grans mellan Oxie och Bara harader; den be-
gransar S. Sallerups s:n i hela dess langd emot Molleberga, 
Bjereshogs och Skabersio socknar i Bara h:d. Seje as 1590, 
Seije as 1695, Sege a 1765, Saje-an 1840, Sege it 1878; jfr Seye 
molle (under Malmo) 1434. Av seke, sege, sidland mark, sank-
mark, lagland utmed vattendrag; namngivningen torde ha ut-
gait Aran ans nedre lopp narmare Malmo, dar den har laga 
strander. Se vidare MFA 1957 sid. 43. 

Sillabron (Sillabroen), bro i Faraback; laget icke narmare 
angivet. 

Skraddaremossen (Skraddaretnossen), mosse a Faraback n:r 4, 
5 & 6. En skraddare skall ha "sankt sig" i mossen. Detsamma 
som Hjartemossen, se ovan. 

Snarrahalet (Snarraholled), mossgrav i Faraback; efter en 
man med oknamnet Snarr. 

Snarremosse (Snarremosse), mosse i 0. Kattarp. Av snarra, 
snattra (om andernas ljUd?). 

Snarpan (Sna.rpan), f. d. mosse i Faraback. 

Stenkilla (Stentji'lla), nu igenfyllt karr a 0. Kattarp n:r 5. 

Stenkullabacken (Stenkollabakken) i Ftiraback. Stenskull (i 
N. rang) 1774. 

Svinabjer i Faraback; mojligtvis identiskt med det Sminstig-
bier i 0. Vang, som namnes 1774. 

Topphog eller Topphogsbacken (Tapphii'j el. Tappho'jsbak-
ken), belagen i Tullstorp vid gransen emot Stirslov. Topphog 
och Topphogsaker 1776. 
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Torrebjer (Ta'rrebjer), hold a Faraback n:r 1 & 2. Torrebier 
(i ti. Yang) 1774, Torrebjer 1812. 

Trueds tomt (TruedstOmmt), Aker a Kattarp n:r 6, efter en 
man vid namn Trued, som dar haft hus och tomt. 

Wouwraskiirningen (V a'vrasjiirningen), skarning dar Ge-
narpsbanen framgar genom en langstrackt backe a Sallerup 
n:r 11, den s. k. Wouwragarden. Namnet dr tillkommet samti-
digt med anlaggningen av Malmo—Genarps larnvag 1894. 

En sammanstallning av marknamn och ferrangnamn i Lunds 
stift Landebok 1569 och motsvarande namn, som patraffats i 
1900-talets folktradition, foller har. 

Landeboken: Brantebierg, Frelinghoy, Forebecks kirke-
leidtt, Lundeweyenn, Langebierg, Mograffs ager, Mollekier 
och Pissebeck. 

Folktradition pa 1900-talet: Bra.ntebjer, 	 Tjarr- 
kelesmossen, Longave.jen, Langebjersbakken, Mobakken, Myl-
letjarr och Pissebatti. 

Men ocksh andra namn inom socknen, som annu aro kanda 
och brukade, kunna vara av hog alder, ehuru de icke aro be-
lagda i skrift forran i lantmiiteriakter frail hi. 1700 eller 
senare. 

Harmed ayslutas oversikten Over ortnamn i Malmo. De fore-
giiende bidragen ha varit inforda i Malmo Fornminnesfor-
enings arsskrifter 1957 (det gamla stadsomradet), 1958 (V. 
Skravlinge), 1959 (Limhamnsomrlidef eller f. d. Hyllie socken), 
1960 (Fosie) och 1961 (Husie). 
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OSTRA SMABARNSSKOLAN I MALMO 

UNDER 90 AR 

An Hans Cavalli. 

Ianslutning till den genomgripande reform av vart under-
visningsvasen, som genomfordes 1842, varigenom folkskolan 

blev obligatorisk, inrattades 1843 i Malmo en sarskild sma-
barnsskola med uppgift att meddela det forsta kunskapsmat-
tet at nyborjare. Denna stiftades och underholls vasentligen 
genom bidrag fran intresserade samhallsmedlemmar. Endast 
ett mindre belopp behovde av staden tillsattas. Den hade sa-
ledes mera karaktaren av en enskild valgorenhetsinrattning 
an av en of fentlig institution. 

Avsikten med dess inrattande var, att den skulle vara en 
tillflyktsort om dagarna, ett daghem, for sma barn, vilkas for-
aldrar nodgades Minna hemmet for att forsorja sig genom ar-
bete utanfOr detsamma. Snart nog visade det sig, aft denna 
forsta smabarnsskola icke forslog for den vaxande stadsbefolk-
ningen. Och da 1870-talet gatt in, ansags behovet av annu en 
smabarnsskola — enligt vad dratselkammaren forklarade i ett 
till stadsfullmaktige pa varen 1871 avgivet utlfttande — "sa 
patrangande, att avhjalpandet darav icke kunde langre upp-
skjutas". Utover antalet i den tidigare smabarnsskolan intagna 
barn, vilket utgjorde 150, hade mer an femtio barn anmalts 
till intrade men ej kunnat beredas plats. Dessutom bodde sa 
manga barn sa pass avlagset fran skolan, att de "sardeles 
under vintermanaderna, omojligen kunde hamta forder av 
denna skola och dess "for samhallet i flera hanseenden val-
gorande verkningar". Det dr betecknande for den tidens upp-
fattning om aystand och lang skolvag, att det var barnen i de 
Ostra stadsdelarna, sarskilt Kirsebergsomradet, som man liar-
vid ommade for. Direktionen film den aldre smabarnsskolan 
erbjod sig darf Or att ombesorja "uppforandet av byggnad for 
ytterligare en smabarnsskola eller egentligen sa kallad 'asyr" 
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Ostra Smabarnsskolan. Malning av Hilda Herslow. 

— harmed aysags enligt den tidens sprAkbruk, aft den skulle, 
som ovan sagts, "overtaga omvardnaden av fattiga foraldrars 
barn" — "och vidtaga ovriga atgarder for ordnandet av denna 
inrattning", under forutsattning aft stadsfullmaktige ville 
upplata tomt till byggnad med lekplats och plantering samt 
ans1A, harfor erforderliga medel. Som lamplig plats for den 
nya skolan foreslog direktionen en tomt i Ostra Forstaden 
nr 26. 

Stadsfullmaktige behjartade helt och fullt denna framstall-
ning och besloto vid sammantrade den 17 april att upplata 
den foreslagna tomten samt att for kostnadernas tackande 
dels medge, att en del under dratselkammarens fiirvaltning 
sthende fonder och andra medel finge tagas i ansprak, dels 
ock av stadens medel anvisa ytterligae ett belopp av 1.600 rdr. 
Totalkostnaderna beraknades till 7.500 rdr. Som "uttryckligt 
villkor" harfor satte stadsfullmaktige, att tomten och bygg- 

63 



Ernst Salomon. Foto. 

naden "alltid skulle for nu aysedda andamalet anvandas och 
att i annan handelse tomten skulle till staden aterfalla". 

Arbetet med den nya istra Smabarnsskolan gick sh raskt 
undan, att den gamla smabarnssskolestyrelsen redan vid sana-
mantrade den 15 november 1871 kunde utse sarskild styrelse 
for densamma. Hartill utsagos foljande fyra personer: ord-
f orande overlakaren vid Malmo hospital d:r Ernst Salomon, 
ordforande i skolans s. k. tillsyningskommitte fru Hilda Quen-
sel, fodd Gronvall, kassaforvaltare handlanden And. Svensson 
samt sekreterare vice pastorn i Caroli forsamling A. A. Lavall. 

Den 14 december 1871 stod skolan fardig. Den dagen gicks 
husesyn, i vilken deltogo — forutom de namnda fyra styrelse-
ledamoterna — direktionen for den gamla smabarnsskolan 
avensom ett antal av de damer, vilka tillhorde den s. k. Frun-
timmersforeningen och Maga sig den dagliga tilisynen Over 
skolan, namligen landshovdingskan grevinnan Sophie von 
Troil, fruarna Matilda Flensburg, Einelie Biorkman, Ulla 
Dieden samt — som det da annu oftast hette — mamsellerne 
Caroline Bager, Agneta Beiler, Augusta Ruhe och Octavie 
Quensel. 

Med foljande ars ingang boriade tistra Smabarnsskolan sin 
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verksamhet. Styrelsens forsta protokoll ar fran den 16 januari 
1872. Darvid faststalldes stadgar for skolan. Skolans andamal 
var detsamma som for den gamla smabarnsskolan. Liksom i 
denna aysags att har mottaga barn fran tre till sex :ars alder. 
I nodfall kunde aven yngre barn tagas om hand. Typisk for 
tiden var bestammelsen, att utonaaktenskapliga barn i allman-
het ej finge intagas, "savida ej modrarna adagalagga en stra-
van att fora ett ordentligt och arbetsamt levnadssatt". Den 
uppfostran, som gays, skulle vara "kristlig". Det ideala pro-
grammet for skolans hela verksamhet koncentrerades i .fol-
jande karakteristiska ordalag: "Barnens saval kroppsliga som 
sjalsliga halsa bor paaktas, deras sinnelag och begreppsliv 
utvecklas alit efter olika anlag, samt med synnerlig omsorg i 
barnens hjartan inplantas goda bojelser, sa att redan tidigt i 
barnens sinnen nedlagges en grodd, som gor, att de under kom-
mande levnadsar ma kunna med Guds hjalp och goda manni-
skors bistand forkovra sig till rattsinniga, plikttrogna och 
dugliga manniskor". 

Vid sidan av styrelsen eller direktionen fanns en damkom-
mitte av tolv medlemmar, vilka valvilligt atagit sig att bitrada 
med den narmare tillsynen vid skolan. Ordforanden i denna 
kommitte, den s. k. direktrisen, hade att tillse, att skolans 
forestandarinna och andra vid skolan anstallda behorigen 
fullgjorde sina aligganden. Darjamte skulle hon ordna sa, att 
skolan minst tva ganger varje vecka besoktes av nagon av 
kommittens ledamoter, de s. k. tillsyningsfruarna, vilka dar-
vid horde underratta sig om skolans skick samt huruvida bar-
nen befunne sig val och finge den uppfostran och omvardnad. 
som med skolan asyftades. 

Den forsta uppsattningen av tillsyningskommitteen utgjor-
des av foliande tolv darner: fruarna Hilda Quensel, Aquilina 
Cronquist, Wilhelmina Gustafsson och Emma Hedman, fri-
herrinnan Sophie Sparre, majorskan Christina von Platen och 
rektorskan Anna Wahlin samt mamsellerne Caroline Hal-
ling, Sophie Hermansson, Maria Kockum, Emma Moller och 
Josephine Stahle. Hedersledamoter voro landshovdingskan 
grevinnan Sophie von Troil och borgmastarinnan Louise 
Malmborg. 
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Hilda Quensel. Foto C. V. Roikjer. 

Den 24 januari 1872 kl. 12 midd. borjade skolan sin verk-
sainhet och lions sedan oppen varje sockendag kl. 7 f. m.-
5 e. m. ph vintern och kl. 6 f. m.-7.30 e. m. ph sommaren, med 
undantag for lordagar, da man stangde kl. 3 e. m. resp. kl. 
5 e. m. Dock skulle skolan halm helt stangd under fyra vec-
kor kring julen och under tva veckor vid midsommar. 

tistra Smhbarnsskolans aldsta protokollsbok, vilken som 
namnt inleddes den 16 januari 1872, dr forsedd med foljande 
ph forsattsbladet nedskrivna motto — Mt citat frhn den be-
romde schweiziske pedagogen Heinrich Pestalozzi: "Strava att 
overflytta den husliga uppfostran, hemmets uppfostran ph 
den offentliga; boningsrummets valsignelser ph skolrummet." 
Detta har varit den ledstjarna, efter vilken skolan fullgjort 
sin gaming i omkring nittio hr. 

Den 28 mars 1872 faststalldes foljande matordning vid sko-
lan: mandagar och onsdagar kokt dricka med sirap, tisdagar 
mjolkvalling eller vattengrot, torsdagar och fredagar togs mat 
fran arbetsinrattningen, och ph lordagarna bestods ingen mat. 

Den 23 april 1873 beslots att anmoda handlanden David 
Frick eller, om han yore hindrad Maga sig det, konsuln Johan 
Dieden aft vara ledamot av direktionen efter pastor Lofvall, 
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som flyttat fran staden. Tydligen ha !Ada de anmodade av-
boit, ty fran 1 iuli 1873 finner man som ny ledamot och sekre-
terare vice haradshovding A. Regnell, som avgick den 27 ianu-
ari 1879 och efterfolides av distriktslakaren d:r C. Brandberg 
till den 18 februari 1882, handlanden A. F. Horstedt till den 
20 mai 1889 och vice haradshovdingen E. Ringius till den 
5 oktober 1907. Redan den 19 december 1878 lamnade d:r 
Ernst Salomon, da han utnamnts till overlakare vid Lunds 
hospital, ifran sig ordforandeklubban till handlanden Rudolf 
Aberg. Sedan denne redan den 24 april 1884 gait ur tiden, 
blev bokhandlaren J. G. Hedberg ordforande till den 5 oktober 
1907. Handlanden And. Svensson kvarstod som kassaforval-
tare till den 10 mai 1883, da han efterfolides av handlanden 
Gust. M. Pettersson till den 16 mai 1890, handlanden Harald 
Bager till den 24 mai 1894 och konsuln Peter Flensburg till 
den 5 oktober 1907. 

Sam synes skedde en fullstandig omdaning av styrelsen sist-
namnda ar, ty da nyvaldes pastorn, senare prosten Albert 
Lysander till ordforande, ingenioren N. Gust Aberg, lansbok-
hallaren Herman Laurell till sekreterare och fru Aquilina 
Cronquist till kassaforvaltare. Sedan fru Cronquist pa som-
maren 1913 avlidit, atog sig hennes make, handlanden Georg 
Cronquist, att t. v. skiita skolans affarer; pa varen 1914 ville 
han ei langre fortsatta darmed och ersattes med fri:iken Molly 
Quensel, som kvarstod i tva ar. Ingen av dessa hada tillhOrde 
dock styrelsen. Den 9 mai 1916 invaldes i denna kaptenen 
J. Quensel, som darvid blev kassaforvaltare. Vid firsskiftet 
1924-25 avgick hela den 1907 utsedda styrelsen, varvid fru 
Selma Hiorth, som invalts den 13 oktober 1913, blev ordfo-
rande, kaptenen J. Quensel vice ordforande, sekreterare och 
kassaforvaltare samt ovriga ledamoter fru Gertrud Andersson, 
froken Anna Eurenius och byggmastaren Ernst Hakansson. 

Med ingangen av 1920-talet, (la det gatt ett halvt sekel sedan 
skolans lokaler uppfordes och inreddes, boriade protokollen 
allt oftare ge uttryck at styrelsens bekymmer for reparationer 
och ombyggnader o. d. Onskvardheten eller, an oftare, nod-
vandigheten av att det eller det giordes understroks kraftigt, 
men samtidigt maste man i allmanhet resignera infor kost- 
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naderna: skolan hade icke rhd aft satta i gang med 'Agra mera 
kostsamma foretag. Till sist beslot man sig dock — det var den 
2 iuni 1927 — for ett ganska omfattande ombyggnadsprogram 

det aysag emellertid endast "oundgangligen nodvandiga 
tillbyggnader och omandringar av fastigheten". Men man 
hade icke hunnit satta i gang harmed, forran det ingick med-
delande frhn dratselkammaren, att man dar beslutat erbjuda 
styrelsen att a tomt, som kunde av styrelsen godkannas, upp-
fora en ny byggnad for skolan, mot det aft staden aterfinge 
den av skolan dittills disponerade tomten. Pa sammantrade 
den 2 mai 1928 beslot styrelsen emellertid att vidhhlla sitt Aret 
forut fattade beslut och senast den 1 lull 1928 phboria de be-
slutade om- och tillbyggnadsarbetena, "enar annu icke nagot 
forslag fran dratselkammaren kommit styrelsen till handa och 
andringen av skolans fastighet icke langre kunde uppskjutas". 
Trots detta bestamda beslut bleu ingenting htgiort, och i pro-
tokollet den 20 september 1928 skyllde man ph att "frAn drat-
selkammaren annu icke kommit nagot forslag anghende fore-
slaget tomtutbyte". Man lagge marke till att samma motive-
ring med ett halvt Ars mellanrum fick tiana som grund for 
rakt motsatta beslut! Vid nasta styrelsesammantrade den 16 
november 1928 hade man antligen fhtt en of ficiell forfrhgan 
frAn dratselkammaren, hur man skulle stalla sig till ett for-
slag aft fa den tomt vid Zenithsgatan, dar numera Ostra Sin& 
barnsskolans lokaler aro forlagda. Styrelsen beslot, efter att 
ha hort damkommitteen, som iillstyrkt forslaget, att "i prin-
cip" godtaga detsamma. Innan det definitiva beslutet fatta-
des, ville man dock ha uppgift om de narmare villkoren for 
tomtbytet. Och sa aterfoll man ph nodlaget med ayseende pa 
de hittillsvarande lokalerna och begarde darfor besked fran 
dratselkammaren fore arets utghng. Den 4 januari 1929 var 
det hela antligen praktiskt taget klart. Som villkor fran sko-
lans sida stalldes, aft staden skulle bestrida alla utgifter for 
nybyggnaden med inredning samt tomtens planering och in-
hagnande m. m. Skolan skulle harfor, icke vidkannas andra 
ekonomiska uppoffringar an ett kontant engangsbidrag ph 
10.000 kr. For att narmare underhandla med dratselkammaren 
och granska arbetsbeskrivningar m. m. tillsattes en kommitte 
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pa tre personer, kaptenen J. Quensel, fru Stina von Platen och 
froken Hilda Herslow. At denna kommitte uppdrogs ocksit att 
Ora ekonomiska berakningar anghende skolans formaga att 
bestrida de i:ikade utgifter, som kunde bli en foljd av nybygg-
naden och de darmed foljande forandringarna i skolans verk-
samhet. Den 16 april 1929 godkandes enhalligt det forslag till 
ritningar och arbetsbeskrivningar o. d., varom dratselkamma-
ren och de namnda kommitterade enats. 

Den 2 maj 1928 beslot styrelsen, att reglementet for skolan, 
som varit oforandrat alltsedan skolans start 1872, skulle over-
ses och moderniseras. En kommitte bestaende av froken 
Hilda Herslow, fru Sigrid Cronquist och fru Hildur Frick fick 
i uppdrag att lagga ham forslag hartill. Efter att ha diskute-
rats vid styrelsesammantradet den 20 september 1928 samt med 
ledning darav omarbetats blev det nya reglementet antaget 
den 4 januari 1929, varvid det beskits, att det omedelbart 
skulle borja tillampas. Programmet for skolans verksamhet 
forbkv oforandrat. Kristlig uppfostran stud alltjamt som led-
stjarna, och man hiill fast vid den malsattningen i samma orda-
lag, som praglats i 1872 ars reglemente; de flyttades nu orda-
grant Over i det nya reglementet. Den stora forandringen 
skedde i och genom den genomgripande omorganisationen av 
skolans styrelse. Den tidigare damkommitteen upphorde. I 
stallet utvidgades styrelsen till att omfatta minst fjorton per-
soner, darav tolv darner. Dessa senare skulle — forutom att 
vara styrelseledamoter ,— ha i ailt vasentligt motsvarande 
funktioner som forut damkommitteens ledamoter, d. v. s. ut-
ova den narmare tillsynen over skolverksamheten for en m4.-
nad i sander enligt en plan, som gores upp vid forsta styrelse-
sammantradet varje ar. 

Den forsta styrelsen enligt denna nya ordning valdes vid 
styrelsesammantradet den 16 april 1929, varvid foljande per-
soner utsagos: ordforande kaptenen J. Quensel, vice ordfo-
rande froken Hilda Herslow, sekreterare friherrinnan Stina 
von Platen samt borgmastarinnan Betty Linder, majorskan 
Elsa Sjogreen, fruarna Elisabeth Molin, Margit Ekman och 
Elsie Cavalli. 

Den 8 september 1930 stod den nya skolbyggnaden vid 
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Zenithsgatan fardig och invigdes hogtidligt for sitt andamal 
i narvaro av — forutom styrelsens ledamoter — ett antal re-
presentanter for Malmo stad och olika kommunala myndig-
heter avensom dem, som haft att dra det tyngsta lasset vid 
byggnadens tilikomst, forna styrelsemedlemmar och andra, 
som framlat och intresserat sig for skolans verksamhet. 

Under det tredjedels sekel, som sedan dess forflutit, har ar-
betet vid skolan lugnt och sakert fullgjorts i enlighet med de 
grundsatser, som tidigare varit vagledande — till gladje och 
gagn for barnen, for deras narmaste och for samhallet. Halsan 
tiger ju still, och protokollen ha heller ingenting annat sarskilt 
anmarkningsvart att namna an om den tid efter annan med 
nodvandighet fortgaende generationsvaxlingen inom styrelsen, 
varom narmare besked lamnas i sarskild bilaga. I tvenne andra 
bilagor lamnas en forteckning Over damkommitteens medlem-
mar alltifran skolans startande 1872 till kommitteens uppho-
rande 1929 avensom en lista over av skolan under area mot-
tagna donationer. 

Direktionen, senare Styrelsen. 

1872 16/1 
overliikaren vid Malmo hospital d:r Ernst Salomon, ordforande, avgick 

1878 19/12 
fru Hilda Quensel, fiidd Gronvall, avgick 1907 5/10 
handlanden And. Svensson, kassaforvaltare, avgick 1883 10/5 
vice pastorn i Caroli forsamling A. A. Lofvall, sekreterare, avgick 1873 9/4 

1873 1/7 
vice haradshovdingen A. Regnell, sekreterare, avgick 1879 27/1 

1878 19/12 
handlanden Rudolf Aberg, ordforande, dod 1884 24/4 

1879 27/1 
distriktslakaren d:r C. Brandberg, sekreterare, avgick 1882 18/2 

1882 18/2 
handlanden A. F. Horstedt, sekreterare, avgick 1889 20/5 

1883 10/5 
handlanden Gust. M. Pettersson, kassaforvaltare, avgick 1890 16/5 

1884 5/5 
bokhandlaren J. G. Hedberg, ordforande, avgick 1907 5/10 
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1889 20/5 

vice haradshovdingen E. Ringius, sekreterare, avgick 1907 5/10 

1890 16/5 

handlanden Harald Bager, kassaforvaltare, avgick 1894 24/5 

1894 24/5 

konsuln Peter Flensburg, kassaforvaltare, avgick 1907 5/10 

1907 5/10 

pastorn, senare prosten Alb. Lysander, ordforande, avgick 1924 15/12 
ingenioren N. Gust. ,berg, avgick 1924 15/12 
liinsbokhallaren Herman Laurell, sekreterare, avgick 1924 15/12 
fru Aquilina Cronquist, kassaforvaltare, dod 1913 

1913 13/10 

fru Selma Hjorth, ordforande 1925 25/11, avgick 1929 4/1, hedersledamot 

1929 16/4, clod 1945 
1916 9/5 

kaptenen J. Quensel, vice ordforande, kassaforvaltare och sekreterare 
1925 /4, ordforande och kassaforvaltare 1929 16/4, dod 1942 5/1 

1924 15/12 

fru Gertrud Andersson, avgick 1929 4/1 
froken Anna Eurenius, dod 1928 
byggmastaren Ernst Halcansson, vice ordforande och kassaforvaltare 1942 

10/11, avgick 1950 27/2 
1929 4/1 

froken Molly Quensel, clod 1939 
froken Martha Kramer, clod 1931 
fru Paula Callmer, dod 1939 
friherrinnan Stina von Platen, sekreterare 1929 16/4-1936 26/5, avgick 

1939 23/5, hedersledamot 1948 20/1 
fru Sigrid Cronquist, dod 1949 
fru Hildur Frick, avgick 1950 19/5 
froken Hilda Herslow, vice ordforande 1929 16/4, ordforande 1942 10/1, 

avgick 1947 17/11, hedersledamot 1948 20/1, dod 1949 

1929 16/4 

borgmiistarinnan Betty Linder, avgick 1951 28/11 
majorskan Elsa Sjogreen, avgick 1939 23/5 
fru Elisabeth Molin, clod 1943 
fru Margit Ekman, avgick 1933 4/2 
fru Elsie Cavalli, sekreterare 1948 20/1 

1932 23/1 

fru Olga Kramer, avgick 1939 23/5 
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1933 4/2 
fru Lida Evers, sekreterare 1937 25/1, dod 1940 

1939 18/9 
froken Werna Callmer, avgick 1957 29/11 
fru Martha Lindehif, sekreterare 1941 28/1, ordforande 1948 20/1 

1939 16/11 
fru Elsa Lundequist, avgick 1952 27/2 
fru Sigrid Schmitz, bitr. kassaforvaltare 1942 10/1 

1941 28/1 
fru Elsa Thestrup 
fru Marianne Bager 

1943 24/3 
rtidmannen Olof Wickman 

1948 20/1 
fru Stina Thomee 

1950 27/2 
bankdirektoren Wilhelm Hederstrom, vice ordforande och kassaforvaltare 
fru Eva Thulin, avgick 1951 28/11 

1950 19/5 
fru Ingrid Balk-Moller 
fru Elisabeth Eketorp 

1951 28/11 
fru Astrid Blinnelyche, bitr. kassaforvaltare 1953 27/2 

1952 27/2 
fru Kaja Luning 

fru Brita Thestrup 

fru Ingegerd Wanden 

1953 27/2 

1957 24/5 

Damkomrnitteen 

1872 16/1 
HedersledamOter: landshovdingskan Sophie von Troil 

borgmastarinnan Louise Malmborg 

1879 27/1 
landshovdingskan Hedvig Adlercreutz 

1894 24/5 
landshovdingskan Sigrid Dickson 

1907 17/10 
fru Hilda Quensel, diid 1914 
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Ledamoter: 

1926 26/10 
fru Maria Visell 

1872 16/1 
fru Hilda Quensel, ordforande, avgick 1907 20/9 
fru Aquilina Cronquist, vice ordforande 1907 20/9, ord- 
forande 1907 10/10, clod 1913 
fru Wilhelmina Gustafsson, clod 1913 
fru Emma Hedman, dod 1906 
friherrinnan Sophie Sparre, avgick fiire 1879 
majorskan Christine von Platen, avgick fore 1879 
rektorskan Anna WAhlin, avgick 1879 27/1 
mamsell Caroline Halling, dod 1907 

Sophie Herinansson, avgick fore 1883 
Maria Kockum, dod 1913 
Emma Moller, avgick fore 1879 
Josephine Stale, sedan fru Montell, avgick 
fiire 1883 

1879 27/1 
fru Benedikta Nordstrom, clod 1899 
fru Maria of Malmborg, avgick 1907 20/9 
fru Amelie Nathorst, dod 1902 
fru Emma Eurenius, dod 1904 

1883 15/2 
fru Hilda Boman, avgick 1886 8/5 
fru Anna Kramer, avgick 1918 

1886 8/5 
friherrinnan Anna Ramel-BrAkenhielm, avgick 1900 9/6 

1900 9/6 
fru Selma Hjorth, vice ordforande 1907 10/10, ordfo-
rande 1913 20/10, avgick 1929 4/1 
fru Gertrud Andersson, vice ordforande 1922 1/11, av-
gick 1929 4/1 

1906 1/10 
fru Maria Vise11, avgick 1926 20/10 
froken Henrika Flensburg, avgick 1929 4/1 

1907 11/3 
fri:iken Anna Eurenius, dod 1928 
fru Titti Aberg, avgick 1929 4/1 

1907 10/10 
Milieu Molly Quensel, avgick 1929 4/1 
fru Anna Lindqvist-Ancker, avgick 1914 20/10 
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1913 18/10 
fru Paula Callmer, avgick 1929 4/1 

1913 5/11 
fru Sigrid Cronquist, avgick 1929 4/1 
froken Hilda Herslow, avgick 1929 4/1 

1914 20/10 
froken Thyra Kockum, avgick 1923 19/10 

1918 22/10 
friiken Martha Kramer, avgick 1929 4/1 

1925 14/10 
fru Hildur Frick, avgick 1929 4/1 

1928 7/11 
fru Stina von Platen, avgick 1929 4/1 

Ar 1913 den 13 oktober beslots, att styrelsen och damkommitten t. v. 
skulle ha minst ett gemensamt sammantrade om aret. 

Genom den omorganisation, som tradde i kraft med ingangen av januari 
1929, upphorde damkommitten %Isom en siirskild enhet, och dess funktio-
ner overflyttades pa den forstarkta styrelsen. 

kr. 

1876 29/9: froken Lovisa Ulrika Thomson 	 4.000: — 

1881 7/6: kapten och fru C. E. Boman, silverbrollopsgava 	250: — 

1882 18/2: fru Benedikta Nordstrom 	 1.000: — 

hr Julius Heiliger 	 100: — 

1883 15/2: handlanden Nils Abergs sterbhus 	 1.000: — 

1885 2/6: fru Mimmi Aberg, f. Berling 
konsul och fru G. A. Hedman, silverbrollopsgava 	

550000:: 

1899 12/6: ontimnd i anledning av fodelsedag 	 1.000: — 

1913 10/12: froken Maria Kockums sterbhus 	 2.000: — 

1914 15/10: fru Hilda Quensels sterbhus 	 300: — 

1916 21/5: fru Anna Kramer 	 5.000: — 

1920 23/6: okiind givare 	 1.000: — 

1925 25/11: froken Charlotte Thomsons donationer Pirate 
rants 	 3.704: 96 

skeppsredare Rudolf W. Palms sterbhus 	10.000: — 

Donationer 

(Datum anger det styrelsesammantrade, (IA donationen anmaldes och 
protokollfordes.) 
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1928 2/5: 

1928 21/12: 

1929 16/9: 

1930 18/9: 

1934 27/1: 

1935 7/2: 

1937 20/5: 

1940 22/2: 

1940 7/9: 

1946 10/7: 

froken Anna Eurenius' sterbhus 	 10.000: — 

direktoren Ernst Kramers sterbhus 	 10.000: — 

froken Henrika Flensburgs sterbhus 	 2.000: — 

fru Hilda Quensels minnesfond, gava av kaptenen 
J. Quensel 	 5.000: — 

f. jarnvagsarbetaren Christian Nilsson Grabergs 
sterbhus 	 3.000: — 

Foreningen Barnens dag i Malmo 	 2.300: — 

f f 	 9, 	 f t 9 1 	f t 	 3.000: — 

froken Molly Quensels sterbhus 	 1.000: — 

fru Ida och direktor Hans Jessens donationsfond 8.455: 93 

Foreningen Barnens dag i Malmo 	 5.000: — 
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SKOLUNDERVISNINGEN I HUSIE 

UNDER 200 AR 

Ao Helge Andersson. 

I denna centraliseringens tid bli de gamla byskolorna alit 
sallsyntare. Detta gaiter inte minst de lantsocknar, som i 

senare hr uppslukats av de vaxande storstaderna. I de med 
Malmo stad inkorporerade lantsocknarna ha salunda bysko-
lorna i V. Skravlinge, Bulltofta, Kvarnby, Tullstorp och Fara-
back nedlagts och undervisningen. Overflyttats till nagon cen-
tralskola i den nya stadsbebyggelse, som vuxit upp i de gamla 
lantsocknarna. Skoihistorien i de olika lantsockarna runt 
Malmo stracker sig ungefar tvhhundra hr tillbaka i tiden, och 
utvecklingen av undervisningsvasendet har har i stort sett 

samma banor. Den sammanfattande oversikt av skolun-
dervisningen i den med Malmo stad 1935 inkorporerade lant-
socknen Husie, viiken har framlagges, ger darfor ocksh huvud-
dragen av skolhistorien i grannsocknarna V. Skriivlinge, Fosie 
och S. Sallerup, dar utvecklingen varit likartad. 

En ordnad skolundervisning i Husie kan foljas tillbaka till 
1760-talet. I ett yttrande till Lunds domkapitel anghende folk-
undervisningen ph landsbygdeni) skriver prebendekomminis-
ter Knut Johan Billberg2) 1768 om forhfillandena i Husie 
bl. a. "En tammel. skickelig Scholae Mastare har har i flera 
hhr jamte klockaren giort tienst wid barna underwisningen." 
Undervisningen var ambulatorisk, och skolmastaren besokte 
efter utstakad tur de tre byarna Husie, Kvarnby och t. Skrav-
linge, dar han hade fri kost iamte husrum i ghrdarna, dar bar-
nen undervisades. Skolmastaren hade enligt prebendekommi-
nisterns berattelse ingen standig och arlig Ion "utan hafwa 
Foraldrarna betalt for de barnen, som niutet Schole Mastarens 
undervisning". Prebendekomministern framhaller for dom-
kapitlet, "att nagon ahrlig afgift ph Matlaget torde blifwa til-
rackelig til Scholae Mastarens afloning". Denna skolundervis-
ning hade naturligtvis sins brister. Prebendekomministern 
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Christian Withlin. Malning av P. 
Krafft d. y. 1815. Copyright: Sv. 
Portriittarkivet. 

framhaller, att den stiirsta svarighelen dr, "at barnen ph kort 
tid om aret niuta underwisning. I Husie sockn aro 3 ne byar, 
nog aflagsne. Och allenast imellan Marten och Whhr Frue, 
dagen Mlles scholaeghng. Ph denna tid .emottager hwarje hbo 
Scholae Mdstaren med barnen 3 ne ganger, och intet mer, 
hwarefter Scholaegangen uphohr, dh nu scholan flyttas imel-
lan byarne dr skada, at intet barnen flytta med". Varfe bys 
barn undervisades saledes for sig. 

Undervisningen var annu under 1800-talets forsta decennium 
ambulatorisk och forlagd till vintertiden. Skolmastaren var 
tillerkdnd "fria husrum och kost hos de &boar, i hvilkas hus 
han kommer efter utstakad tour".3) Ndr domprosten Christian 
Wa.hlin4) 1808 tilltradde prebendepastoratet Husie och V. 
Skravlinge, var det klent bestallt med undervisningen. Med 
vanlighet och valtalighet lyckades han dock snart forma sina 
sockenbor att besluta om uppfOrande av fasta skolhus. Soc-
kenstamman i Husie beslot i oktober 1808 under ordforande-
skap av domprosten Christian Wahlin, som framholl vikten 
av undervisning i kristendomskunskap "att ndstkommande 
sommar, vill Gud, antingen kopa eller uppbygga ett hus, som 
skulle inredas till Schola och rum for Scholmdstare".5) 
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Det gick emellertid sakta att sprida bildningens lius i bor-
ian av 1800-talet. Alit nytt sags med misstanksamhet av all-
mogen. Husie sockenman tredskades med sin kyrkoherde om 
det forsta skolhuset. Bygget forhalades ar efter ar. Men Chris-
tian Wahlin var en resolut prastman, och da sockenstammo-
beslutet annu pa tredje aret icke gatt i verkstallighet, anmalde 
han i mai 1811 de motspanstiga sockenborna hos Kongl. 
Landshadinge- och Hogwordiga Biskops Embetena.6) I sin 
skrivelse till landshovdingen och biskopen framhaller dom-
prosten Wahlin, att pluraliteten av sockenborna visserligen 
inser nyttan och nodvandigheten av ett skolhus, men att det i 
en stor folkmangd alltid finnas nagra, som soka motarbeta 
och forhindra nyttiga foretag, dels genom onodig tidsutdrakt, 
och deals genom uppdiktade fiirevandningar, och domprosten 
anhaller, att landshovdingen och biskopen matte utsatta ett 
verkande vite for den, som genom fortfarande motstravighet 
soker forhindra verkstallandet av sockenstammans bes'lut att 
uppfora ett skolhus i Husie. 

Landshovdingen och biskopen overlamnade arendet till kro-
nolansmannen, som avkravde Husie sockenman en forklaring, 
dar det hette: "Ofordroiligen blifwer Scholaehuset upsatt och 
inredt i Husie, hwartill wi redan gadt i befattning med inkop 
of hwad dartill erfordras". 

Detta visade sig emellertid vara endast tomma ord. Forst 
sedan Landshovdingeambetet i augusti 1811 utsatt ett vite av 
6 Riksdaler och 32 Skillingar Banco for den, som genom mot-
stravighet sate forhala verkstallandet av sockenstammobeslu-
tet, blev det fart i skolbygget. I september 1811 kunde krono-
lansmannen meddela, att skolhuset i Husie var uppfort. 
Skolhuset i Husie by lag intill kyrkan och var enligt husfor-
horslangden 1815 uppfort "Pa Kyrkans Grund". 

De forsta skolmastarna i Husie voro examinerade av kyrko-
herden och antagna "blott pa ett ar, efter hvars slut de ayske-
das eller bibehalles eftersom de uppfylla sine skyldigheter".7) 
I "Scholahuset" i Husie bodde enligt husforhorslangden 1815 
"Skolmastaren och Murgesallen Bengt Nelander." Det var i 
skolans barndom vanligt, att lararen vid sidan om undervis-
ningen hade ett praktiskt yrke. Skolmastaren i Husie avlo- 
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Jons Peter Cronhamn. Teckning av 
Maria Rohl. 

nades med sex tunnor spannmal ur kyrkans tionde. Genom 
sockenstammobeslut 1819 tillerkandes skolmastaren tillokning 
pa lOnen med "1 Skeppa Sad af hvarle hell Hemman, Rag och 
Korn, halften av hvardera, emot den forbindelse a Scholmas-
tarens fidae, aft han arligen skulle rasa for Barnen sex veckor 
om Sommaren ifran den 1 ste Junii till halfva Julii manad".9) 
En ambetsberattelse fran 1822 omtalar, aft undervisningen 
omfattade "inhamtande af de foreskrifne Larobockers utan-
lasning samt skrifning och rakning af quattor species". Skol-
mastaren hade fait instruktion om undervisningssattet av 
kyrkoherden, som besokte skolan minst en gang i manaden. 

Till skolmastare i Husie valdes 1823 Jons Peter Cronhamn, 
som slutade sina dagar som professor vid Musikaliska Akade-
mien och riddare av Vasorden.9) I denna upphoida stallning 
glomde han dock inte sin gamla skola och donerade 1874 till 
Husie skolor 11 exemplar av sin fran trycket utgivna "Sang-
lara for skolan" till minne av sin verksamhet som skolmastare 
i Husie 1823-25. En slating till honom, Anders Fredrik 
Cronhamn, var 1872-80 prebendekomminister i Husie.") 
Jons Peter Cronhamn var konfirmerad av komminister Hen-
ric Schartau och fick mycken Nap av honom. Schartau ut- 
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verkade, att Cronhamn fick lara spela orgel och rekommen-
derade honom till flera befattningar som skolmastare i olika 
byskolor. Vid Schartaus dod 1825 gick Cronhamn till fots anda 
till Stockholm, dar han studerade musik. Ph en sockenstamma 
1823 anshgs den spanninfil, som utgick till underhall av skol-
mastare Cronhamn, otillracklig, och sockenstamman beslot, 
"aft Trenne Tunnor Rhg skulle arligen at honom shsom till-
okning ph hans lon, af Forsamlingens Hemmans Aboer aflem-
nas, och att denna spannemals utgift kommer att fordelas ph 
alla Hemmans Aboarne innom Socknen, antingen de hafva 
barn, som htnjuta undervisning af Skolmastaren eller icke, 
och det efter hvarje Hemmans storlek".") Vidare beslot soc-
kenstiimman, "att En Riksdaler Banco skulle af hvarje helt 
Hemman. i Socknen erlaggas i stallet for Torf till Scholan, och 
att Aldermannen i hvarje Byelag skall vara pligtig att Besse 
penningar arligen vid Midsommartiden uppbara samt for dem 
inkopa sa mycken god och val bergad torf, som for dem 
kan erhallas och draga forsorg, att den till Skolhuset blifver 
transporterad". Sockenstamman beslot ytterligare, "att de 
Husman och Inhyses folk, som vilja hafva sine barn i Scholan 
undervisade, skola arligen for hvarje barn till Skolmastaren 
erlagga vid Michaelistiden Tjugofyra skillingar Banko". 

Sedan skolmastare Cronhamn 1825 avflyttat, sammantradde 
sockenstamman for att besluta, huruvida de tre tunnor rag, 
som utbetalats som lonetillagg at Cronhamn, ocksh skulle ut-
betalas till hans eftertraclare, skolmastaren Petter Ekelund. 
Sockenstamman andrade lonetillagget och beslot nu, att "for 
hvarje Abos barn, som begagnar undervisningen i Forsam-
lingens Skolhus skall arligen erlaggas sex kappor Rhg och for 
hvarje Husmans barn, som njuter samma undervisning Tjugo-
fyra Skillingar Banco afvenledes arligen, dock sh, att om en 
Husman ager 3 ne barn, som ph en och samma tid af Skolmas-
taren hinjuta undervisning, skall betalning erlaggas endast for 
2 ne barn, sh att del 3 dje Barnet njuter fri undervisning".12) 

Shval spannmal som penningar skulle ovillkorligen erlaggas till 
skolmastaren vid pasktiden. 

Tvh hr senare anforde hemmanshboarna i Husie missnoje 
Over 1825 ars sockenstammobeslut i lonefrhgan, och de ansago 
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det vara "olampligt att for hvarje Abos barn, som atnjuter 
undervisning i forsamlingens skolhus, skall erlaggas sex kap-
por Rag, da det stundom intraf far, att en Abo, som ar dgare 
av endast en ganska liten Hemmansdel, har 3 ne eller fyra 
barn, som behava undervisas".") Sockenstdmman beslot 1827, 
att "af hvarje inom Socknen varande helt Hemman, skall ar-
ligen till Sockneskolemdstaren erlaggas sex kappor Rag och 
proportionaliter af de mindre inom Socknen varande Hem-
mansdelarna". For husmannens barn faststalldes anyo en av-
gift ph. 24 skillingar banko. 

Bland hemmansaboarna i Husie radde emellertid alltfort 
missnole Over skolmastarens lonetillagg, som ansags onodigt, 
och det skulle inte droja lange, forran det kom till iippen strid. 
Pa en sockenstamma 1831 avgavo .alla aboar utom en det ytt-
randet, "att de hadanefter icke at Ekelund villa lemna ifraga-
varande Lone-Bidrag".") Ingen hade dock nagon anmarkning 
att anfora mot Ekelund. Vid sockenstamman, dar Ekelund var 
narvarande, svarade Ekelund med att forklara sig "icke 
langre kunna ga i befattning med barnaundervisningen". 
Husie var alltsa utan skohndstare. 

Follande ar togs lonefragan upp igen, och sockenstamman 
beslot nu, att "for hvarje Abo barn, som njuter undervisning 
i Forsamlingens gemensamma skolhus skall till Skolmdstaren 
arligen erldggas Tretio Tv& Schillingar Banco och for hvarje 
Husmans barn, som njuter enahanda undervisning Tjugo Fyra 
Schillingar samma mynt".") Del var forr svart att skaffa 
skolmdstare. Ofta blev del en ayskedad soldat, som fick hand 
om undervisningen. Ibland blev det en las- och skrivkunnig 
bonddrang. Till skolmdstare i Husie antog sockenstamman 
1833 "drangen Nils Hansson i Qvarnby, hvilken saledes i man 
af duglighet och forhallande vid derma befattning framdeles 
kommer att bibehallas eller derifran afskedas".16) 

I slutet av 1830-talet uppstod en ny skolstrid i Husie. Denna 
gang gallde det det gamla skolhuset i Husie by, vilket hade 
blivit for litet, da antalet barn i socknen vaxt med den okade 
folkmangden. Skolhuset ansags ocksa osunt for barnen, och 
en sockenstamma tog 1839 upp frhgan om uppforande av ett 
nytt skolhus i Husie by. Sockenstamman beslot att uppfora 
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ett nytt skolhus i Husie by och Ora upp kostnadsforslag. Mot 
detta beslut anfordes besviir av tvenne hemmansagare i 

Skravlinge, vilka ansago, "att ett Skolhus for Socknens alla 
barn yore otillrhckligt i anseende till afstandet fran en del 
Order och hus".17) Hemmansagarna i ti. Skravlinge trodde 
inte heller, att en larare skulle kunna undervisa den mangd 
barn, som fanns i socknen. De foreslogo i stallet, att ett ge-
mensamt skolhus for Kvarnby och Husie byar horde uppforas 
i Husie by, och att ett sarskilt skolhus horde uppforas i 
Skravlinge for denna bys barn. En ny sockenstamma utlystes, 
varvid prebendekomminister Carl Carlsson18) inledningsvis 
upplyste, "att Mom Husie Bys omrade finnas for narvarande, 
enligt Forhors — Langden, 79 personer, Mom Qvarnby 242 
och Mom Skreflinge 464, och ansag han saledes, att det yore 
nyttigt, att e t t Skolhus uppbyggdes i Husie och e t t sadant 
i ti. Skreflinge, halst som de Mom socknen varande barn, som 
tarfva undervisning, uppgh till ett antal af omkring ett hund-
rade, men yttrade tillika, att om 2 ne Skol — Larare Mom 
Socknen skulle antagas, lonen till hvarje af dem blefve sh 
ringa, att ingen i barnaundervisningen kunnig person ville 
emottaga en slik befattning Mom denna Socken".") Hemmans-
aboarna i Kvarnby havdade, att ett for hela socknen gemen-
samt skolhus horde byggas i Husie by och uttalade enhalligt, 
att om deras forslag icke vann laga kraft, utan i stallet den till 
skolmiistaren i Husie by anslagna lonen, 3 tunnor rag och 3 
tunnor korn ur kyrkans tionde, skulle fordelas emellan en 
skolmastare for Husie och Kvarnby byar och en skolmastare 
for ti. Skravlinge by, och sistnamnda by skulle befrias fran 
uppbyggandet av ett for socknen gemensamt skolhus i Husie 
by, de da yrkade, att skolmastarens lon matte fordelas lika 
emellan de tre byar, som utgora Husie socken, och att de matte 
tillatas att bygga ett eget skolhus i Kvarnby by utan att vara 
pliktiga alt deltaga i uppbyggande eller underhall av skolhus 
i Husie by och ej heller lhmna bidag till lon at skolmastaren 
&dr. Hemmansaboarna i Husie by forklarade, att om lonen 
skulle fordelas ph detta satt mellan de tre byarna, och om skol-
hus komme att uppforas i Kvarnby och ti. Skravlinge byar, 
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Costra Skravlinge gamla folkskola. Foto Helge Andersson. 

de dh. icke ville bygga skolhus i Husie by, da denna by endast 
utgjordes av fyra hboar med deras huskall. 

Sedan domkapitlet tagit del av sockenstammoprotokollen 
over skolstriden i Husie, avgays ett utlhtande, vilket behand-
lades ph en ny sockenstamma i oktober 1839. Enligt domkapit-
lets utlhtande horde Husie socken indelas i tvenne skollag, ett 
omfattande Husie och Kvarnby byar och det andra Skrav-
linge by. Sockenstamman beslot nu enhalligt i enlighet med 
domkapitlets forslag. Tvenne grundmurade skolhus av brand 
tegel skulle uppforas. Det ena skulle bekostas av ti. Skrav-
linge aboar och det andra av Husie och Kvarnby hboar ge-
mensamt. Erforderliga kiirslor skulle bestridas av Mamma. 
Kostnadsforslaget for varje skolhus, som matte 21 alnar i langd 
och 12 alnar i bredd, slutade ph 676 Riksdaler och 40 skillingar 
banko. For att bestrida byggnadskostnaderna upptogo de hada 
skollagen ett 5 °A lhn ph 1333 Riksdaler banko ur kyrkokas-
san. Skolhuset for Husie och Kvarnby byar uppfordes i 
Kvarnby by a nr 12 och skolhuset for O. Skravlinge a 

83 



Skravlinge nr 1. Till Ion At de hada blivande skolmdstarna 
anslogos forutom varderas del av kyrkotiondet 2/3 tunnor sad, 
half ten rag och half ten korn, av varie helt hemman och av de 
mindre hemmanen en proportionerlig mangd sad. Skohndsta-
ren erholl vidare ett gott lass tory och fri bostad i skolhuset 
samt 1 Riksdaler om Aret for varje barn, som anmdldes till 
skolgAng. Det som ytterligare kunde vara erforderiigt for skol-
mastarens bargning ansag sockenstamman vara uppfyllt 
"genom Jul- och paskmat och andra frivilliga gAvor".2°) Las-
ningen i de bAda skolorna ansag sockenstamman bora fort-
satta aret runt med undantag av maj och augusti manader 
samt tiden fran 16 december till 7 januari. 

De bAda nya skolbusen i D. Skravlinge och Kvarnby togos 
i bruk i oktober 1840. Den forste iskolmdstaren i ti. Skravlinge 
skola blev Carl Anders Moller frAn Hyby, och den forste skol-
mastaren i Kvarnby skola blev Per Larsson frAn Kabbarp i 
Burlov.29 Efter tvh `dr flyttade Per Larsson tillbaka till Bur-
lOv, ddr han drew Burlovs molla.22) 1840 funnos i Husie socken 
134 barn i skolaldern fran 6 till 12 hr. I de bAda skolorna till-
rampades "vexelundervisningens method". 

Det gamla omstridda skolhuset i Husie by sAldes 1841 ph 
oppen auktion och bortfordes fran platsen av koparen.23) 

Sedan behorig syneforrattning 1842 foretagits a de hada nya 
skolhusen och ddrvid officiellt faststallts, att kostnaden for 
Kvarnby skola med inventarier uppghft till 1000 Riksdaler 
banko och for ti. Skravlinge skola till 1666 Riksdaler banko, 
anholl sockenstamman hos Kongl. Maj:t att som hialp till 
byggnadskostnaderna fa upptaga ett lan ur kyrkokassan 
1500 Riksdaler banko till lika fordelning mellan de hada skol-
lagen. Detta lAn beviliades samma Ar, varvid det tidigare lanet 
ph 1333 Riksdaler genast aterbetaldes till kyrkokassan.24) 

Det dr vart att ldgga marke till, att Husie redan bra. Ar fore 
1842 Ars folkskolestadga hade tvh fasta skolhus i .socknen. 
Lagger man ddrtill det visserligen primitiva men dock fasta 
skolhuset i Husie by, vilket fogs i bruk 1811, torde man fh 
rakna Husie socken till foregangarna Mom skolumlervisningen 
pa landsbygden. Ndr skolstyrelsen i Husie sammantradde i 
mai 1844 for att ordna skolvdsendet i socknen i iiverensstam- 
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melse med "Kongl. Maj:ts NAdiga Skolstadga af den 18 Juni 
1842" och "Kongl. Maj:ts NAdiga Skrifvelse af den 7 mars 
1844", var det mesta darf or redan verkstallt. 

Skolstyrelsen besliit 1844, att Husie socken skulle utgora ett 
skoldistrikt. Skolstyrelsen gjorde ocksh upp forslag till avlo-
ning at de hada lararna, vilket skulle understallas socken-
stamman. Forutom de 3 tunnor rag och 3 tunnor korn, vilka 
utgingo ur kyrkans tionde, skulle enligt skolstyrelsens forslag 
erlaggas 2 skappor rag och 2 skappor korn frAn varje hell 
hemman. For varje barn fran 6 till 12 AI. skulle arligen till 
skollararen betalas 32 skillingar banko antingen skolan be-
gagnades eller ej, och slutligen skulle varje mantalsskriven 
och skattebetalande person till skolan erlagga 2 skillingar 
banko Arligen. Enligt skolstadgan skulle emellertid varje exa-
minerad larare i Arlig lon. erhalla 8 tunnor spannmal och ytter-
ligare 2 tunnor for kobete, dar sadant ej fiirekom in natura 
samt i kontanter 53 Riksdaler och 16 skillingar banko. For 
skollararlonen i Husie erfordrades sAlunda 20 tunnor spann- 
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mal samt 106 Riksdaler och 32 skillingar banko. Da Husie 
sockens tillgh'ngar for skollararlonerna avraknades harifran, 
uppstod en brist pa 3 tunnor spannmal och 10 Riksdaler och 
32 skillingar banco eller i penningar 25 Riksdaler och 32 skil-
lingar banko, da spannmalen beraknades till 5 Riksdaler per 
tunna. Skolstyrelsen foreslog sockenstamman att hos Kongl. 
Maj:t i underdanighet anhalla att arligen fa erhalla dessa re-
sterande 25 Riksdaler och 32 skillingar banko av anvisade 
statsmede1.25) Sockenstamman beslot helt i enlighet med skol-
styrelsens forslag.26) 

Husie sockenstammas underdaniga anhallan beviljades av 
Kongl. Maj:t, och av statsmedel utbetalades arligen som fyll-
nad at lararlonerna i Husie 25 Riksdaler, vilka "Skolstyrel-
sens Ledamoter rattvist fordela salunda, att hvardera of La-
rarne erhaller halften med 12 Riksdaler 24 skillingar Banco".27) 
Skolstyrelsen beslot 1846, "att undervisningen i alla Pastoratets 
skolor skulle borja hvarje ar d. 15 Jan. och fortsatta till d. 31 
Juli, saint Ater begynna d. 1 September och fortfara till d. 15 
Decentber".29) 

I april 1846 meddelade Husie skolstyrelse till domkapitlet, 
att "alla Skolmastarne aro examinerade vid Skolmastare Semi-
nariet i Lund samt fullstandiga tabellkurser for vexelundervis-
ningsmethod aro anskaf fade".29) 

Pa sommaren 1847 utvidgades skolhuset i ti. Skravlinge 
genom en tillbyggnad f Or 158 Riksdaler, och foljande ar fi5r-
battrades skolhuset i Kvarnby for 195 Riksdaler 30) 

Ett skolreglemente for Husie socken faststalldes av Lunds 
domkapitel 1850 och undertecknades a domkapitlets vagnar av 
biskop Vilhelm Faxe.31) Enligt detta skolreglemente uppdela-
des lastiden pa tva terminer; forsta terminen fran 15 januari 
till 31 juli och andra terminen fran 1 september till 15 decem-
ber, vilket innebar ett konfirmerande av skolstyrelsens beslut 
fran ar 1846. Vid varje termins slut forrattades offentlig exa-
men av skolstyrelsens ordforande i narvaro av skolstyrelsens 
ledamoter. Skolaldern var fran 6 till 12 ar. Undervisningen 
pagick fran kl. 8 f. m. till kl. 6 e. m. med avbrott for middags-
rast fran kl. 12 till kl. 2 e. m. Under den mi:irka Arstiden slu-
tade skoldagen, da dagsljuset upphorde. Skoldagen inleddes 
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med morgonbon, varefter ett bibelkapitel upplastes, och en 
psalmvers sjiings. Formiddagslasningen ayslutades kl. 12 med 
upplasandet av "Bordsbonen fore maltiden" och sjungandet 
av en psalmvers. Eftermiddagslasningen inleddes kl. 2 e. m. 
med uppliisandet av "Bordsbonen efter maltiden", och skol-
clagen ayslutades om aftonen med aftonbon, ett bibelkapitel 
och en psalmvers. Lordagseftermiddagen lastes icke, och for-
middagslasningen ayslutades med upplasande av kommande 
sondags texter. Skolorna voro enligt reglementet indelade i tre 
klasser. Forsta klassen inlarde bokstiiver, stavning och rem-
lasning, dels efter larobok och dels efter tabeller. Som omvax-
ling skrevs i sandbanken. Andra klassen upplaste hemlaxor 
ur katekesen utantill och ova& innanlasning i Nya Testamen-
tet och Psalmboken. Undervisningen i tredje klassen omfattade 
katekesen, Nya Testamentet och Psalmboken samt riikning, 
geografi, svensk historia och naturkunnighet. Pa lordagen re-
peterades veckans utantilliixor. Skollararna skulle vaka Over 
ordning och ledighet saval under lastimmarna som under bar-
nens fritid, sa vitt de under denna befunno sig i narheten av 
skOlhuset. 

En andring i skolreglementet foretogs 1856, cla sockenstam-
man ph forslag av ordforanden, prebendekomminister Edvard 
Petren,32) beslot, "att den &Alga examen vid socknens Skolor 
skulle Was uti slutet av mars manad, men att lasetiden i 
ofrigt skulle forblifva densamma som hittiils".33) 

Pa forfragan av domkapitlet 1858, huruvida skolstyrelsen i 
Husie ansag det behovligt att inratta ytterligare skolor i sock-
nen, avgavo ledamoterna det enhalliga svaret, att undervis-
ningen i socknen var god och tillracklig. Av motsatt uppfatt-
ning var tyclligen pigan Kjersti Bene fran D. Skravlinge nr 13. 
Hon anholl 1860 hos skolstyrelsen att fa inratta en sma.barns-
skola i sin bostad och erinrade, att hon var valfrejclad och 
hade nagorlunda kunskaper. Skolstyrelsen aystyrkte emeller-
tid hennes ansokan.34) 

Ett visitationsprotokoll fran 1863 omtalar, "att skolorna om-
fattas av barnens foraldrar med fortroende, men klagas dyer 
foraldrarnas likgiltighet att inte inlara barnen ens de stora 
bokstafverna, a nu fasta skolor finnas".35) Till Kvarnby 
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skola horde 53 skolpliktiga barn, varav vanligen 46 barn voro 
i skolan pa en gang narvarande. 	Skravlinge skola hade 90 
skolpliktiga barn, och av dessa voro i medeltal 62 narvarande 
pa en gang. Till skolorna i Kvarnby och ti. Skravlinge inkop-
tes 1865 kartor over Asien, Afrika och Amerika samt "Berlins 
lasebok och Hultgrens hemlexor, Barths bibliska historia, 
Pihlstrands raknebok, Hagermans geografi och historia".36) 
Lararlonen utgick 1865 med 400 Riksdaler om aret jamte er-
sattning for kofoder och eldbrand med 63 respektive 65 Riks-
daler. 1867 erholl lararna lonefOrhojning med 50 Riksdaler om 
aret. 

Skolstyrelsen hade 1866 att taga stallning till en nadig kun-
gorelse fran Kungl. Maj:t anghende utvidgande av skolviisen-
det och uppforande av nya skolhus. Skolstyrelsen fann det 
omoiligt att nu bygga flera skdlor, men den vine ands vidtaga 
atgarder for att beframja undervisningen och foreslog darfor, 
att "med afseende pa det stora antal barn i ti. Skreflinge skol-
lag forsamlingens kantor Cedervall enligt hvad gallande lag 
foreskrifver matte deltaga i undervisningen darstades, ett for-
slag agnat att lika mycket gagna Cedervall som skolan, enar 
harigenom beredes honom 'Ligon sysselsattning, hvaraf han 
har behof".37) Kantorn glades att undervisa its. Skravlinge 
skola tre dagar i veckan. Vidare skulle kantorn undervisa tva 
timmar i sang varje onsclag its. Skravlinge skola och tva tim-
mar varje lordag i Kvarnby skola. 

Vid sammantrade med skolstyrelsen i april 1870 beslots, att 
en smaskola skulle inrattas i ti. Skravlinge till hosten, och att 
lokal skulle anskaffas dartill genom en tillbyggnad av skol-
huset dar.38) Till smaskollararinna i tS. Skravlinge antogs 
larardottern Helena Stenberg, som under sommaren skulle 
genomga nodig examen. Lararinnans lon faststalldes till 150 
Riksdaler om aret. Fadern, folkskollarare A. Stenberg i 
Skravlinge, forkla.rade sig villig bekosta denna lon mot att han 
fick atnjuta statsbidraget till smaskolan. Lastiden i smasko-
Ian bestiimdes till sex mfinader om aret och omfattade tiden 
fran i oktober till 30 april med uppekall fran 15 december till 
15 januari. Smaskollararinnan Helena Stenberg fick 1874 
loneforhojning med 50 Riksdaler. Folkskollararlonen var 
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samma fir 600 Riksdaler jamte 139 Riksdaler som ersattning 
for kofoder. 

Ett nytt reglemente faststalldes for Husie skolor av dom-
kapitlet 1876 och dr undertecknat av biskop Wilhelm Flens- 
burg.") For de barn i 	vilka pa grund av tjanst inte 
dagligen kunde besoka skolorna inrattades nu en s. k. ons-
dagsskola, som borjade strax efter paskferierna och pfigick 
inte bara till den 15 juni, (la den vanliga undervisningen upp-
horde, utan anda till den 1 september, da hostterminen hot.-
jade. Undervisningen meddelades varje onsdag mellan kl. 
och 3 e. m. 

I Kvarnby inrattades 18764°) en smaskola. Den forsta sma-
skollararinnan i Kvarnby blev Kjersti Haraldsson, som i Ion 
erholl 250 kronor om amt. Samma fix fick lararinnan Helena 
Stenberg i t. Skravlinge lika stor lon. 

For smaskolorna i Husie utfarclade domkapitlet 1878 ett 
reglemente,41) ocksa det undertecknat av biskop Flensburg. 
Enligt detta reglemente skulle undervisningen fortga i tio 
manader om aret med nio manaders undervisning i skolans 
egentliga laroamnen och under tiden 15/6-15/7 en manads 
undervisning i slojd for flickorna. Varje onsdag skulle hela 
eftermiddagen dessutom agnas at slojd. Smfiskolorna skulle 
lianas sEingda tva veckor under vfiren och under tiden 15/7-
1/9 och 20/12-7/1 saint fran skartorsdagen till tredje dag 
pfisk. Examen forrattades den 15 juli. Undervisningen pagick 
dagligen fran kl. 9 f. m. till kl. 12. Under vintermanaderna 
fortsatte undervisningen fran kl. 1 e. m. till kl. 4 e. m., medan 
under sommarmanaderna undervisningen efter middagsrasten 
pagick fran kl. 2 e. m. till kl. 5 e. m. Under lordagarna var 
eftermiddagsundervisningen installd. Larokursen i smaskolan 
omfattade: kristendomskunskap, berattelser ur bibliska histo-
ries, Luthers lilla katekes, psalinverser, svenska spaket, las-
och skrivovningar, rakning och sang. 

Mot slutet av 1870-talet borjade de gamla skolhusen att bli 
otillrackliga, och frfigan om nybyggnad eller tillbyggnad blev 
brannande. En kyrkostamma i juni 1880 beslot att uppfora 
nya folkskolor i Kvarnby och ti. Skravlinge.42) Skolorna skulle 
saval till storlek som inredning bli lika och uppforas av brand 
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tegel. Kyrkostamman beslot anvanda de gamla skolhusen till 
smhskolor och inreda dem med forstuga och samlingsrum for 
barnen och bostad at lararinnan. Ett lan upptogs ph 10.000 
kronor, som skulk Mergaldas inom 15 hr. I Kvarnby uppfor-
des den nya folkskolan stider om det gamla skolhuset och 
ungefar parallellt med detta. Den nya skolan i ti. Skravlinge 
uppfordes i vinkel mot det gamla skolhuset. De nya skolorna 
i Kvarnby och 13. Skravlinge aysynades och togos i bruk i 
oktober 1881. 

For folk- och smhskolorna i Husie faststalldes 1883 av dom-
kapitlet ett nytt reglemente,43) undertecknat av biskop Flens-
burg. Skolfildern andrades nu fran tidigare 6-12 hr till 7-14 
hr. Folkskolan indelades i fyra hrsklasser och smaskolan i tva. 
Undervisningen i folkskolan omfattade tiden 8/1-1/6 och 
15/9-20/12 och fordelades ph tvh terminer; en val.- och host-
termin fran 15/4-1/11 med uppehall for sommarlov frhn 1/6-
15/9  och en vintertermin fritn 1/11-15/4  med uppehhll for 
Jullov frail 20/12-8/1. Undervisningen i smaskolan omfattade 
tiden 20/1-1/8 och 1/9-20/12 och fordelades ph tvh terminer; 
en var- och hosttermin fran 15/4-1/11 med uppehhll fran 
1/8-1/9 och en vintertermin fran 1/11-15/4  med jullov frhn 
20/12-20/1. I smaskolan anvandes under var- och hosttermi-
nen tiden 1/7-1/8 uteslutande for undervisning i ,slojd. Las-
Met i serval folk- som smaskolan ,borjade den 15 april. Enligt 
skolreglementet anmodades fi5raldrar och mhlsman, att "sh 
vidt mojligt err sjelfve anskaffa at sina barn de lase- laro- rit-
skrifbocker m. m. som blif vet for hvarle skola antagne att vid 
undervisningen begagnas". Om disciplinen stadgas i reglemen-
tets § 26 "Om ett barn Or sig skyldigt till olydnad, latja eller 
annat oskick, skall det forst tillrattavisas genom formaning 
och yarning; derefter, om shdan tillrattavisning icke horsam-
mas, straffas genom felets anteckning, afskild plats, nerflytt-
ning eller annan dylik till framkallande af blygsel och anger 
tjenlig napst. Vid fortsatt oeh svarare forseelse ma larljunge 
med lamplig kroppsaga tuktas". Skolreglementet Made slut-
ligen larare och lararinnor "att uppmuntra barnen att besoka 
gudstjensten i Kyrkan och nitgon gang genom forhor utrona 
hvad de kunnat af predikan uppfatta". Detta skolreglemente 
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var gallande till 1907, da det ersattes med ett nytt, underteck-
nat av biskop Gottfrid Billing, och med ett i huvudsak lik-
artat innehall. 

De hittillsvarande folk- och smaskolorna i Kvarnby och 
Skravlinge voro tillrackliga anda fram till 1920-talet, da en 

utvidgning av skolvasendet i Husie med ens blev nodvandig. 
Under den svara bostadsbristen i Malmo strax efter forsta 
varldskriget sate sig .manga trangbodda arbetarefamiljer ut 
till ytteromradena, som snabbt tattbefolkades. Jordbruksbyg-
den Oster om Malmo andrade hastigt karaktar. Gardarnas 
akerareal utstyckades till ,egnahemstomter. Det ena villa-
samhallet efter det andra skiit upp i de gamla bymarkerna. I 
Husie koncentrerades inflyttningen till O. Skravlinge by, dar 
de nya samhallena Virentofta, Kungshalla, Hallstorp, Nya 
Hallstorp, Dalvik, Solvik och Trollangen uppstodo. Skolfra-
gan i Husie blev nu akut. Den snabbt vaxande folkmangden 
med ett standigt iikat antal barn i skolaldern, da 'det i huvud-
sak var unga familjer, som inflyttade, sprangde den gamla 
ramen for skolvasendet och kravde nya skolbyggnader och 
flera larare. 

Invanarantalet i Husie hade sedan 1900 konstant hallit sig 
omkring 1000. Salunda var 1910 invanarantalet 1045, och 1915 
raknade man 981 invanare. 1920 hade invanarantalet genom 
inflyttning okat till 1133. For att provisoriskt losa skolfragan 
infor den vantade inflyttningen inkoptes 1920 genom beslut 
av kyrkostamman fastigheten Elfdalen,44) ett nedlagt garveri 
a ti. Skravlinge nr 4, vilket omandrades och inreddes till skola 
med en folkskole- och en smiiskoleklass samt bostader for 
larare och lararinna, den nuvarande Hohogs skola vid V. 
Skravlingevagen. 

Folkmangden i Husie fortsatte aft Oka genom inflyttning, 
och 1923 var antalet invanare 1880, och 1924 hade invanare-
antalet stigit till 2343. Pa fyra ar hade folkmangden mer an 
fordubblats. Kyrkostamman tillsatte pa hosten 1923 en bygg-
nadskommitte for utredning av en ny skola i Husie.45) Kom-
mitten foreslog kyrkostamman, att en storre skola borde byg-
gas i ti. Skravlinge for att mota det alit storre antalet barn i 
skolaldern. 
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Hohogs skola. Foto Helge Andersson. 

Efter en rad ofta stormiga kyrkostammor fattades ph varen 
1924 beslut om uppforande av ett stort och tidsenligt skolhus i 

Skravlinge. Skolan forlades enligt byggnadskommittens 
forslag vid Sallerupsvagen a ti. Skravlinge nr 9, dar mark 
formhnligt hade erhidlits fran Trollangens Ord. Lange dis-
kuterades fragan om den nya skolan skulle vara av lag eller 
hog typ, d v. s. om skolan skulle byggas i en eller flera va-
ningar. I denna diskussion framtrader brytningen mellan 
gammalt och nytt i 	sedan socknen boriat andra struk- 
tur. Representanterna fran det gamla Husie, som matte efter 
den mattstock lantbon var van vid, vine ha en 14 skola liksom 
de tidigare skolorna i Kvarnby och ti. Skravlinge fran 1880-
talet, medan de nyinflyttade med stadsbornas mera moderna 
och rorliga tankande vine ha ett rymligt och hogt skolhus i 
flera vhningar av den typ de kande fran staden. Slutligen 
segrade de nyinflyttade, och skolan i rS. Skravlinge uppfordes 
i tre vaningar for en kostnad av 112 000 kronor, som tiicktes 
genom ett av Kungl. Maj:t beviljat lan pa fyrtio hr. Kyrko- 
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Ostra Skravlinge nya skola. Foto Helge Andersson. 

stiimmans ordforande, kyrkoherde Wilhelm Lindell, som re-
presenterade det gamla Husies syn, hade pladerat for en en-
vAningsskola, och sedan beslutet om en skola i tre vaningar 
segrat, antecknade han till protokollet, att "den lagre typen 
bort erkalla foretrade, eftersom den hogre byggnaden for med 
sig olagenhet och kostnad, huvudsakligen genom den trapp-
byggnad, som nodvandiggores och dessutom till utseendet ej 
passar for landsbygden".") Den nya skolan i 0. Skravlinge, 
som ph sin tid var den storsta i Oxie harad, stod fardig 1924. 
Den hade da kostat 25 000 kronor mer an beraknat, och ytter-
ligare 'An maste upptagas. En viktig milstolpe i Husie skol-
vasendes historia var passerad. Den okade inflyttningen och 
det vaxande antalet barn kunde motas med tilHorsikt. Larar-
personalen i Husie utgiordes 1925 av 10 personer, varav 4 folk-
skollarare, 2 lararinnor for mellanstadiet och 4 smaskollara-
rinnor. Lonestaten for dessa larare och lararinnor uppgick 
1925 till 20.950 kronor. 

Husie inkorporerades med Malmo stad 1935, och darmed in- 
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leddes ett nytt kapitel i .skolhistorien. Skolvasendet i Husie 
overtogs av stadens skolmyndigheter, som centraliserade un-
dervisningen. Kvarnby skolor nedlades, och den gamla sma-
skolan i ti. Skravlinge revs. Undervisningen koncentrerades till 
0. Skravlinge nya skola, numera kallad Husie skola, som se-
dan dess varit medelpunkt for undervisningen i stadsdelen. 
De kommunalman i Husie, vilka 1923-24 planerade och 
genomdrevo beslutet om den nya skolan i 0. Skravlinge, aro 
varda en eloge for sin framsynthet att den gingen uppfora 
en rymlig skola med tanke pA den framtida utvecklingen. 
Tack vare denna framsynthet vid skolbygget ha skollokalerna 
i Husie i stort sett varit tillrackliga anda fram till 1961 trots 
en omfattande inflyttning under 1950-talet och overforande 
av barnen fran S. Sallerup till Husie, sedan byskolorna i 
Faraback och Tullstorp nedlagts efter S. Sallerups inkorpo-
rering med Malmo stad 1952. Folkmangden i Husie var 1956 
uppe i 3.906 men hade 1961 stigit till 5.389. Vid 1962 Ars ingang 
funnos vid de olika skolorna inom stadsdelen Husie 21 klass-
avdelningar, som fordelade sig salunda: 12 klassavdelningar i 
0. Skravlinge nya skola, numera kallad Husie skola, 1 i 
0. Skravlinge gamla skola, numera kallad Husie gamla skola, 
3 i Hohogs skola och 5 i den nya skolan for Risebergaomradet 
vid Langhallagatan, vilken togs i bruk vid varterminens 
h&j-an. 

Noter. 

7) Yttranden till domkapitlet ang. skol- och undervisningsverket 1768 
VIII: 13B, Lunds Landsarkiv. 

2) Knut Johan Billberg, prebendekomminister i Husie 1763-1776; se 
vidare Gunnar Carlquist: Lunds Stifts Herdaminne II: 2. 

3) Sockenstammoprotokoll 1810 12/8, LLA. 
4) Om domprosten Christian Wallin, prebendekyrkoherde i Husie och 

V. Skravlinge 1808-14, se vidare Gunnar Carlquist: Lunds Stifts Herda-
minne II: 4 sid. 65 ff. 

5) Sst. prot. 1808 23/10, LLA. 
6) Kyrkoherdens anmalan (1811 27/5) liksom foljande "Husie sockens 

admjuka forklaring" (odaterad), kronolansmannens rapporter (1811 23/6 
och 1811 27/9) och Landshavdingeambetets resolutioner (1811 24/8 och 1811 
9/10) aro intagna i sockenstammoprotokollen. LLA. 

7) Sst. prot. 1822 2/6, LLA. 
8) Sst. prot. 1819 4/7, LLA. 
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°)Om Jons Peter Cronhamn se Svenskt Biografiskt Lexikon 9, 1931, sid. 
157 ff. och Svenska Man och Kvinnor, Biografisk Uppslagsbok, Stockholm 
1944, sid. 135. 

10) Anders Fredrik Cronhamn, sedermera kyrkoherde i Ilstorp och 
Bjorka; se vidare Gunnar Carlquist: Lunds Stifts Herdaminne II: 6. 

11)  Sst. prot. 1823 20/7, LLA. 
12)  Sst. prot. 1825 4/9, LLA. 
13)  Sst. prot. 1827 2/12, LLA. 
14)  Sst. prot. 1831 10/4, LLA. 
15)  Sst. prot. 1832 27/5, LLA. 
18) Sst. prot. 1833 9/8, LLA. 
17)  Sst. prot. 1839 27/1, LLA. 
18)  Carl Carlsson, prebendekomminister i Husie 1822-43, sedermera 

kyrkoherde i ti. Vemmerlov, se vidare Gunnar Carlquist, Lunds Stifts 
Herdaminne II: 2. 

19) Sst. prot. 1839 7/4, LLA. 
29) Sst. prot. 1839 20/10, LLA. 
21) Sst. prot. 1840 27/9, LLA. 
22) Om Per Larsson se vidare Elin Thunell: Livet pa Kabbarp 1 & 6 

1814-1864, Bidrag till Bara harads beskrivning nr 13, sid. 29. 
23) Sst. prot. 1841 21/2, LLA. 
24) Sst. prot. 1842 30/1, LLA. 
25) Skolstyr. prot. 1844 1/5, LLA. 
28) Sst. prot. 1844 5/5, LLA. 
27) Skolstyr. prot. 1846 4/9, LLA. 
29) Skolstyr. prot. 1846 4/9, LLA. 
29) Skolstyr. prot. 1846 29/4, LLA. 
30) Sst. prot. 1847 11/7, LLA. 
31) LLA. 
32) Edvard Petren, prebendekomminister i Husie 1856-68, sedermera 

kyrkoherde i Halmstad och Sirekopinge; se vidare Gunnar Carlquist: 
Lunds Stifts Herdaminne II: 2 och II: 8. 

33) S&L prot. 1856 13/7, LLA. 
34) Skolstyr. prot. 1860 13/5, LLA. 
35) Husie kyrkoarkiv. 
38) Skolstyr. prot. 1865 11/10, LLA. 
37) Skolstyr. prot. 1866 30/9, LLA. 
38) Skolstyr. prot. 1870 24/4, LLA. 
39) Husie kyrkoarkiv. 
40) Kyrkost.-prot. 1876 28/5, Husie kyrkoarkiv. 
41) Husie kyrkoarkiv. 
42) Kyrkost. prot. 1880 16/6, Husie kyrkoarkiv. 
43) Husie kyrkoarkiv. 
44) Kyrkost.-prot. 1920 16/5, Husie kyrkoarkiv. 
45) Kyrkost.-prot. 1923 30/10, Husie kyrkoarkiv. 
48) Kyrkost.-prot. 1924 3/4, Husie kyrkoarkiv. 

95 



OM LANDSTALLET DAMMFRI 

AD Leif Ljungberg. 

Det har funderats en hel del over harledningen av nam-
net Dammfri. Man liar icke ansett uteslutet, att namnet 

ursprungligen varit Daniifrid efter en av de tidigaste agarna, 
handlanden Johan Danius. Det har ocksa gissats pa namnets 
harledning med hansyn till stallets lantliga ayskildhet fran 
storstadens damm (MFA. 1957 Ingemar Ingers: Om ortnamnen 
i Malmo). Urkunderna ha icke lamnat nagot definitivt besked 
i saken. Pa hiistkanten 1961 blev det handelsevis en polemik 
i Sydsvenska Dagbladets insandarspalter. En flicka i Damm-
friskolan hade kommit hem smutsig och nerdammad efter lek 
pa skolgarden och hennes mamma klagade och undrade, hur 
ett sa barockt namn kunnat komma till. Det forlosande ordet 
sades da av fru Annie Brahme, fodd Edgren, i Eslov, som be-
rattade, att hennes morfar, handlanden Nils Soderberg, som 
agde garden i mitten pa 1800-talet, kallade den Dammfri 
"emedan den ej lag vid en dammig affarsvag utan vid en stilla 
bivag". Tank vad en levande tradition ar vardefull. 

Aven om urkunderna tiga, just vad namnfragan betraffar, 
ha de en hel del i ovrigt att beratta om stallet. Nils Soderberg, 
fodd 1820 och dod 1874, var valbestalld handlande i Malmo 
och agde en gard vid Per Weijersgatan — Gustav Adolfs torg 
(gammalt nr 713-714). Hans hustru, Anna Christina Call-
man, var klen, och det var for hennes skull, som han pa slutet 
av 1850-talet arrenderade en jordrymd om 38.697 kvm av 
Magistratsvangen och dar byggde en villa, vilken han lash 
kallade Dammfri. Den unga frun fick inte range njuta lant-
livets behag; redan 1859 dog hon, 39 ar gammal, begraten av 
make och 3 sma dottrar. Efter makans bortgang salde Soder-
berg byggnaden till sin van handlanden Johan Danius, som 
snart nog synes ha flyttat ut dar och bott dar aret om. I S:t 
Petri husforhorslangd 1861-65 ar namnet tidigast patraffat 
— det forekommer for ovrigt da under formen Damfred — 
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Dammfri 1959. Foto Sture 
Stjernfelt. 

Danius synes 1886 ha ldmnat Dammfri, varefter den kande 
chokladfabrikoren Nutin Cloetta blev dgare en kort tid; han 
dog redan 1891, da det koptes av tvalfabrikoren Jons Jonsson 
a Tdrningholm och slaktaren B. August Nilsson a Vilhelms-
torp. Den arrenderade jorden till Dammfri uppgives (la ha 
varit 11 tunne- och 6,5 kappeland. Jons Jonssons dnka Lovisa 
och B. Aug. Nilsson forsalde byggnaden 1915 till Malmo stad 
for 7.000 kronor. I kopevillkoren talas om 10 rum, veranda, 
loge, tvdttstuga m. m. och uppvuxen vdlvardad tradgard med 
vinkast. 

Da staden overtog fastigheten inreddes tva bostadslagen-
heter darstades. En ostlig om sex rum och en vastlig om tva 
rum. Hyresgasten i den fiforra hade aven dispositionseatten till 
tradgarden. Den forste hyresgasten i den storre ragenheten var 
ingenjoren vid Gatukontoret i Malmo Erik Widegren med 
familj, som i tjugo ar bodde dar. De nuvarande hyresgasterna 
dro gatufogden Sture Stjernfelt resp. kontorsvaktmdstaren 
Oskar Olofsson. 

Den enda brandforsdkringsvdrdering, som kunnat antraffas, 
ar av sh sen datum som 1946; den lyder a 35.000 kr. Bostads-
huset dr numera revetterat. I bouppteckningen efter Anna 
Christina Soderberg 1859 dr huset upptaget till ett viirde av 
1.500 rdr rmt. Hur den aldsta byggnaden sag ut kan ej med 
bestamdhet sagas. Troligen dr det dock samma byggnad, som 
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skymtar ph ett trevligt fotografi, taget 1891. Egendomen var 
da uthyrd som sommarnoje at glasmastaren och forgyllaren 
Carl Fredrik Soderberg — ej veterligt slat med grosshand-
laren Nils Soderberg — och hans hustru Elna Christina, fodd 
Persson. Den senare var fodd den 24 juli 1831 och Wirt foto-
grafi Merger en bild fear' hennes 60-hrs dag, som hogtidligen 
firades ph Dammfri tillsammans med slat och vanner. 
Svenska och norska flaggorna (med unionsmarke i respektive) 
flankera inghngen, som dr lovad, och kulorta lyktor hanga 
under verandataket. Gasterna ha hunnit till kaffet med avec 
och riikverk — ja for "gubbarna" star t. o. m. toddyn redo. 
Och gasterna? Ja tack vare minnesgoda anhoriga — fru El-
len Aurell, f. Enelund, och disponent Ludvig Kohler, varav 
den senare som 5-hring är med ph bilden, kunna sa gott som 
samtliga namngivas. De aro: 

Sittande barn: Ada Soderberg, Olga Kohler, Sigrid Nilsson, 
Ingeborg Lassen och Ester Soderberg. 

Vid kaffebordet: Fru Johanna Wojidkow, fru B. August 
Nilsson (Mathilda Nilsson), fru Marta Pettersson fran 'Mans-
torp (mor till foreg.), fru Johann4 Rosberg, fru Elna Soder-
berg — fodelsedagsbarnet —, fru Botilda Nilsson (B. Aug. 
Nilssons mor). 

Herrarna vid toddybordet: Skomakaremastaren Peter Ros-
berg, slaktarmastare Anders Nilsson (far till B. Aug. Nilsson), 
Nils Pettersson pa Hhkanstorp (far till fru B. Aug. Nilsson), 
litografen Ludvig Kohler, skolforestandaren Olof Hellberg, 
glasmastaren C. F. Soderberg, bleckslagaren G. Wojidkow. 

Sthende ph verandan: Fru optiker J. W. Hoist med dottern 
Wahlborg, (sedermera kotthandl.) Wilhelm Nilsson (son till 
B. Aug. Nilsson), fru Johanna Hellberg, (sedermera konsuln) 
Sven Elvir Soderberg, fru Magda Lassen, f. Soderberg med 
Magda Enelund, Alma Pettersson (numera anka efter kamrer 
Bror Pettersson), froken Pettersson (hyresgast a Wilhelms-
torp), Gustaf Kohler (sedermera tandlakare), Ludvig Ki3hler 
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(sedermera disponent), Augusta Nilsson (B. Aug. Nilssons dot-
ter), slaktarmastare B. Aug. Nilsson. 

Staende: Olof Pettersson pa Hakanstorp, direktoren pa 
Carl Lunds fabriker Viggo Lassen (pa cykel); Lassens hyrde 
senare stallet av B. Aug. Nilsson och J. Jonsson. 

I fonstret: ett "hembitrade". 
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ARKEOLOGISKA OCH BYGGNADS-

HISTORISKA FALTARBETEN 1961. 

MEDDELANDEN FRAN MALMO MUSEUM AV C. G. LEKHOLM 

Malmo gamla teater. 

Rivningen av Malmo gamla teater har under hasten pa-
borjats, kontinuerligt overvakad av museets tjansteman. Dar-
vid har konstaterats, att byggnadssakkunnigas liksom brand-
myndigheternas utlatande av ht. 1951, dar byggnaden ifraga 
bl. a. definierades som ett permanent raskatastrofhot, sedan 
dess ytterligare skarpts, troligen till stor del genom intensi-
fieringen av trafiken pa St. Nygatan. 

(Betr. Malmo gamla teaters byggnadshistoria, ombyggnader 
m. m. hanvisas till kartor, ritningar, uppmatningar, utred-
ningar, protokoll, litteratur m. m. i off entliga institutioner). 

Grunden till Gamla teatern kom att ligga tvars over ostra 
slanten mot Rorsjon ph en gammal dansk bastion, som rase-
rats och utplanats av Raseringsbolaget err 1807. Dessa osakra 
mark- och grundforhallanden pa en tomt, planerad med fyll-
nadsmaterial, torde ha varit en primar orsak till de sattningar 
i byggnadskroppen, vilka tidigt omvittnas. De grova rem-
norna, lopande snett frAn taklist till gatunivh serval i ytter-
muren mot St. Nygatau som At soder mot Stadt Hamburg lik-
som i trapphusen till salongen och, sarskilt grova sattningar, 
i nedre trapp'huset till kladloger m. m., torde Oxen ha ytter-
ligare forvarrats genom nya spanningar i huskroppen, sedan 
tunga, hoga huskomplex omkring sekelskiftet uppforts ph' 
omse sidor om Gamla teatern. Harvid utratades for ovrigt 
teaterns tidigare valmade tak At Oster till sadeltak. 

Teaterbyggnaden, som irate minst med hansyn till radande 
krigsforhallanden vid tiden for uppforandet byggdes 	sen- 
sationellt kort tid (enligt uppgift april—hosten 1808), har 
murals i kryssforband av lersten, med 3-stensmur upp till i 
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hold med Oversta raden, darefter 2 1/2-stens, samt med skal-
mur av tegel i fasaden. 

Vid den genomgripande ombyggnaden sextio ar senare, 
1868, har uppforts och fiirankrats i vaggen som forstarkning 
4 stodpelare fran grunden till taklisten ph vardera lang-
sidorna av scenhuset. Dessa stodpelare murades av tegel, ca 
40 x 60 cm. Troligen tillkommo de i samband med att det ur-
sprungliga scenmaskineriet i utrymmet under scengolvet, av 
vilket intet kunnat sphras, da ersattes med ett omfattande 
scenmaskineri ph scenvinden. Delia nya scenmaskineri bestod 
av 8 kraftiga tratrummor, (diam. 135 cm. — bredd 36 cm). 14 
nagot mindre tratrummor, samt 169 trissor lopande i fasta tra-
hylsor, hela systemet upphangt i axlar, forankrade i 3 Ara-
ningar i hanbjalkar av varierande grovlek (9 x 9", 7 x 7", 6 x 6"), 
utan tvivel en kraftig toppbelastning tillsammans med de 14 
stora tratrummorna vid scenbryggorna utmed lhngsidorna. I 
samband med denna forandring borttogs varannan takstol 
Over scenen och lades plattak. Kupolens trakonstruktion for-
starktes med dragjarn. Overbelastningen har medfort en lut-
ning mot norr hos bhcla yttervaggarna ph upp till 17 cm frhn 
lodplanet i lejdens hold, vilket konstaterades vid undersiik-
ningen. 

Rivningen i salongen inleddes med att barriarerna till de tre 
raderna nedtogs. Fragment, visande konstruktion i sphntad 
plank, kladd med stuckatur fran restaureringen ar 1907, Over-
fOrdes till museet jamte ovre, &Ara logebarriaren och en 
klassicistisk pilaster av proscenie-partiet liksom samtliga loge-
dorrar och hela scenmaskineriet. Harvid blottades bl. a. hur 
de barande bjalkarna i de bada ovre raderna dubbelsidigt fOr-
starkts. Nedersta radens barande bjalkstumpar visade ljusare 
snittytor an raderna ovanf or, sannolikt harledande sig fran 
slopandet ?tr 1868 av bjalklaget tvars Over husets bredd under 
den ursprungliga parkettens golv, nar den tidigaste salongen 
fordjupades till markvaningens plan. I samband med den 
genomgripande ombyggnaden hr 1868 sanktes aven hela scen-
oppningen inkl. prosceniet ca 2 m for att fa en akustiskt mera 
logisk anpassning till salongens nya, sankta bottenniva. Sar-
skilt borttagandet av det barande bjalklaget till den ursprung- 
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Scenvinden a Gamla teatern. Foto Malmo museum 1961. 

liga parkettens golv jamte uppmonteringen av det nya tunga 
scenmaskineriet L. 1868 synes starkt ha pa langre sikt bidra-
git till skadliga forandringar i byggnadskroppen. 

Mojligen skulle orsaken till Malmo gamla teaters beklagliga 
andalykt darfor kunna definieras bl. a. aven salunda: arki-
tekten Sundstroms snabbygge av fir 1807 fick framst genom 
den genomgripande ombyggnaden 5.r 1868 en for sin kon-
struktion overdimensionerad funktion (antalet sittplatser Oka-
des fran 449 till 592, exkl. orkester), samtidigt som, trots 
punktvisa forstiirkningar, sammanbindande element forsva-
gades. 

Vid saneringen foretradesvis i Gamla staden har besiktning 
och fotografering utforts pa bl. a. foliande byggnadsplatser. 

Km 64 Lubeck. 

Vid schaktning till 6 m:s djup under gatunivan till kalk- 
berget, vilket ligger 4 1/2 m djupare an MYA:s gamla kallar- 
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golv gjordes markligt nog inga losfynd och utover rester av 
paining for fabriksbyggnader i tomtens centrum patraf fades 
inga spar av aldre bebyggelse. 

Ky. 68 Magnus Stenbock. 

Efter nedruonteringen av Frickska korsvirkeslangan foljdes 
schaktningsarbetena pa tomten, even her utan aft fynd kunde 
goras. 

Fotografering jamte inventering av bebyggelse i kv. nr 4 
St. Gertrud, nr 7 Carolus, nr 37 Biet, nr 56 Mullvaden, nr 60 
Blomman, nr 61 Gyllenstierna, har utforts liksom fotografe-
ring av bebyggelsen kring Lila Torg. 

Radgivning vid planering for omibyggnad av Tunneln, Rad-
huskallaren och gamla Latinskolan har lamnats, varvid even 
uppmatningsarbeten och fotografering vid byggnadsundersi3k-
ningarna utfiirts. 

Kv. 47 S:t Knut. 

Av sarskilt intresse dr grundmurarna i Radhuskallaren, diir 
under putsen i hjartmurarna kraftiga valvkonstruktioner 
kommit i dagen. Dessa vaiv kommer att frilaggas i de bli-
vande restauranglokalerna. 

K. 32 a Jorgen Kock. 

I samband med planeringen f Or ombyggnad av gamla 
Latinskolan har gardsfasaderna a byggnaderna mot Frans 
Suellsgatan och Vastergatan renknackats, varvid ursprung-
liga medeltida vaggfragment med kritstensband liksom frag-
ment av dorr- och fonsteroppningar gett antydan om hur 
flera medeltidshus byggts samman till storre huskroppar. 

Ky. 43 Soanen. 

I Tunnelns kallarvalv har valvkappor och valvribbor fler-
stades frilagts i samband med en genomgripande restaurering. 
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Hyllie n:r 19. Foto Malmo museum 1960. 

Kn. 6 Ran. 

Uppmatning och fotografering av Automatrestauranten 
Wega, Skeppsbron 3, har gjorts i samband med denna jugend-
interiors overforande till Malmo museum. 

Limhamn. 

Inventering av gammal Limhamns-bebyggelse i kv. 104 
Staren, kv. 105 Parlhonan, 108 Steglitsen och 109 Gronsiskan 
har utforts. 

Hyllie n:r 19. 

Byggnadsundersokning av denna rivningshotade jordbruks-
Ord har foretagits, varvid framkommit, att garden i hog grad 
kan rubriceras som ett byggnadsminne, och sillunda -yard att 
bevara. Denna 4-langegard exemplifierar (i sin plan) den vast-
slchnska jordbruksgarden vid tiden for laga skiftets genom-
forande, och genom att dess ekonomibyggnader aro uppforda 
med lerstampade vaggar under halmtak dr den ur byggnads- 
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teknisk synpunkt enastaende, den enda bevarade i Sydvast-
skane. Garden har inte varit foremal for mera omfattande 
omhyggnader, och kan Lasa aterstallas i sitt ursprungliga 
skick. 

Limhamns museiforening har patagit sig ansvaret for dess 
fortsatta bevarande, och har som en forsta atgard Wit lagga 
om halmtaken. 
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ANTECKNINGAR TILL EN MALMO-

BIBLIOGRAFI FOR AR 1961 

Au Margit Jithanson. 

Adlercreutz, Maud, Gosta Folke moter musicalitldern. 
AB 4/3. 

Ameen, Lennart, Stadsplanetyper. [Bl. a. "Det gamla Malmo".] 

Svensk geografisk arsbok. Arg. 37 (1961), s. 43-61. 

Anderberg, Carl-Olof, Malmo nya radiohus. 
Musikern. 1961, h. 1, s. 7. 

Andersson, Helge, Folkliga bebyggelsenamn i Malmotrakten. 
Byahornet. Arg. 20 (1961), s. 1171-1172. 

Kulturskandalernas epok doden for medeltidskyrkor. 
[Hyllie, V. Skravlinge och Fosie.] 
SkD 27/11. 

Liingkatekesen och Tuggalite, folkliga namn pa malmo-
gardar. 
SkD 31/10. 

Malmo skall vid arsskiftet fit en vacker kyrka fran 1100-
talet. [S. Sallerup.] 
SDS 16/12. 

Malmo stad liar 1000-arig runsten. [Fosiestenen.] 
SkD 29/8. 

Malmokritan Atnjuter varldsrykte. 
SkD 26/9. 

Marienkirche i Liibeck blev forebild for S:t Petri. 
SkD 14/8. 

Marknamn fran 1500-talet lever annu kvar i Malmo. 
SkD 11/12. 

Mitnga attehogar runt Malmo. 
SkD 1/9. 
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— Ny malmoforsamling vid iirsskiftet. S. Sallerup liar histo-
risk anknytning till staden. 
SkD 23/12. 

— Si& vakt om vfira griinomraden! Tusculanum idyll som 
maste bevaras. 
SkD 22/2. 

— Sodra Sallerup, yngsta Malmo -- en urgammal kulturbygd. 
Ill. litt. 
Malmo fornminnesforenings Arsskrift. Arg. 29 (1961), s. 111-125. 

— Sodra Sallerups klockaregard. 
Lundastiftet. Arg. 17 (1961), h. 4, s. 10. 

— Ostervarns station liar nu fait lamna plats at gata. 
SkD 4/10. 

— Ustra fororternas genuina allmogebyggnad bor raddas. 
[Klockaregarden i S. Sallerup.] 
SkD 6/6. 

— Skravlinge i Malmo liar enda byalaget i svensk stad. 
SkD 7/6. 

Antoine, Herbert,  Automatiserad skolasttillverkning. [Malmo 
skolastfabrik.1 Bildreportage. 
SIA. Arg. 26 (1961), h. 5, s. 22-23. 

— MMT — malmedveten modetrend. Reportage. Ill. 
Bekladnadsfolket. Arg. 18 (1961), h. 1, s. 12-13. 

— Namnbyte till Gyllene Gripen kroner Malmo Laders om-
daning. Reportage. Ill. 
Bekladnadsfolket. Arg. 18 (1961), h. 15, s. 15-17. 

Arbman, Holger, Manniskooffer under bronsaldern? Litt. 
Limhamniana. Arg. 3 (1961), s. 10--24. 

Arkeologi: 

Andersson, H., Malmo stad har 1000-arig runsten. 
— Manga attehogar runt Malmo. 
Arbman, H., Miinniskooffer under bronsaldern? 
Bengtsson, H., Malmoomradet 
Faltarbeten 1960. 
Persson, P. 0.,  Skhnska mammutfynd. 
Salomonsson, B., Den forsta slanska renjagarbostaden. 
Stromberg, Marta, Untersuchungen zur jiingeren Eisenzeit. 
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Back, Piir-Erik, En klass i uppbrott. Den fackliga lantarbetar-
rorelsens uppkomst och utveckling. Malmo 1961. 400 s. 
portr. 

Bager, Einar, Claus Mortensen Tondebinders bibel. 
Malmo S:t Petri forsamlingsblad. 146. (1961: 4.) 

— Malmo adresskalender ar 1519. Lyder van Fredens skatte-
langder i topografisk belysning. 
Malmo fornminnesforenings firsskrift. Arg. 29 (1961), s. 26-46. 

— En olost gata i gammalt malmosprak. 
SDS 5/5. 

Barnens dag. Sa firade man Barnens dag fon.. Ill. 
Glytten. Arg. 3 (1961), s. 3-7. 

Beckholmen, Kuno, Pionjarer pa Kockums. [Utbildning av 
kvinnliga svetsare.] Ill. 
Metallarbetaren. Arg. 72 (1961), h. 17, s. 16--17. 

Befolkningsutveckling och sysselsattning i Malmo under 1950-
talet och biirjan av 1960-talet. [Utredning verkstalld ay] 
Malmo stads dratselkontor, statistikavdelningen. Malmo 
1961. 7 s. 

Bengtsson, Henry, Malmoomradet ar inte sa fattigt pa forn-
lamningar. 
SkD 1/3. 

Bergengren, Johan, De fi:irsta biograferna. Nar "levande bil-
der" erovrade Malmo. Ill. 
SDS 19/3. 

Berggren, Karl, 54 ar som musikrecensent. 
Arbetet 2/7, 4/7. 

[Bergh, Hugo], Malmo forst med kortfilm. Av Hube [sign.]. 
SDS 2/4. 

Bergstrom, Gunnar, Tullforvaltarna i Malmo 1658-1900. Ill. 
portr. litt. 
Malmo fornminnesforenings iirsskrift. Arg. 29 (1961), s. 47-76. 

Bergstrom, Kurt, Pa rals over Oresund. Malmo F, station vid 
gransen. 
Signalen. Arg. 62 (1961), h. 41, s. 11-12, 14. 
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Biografi: 
Bager, E., Malmo adresskalender. 
Bergstrom, G., Tullforvaltare. 
Bodman, E., Magistratstraditioner. 
Bothwell, J. H. — Mortens, G. 
Brodd, L. J. — Widerberg, B. 
Dung, P. — De la Motte, T. 
Edstrand, Thekla — Dahlgren, T. 
Gullberg, H. — (Gullberg, H.); Josephson, R. 
Hatz, F. — Romare, K. 
Holmback, B. — Fredriksson, G. 
Horn, H. — De la Motte, T. 
Hulien, C. 0. — Sandstrom, S. 
Mattsson, S. — Emilson, H. 
Mortensen, C. — Ljungbeck, A. 
Palm, A. — Olsson, J. O.; Tidman, Y. 
Sjostrom, L. P. — Knutsson, G. L. 
Widerberg, A. — Hjorth, D. 
Osterlin, A. — Nanne-Brahammar, Marianne. 

Blennom, Hans, Nagra smakyrkor i stiftet. [BI. a. S:ta Kata-
rina kape11.] 
Lunds stifts julbok. Arg. 55 (1961), s. 103-110. 

Block, Blertil], Morgonsamling vid Kallangens liiroverk i 
Malmo. 
Aktuellt fran Skoloverstyrelsen. Arg. 14 (1961), s. 54-55. 

Bo i cirestad. Villa- och interiorutstallning arrangerad av Lions 
Club Limhamn och Kvallsposten 26 aug.-3 sept. 1961. 
[Katalog.] Malmo 1961. 35 s. 

Bodman, Erik, Magistratstraditioner i Malmo. Litt. 
Slakt och havd. Arg. 12 (1961), s. 259-266. 

Bok- och biblioteksvasen: 

Bager, E., Claus Mortensen Tondebinders bibel. 
Friedlander, Ina, Skanebrevsforteckningarna. 
Harrison, K. C., Libraries in Scandinavia. 
Holmstrom, B., Om nyttan av att ha vanner. 
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Kylberg, Anna Maria, Extension work. 2. 
— Kulturradan. 
Kyrkliga forbundets i Malmo bibliotek. Katalog. 4. 
Ljungberg, L., Stadsarkivet. 
Malmo stadsarkiv tar emot. 
Mac Colvin, L. R., Libraries for children. 
Nilsson-Tanner, P., Det kommer mycket gott fran Malmo. 
[AlThem.] 
Persson, H., Nagot om dokumentation. 
Salomonsson, Elisabeth, Extension work. 1. 

Bratt, Lennart, Teater 23. Ill. 
Apollonia. Virg. 9 (1961), s. 283-287. 

fBreithel, 	Fyrtio foreningshr fyllda av initiativ och triv- 
sel. [Malmo husmodersforening.] Av Bric [pseud.]. 
SDS 23/4. 

Brahammar, Gunnar, Mosaik i Limhamns hoghus. [Vaggut-
smyckning av John Wipp.] 
KvP 26/10. 

Byggnadshistoria: 

Andersson, H., Sodra Sallerups klockareghrd. 
— Ostervarns station. 
— Ostra fororternas genuina allmogebyggnad. 
Ingers, I., Hyllie n:r 19. 
Ljungberg, L., Radhus — riksbank — stadsarkiv. 
Lundkvist, S., Aterblick ph Strandpaviljongen. 
Widerberg, B., Bryggaren som var arkitekt. 
— Hyllie 19. 
— En klockareghrd. 

Byggverksamhet och stadsplanering: 

Ameen, L., Stadsplanetyper. 
Fjarrvarme i smahusgrupp. 
Helmeg, 0., Boligbebyggelse i Limhamn. 
Roos, T., Segevfingsomrhdet. 
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Winge, G., Gamla stadens framtid. 
Das Wohnquartier "Nytorp". 
Aberg, H., Kvarteret Kronprinsen. 

CederUV, Olle, A. P. *bergs experimentgevar. 
Svenska vapenhistoriska sallskapets skrifter. N. S. 7 (1961), s. 15-31. 

Dahlgren, Thorild, Thekla Edstrand. Portr. 
Vetenskapssocietetens i Lund arsbok. 1961, s. 139-141. 

Dahlgren, Ake, "Behyvla korumpor" och ge forsta skanken 
var nojen i forna tider. Malmo snedkerlaugs statuter 
360 ar. 
Arbetet 20/4. 

Danmarks gamle kobstadslovgivning. Bd 4. Skaane, Bornholm, 
Halland og Bleking. Udg. of E. Kroman. Kbh. 1961. 371 s. 
S. 27-105: Malmo. 

De la Motte, Tage, Peder Dung och Hans Horn. Tv& borgar-
soner MIL Malmo i kyrkans tjanst. Litt. 
Malmo fornminnesforenings arsskrift. Arg. 29 (1961), s. 11-24. 

Dimension och tolerans. Broderna Edstrand-koncernens per-
sonaltidning. Arg. 1 (1961) —. Malmo. Ill. 

Ekberg, F., S:t Petri altaruppsats i Malmo 350 ar gammal. Ill. 
SDS 23/9. 

Emilson, Halge, Gast i diktens blomstergard. [S. Mattsson.] 
SDS 30/7. 

Engstrom, Per, Nagra skanska grossistforetag med sarpraglad 
utveckling. [B1. a. Fredr. *berg & Dahl AB, Broderna 
Edstrand AB.] 
Svensk handel. Arg. 17 (1961), h. 4, s. 25-29. 

[Ernstrom, Waldemar], Om Malmo. Sant och mahanda osant. 
Av Em [sign.]. 
Svensk socialviirds tidning. Arg. 39 (1961), s. 147-152. 

Film: 

Bergengren, J., De forsta biograferna. 
Bergh, H., Malmo forst med kortfilm. 
Widerberg, B., Den svenska filmens vagga. 
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Fjellander, Axel, Malmo-utfastelse fran 1631 infrias av kyrko-
fullmaktige. Jorgen Kocks gravvard flyttas till S:t Petri 
kyrka. 
Arbetet 29/10. 

— Invigd tre ganger och tre ganger nedlagd. Malmii gamla 
teater hade skiftande &len. 
Arbetet 18/11. 

Fjarroarme i smithusgrupp i Malmo. Ill. 
Byggnadsindustrin. Arg. 31 (1961), s. 465, 484. 

Det framtida Malmo. Malmo huvudstad i "Mittens rike". 
SDS 1/6. Specialnummer. 

Framtidens Skane. Intervju med lansarkitekt Ebbe Borg av 
Christer Borg. 1-3. 
SkD 22/8, 24/8, 29/8. 

Framtidshus i )restad. Utstallning anordnad av Kvallsposten 
och Lions Club i Limhamn. Ill. 
Hem i Sverige. Arg. 54 (1961), s. 304-306. 

Franciskanernas utdrivande frail deras kloster i Malmo, Halm-
stad, Ystad, Viborg enligt ett samtida dokument fran 1534. 
Oversatt och kommenterad av A. M. Lundin. Historisk in-
ledning av Jorgen Nybo Rasmussen. 
Credo. Arg. 42 (1961), s. 149-180. 

Fredriksson, Gosta, Bengt Holmback. 
Limhamniana. Arg. 3 (1961), s. 54-57. 

— Hemmanet n:r 19 ursprungligen spritt over Hyllie sju 
vangar. 
Limh. Tidn. 10/2. 

— Sillfiske i Limhamn pa 1600-talet — men nar borjade lim-
hamnarna sjalva? 
Limh. Tidn. 3/3. 

— En skolstrid i Hyllie med Malmo och Bunkeflo som med-
agerande. [1599.] 
Limh. Tidn. 27/1. 

Friedlander, Ina, Skanebrevsforteckningarna. 
Meddelanden frail Svenska riksarkivet for fir 1958, s. 61-100. 

Frimarksforeningen "Vattenmarket" 20 ar. 
Vattenmiirket. 1961: dec. 
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Fultarbeten 1960. Meddelanden him Malmo museum av C. G. 
Lekholm. 
Malmo fornminnesforenings firsskrift. Arg. 29 (1961), s. 142-146. 

Foreningar: 

Breithel, Arla, Fyrtio foreningsfir. [Malmo husmodersfor- 
ening.] 
Frimarksforeningen Vattenmarket. 
Hantverkarnas gille. 
Lions Ladies. 
Logen n:r 34 Caritas. 
Norrlands gille. 
Siillskapet Heimdall. 
Travellers' club. 

(Gadden, Gunnar), Att undervisa med brevkurser. En bok till-
agnad Gunnar Gadden den 25 januari 1961. [Hermods kor-
respondensinstitut.] Malmo 1961. 249 s. 

Groothoff, Ingegerd, Bortglomd kulturhistoria i museets gom-
mor. Malmoteater for 100 ar sedan. 
SkD 16/8. 

Grunervald, Gottfrid, Talovningsrum skapar ny unclervis-
ningsmiljo. Nya hjalpmedel vid sprakundervisningen vid 
lararhogskolan i 
Kommunal skoltidning. Arg. 30 (1961), s. 241-246. 

Gronblad, Anders, Centraliserad kronikervard med oppen-
vArdskontrakt. Nagra erfarenheter fran Malmo under en 
4-hrig verksamhet. 
Svenska lakartidningen. Arg. 58 (1961), s. 481-492. 

(Gullberg, Hjalmar), Om Hjalmar Gullberg. Av Carl Fehr-
man, 011e Holmberg, Ivar Harrie, Algot Werin, Palle 
Brunius. 
Svensk litteraturtidskrift. Arg. 24 (1961), h. 4. 

Hall, Paul, On the prognosis and the natural history of acute 
rheumatic fever and rheumatic heart diseace. Akad. avh. 
Sthlm 1961. 122 s. 
Analysen baserad p6 patientmaterial vid Malmo allmanna sjukhus 
1930-54. 
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Handberg, Sven-Erik, Skepp pa skepp pa Kockums. Repor-
tage. 
Arbetaren. Mg. 40 (1961), h. 18, s. 5. 

Handel, industri och hantverk: 

Andersson, H., Malmokritan. 
Antoine, H., Automatiserad. skolasttillverkning. 
— MMT. 
— Namnbyte till Gyllene Gripen. 
Beckholmen, K., Pionjarer pa Kockums. 
Dahlgren, A., "Behyvle korumpor". 
Engstrom, P., Nagra skanska grossistforetag. 
Handberg, S. E., Skepp pa skepp pa Kockums. 
Kaudern, G., Storvarv. 
Kockums Mek. V erkstads AB, I tjanst hos Kockums. 
— Bildbroschyr. 
Lindskoug, 0., Snickeriet i Malmo. 
Sveriges aldsta pianofabrik. 
Wallquist, 0., Kockums gar i land. 
Wiezell, T., Manga nya knappar i Malmokvarnen. 
Skiinska Cement AB. 

Hansson, Nils-Haan, Malmo—Lund expanderar. 
Arbetsmarknaden. Arg. 9 (1961), s. 159-161. 

(Hantverkarnas gille i Malmo), 1921-1961. Malmo 1961. 27 s. 
History jamte matrikel och stadgar. 

Harrison, K. C., Libraries in Scandinavia. London 1961. 240 s. 
Ill. 
Om Malmo stadsbibliotek: s. 126-129, 143-144. 

Hellman, Gunnar, Monumentalt i Malmo och Lund. Ill. 
Viir konst. Arg. 14 (1961), h. 6, s. 3--8. 

Helmeg, Ole, Boligbebyggelse i Limhamn. Ill. 
Arkitektur. Arg. 5 (1961), s. 1-11. 

Hjorth, Daniel, Arvid Widerberg. Ill. 
Konstrevy. Arg. 37 (1961), s. 28-29. 

Holmberg, Lars, Fagelparadis vid allfarvag. [Siolunda.] 
Motor. Arg. 19 (1961), h. 22, s. 14-15. 
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Holmstrom, Bengt, Om nyttan av att ha vanner. Malmo stads-
biblioteks vanner 20 ar. 
Biblioteksbladet. Arg. 46 (1961), s. 86-89. 

Hommerberg, Claes, Limhamnsmuseet och dess nabor. 
Limhamniana. Arg. 3 (1961), s. 5-9. 

Halso- och sjukvard: 
GrOnblad, A., Centraliserad kronikervArd. 
Hall, P., On the prognosis of acute rheumatic fever. 
Malmo sjukhem. 
Ronden. Tidning for Malmo stads sjukvardsanstallda. 
Sjostrom, H., Badvattenrening. 

Mir vilar det gamla Malmo i frid under sekelgamla trad. 
[Gamla kyrkogardend 
SkD 19/8. 

Ingers, Ingemar, Hyllie n:r 19. Ett kulturminnesmarke i Mal-
mo omgivningar. Ill. 
Limhamniana. Arg. 3 (1961), s. 25-53. 

— Hyllie n:r 19 kulturminnesmarke som bor bevaras. 
SkD 6/2. 

— Ortnamn i Malmo. 5. F. d. Husie socken. Ill. 
Malmo fornminnesforenings Arsskrift. Arg. 29 (1961), s. 77-110. 

— Pa och i skanska gator. 
SDS 1/6. 

Itinerarium Danicum. En resa i Danmark och Slane 1622. 
[En latinsk handskrift fOrfattad av Nicolaus Janssenius 
om en katolsk missionsresa till Norden, refererad av] Jon 
Peter Wieselgren. 
Historisk tidskrift. Foljd 2. Arg. 24 (1961), s. 369-381. 

Jensen, Bo, Fra Babylon — til Brasilia — til Oresundsbyen. Ill. 
Byggeindustrien. Arg. 12 (1961), s. 462-466. 

[Johansson, Hjalmar], Jagersrobanan hastsportens hogborg. 
Forntida stallar, hastar och tranare. Av M-y [sign]. 
Arbetet 25/2. 

Josephson, Ragnar, Hjulmar Gullbergs moten med konsten. 
BLM. Arg. 30 (1961), s. 591-691. 
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Juhlin, C[arl]-H[enrik], Storstads natur. 
Limhamniana. Arg. 3 (1961), s. 81-95. 

Jorgensen, Harald, Oresund — landevejen mellan Sjcelland og 
Skane. 
Nordisk tidskrift. Arg. 37 (1961), s. 200-216. 

Kaudern, Gosta, Storvary med framtidsvyer. [Kockums.] 
Var marin. Arg. 8 (1962), s. 20-23. 

Kjellman, Lars, Den splittrade fortbildningen. 
Svensk skolledaretidning. Arg. 20 (1961), s. 90-91. 

Kjellstrom, Nils, tirestad, mangmiljonstaden kring Sundet 
skymtar redan med skansk marknadstillvaxt utan mot-
stycke. 
Industria. Arg. 57 (1961), h. 6, s. 37--40. 

Kjelloard, Henry, ML J en idog industribana. Ill. 
Signalen. Arg. 62 (1961), h. 12, s. 10-11. 

[Knutsson, Gate Lennart], En havens allmogemalare som ma-
lade c:a 2000 fartygsportratt. L. P. [Sjostrom] i Malmo var 
sjalvlard men dock skickligast i landet. Av Per Mynt 
[pseud.]. 
HbgD 11/8. 

Koch, Hans, Var nya kyrka i Malmo. [Var Fralsares kyrka.] 
Glasmaleri av Erik Qlsson. 
Katolsk kyrkotidning. Arg. 36 (1961), h. 1, s. 6-8. 

Kockums Mekaniska Verkstads AB, [Bildbroschyr.] Malmo 
1961. 36 s. Ill. kart. 

— I tjanst hos Kockums. Information om anstallningsforhal-
landen for tjansteman och arbetsledare. 2 uppl. Malmo 
1961. 28 s. Ill. kart. 

Kommunikationer: 
Anderberg, C. 0., Malmo nya radiohus. 
Bergstrom, K., Pa rals over Oresund. 
Kjelloard, H., ML J en idog industribana. 
Larsson, W., Clipper Line. 
Malmo hamn. 
Malmo stads sparvagar forr och nu. 
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Manniche, N. J., Lufthavn pa Saltholm. 
Resan over Sundet. 
Richard, B. 0., Trafikvinster av en fordjupad oresundsled. 
Sandblad, G. & Waden, T., Jatteflygfalt planeras i Oresund. 
Sydsoenska hamnar. 
Widerberg, B., Loket i mossen. 

Konst: 

Brethammar, G., Mosaik i Limhamns hoghus. 
Hellman, G., Monumentalt i Malmo och Lund. 
Larsson, W., Eslovskonstnar 
Romare, K., En gammal chevaliers portratt. 
— Mosaik vid sundet. 
— Skulptur i stad. 

Kylberg, Anna-Maria, Extention work i Malmo [stadsbiblio-
tek]. 2. 
Biblioteksbladet. Arg. 46 (1961), s. 694-697. 

— Kulturladan pa hyllan. TV i bibliotek. [Malmo stadsbiblio-
tek.] 
Skolbiblioteket. Arg. 7 (1961), s. 44-47. 

Kyrkliga forbundets i Malmo bibliotek. [Katalog.] 4. Malmo 
1961. 32 s. 

Kyrkliga forsamlingar: 

Andersson, H., Ny malmoforsamling. 

Kyrkor och kyrklig konst: 

Andersson, H., Kulturskandalernas epok. 
— Malmo skall vid arsskiftet 
Blennoro, H., Nagra smakyrkor. 
Ekberg, F., S:t Petri altaruppsats. 
Koch, H., Var nya kyrka i Malmo. 
Nanne-Briihammar, Marianne, En kyrkobyggandets rends- 
sans. 
Schlyter, H., Petri hogaltare. 
Tuulse, A., Katolskt och protestantiskt. 
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Larsson, Gerhard, Den gamla almanackan berattar. [Tidsbil-
der fran Limhamn fran 1850-talet fram till 1925.] 
Artikelserie i Limh. Tidn. 17/2-29/12. 

Larsson, William, Clipper Line for Malmo stolta grip ut pa de 
stora varldshaven. 
SkD 17/5. 

Eslovskonstnar gav Malmo ny fargstark mosaikbild. 
[Sancta Apollonia pa tandlakarhogskolan.] 
SkD 11/12. 

Malmo. "Sveriges vanliga fonster" i framtidsperspektiv. 
Skanegripen. 1961, s. 42-45. 

Limhamn: 

Arbman, H., Manniskooffer under bronsaldern? 
Briihammar, G., Mosaik i Limhamns hoghus. 
Fredriksson, G., Hemmanet n:r 19. 
— Sillfiske i Limhamn. 
— En skolstrid i Hyllie. 
Helmeg, 0., Boligbebyggelse i Limhamn 
Hommerberg, C., Limhamnsmuseet. 
Ingers, I., Hyllie n:r 19. 
Juhlin, C. H., Storstadsnatur. 
Larsson, G., Den gamla almanackan berattar. 
Olsson, Agda, Folket vid Strandgatan. 
Romare, K., Mosaik vid sundet. 
Sydsnenska hamnar. 
Widerberg, B., Hyllie 19. 

Lindskoug, 0., Snickeriet i Malmo har 360-ariga traditioner. 
SkD 13/4. 

Lions Ladies Malmohus, Stadgar och matrikel. Malmo 1961. 
[16 si 

Ljungbeck, Axel, Claus Mortensen och hares saintid. 
Arbetet 8/1. 

Ljungberg, Leif, Gatunamnen i Malmo. Malmo 1960. 359 s. 
Litt. 

— Kring en Fosiemalning ph Hermodsdal. Ill. 
Malmo fornminnesforenings arsskrift. Arg. 29 (1961). 
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— Itildhus — riksbank — stadsarkiv. Nhgra anteckningar 
rorande kvarteret Diskontens byggnadshistoria. Ill. portr. 
litt. 
Malmo fornminnesforenings arsskrift. Arg. 29 (1961), s. 126-141. 

— Stadsarkivet i Malmo. 
Nordisk arkivnytt. 1961: h. 1. 

— Stadsarkivet i Malmo. En orientering i anslutning till den 
nordiska arkivdagen 1961. 
Nordisk arkivnytt. 1961: h. 3. 

Logen n:r 34 Caritas 1.0.0.F., Portrattmatrikel. Malmo 1961. 
47 s. 

Lundkvist, Sven, Aterblick ph Strandpaviljongen i Malmo — 
info'. aterinvigningen 1961. 
Turistnytt for Skeine. Arg. 8 (1961), h. 1, s. 1--2. 

Liikaren och livet. Katalog over utstallningen Lakaren och 
livet i Kronprinshallen, Malmo, 11/11-26/11 1961. Malmo 
1961. 95 s. 

Mac Colvin, L. 1?., Libraries for children. London 1961. 183 s. 
Central library, Malmo: s. 123. 

Malmo civilforsvarsforening. Meddelanden. Arg. 1 (1961)—. 

Malmo far nytt tidningshus planerat for tirestad. 
Journalisten. Arg. 58 (1961), h. 9, s. 6-7. 

Malmo fororter. Arg. 1 (1961)—. 

Malmo har fatt ett idrottsmuseum. 
Gymnastikbladet. Arg. 40 (1961), h. 8, s. 13. 

Malmo har Bit tekniskt museum. Ill. 
Bokskogen. Arg. 8 (1961), h. 2. 

Malmii hamn 1961. Utg. av Malmo hamnforvaltning och Malmo 
frihamnsaktiebolag. Malmo 1961. 43 s. Ill. kart. 

Malmo museum. Katalog 229-238. 
229. Willie Weberg. — 230. Egyptiska ungdomar vaver. — 231. F. Hatz. 
— 232. Atta emalimidare. -- 233. Nils A. Blanck. — 234. Jorgen Fogel-
qvist. — 235. Sigurd Persson. — 236. Martin Emond. — 237. Torsten 
Renqvist. — 238. Warszawas ghetto. 
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Malmo sjukhem. Till den nyanstallda personalen. [Informa-
tionsbroschyr.] Malmo 1961. 20 s. 

Malmo stads socialnamnd. Till personalen. [Informationsbro-
schyr.] Malmo 1961. 14 s. 

Malmo stads sparvagar. Forr och nu. En informationsskrift for 
verkets personal. Malmo 1961. 41 s. Ill. 

Malmo stadsarkiv tar emot i ny miljo. Ill. 
Bokskogen. Arg. 8 (1961), h. 1, s. 8-9. 

Manniche, N. J., Lufthavn pa Saltholm. Ill. 
Ingenioren. Arg. 70 (1961), s. 169-175. 

Modig, Philip, Forsta terminen vid nya lararhogskolan. 
Tidning for Sveriges hiroverk. Arg. 61 (1961), s. 106. 

Mortens, Gottfrid, Den ensamme statsfangen pa Malmiihus 
slott. [ James Hepburn Bothwell.] 
tiresP 21/4. 

Museer: 

Hommerberg, C., Limhamnsmuseet. 
Malmo har ratt ett idrottsmuseum. 
Malmo har fatt tekniskt museum. 
Malmo museum. Katalog. 
Nyckel till Sveriges museer. 

Musik: 

Berggren, K., 54 ar som musikrecensent. 
"'strand, H., Kronika. 
— Musiklivet. 

Nanne-BrAhammar, Marianne, Anders tsterlin. Ill. 
Paletten. Arg. 22 (1961), s. 59-61. 

— En kyrkobyggandets renassans. [B1. a. S:t Andreas kyrkan 
och Var Friilsares kyrka.] 
Anno. Arg. 2 (1960), s. 211-222. 

Nilsson-Tanner, Per, Det kommer mycket gott frAn Malmo ... 
[Allhems forlag.] 
tistersP 25/2. 
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Nordlund, Bo, Hundra elever skolkar &ret runt. Aktuell mal-
moundersokning. 
Larartidningen. Arg. 5 (1961), h. 37, s. 12-13. 

Norrlands gille i Slane. Medlemsforteckning. Malmo 1961. 19 s. 

Nyckel till Sveriges museer. Red.: Gertrud Serner. Sthlm 1961. 
110 s. 

Olsson, Agda, Folket vid Strandgatan da seklet var ungt. Ill. 
Limhamniana. Arg. 3 (1961), s. 58-80. 

[Olsson, Jan Olof], Master Palm och socialismen kom for 80 
fir sen. Forsta foredragsresan finansierades i Malmo. Av 
Jolo [pseud.]. 
DN 22/10. 

Perby, Astrid, Vad sker med strandangarna i Bunkeflo? 
SDS 23/3. 

Persborgs Horisont. Organ for ungdomsorganisationerna ph 
Persborg, Rosengfirdsstaden, Gullvik samt Ungdomsgfirden. 

• Arg. 1 (1961)—. 

Persson, Helge, Nfigot om dokumentation inom svensk varvs-
industri. [Kockums mekaniska verkstads AB:s bibliotek.] 
Tidskrift for dokumentation. Arg. 17 (1961), s. 13-16. 

Persson, Per One, Skanska mammutfynd. 
Geologiska foreningens i Sthlm forhandlingar. Bd 83 (1961), s. 253-268. 

Rehnberg, Mats, [utg.], Handelsminnen. Sthlm 1961. 240 s. Ill. 
S. 123-126: En bodkarl i Malmo. 

Resan over Sundet. Utg. av Svenska rederi AB Oresund under 
redaktion av Ingemar Sereng och Goran Bo Goransson. 
Malmo 1961. 87 s. Ill. 

Rickard, Bengt 0., Trafikvinster av en fordjupad oresunds-
led. 
Svensk lots- och fyrtidning. Arg. 58 (1961), s. 155-157, 159, 169-170. 

Rodhe, Birgit, "Annorlunda" morgonsamlingar. [Kommunala 
flickskolan.] 
Aktuellt frau skoloverstyrelsen. Arg. 14 (1961), s. 58-60. 

Romare, Kristian, En gammal chevaliers portratt. [Alexander 
Roslin.] 
SDS 28/12. 
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— Koloristen och skeendet. [Felix Hatz.] Ill. 
Konstrevy. Arg. 37 (1961), s. 140-143. 

— Mosaik vid Sundet. [Vaggutsmyckning i Limhamn av John.  
Wipp.] 
SDS 23/10. 

— Skulptur i stad. [Arne Jones' Sfar och Gerhard Hennings 
Liggende pige.] 
SDS 10/6. 

Ronden. Tidning for Malmo stads sjukvardsanstallda. Arg. 
(1961)—. 

Roos, Thorsten, SegevangsomrAdet i Malmo. Ill. 
Byggnadsingenjoren. Arg. 19 (1961), h. 8, s. 22-23. 

Salomonsson, Bengt, Den forsta skanska renjagarboplatsen. 
Ale. Arg. 1 (1961), s. 17-19. 

Salomonsson, Elisabeth, Extension work i Malmo [stadsbib-
liotek.] Ill. 
Biblioteksbladet. Arg. 46 (1961), s. 337-342. 

Sa.ndblad, Gudmund, & Waden, Torsten, Jatteflygfalt plane-
ras i Oresund. 
Expr. 28/4. 

Sandstrom, Sven, C. 0. Hulten. Ill. 
Paletten. Arg. 22 (1961), s. 52-55. 

Schlyter, Herman, Petri hogaltare 350 hr. Ill. 
Arbetet 1/10. 

S jogren, Henrik, En tredje seen for Malmo, en andra for Hal-
singborg? Kulturplanering krays. 
KvP 26/11. 

Sjohagen, Axel, Ett prasterligt triumvirat. [Lysander, Isberg, 
S-vard.] 
SDS 17/9. 

[Sjiiqvist, Stina], Nu finns det specialhjalp i skolan for barn 
som hor eller ser dhligt. Reportage frail en horselklass i 
Goteborg och en synklass i Malmo pa lagstadier. Av Sqt 
[sign.]. 
Svensk skoltidning. Arg. 18 (1961), h. 50, s. 16-22. 
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Sjostrom, H., Badvattenrening och kostnaderna hiirfor for 
Simhallsbadet i Malmo. Ill. 
Svenska stadsforbundets tidskrift. Arg. 53 (1961), s. 13-17. 

Sjostrom, Kurt, Gruppverksamhet med alkoholister i Oppen 
yard. [Nykterhetsnamnden i Malmo.] 
Socialmedicinsk tidskrift. Arg. 38 (1961), s. 329-333. 

— Handlaggning av ungdomsarendena vid nykterhetsnamn-
den i Malmo. 
Nykterhetsvarden. Arg. 40 (1961), s. 151-155. 

— Ungdomsfylleriet i Malmo. Undersokning verkstalld 1961. 
Malmii 1961. 19 s. + Bilagor. 

Skolor och undervisningsvasen: 

Block, B., Morgonsamlingarna vid Kallangens laroverk. 
Gadden, G., Att undervisa med brevkurser. 
Grunemald, G., Talovningsrum. 
Kjellman, L., Den splittrade fortbildningen. 
Modig, P., Forsta terminen vid nya lararhogskolan. 
Nordlund, B., Hundra elever skolkar. 
Rodhe, Birgit, Annorlunda morgonsamling. 
Sjoqvist, Stina, Nu finns det specialhjalp. 
Stenquist, E. & Hornfeldt, R., Utredning. 

Skanska Cement AB, Viilkommen till SkAnska Cement AB, 
rederiavdelningen [Informationsbroschyrd Malmo 1961. 
[12 s.] Ill. 

Sprakhistoria: 

Andersson, H., Folkliga bebyggelsenamn. 
— Marknamn. 
Bager, E., En °lost gata i gammalt mahnospriik. 
/ngers, /., Ortnamn i Malmo. 
— Pa och i skanska gator. 
Ljungberg, L., Gatunamnen. 

Stenquist, Erik, & Hornfeldt, Ragnar, Utredning och forslag 
rorande utbyggnaden av den praktisk-pedagogiska for-
forsoksverksamheten. [Statlig forsoksskola i Malmo.] Mal-
mo 1961. 42 s. 
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Stowing, Sten, Flarrvarmen i Malmo 10 ar. 
Malmo-hogern. 1961: h. 4, s. 10-12. 

Stromberg, Marta, Untersuchungen zur itingeren Eisenzeit in 
Schonen. Akad. avh. 1-2. Lund 1961. 

Sveriges aldsta pianofabrik 125 hr. [AB G. Ekstrom & Co.] 
Kyrkosfingsforbundet. Arg. 37 (1961), s. 122-123. 

Svenska turistforeningens arsskrift. 1961. Skhne. 

Sydsvenska hamnar. [Text och bilder om bl. a. Malmo och 
Limhamn.] 
Svensk sjofartstidning. Arg. 57 (1961), s. 2055-2073. 

Sallskapet Heimdall, Stadgar och matrikel. Malmi5 1961. 45 s. 

Teater: 

Adlercreutz, Maud, Gosta Folke 
Bratt, L., Teater 23. 
Fjellander, A., Invigel tre ginger ... 
Groothoff, Ingegerd, Bortglomd kulturhistoria. 
Sjogren, H., En tredje seen. 
Teater 23. 
Widerberg, B., Kulturminnesvard. 
Williams, C., A trip to Sweden. 

Teater 23. Informationsskrift till hminnelse av den 100:e fore-
stallningen pa Teater 23 lodagen den 4 mars 1961. Malmii 
1961. [2 s.] 

Tidman, Yngoe, En hi5stdag for attic) 'dr sedan i Malmo: En 
ung man talar socialism med glod i rosten. Det var August 
Palms forsta foredrag. 
Arbetet 30/10. 

Ett tidningshus halsar Er valkommen [Sydsvenska Dagbladet 
och Kvallsposten]. Malmo 1961. 16 s. Ill. portr. 

Travellers' Club i Malmo 1936-1961. Malmo 1961. 198 s. Ill. 
portr. 

Tuulse, Armin, Katolskt och protestantiskt i Sveriges och 
Danmarks kyrkomalningar. Ill. [Bl. a. S:t Petri kyrka.] 
Fornvannen. Arg. 56 (1961), s. 271-288. 
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[Tornqoist, Ludoig], Friluftsliv vid seklets borjan. 
SDS 5/4. 

— Glimt fran den gamla teaterns horna. 
SDS 24/1. 

— En glimt fran en jubilerande park [Folkets park]. 
SDS 4/4. 

— Glimtar fran Malmo hamn. 
SDS 27/2. 

— Hamnglimtar fran sekelskiftet. 
SDS 25/3. 

— Hindby vardshus nar seklet var ungt. 
SDS 17/1. 

— Nittiotalsglimt fran Malmo. 
SDS 27/4. 

— Skolglimtar fran sekelskiftet. 
SDS 3/1. 

Utstallningar: 

Bo i Orestad. 
Framtidshus i Orestad. 
Lakaren och livet. 

Wallquist, brjan, Kockums gar i land. Ill. 
Industria. Arg. 57 (1961), h. 7/8, s. 37-38, 82. 

[Weman, Carl-Gustao], Det Malmo vi slapp. [Refuserade for-
slag fran akitekttavlingar.] Ill. 
Glytten. Arg. 3 (1961), s. 9-15. 

Wennstrom, Torsten, En Tegner-dikt. [Vid installeringen av 
Jonas Palm vid Malmo latinskola 1809.] 
SDS 15/6. 

[Westtorp, Hans], Snabbvaxande Malmo fonster mot Europa. 
Av Weto [sign.] . 
Husmodersforbundets tidskrift. 1961, h. 1, s. 10-12. 

Widerberg, Bertil, Bryggaren som var arkitekt. Hamnmasta-
rens hus fran 1834. 
SDS 25/4. 
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Butiksinteriorer frhn sekelskiftet. Biffdoft i hiikeri [Sones-
son, Kattsundsgatan], ekgotik ph apotek [Lejonet]. 
SDS 22/1. 

Hyllie 19 — 1504hrig ghrd i fara. 
SDS 29/1. 

En klockareghrd bland nasslor och almkrutt. [S. Sallerups 
klockaregard.] 
SDS 8/10. 

— Kulturminnesvard 1961. Mitt i Malmo rives nu Sveriges 
bldsta (1809) offentliga teaterlokal. Ill. 
SDS 9/11. 

Lars Jonsson Broad, jarnv4sveteran. 
SDS 20/2. 

Loket i mossen. [ML J:s lok Limhamn.] 
SDS 12/2. 

Den svenska filmens vagga star nu i Arrie. 
SDS 16/7. 

Widerberg, Bo, En Stuhl, Madame. [Sialvbiografiskt.] 
BLM. Arg. 30 (1961), s. 365-368. 

[Wiezell,Torsten], Manga nya knappar att trycka ph i Malmo-
kvarnen. 
Sikten. Arg. 3 (1961), h. 1, s. 8-9. 

Williams, Clifford, A trip to Sweden. [Bl. a. Malmo stads-
teater.] 
Drama. N. S. Nr 62 (1961). 

Winge, G[abriel], Gamla stadens framtid. 
Malmo S:t Petri forsamlingsblad. 1961:2. 

Das Wohnquartier "Nytorp in Malmo". Ill. 
Bauwelt. Jahrg. 52 (1961), s. 68--70. 

Vart nya Malmo. Arg. 1 (1961)—. 

Aberg, Hugo, Kvarteret Kronprinsen i Malmo. Ill. 
Vag- och vattenbyggaren. Arg. 7 (1961), s. 284-287. 

Astrand, Hans, Kronika Iran Malmo [Um kormusikliv]. 
Musiklivet. Arg. 34 (1961), h. 2, s. 32-33. 

— Musiklivet i Malmo 1961. 
Nutida musik. Arg. 4 (1960/61), h. 7, s. 16. 
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Orestad: 
Det framtida Malmo. 
Framtidens Slane. 
Jensen, B., Fra Babylon til oresundsbyen. 
Kjellstrom, N., trestad. 

Tillagg till 1959 —1960 : 
[Bergengren, Johan], Aldsta malmobion [Crab] laggs ned i dag. 

Av JAB [sign.] 
SDS 3/1 1960. 

Danmarks riges breve. R. 2: 12. 1337-1339. Udarb. af C. A. 
Christensen. Kbh. 1960. 

Diplomatarium Danicum. R. 2: 12. 1337-1339. Udg .af F. Blatt 
og C. A. Christensen. Kbh. 1960. 

Fabian, Dietrich, Bader. Munchen 1960. 440 s. Ill. 
S. 249-251: Simhallsbadet i Malmo. 

Gymnastik- och idrottsforeningen ()mania. Jubileumsskrift. 
[1925-1960.] Malmo 1960. 63 s. 

Humlum, Johannes, Kobenhavns lufthavn — og Malmos? 
[Saltholm.] 
Politikken 21/10 1960. 

Johansen, Bente Friis, & Morkholm, Otto, Kilder til Danmarks 
montvwsen i middelalderen. 2. 
Nordisk numismatisk arsskrift. Arg. 18 (1960), s. 25-83. 

Jung, Marta, Nagot om flickskolorna i Malmo i aldre tid. 
Kommunala flickskolans redogorelse for lasaret 1958/59, s. 28-35 

Leman, Nils, Om pendling Indian bostad och arbetsplats. En 
undersokning med material fran sydvastra Slane. Lund 
1960. 137 s. 

Perby, Astrid, BM' svardslilians strand. 
Svenska turistforeningens tidning. Arg. 28 (1960), s. 82-84. 

Persson, Ture, Teater 23. Ill. 
Apollonia. Arg. 8 (1960), s. 263-265. 

Skanes ungdom under 60-talet. Konferens pa Frostavallen 
23-24 okt. 1960. Arr.: Skanekommunernas forbund for 
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oppet ungdomsarbete, Malmo stads ungdomsstyrelse, Fram-
tidens livforsakrings AB. [Malmo 1960. 108 s.] 

Sktinska cementgjuteriets nya kontorskomplex vid Hialmare-
kajen. 
Tidning for byggnadskonst. Arg. 52 (1960), s. 17-19. 

Stenkula, C. G., Hagbard Isberg avliden. 
Barnavard och ugdomsskydd. Arg. 35 (1969), s. 18-22. 

Swedish libraries. Lund 1960. 45 s. 
S. 41-45: The Malmo city library. 

Svensson, Josef, Thg ph vatten till Danmark och kontinenten. 
Jorden runt. Arg. 32 (1969), s. 424-430. 

[Sorensen, Willard], Varmlanningarna filmades i Rhbelov och 
Sofielund. Av Ink [sign.]. 
SDS 1/2 1960. 

[Wahloo, Inger], Marklig malmoskola 5-hrsjubilerar. Av Iwe 
[sign.]. [Skolan for cp-barn.] 
Arbetet 1/12 1960. 
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UTDRAG AV 

MALMO FORNMINNESFORENINGS MATRIKEL 
MARS 1962 

Arligen betalande medlemmar, vilka intratt under tiden 

mars 1961—februari 1962: 

Ahlqvist, Alva, Froken 
Alsmark, Gudrun, Fru 
Andersson, Egil, Kontorist 
Berne, Elsa, Fru 
Bernow, Biirtha, Fru 
Backstrom, Thyra, Fru 
Bonnelyche, Henny, Fru 
Dahlqvist, Alma, Froken 
Eborg, Gerd, Fru 
Ekberg, Elma, Fru 
Elmqvist, Kerstin, Laroverks- 

adjunkt, Kristianstad 
Ewe, Sigrid, Bibliotekarie 
Falck, Nils, Mont& 
Fredin, Helge, Redaktor 
Giese, Gosta, Uppbordsassistent 
Gustafsson, Ragnar, Redaktor 
Hwger, Britta, Fru 
Hansen, Siri, Fru 
Hanseus, Kjell, Jur. kand. 
Hansson, Bertil, Lakare 
Hansson, Ingrid, Lakare 
Hansson, Maria, Fru 
Hammarlund, Einar, Arkitekt 
Hammarlund, Elisabeth, Fru 
Marring, Oswald, Arkitekt 
Holmquist, Elisabeth, Fru 
Hulterstrom, Fredrik, Stud. 
Hulterstrom, Karin, Froken 
Hakansson, Ellen, Fru 
Jacobsson, Ella, Fru 
Jonsson, Greta, Fru 
Jonsson, Mari-Ann, Assessor 
Kinberg, Einar, Ingenjor 

Mall, Ake, Kamrer 
Lindell, Tore, Advokat 
Lindqvist, I., Fanjunkare 
Lundstrom, Tora, Fru 
Lofberg, Jochum, Lakare 
Mattsson, Mia, Handarbetslararinna 
Mel'bourn, Lisa, Fru 
Modeer, Kjell-Ake, Jur. stud. 
Nevsten, Elna, Fru 
Nevsten, Lorens, Kamrer 
Ohlsson, Frida, Froken 
Olsson, Anna-Lisa, Fru 
Paulson, Anna, Fru 
Preisler, Paula, Fru 
Palsson, Bror, Kamrer 
Nilsson, Gustaf, Fjardingsman 
Rosenlind, Gunny, Froken 
Raberg, Vera, Fru 
Schmidt, Elisabeth, Fru 
Sjoblom, Malin, Ekonomiforestand. 
Sjoholm, Borje, Mantalsskrivare 
Sjostrom, Sven Erik, Radman 
Skeri, Mejt, Froken 
Stentorp, Tord, Tandlakare 
Sverelius, Clara, Tanditikare 
Sylwan, Carla, Fru 
Thulin, Rut, Fru 
Trulsson, Eric, Lantbrukare 
Waldstein, Anna, Froken 
Wino, Per-Erik, Skulptor 
Winderup, Ester, Fru 
Oland, Karin, Fru 
Oland, Knut, Malaremastare 
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Styrelse: 

Ordforande: Th. Munck of Rosenschold, borgmastare 

v. Ordforande: Einar Bager, konstnar, fil. doktor 

Sekreterare: Leif Ljungberg, stadsarkivarie 

Ledanzoter: John Hain, direktiir 
Karin Kollind, gymnastikdirektor 

Suppleanter: C. G. Lekholm, 1:e intendent 
Sture Kelfve, arkitekt SAR 

Kassaforvallare: John Hain 

Redaktor for grsskrif ten: Leif Ljungherg. 
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Nittiofem KOCKUM-byggda andraklass-
vagnar av denna komfortabla Bo 5-typ 
representerar ett av de senaste leden i via 
mer an hundrairiga samarbete med Kungl. 
Jarnvagsstyrelsen 
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I Ivii grAfisko. LALtieto LA 

Nobelvagen 129 B Tel. 93 61̀ 1/0 

III 



IV 



Koppla ay... 
frZin Edra ekonomiska bekymmer och lett 

oss forvalta Edra tillgangar. Det lonar sig. 

Tala med var notariatavdelning! 

21E,AinsDINVEOIEA, 

BANKTSW 

Nar det galler backer och 

inbindning 

for 

biblioteket 
for 

kontoret 

IVAR IVERSON & C:o A.B. — MALMO 
BOKBINDERI & KONTORSBOKFABRIK 

Grabrodersgatan 8 	 felefon 71 835 

10 
	

V 



Anlita 
hem ortens 
sparbanker 

Malmo Sparbank Bikupan 

Oxie Harads Sparbank 

VI 



PREM1EKOP 
2 5": 

OSTERQATAN 1, MALMO 

TEL. 709 80 

IP A C -r G)I=JO\YILU 
finns pa Premiekop fran 470:—. 
Bara 25:— i manaden! 

ATVIDABERQS 

W:2,11 
M alm ii 

FARGER 

TAPETER 

VII 



IL E'ER U 

 

PAPPERSHANDELS AB. 

Mest sorterade inkopskalla i allt som till-

hor pappers- och kontorsmaterialbranschen 

Specialavdelning for teknisk rilmatriel 

Adelgatan 21 

Tel. 72570 Vaxel 

Skanes StadshypoteksfOrening 

utlamnar bundna tan mot sakerhet av 

inteckningar i fastigheter i Skanes sta-

der och vissa stadsliknande samhallen 

Expedition: Vastergatan 38, Malmo 

Tel. 2 0 4 5 7 

VIII 



AB. M. Flensburgs Saner 
Sodergatan 9 	 Malmo 

Tel. 21261 

Specialaffar far hemgifter och bo- 

s6ttning 

Affaren grundlagd 1805 

ID ingaras 5Arghan6et 
Etablerad 1889 

.6,1  e 
WEN' el 

P 

vela s
\CO‘ 

ve 

Telefon 70490 

IX 



Raffinerad 

strump- 

elegans 



Hus 
vagar 
industrier 
vatien- 
byggnader 

XI 



zeptesenEeta oc4 lotsii4a 

--Cvetife 

E. A. Rosengrens AB.: Byggnadsartikar 

Gotaverkens Fenster AB.: Ferrofonster 

AB. Fixfabriken: Byggnadsbeslag 

TNV garage- och industriportar 

Calvert & Co: CeCe slitsdurk 

Jenkopings Mek. Werkstads AB. 

AB. Maskin Tellus: Transportanordningar 

Smedjebackens Valsverks AB. 

INGENIORSFIRMA SVEN HELLSTEN 

Box 4293 
	

MALMO 4 	 Tel. 709 00 

ART1EBOLALET 

ARMERAD LONE 

XII 



G. & L. BEIJER AB 
MALMO 

FIRMAN GRUNDAD 1866 

• 

KOL KOKS OLJA 

JARN TRA. 

BYGGNADSMATERIAL 

• 

IMPORT - EXPORT 

SJOFART 

XIII 



pahlssons brod 
-gott skanskt brOd 

BETALD ANNONSPLATS 

XIV 



Bliv medlem i 

-Malmo jornminnesforening 

Arsavgift 15: — kr. 

For ytterligare medlem tillhiirande samma familj utgar avgiften 5: — kr. ; sadan 

medlem kr ej berattigad erhala .rsskriften gratis. 

Arsskrifter 1934 — 1960 pris 5 : — kr. pr .rg. och 1961 7:50 kr. 

Minnesskriften 1909-19, pris 10: — kr. 

Einar Bager : Med penna och ritstift, 15: — kr. 

Leif Ljungberg: Ur djupa kallarvalven, 10: — kr. 

Lyder van Fredens kamnarsrakenskaper for Malmo 1517 — 1520, 

utgivna av Leif Ljungberg, 12: — kr. 

Samtliga skrifter kunna fiirvarvas hos sekreteraren i Stadsarkivet. 

Leif Ljungberg: Om gatunamnen i Malmo, pris haftad 10: — kr., 

inbunden 14 — kr. finns i alla boklidor. 

XV 



FurCnrij 
Ett kvalitetsbegrepp 

Er fotohandlare demonstrerar giima Eumig smalfilmsprogram 

AB SVENSKA 

URDEPOTEN 

Skandinaviens 

storsta urforetag 

med moderna 

butiker i Malmo, 

Stockholm, Goteborg, 

Hdlsingborg, 

Trelleborg, Lund, 

Viisterets och Linkoping. 

XVI 



ADDO 

qttiztta vetta anizorts6t*t 

XVII 



Annonser 

AB ADDO 

AB ARMERAD BETONG 

G. & L. BEIJER AB 

AB M. FLENSBURGS SONER 

GERDMANS INREDNINGAR AB 

CARL GLEERUPS PAPPERSHANDEL AB 

INGENIORSFIRMAN SVEN HELLSTEN 

IVAR IVERSON & C:o AB 

KOCKUMS MEKANISKA VERKSTADS AB 

AB LUNDGRENS SONER BOKTRYCKERI 

MALMO GRAFISKA AKTIEBOLAG 

MALMt$ SPARBANK BIKUPAN 

AB MALMO STRUMPFABRIK 

AB BRODERNA OLOFSON 

OXIE HARADS SPARBANK 

PAHLSSONS BAGERI AB 

SKANDINAVISKA BANKEN 

SKANE-MALMO FtiRSAKRINGS AB 

SKANES STADSHYPOTEKSFORENING 

SKANSKA CEMENTGJUTERIET 

STOLTEN & SON AB 

AB SVENSKA URDEPOTEN 

WINGARDS FARGHANDEL 

AB A. 0. WIXELL 

AB ATVIDABERGS INDUSTRIER 

XVIII 
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AB LUNDGRENS SÖNER BOKTRYCKERI 

Baltzarsgatan 24 • Malmö 



SKÅNE-MALMÖ 
OCH 

IRIS 

Malmö 1962. Lundgrens Söner boktr. 


	Innehållsförteckning.
	Kring en målning från Schougens bro, av Leif Ljungberg.
	Malmö fornminnesförenings verksamhet 1961.
	Några glimtar ur Malmösjöfartens historia, av Einar Bager.
	Ortnamn i Malmö, av Ingemar Ingers.
	Östra Småbarnsskolan i Malmö under 90 år, av Hans Cavalli.
	Skolundervisningen i Husie under 200 år, av Helge Andersson.
	Om lantstället Dammfri, av Leif Ljungberg.
	Arkeologiska byggnadshistoriska fältarbeten 1961, C.G Lekholm.
	Anteckningar till en Malmöbibliografi för år 1961.
	Utdrag av förteckning av Malmö forntidsminnesförenings medlemmar och styrelse.
	Annonser.

