Tidigare publikationer från Malmö Museer
Roman Reflections in Scandinavia

Utställningskatalog
Red: Eva Björklund, Lena Hejll och Luisa Franchi
dell`Orto.
Det är först på senare tid som man har uppmärksammat hur starka kontakterna var mellan
Romarriket och Skandinavien och att inflytandet
inte enbart gick i en riktning. Detta visades i en
stor utställning i Malmö, Milano och Stockholm.
Den praktfulla boken är en samling artiklar på
engelska av områdets ledande forskare i Skandinavien och Italien. Den innehåller även en rikt
illustrerad katalog över utställningens föremål.
Utgivningsår: 1996. Omfång: 224 s., ill (vissa i
färg), häftad. ISBN: 88-7062-947-3. Pris: 250 kr

Romerska speglingar

Utställningskatalog
Eva Björklund och Lena Hejll.
En översiktlig berättelse om kontakterna mellan
Romarriket och Skandinavien. Lärde romarna barbarerna att dricka vin och fick romarna i sin tur
modiga, skäggiga föredömen när moralen sviktade där hemma? Boken är rikt illustrerad med bl
a föremål från utställningen med samma namn.
Utgivningsår: 1996. Omfång: 49 s., ill, (färg), häftad. Pris: 50 kr.

Spelet om Skåne

Red: Erik Osvalds.
Enskilda livsöden blandas med berättelser om de
stora förändringarna som drabbade den region
vilken under 1600-talets början tillhörde Danmark men som var svensk när seklet gick mot sitt
slut.
Utgivningsår: 1993. Omfång: 128 s., ill. (färg och
sv/v), inbunden. ISBN: 91-87336-22-7. Pris: 180 kr.

1811 - bondeupproret i Skåne

Red: Sven Rosborn. Illustrationer och bildtexter:
Gert-Ove Pettersson.
1811 berättar om en händelse - eller snarare ett
drama i flera akter - som idag är nästan helt bortglömd. Skådeplatsen är ”det fredliga” Skåne men
inom synhåll skymtar Napoleons franska trup-

per, Nelsons engelska flotta och en avsatt svensk
kung.
Utgivningsår: 1991. Omfång: 79 s., ill. (sv/v), häftad. ISBN: 91-9711-819-2. Pris: 40 kr.

Vikingarna

Utställningskatalog
Red: Björn Andersson.
Framställningen av vikingen som erövrare har
ofta tagit stor plats i utställningar om vikingatiden. I takt med de senare årens arkeologiska
forskning har emellertid en ny, spännande och
tidigare mindre känd bild av vikingen vuxit fram.
Här visas delar av det nya forskningsmaterialet
upp och ger information om perioden som utspelade sig i Norden för tusen år sedan.
Utgivningsår: 1989. Omfång: 206 s., ill. (färg), häftad. ISBN: 91-971181-6-8. Pris: 139 kr.

Det försvunna Malmö

Text: Sven Rosborn. Illustrationer: Åke Waldemar
Larsson.
Mellan pärmarna trängs mängder av bilder, fyllda
av lukt, larm och liv, av tragik och komik. En del
av bilderna har Åke Waldemar Larsson målat med
pensel. Resten är målade med ord - Sven Rosborns, egna eller ord han lånat av dåtida ögonvittnen.
Utgivningsår: 1988. Omfång: 143 s., ill. (färg och
sv/v), häftad. ISBN: 91-971181-0-9. Pris 125 kr.

Malmö Museers årsbok (avslutad 1992)

Moderna tider 1884-1984
Malmö Museers årsbok 1984:1
Utställningskatalog
Red: Britta Allzén. Utgivningsår: 1984. Omfång: 63
s., ill. Pris: 25 kr.
”Nagelapan” - metallarbetare i Malmö under
100 år
Malmö Museers årsbok 1984:2.
Red: Anne-Louise Kemdal.
Utgivningsår: 1984. Omfång: 151 s., ill., kart., tab.
Pris: 50 kr.

Romantik - svenskt landskapsmåleri 1780
Malmö Museers årsbok 1985.
Red: Frans Carlsson.
Utgivningsår: 1985. Omfång: 112 s, ill. Pris: 50 kr.
Glimtar från ett svunnet Malmö
Malmö Museers årsbok 1981.
Sven Rosborn.
Utgivningsår: 1981. Omfång: 112 s., ill. Pris: 25 kr.
Kring Malmöhus
Malmö Museers årsbok 1973-1974
Red: Bengt Salomonsson.
Innehåller bl a artiklar om Malmö medeltida
topografi - AB Limhamns skeppsvarv - Malmö
musei orgel - Malmö belägring 1677 - Uniformering vid tiden för Malmö belägring - 1600-tals
jordfynd från Malmö - En bronsåldersboplats vid
Kvarnby - Rapport om ett boplatsfynd vid Kastanjegården, Malmö.
Utgivningsår: 1974. Omfång: 230 s., ill. (vissa i
färg), inbunden. Pris: 25 kr.

