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MALMÖ FORNMINNESFÖRENINGS 
VERKSAMHET 1940. 

Under året ha två ordinarie föreningssammanträden av
hållits. Vid det förra, som ägde rum den 28 februari, skild
rade konstnären Ernst Norlind, Borgeby, livfullt och drama
tiskt Corfitz och Leonora Christina Ulfeldts Malmövistelse. 
Miljön - makarna Ulfeldts gamla hus, nuv. Hotell Tunneln 
- i förening med föredragets spirituella och konstnärliga 
form gjorde episoden alldeles särskilt levande för auditoriet. 
- Vid sammanträdet den 5 november - likaledes på Hotell 
Tunneln - var lektor Birg·er Edmar föreningens ciceron vid 
arkeologiska strövtåg med Svenska Institutet i Rom. Före
draget illustrerades med talrika ljusbilder. 

Med hänsyn till tidsläget kunde den traditionella vårut
flykten icke realiseras. 

På föreningens initiativ har restaureringen av böcker till
hörande det "Dringelbergska Libreriet" p åbörjats. (Om 
"Dringelbergska Libreriet", jfr mag. C. G. Hellströms upp
sats i årsskriften 1940) . Kyrkorådet i S :t P etri församling 
har anslagit en viss summa för ändamålet. 

Förening·ens årsskrift utkom i juli månad ; till medarbetare 
och annonsörer frambäres ett varmt tack. Å tryckningskost
naderna har boktryckare Edvin Lundgren beviljat rabatt; 
det är en kär plikt att till honom ånyo uttala föreningens 
stora tacksamhet för städse visat tillmötesgående och för
ståelse. 

ågon förändring i styrelsens sammansättning har icke 
ägt rum. 

Medlemsantalet utgjorde under året: 3 hedersledamöter, 
17 ständig·a och 273 betalande eller tillhopa 293 medlemmar. 

Av kassaförvaltarens redogörelse för föreningens inkoms
ter och utgifter framgår , att behållningen den 31 december 
utgjorde : 
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Konungarike t Sveriges Stadshypotek s
kassaobligation 3i 0/o av å r 1936 Litt. 
B. 1677 5.000 : -

Svenska Statens 4 O/o Försvarslån av 
den 1 maj 1940. 

1 st. Litt D. n :r 41 743 500: -
5 ,, ,, E. ,, 8 226-88230 

a. 100: - 500: - i.ooo : -
Premieobl igat ion av å r 1933, ser. 470, 

obligationsnummer 489 50 : - 6.050 : -

Berghska fonden 838 : 73 

Innestående i Sparbanken Bikupan 
,, Malmö Sparbank 
å Postgiro 

1.521: 80 
1 : 45 

62 : 30 
Kontant i kassan 4 : 58 1.590: 13 

Summa kronor 8.478 : 86 



MALMÖ RECESS 1524 OCH DESS FÖRHISTORIA. 

Av ÅKE LJU GFORS. 

I. 

Kristian JI :s verksamhet i Danmark efter återkomsten från 
det lyckade krigståget mot Sver ige, vilket resulterade i lan
dets erövring· och adelns krossande genom Stockholms blod
bad, kännetecknades av ett rastlö t och storstilat lagstiftnings
arbete och allehanda ekonomiska projekt. Men det dröjde 
inte länge, förrän verkningarna av krig·stågen mot Sverige 
började visa s ig. Krigen hade kostat mycket pengar, och 
dessa måste på något sätt anskaffas. Samtidigt ingick från 
Sverige underrättelsen om Gustaf Erikssons uppror. Bakom 
Gustaf Eriksson ställde sig redan på ett tidig·t stadium ett 
konsortium liibeckska köpmän, som såg·o in verksamhet 
hotad genom Kristian Il :s närmande till holländarna och nya 
handelspolitiska planer, och de väldig·a nya skatter, som 
konung·en i sitt f inansie]]a nödläge såg sig· nödsakad att på
lägga danskarna, åstadkomma en för varje dag allt mera 
växande opposition i landet. Denna oppositionella grupp, 
som mest utgjordes av adeln och det högre prästerskapet, 
sökte anknytning till Kristian II :s farbror, hertig Fredrik av 
Holstein. Denne satte sig i spetsen för en resning av elen sön
clerjydska adeln och biskoparna; resningen utbredde sig un
der vintern 1522- 23 alltmera, och kungens ställning blev för 
varje dag allt vanskligare. Den 26 mars 1523 hyllades hertig 
Fredrik vid Viborg som Danmarks kung och utställde en 
handfästning, och elen 13 april uppgav Kristian själv för till
fället kampen genom att i h emlighet fly ur landet 1• Hans av
sikt var, att han senare med hjälp från sin svåger, kejsar 
Karl V, skulle försöka återvinna sin krona. 

1 Henrik Göye till markgrevinnan E li sabet 1523 27/4, Ekdahl, Clui
tiern II :s arkiv Il, s. 393 f. 
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Bakom hertig Fredriks uppror stod Liibeck, som sett sitt 
handelsmonopol i Norden hotat g·enom Kristian II: s å tgärder. 
Kristian hade redan t idi gare sökt skaffa sig bundsförvanter 
mot denna stad, men det var inte lätt att uppbringa de för 
en krigföring erforderlig·a medlen . Vid konungens flykt syn
tes dock inte ställning·en vara alldeles förtvivlad . P å Gott
land satt hans betrodde hövitsman Severin orby fast , och 
städerna Köpenhamn och Malmö stodo ännu på konungens 
sida. Adeln på de danska öarna och i Sk åne slöt dock täm
ligen mangrant upp kring Fredrik, och därigenom blev stä
dernas ställning något försvagad. 

P å höstsidan började adeln att belägra de båda städerna, 
men resulta tet av belägringen lä t till en början vänta på sig. 
Städernas försvar sköttes med stor kraft, i Köpenhamn av 
Kristians kommendant där· H enrik Göye och i Malmö av dess 
nye borg·mästare Jörgen Kock , som uppnått denna värdighet 
strax före Kristi an flykt.2 Först vid t iden för Marie nativi
tatis (8 september) började adelshärens belägring bedrivas 
med större intensitet, och belägrarna erhöllo trupper till hjälp 
från Sveriges nyvalde konung Gustaf Vasa .3 Ju hårdare nu 
belägTingsringen drogs kring städerna, desto enträgnare blevo 
dessas böner om undsättning och hjälp.4 Kri tian Il gjorde 
å sin sida alla möjliga ansträng·ning·ar för att undsätta stä
derna, men de sa strandade dels på hans finansiella svårig
heter , dels ock så p å de tyska furstarnas obenäg·enhet att utan 
tillräckliga g·arantier inlåta sig· p å några riskabla företag. 5 

D en 23 december kapitulerade Malmö och Köpenhamn på 
hederliga villkor.6 

2 Borgmästare och råd i Malmö till Kri stian II 1523 27/3, Ekdahl Il, 
s. 374 f. 

3 il s Hack till Kri sti an Il, 1523 2/ lO, s. 557 ff., 635 ff. Gustaf I: s 
registratur (i fort sättningen förkortat GVR) I, s. 208 f . Om händelseför
loppet kring· el en svenska hjälpen jfr Barkman, Kungl. Svea Livgardes 
historia I, s. 146 ff. 

4 Borgmäs tare och råd i Malmö till Kris tian Il 1523 2/10, Ekdahl Il, 
s. 540 ff., Jörgen Kock till Kri stian Il 1523 20/11, Ekclahl Il, s. 581 ff., 
till markgrevinnan E lisabet (oda t.) , Ekdahl Il, s. 428 ff. 

5 Joakim av O lclenburg till Kristian Il 1523 15/8, Ekdahl Il, s. 443 ff ., 
Stormästaren av Preussen till Kristian Il 1523 14/9, 19/9, 21/9, 26/9, 8i11 , 
27/11, Ekdahl Il, s. 472 ff., 481 ff., 486 ff., 496 ff., 501 ff., 507 ff. 

6 Malmö dagtingan i MSA, tryckt Weibull , Malmö stads urkuncls
bok I, s. 66 f. 
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Redan dessförinnan hade emellertid liibeckarna haft sina 
tentakler ute på ett annat håll. Jag nämnde nyss, att ett 
konsortium av liibska köpmän hade lämnat Gustaf Eriksson 
understöd vid hans uppror, och detta understöd hade satt 
honom i stånd att med kraft bedriva belägringen av Stock
holm. Syftet med denna hjälpsändning var, att liibeckarna 
som erkänsla skulle få ytterligare handelsprivilegier i det med 
dess hjälp befriade Sverige. Redan vid den första hjälpsänd
ningen 1522 hade ett utkast till handelsprivilegier framlag·ts,7 

men den gången ledde liibeckarnas försök inte till något re
sultat. På hösten 1522 tog staden Liibeck själv officiellt hand 
om privilegiesträvandena och skickade till Sverige två av sina 
rådsherrar, Berend Bomhouwer och Herman Plönnies. Deras 
verksamhet i Sverige kan följas ganska väl, huvudsakligen 
genom den berättelse de vid sin återkomst avgåvo i Liibeck.8 

Av denna berättelse, som dock ej är bevarad i sin helhet, utan 
blott för tiden efter den 26 maj 1523 - den viktig·aste tiden 
- framgår, att Gustaf Vasas kungaval, för vilket denna be
rättelse är en av de allra bästa källorna, inte från början 
varit påtänkt, utan att det av någon anledning-, vilken låter 
sig ej med säkerhet avgöra, blivit aktuellt. Detta har gjort, 
att forskning·en framställt olika uppfattningar om vilken 
denna plötsligt framträdande orsak kunnat vara. Så anser 
kungavalets siste skildrare, professor Sven Tunberg,9 att det 
avg·örande momentet skulle ha varit Fredrik I :s krav på den 
svenska kronan. Därvid förtjänar det att påpekas, att de 
brev, i vilka Fredrik framställde dessa krav, ära daterade den 
9 och 17 juni, alltså flera dagar efter det att kungavalet ägt 
rum,10 varför dessa brevs betydelse i detta sammanhang av 
Tunberg torde ha överskattats . Om man däremot tar hänsyn 
till den vid kungavalet föreliggande situationen, kan man inte 

1 Ekdahl IV, s. 1677 ff. 
8 Histor iska Hand lingar XXVI: 2. 
9 Tunberg, Gustaf Vasas kungaval 1523, s. 37 ff. Till Tunberg·s upp

fattning ansl uter s ig helt Barkman, a. a., s. 124 ff., utan att framföra 
ytter ligare stöd för denna. 

Jo De av Tunberg, a. a. s. 37, åberopade breven från Fredrik I av 
den 7 april och den 4 maj innehåll a intet om Fredriks krav på den sven
ska kronan. Jfr Sveriges Traktater (i fortsättningen förkortat ST) IV, 
s. 48 ff . 
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komma ifrån, att enbart de liibeckska sändebudens närvaro 
i Strängnäs måste ha spelat en viss roll, helst som Liibeck 
några dagar efter valet inhöstade den första frukten av detta; 
den 10 juni erhöllo de nämligen sina eftertraktade privile
g·ier. Dessa, de s. k. strängnäsprivilegierna, voro de hårdaste 
handelsvillkor Sverige någ·onsin nödgats gå med på. 11 

F . ö. synas liibeckarna under våren 1523 ha spelat ett för 
dess politik g·anska karakteristi kt dubbelspel. Den 5 feb
ruari hade de förbundit sig med hertig· Fredrik och i trak
taten lovat honom väldet över Sverige, om det kunde uppnås 
med fredliga medel.12 Syftet med denna deras politik har 
hela tiden varit att skaffa sig så stora handelspoliti ka för
måner som möjligt, men på samma gång ville de inte riskera, 
att dessa förmåner genom ett eventuellt krig mellan de nor
diska makterna bragtes i fara. Under de föl_jande åren fast
hålla de, som vi skola se, konsekvent vid denna sin politik och 
sträva dels efter handelsmonopol, dels också efter att till varje 
pris söka vidmakthålla freden i orden. 

Il. 

För t i.den från strängnäsprivilegiernas utfärdande somma
ren 1523 fram till Ma1mö recess den 1 september 1524 är det 
i huvudsak två problem, som stå i förgrunden för den sven
ska utrikespolitiken, förhållandet till Danmark och gottJands
frågan. Under periodens lopp flätas de sa båda frågor så in 
i varandra, att man inte längre kan tala om två olika problem 
utan om två olika sidor av samma problem. Så avhängigt 
blir det enas lösning av det andras. 

För att man skall få en klar bild av händelseförloppet 
under dessa år, är det nödvändigt att en gång för alla klar
lägga det politiska läget i Norden på försommaren 1523. 
Varken Sveriges eller Danmarks politiska läge var vid denna 
tid det allra bästa. Gustaf Vasa hade nyss blivit konung 
efter att ha gjort uppror mot rikets rättmätige herre, Kris-

11 Strä ngnäsprivilegierna tryckta åtskilliga g·ånger, bäst i ST IV, 
s. 55 ff. För deras betyde lse jfr Falk , Gustaf Vasas utrikespolitik med 
afseende på handeln s. 28 ff. 

12 ST IV, s. 471 ff. 
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tian Il. Han hade visserligen haft framgång i sina företag, 
men dessa framgångar hade han måst betala dyrt. Han hade 
kommit i fullständigt ekonomiskt beroende av Liibeck. Lii
beckarna hade hjälpt honom att erövra Stockholm och hade 
dessutom som vi nyss sett, troligen haft sitt finger med i spelet, 
när det g~illde att göra Gustaf Vasa till konung·. I strängnäs
privilegierna hade de också fått sin belöning, och dessutom 
stod kungen i tryckande skuld till dem för deras hjälp i 
kriget. Liksom Gustaf Vasa hade också Fredrik I fått hjälp 
av Liibeck, innan han gjorde sitt uppror mot Kri tian Il, och 
man kan därför utan att överdriva säga; att Liibeck var den 
dominerande makten i Norden vid denna tid, genom att de 
hade ekonomisk kontroll över Sverige och strävade 'efter att 
få en liknande ställning i Danmark. 

Emellertid fanns det i den nordiska politiken vid denna tid 
ytterligare en faktor att räkna med, Severin Norby. Denne 
hade som nämnts vid Kristian Il :s flykt satt sig· fast på 
Gottland och höll nu denna ö för sin kunglige herres räkning. 
Med Gottland som bas bedrev han vidsträckta kaperier, och 
hans verksamhet g·ick främst ut över liibeckarnas handels
fartyg· i Östersjön. Gustaf Vasas krönikör Peder Swart be
rättar många roande intermezzon från dessa sjörövartåg, 
bl. a . berättas det 13 hur Severin Norby vid ett tillfälle sade till 
köpmännen, att det var hans hälsa till gagn att lukta och röra 
i köpmännens kramkistor, och när han hade tagit allt vad han 
ville ha, g·av han dem deras tomma skepp igen och lät dem 
fara sin väg med hälsning, att de voro välkomna igen med 
mera slikt. 

Det är inte att undra på att dessa kaperier irriterade liibec
karna, och att dessa med all makt sökte göra slut på riddar 
Severins framfart. Men själva ville de inte hålla i skaftet, 
när yxan gick, utan under hela perioden sökte de att egg·a 
än Gustaf Vasa, än Fredrik I till krigståg mot Gottland. På 
detta sätt kom gottlandsfrågan att spela en alltmera fram
trädande roll i den nordiska utrikespolitiken under dessa år, 
eftersom båda monarkerna hade ett stort intresse av att äga ön. 

13 Peder Swart (Edens uppi.) s. 70 ff. 
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Under tiden närmast efter kungavalet gällde det för Gustaf 
Vasa att konsolidera sitt välde. Redan tidigare hade han bör
jat sina försök att utvidga riket, då han vintern 1522-23 med 
hibeckarnas hjälp hade företagit ett krigståg mot Skåne. 
Själva anfallet på Skåne hade visserligen misslyckats,14 men 
ett viktigt resultat hade nåtts - svenskarna hade intagit 
Blekinge.15 Denna erövring var av stor betydelse för svens
karna, eftersom de blekingska kusthamnarna sedan gam
malt voro exportorter för ödra Smålands lantbruksproduk
ter,16 och den unga svenska statens ställning blev därigenom 
icke oväsentligt förstärkt. Genom ett likadant anfall lyckades 
Gustaf Vasa att också vinna ungefär halva det nuvarande 
Bohuslän eller Viken, som det på den tiden kallades, och 
genom denna erövring stärktes Sveriges positioner vid Väs
terhavet. är Gustaf Vasa blev vald till konung i Strängnäs, 
kunde han därför peka på flera påtagliga framgångar. 
Under tiden närmast efter kungavalet koncentrerade han 
emellertid sina krafter på att erövra Finland, där Viborg och 
Nyslott den 10 oktober kapitulerade.17 

Medan detta hände, hade Gustaf Vasa även haft andra 
järn i elden. Redan den 20 juni 1523 hade han gjort ett för
sök att vinna Severin Norby över på sin sida, i det att han 
lovade honom stora förläningar i Sverig·e, om han ville gå i 
svensk tjänst.18 Försöket misslyckades, och under den föl
jande tiden blev förhållandet till Danmark allt mer hrän
nande. 

Fredrik I :s ställning under våren och sommaren 1523 var 
inte särskilt lysande. Han hade ännu inte lyckats lägga un
der sig hela det danska riket, men Gustaf V asas framgångar 
hade g·jort honom betänksam. Han hade försökt skrämma 

14 Rörande det skånska fälttåget har under de sista åren en ganska 
livlig diskussion förts. J fr Lindberg, Bondefreder under Sveriges medel
tid HT 1928, s. 1 ff., Bergström, Det svenska krigståget mot Skåne vin
tern 1523, HT 1937 s. 113 ff., Barkman, a. a., s. 107 ff., samt Lindbergs 
replik: Varför misslyckades det svensk-li.ibeckska krigsföretaget mot Skåne 
1523?, HT 1938 s. 168 ff. 

15 Gustaf Vasa till Berent von Melen 1523 15/5, GVR I, s. 58 ff. 
16 Lönnroth, Statsmakt och statsfinans i det medeltida Sverige, s. 30 

f., och där anförd litteratur. 
17 Viborgs dagtingan i ST IV, s. 67 ff. 
1s GVR I, s. 93 ff. 
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svenskarna genom två p lakat, ett i april och ett i m a j ,19 m en 
utan resultat. Fram p å sommaren blev han ännu hotfulla re. 
H an frams tällde, som r edan nämnts, den 9 juni formliga 
krav p å den svenska kronan, samtidigt som han förklara de 
sig ing·a lnnda vi lja tolerera ett svenskt välde över Blekinge 

rn ST IV, s. 48 ff. 
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och Viken.20 Åtta dagar senare följde ett liknande brev från 
det dan ka rådet till det sven ka, också det hållet i ganska 
skarp ton.21 Men mitt i sina hotfulla ordalag öppnade Fred
rik I en utväg till bilägg·ande av tvistigheterna, då han i sin 
skrivelse föreslog ett sammanträffande mellan kungarna för 
att reglera förhållandet mellan de båda rikena. 

Gustaf V asa svarade först personligen på Fredriks brev i 
en skrivelse, daterad Västerås den 13 september 1523.22 Han 
visade sig i detta brev inte särskilt entusiastisk för ett sam
manträffande mellan kungarna, framför allt inte i någon 
stad på danskt område. I varje fall ville han inte, som sakerna 
då stodo, ha något avgörande, utan han föreslog först för
beredande förhandlingar genom ombud. V ad Blekinge och 
Viken beträffade, bad han Fredrik I ej bekymra sig om dem; 
de hade tagits "ffraa wor fiende k. crestiern med veriande 
handt". I väntan på att hans ställning skulle bli ytterligare 
stärkt bedrev Gustaf Vasa ett slags uppskovspolitik. Han 
sade också i brevet, att något möte ej kunde bli av "paa thenne 
tiidt föraen wij haffua wort krig·esfolk heem igen fraa fin
landt". Att hans inställning till Fredrik I och danskarna 
dock var fullt lojal, framg·år av att han ungefär vid denna 
tid sände de tidigare omtalade hjälptrupperna till Malmö 
belägring.23 

Fråg·an togs emellertid upp på det rådsmöte, som började 
i Söderköping den 11 oktober. Efter omkring en veckas över
läggningar avsände rådet den 18 oktober en skrivelse till det 
danska rådet24 som svar på dettas tidigare nämnda skrivelse. 
Samtidig·t kickade Gustaf Vasa ett nytt brev till kung Fred
rik25 av samma innehåll som rådets brev. Båda breven äro 
hållna i en bestämd ton och vilja inte veta av något nytt 
danskt herravälde över Sverige. För Gustaf Vasa personligen 
var detta av stor betydelse, ty rådets beslut innebar en soli
daritetsförklaring från dess sida. Frågan om Blekinge och 

20 ST IV, s. 50 ff. 
2 1 ST lV, s. 52 ff. 
22 GVR I, s. 136 ff. 
23 J fr ovan s. 6. 
24 GVR I, s. 163 ff . 
25 ST IV, s. 69 ff., j fr därmed GVR I, s. J 65 ff. 
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Viken berördes endast i förbigående, och det av Fredrik 
föreslagna mötet mellan kungarna nämndes inte alls. 

Med dessa trevare från dansk sida tyckas försöken att 
närma Sverige och Danmark till varandra ha avstannat för 
en tid, och när de efter årsskiftet återupptogos, skedde det 
till följd av förändringarna i det utrikespolitiska läget. Un
der hösten var nämligen Fredrik I fullt upptagen med in
rikes angelägenheter, av vilka belägringarna av Köpenhamn 
och Malmö inte voro de minst viktiga. Under tiden blev gott
landsfrågan för svenskarna allt mera aktuell. 

Efter sitt ovan nämnda försök att draga Severin Norby över 
på sin sida hade Gustaf Vasa åtminstone för ögonblicket låtit 
frågan om Gottland vara. Men inte så liibeckarna. Redan i 
juli 1523 meddelade Herman Iserhel, Gustaf Vasas kände 
medhjälpare och förespråkare i Liibeck, konungen, att Fred
rik I sänt två av sina mest betrodda män till Gottland för att 
försöka vinna Severin Norby för sig.26 Detta försök, som var 
det första i en lång rad av dylika, ledde visserligen ej till 
något resultat. Kaperierna fortsatte som förut i oförminskad 
omfattning, och för de liibeckska köpmännen blev situationen 
för varje dag allt besvärligare. I september månad skrevo 
därför några liibeckska köpmän till konungen och föreslogo 
honom, i det de klagade över Severin orbys hårda framfart, 
att göra ett fälttåg till Gottland för att göra slut på kaperi
erna och lägga ön under Sverig·e.27 Detta brev avsändes från 
Liibeck den 18 september och enligt en kanslianteckning mot
tog konungen det den 11 oktober, samma dag, som rådsmötet 
i Söderköping öppnades. Detta gör, att man ovillkorligen 
måste antaga, att detta brev åtminstone omnämnts för råds
herrarna, . och med stor sannolikhet har brevet under mötets 
förlopp varit föremål för överläggningar, ehuru de bevarade 
akterna inte meddela något härom. Något senare, ovisst dock 
om det inträffat under rådsmötet, anlände ett brev från 
Herman Iserhel själv,28 vari denne ytterligare underströk 

26 Iserhel till Gustaf Vasa J523 21 /?, IIanserecesse 1477- 1530 (i fort
sättningen förkortat HR) VIII, s. 436. 

27 Handlingar till Skandinaviens historia (i fortsättningen förkortat 
I-ISH) XXXVIII, s. 22 ff. 

28 Iserhel till Gustaf Vasa 26/9, HR VIII, s. 486 f. 
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köpmännens skrivelse, vilken han även omnämnde i brevet. 
Om konungen inte nu vinner Gottland, vinner han det aldrig, 
heter det bl. a. i brevet, och lserhel skisserar t. o. m. upp en 
fälttågsplan. Även från annat håll kommo uppmaningar av 
liknande slag; så skrev Berent von Melens bror Wilhelm strax 
före jul från Oland29 och berättade, att allehanda rykten 
gingo i dessa trakter. De tyska furstarna hade tröttnat p å 
Kristian Il, som ej kunnat betala de trupper han lejt, och 
dessutom berättades, att förhandlingar förestode mellan Gus
taf Vasa, Kristian Il och Nederländerna, och att Gustaf må
hända skulle få Skåne under Sverige. I varje fall borde han 
förekomma den nyvalde danske kungen i avseende på Gott
lands intagande. 

I januari 1524 anlände Herman lserhel till Sverige som om
bud för Gustaf Vasas kreditorer. Enligt brev, som han förde 
med sig,30 var hans ärende att försöka få betalt för lånet från 
liibeckarna till konungen. Traditionen berättar, att Herman 
lserhel vid detta tillfälle kraftigt skulle ha uppmanat ko
nungen att företaga expeditionen till Gottland, och att han 
till slut skulle ha övertalat den hela tiden motvillige konung
en, · och denna framställning, som redan i äldre tid blev gan
ska mycket utbroderad, har sedan accepterats av praktiskt 
tag·et alla senare historieskrivare. Och dock är denna tradi
tion knappast tillförlitlig. Den går tillbaka på Peder Swart,31 

och dennes sagesman har varit Gustaf Vasa själv. Men Peder 
Swarts krönika är emellertid skriven först omkring 1560, 
och återger därför en uppfattning, som tagit intryck av de 
följande händelserna. Den visar därför endast, hur Gustaf 
Vasa själv ville, att händelseförloppet vid denna tid skulle 
uppfattas, inte hur det verkligen gick till. I denna skildring 
framstår Herman lserhel som en förledare, som med fagert 
tal lyckas övertala Gustaf Vasa att mot sin egen vilja ge sig 
in i det kostsamma företaget . På liknande sätt skildras andra 
personer, som senare råkat komma på kant med konungen. 

29 Wilhelm von Melen till Gustaf Vasa 1523 13/12, HSH XXXVIII, 
s. 29 ff. 

ao HSH XXXVIII, s. 37 ff. 
31 Peder Swart (Edens uppi.), s. 71 If. 
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Det finns därför ingen som helst anledning att ta någon hän
syn till denna Peder Swarts skildring, helst som det bevarade 
brevmaterialet inte ger någon antydan, som bestyrker denna; 
det finns inte någonting, som ens tyder på att Herman 
Iserhel vid detta tillfälle talat med Gustaf Vasa om gottlands
expeditionen, ehuru detta naturligtvis kan vara möjligt.32 

När Herman Iserhel anlände till Sverige, voro nämligen 
tillrustningarna för gottlandsexpeditionen redan i full gång. 
Vid ung·efär samma tid, som han reste från Liibeck, hölls 
nämligen vid trettondehelg·en en riksdag i Vadstena,33 där 
gottlandsexpeditionen var föremål för överläggningar. Vid 
denna riksdag kom förhållandet till Danmark åter på tape
ten. Till riksdagen hade nämligen två danska riksråd in
funnit sig som kung Fredriks utskickade för att begära, att 
tvistefrågorna mellan Sverige och Danmark skulle regleras 
vid ett möte på en för Gustaf Vasa lämplig tid och plats. 
Denna g·ång· visade sig Gustaf gynnsammare stämd mot för 
slaget, och man beslöt, att mötet skulle äga rum i Jönköping 
omkring elen 14 februari. 

Detta möte hlev emellertid ej av, och denna gång låg felet 
hos den danske kung·en, som nu bedrev en likadan uppskovs
politik som Gustaf Vasa gjort året förut . Den 13 fehruari 
skrev nämligen Gustaf till Hans Brask,34 att det danska rådet 
hade skickat hud med hegäran om uppskov med mötet på 
14 dagar, eftersom_ ett annat möte samtidigt skulle hållas i 
Köpenhamn. För säkerhets skull hade därför Gustaf Vasa 
beviljat uppskov till en månad efter påsk, och för att göra 
det lättare för danskarna att infinna sig, flyttade han sam
tidigt mötesplatsen till Ronneby. På Gustaf Vasas förhand
lingsvil_ja var det alltså intet fel, men Hans Brask visade sig 
i sitt svar den 15 februari35 hetänksam; han hade sina miss
tankar mot danskarnas ärlighet. Han styrktes ytterligare i 
sina dubier, då han fick ta del av Fredrik I :s till Gustaf 

32 Denna uppfattning av Peder Swarts värde som källa överensstäm
mer p å flera punkter med den som fram lagts av G. Carlquist i en upp
sats: "Kungamötet i Malmö 1524" i Skåne, å rsbok J924, s. 23 ff. 

33 Svenska riksdagsakter I, s. 15 f. 
34 GVR I, s. 188 ff. 
as HSH XVII, s. 192 f. 
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Vasa och till det svenska rådet samtidigt skrivna brev,36 i vil
ka denne hemställde om ytterligare uppskov med mötet, och 
samtidigt förändrade dess karaktär. Enligt detta förslag 
skulle mötet bli en stor fredskonferens mellan kung·arna, vid 
vilken förutom de båda ländernas råd även representanter 
för de vendiska städerna skulle närvara, och denna konfe
rens skulle hållas i Köpenhamn nästkommande pingst.37 Där 
skulle man "förhandla, tradera och överväga dessa tre ri
kens och de vendiska städernas gagn, bästa och eviga be
stånd". Gustaf V asa visade sig ganska välvilligt stämd även 
mot detta förslag,38 men han ville inte ge något bestämt be
sked, förrän han hade fått svar från Liibeck, där han rådfrå
gat sig. Hans Brask däremot hade fått vatten på sin kvarn; 
han varnade39 Gustaf att ge sig i lag med danskarna och 
uttalade i sitt brev misstanken, att detta blott vore en fint 
från danskarnas sida för att förhala gottlandsexpeditionen, 
och han konstaterade inte utan en viss bitterhet, att sven
ska män aldrig vunnit någonting med dagtingan av de 
danske. 

Brask hade i sitt brev satt fingret på den ömma punkten. 
Det förhöll sig säkerligen så, som han menade; bakom Fred
rik I :s iver att förhandla och skjuta på mötena låg· farhågan 
för Gustaf Vasas gottlandsexpedition. Redan på ett tidigt 
stadium - hur tidigt kan inte numera avgöras - hade Fred
rik med stor säkerhet blivit underkunnig om Gustaf Vasas 
planer, och från det ögonblicket utvecklade han en väldig 
diplomatisk aktivitet på flera håll. Dels gjorde han nya fram
stötar till Severin Norby och dels till Liibeck, samtidigt som 
.han genom sin uppskovspolitik på alla. sätt försökte fördröja 
·Gustaf Vasas gottlandsexpedition. Om hans förhandlingar 
med Liibeck skall senare talas, här skall jag blott nämna om 
.hans försök att vinna Severin orby. Det har redan omtalats, 
att han skickade två av sina rådsherrar till Gottland för att 
söka förmå Norby att övergå. i hans tjänst och därmed över-

36 Fredrik I till Gustaf Vasa 1524 13/2, till rådet samma dag, GVR I, 
s. 303 ff. 

2 

37 Orten synes b lott vara nämnd i brevet till riksrådet. 
38 Gustaf Vasa till Fredrik I 1524 29/3, GVR I , s. 198 f. 
39 Hans Brask till Gustaf Vasa 1524 14/4, GVR I, s. 304 ff. 
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lämna Gottland å t Danmark. Inte heller den gången ledde för
sök en till något resultat, men händelsernas utveckling korn. att 
arbeta för Fredrik I. orby fick nämlig·en ingen hjälp av 
Kristian Il, som han hade hoppats, och när Gustaf Vasas 
här under befäl av Berent von Melen i maj 1524 landsteg på 
Gottland, blev hans ställning ganska prekär. Smart som. han 
var fann han emellertid snart en lö ning ur knipan ; han 
ställde sig och GotHand under Fredrik I och förklarade sig 
för hans vasall.40 Därigenom vann han andrum för ögon
blick et och fick dessutom undsättning av proviant från dan
skarna, vilket snart rapporterades t ill Gustaf Vasa, som nu 
måste erkänna, att Hans Brask haft fog för sina misstankar.41 

Hans Brasks farhågor hade alltså besannats, och vad värre 
var , konflikten mellan Sverige och Danmark hade ge
nom Norby manöver blivit öppen, och en bry tning mellan 
de båda rikena hotade. D en svensk a hären på Gottland rosade 
inte heller marknaden ; genom att Norby lyckades k apa 
svenskarnas ammunitionsfartyg, kunde Ber ent von Melen inte 
uträtta något, förrän bri ten ersatts. I stället för att snabbt 
erövra Visborg och fälla dan ·karna inför fullbordat faktum 
- själva ön föll så gott som genast i venskarnas händer -
måste man söka nå sitt mål genom block ad.42 Men detta me
del verkade lång·samt, och innan belägringen av Visborg hann 
lämna något resultat, hade vid förhand lingsbordet rollema 
blivit omkastade, och Gustaf Vasas expedition till Gottland 
h ade visat sig vara förfelad . 

40 Iorby hade hela v <'n·cn inför utsikten att bli anfall en utvecklat en 
vål dsa m energ i och prövat al la möj liga förhandli ngs utväg·ar. Som svar 
på ett brev ti ll F redrik I e rbjöd sig· denn e ti ll Liibeck att söka medla i 
tvisten mell a n o rb y och den vend iska städerna på det n yss nämnda 
möte t i Köpenhamn vid pingsten (Fredrik J ti ll Liibeck 1524 8/2, HR VIII, 
s. 602). G usta f Vasa förk la rade sig också i ett brev beredd till tillmötes
gile nde, om Iorby läte förhand la med sig', men var eljest fast bes luten 
att göra ina anspråk på Gottland gä ll and e (Gustaf Vasa t ill Norby 1524 
16/2, HR VIII , s. 604). Avgörande för Norby torde dock ba varit det 
danska r ådets påpekande till honom, a tt han svå r li gen sku ll e kunna reda 
s ig mot både Sver ige, Liibeck och de vendiska städern a på en gång (dan
sk a rådet ti ll Norby 1524 början av febr., HR VIII, s. 598 f.). 

41 G ustaf Vasa till H ans Brask 1524 4/4, 9/5, GVR I , s. 201, 233 ff. 
42 Go ttlandsexp editionens historia har i detalj ski ldrats av Ba rkman , 

a. a., s. 152 ff. 
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111. 
När Gustaf Vasa på våren 1524 anlände till Kalmar, fick 

han ett brev från Fredrik I, i vilket denne begärde uppskov 
med det möte, som var bestämt till pingsten, till midsomma
ren.43 Orsaken till denna begäran var, att Fredrik blivit 
hindrad av ett möte i Hamburg, vid vilket han måste närvara. 
Från Fredriks sida var det nu inte längre fråga om någon 
uppskovspolitik - en sådan vore ju inte längre nödvändig, 
när den svenska hären stod på Gottland - utan han önskade 
lika väl som Gustaf Vasa ett snart avgörande. Men detta 
möte i Hamburg, vilket på sätt och vis bildar en inledning 
till malmömötet, var av den allra största betydelse för Fred
riks egen ställning, och därför kunde han under inga om
ständigheter utebli därifrån . 

Mötet i Hamburg· gällde nämligen Fredriks krona. Kris
tian Il hade nämlig·en sent omsider lyckats intressera kejsar 
Karl V och påven för sin sak, och dessa hade skickat sina 
legater till gemensamma förhandlingar med danska utskic
kade och sändebud från de vendiska städerna.44 Det hade 
först varit meningen, att dessa förhandlingar skulle ha ägt 
rum i november 1523, men då de kejserliga ombuden hade 
blivit förhindrade, hade mötet uppskjutits till den 12 april 
1524. Inför representanter för kejsare och påve öppnades nu 
förhandlingarna, vilkas främsta mål var att återinsätta Kris
tian Il på den danska tronen. Men härvidlag stötte förhand
larna på starkt motstånd inte bara som naturligt var från 
danskarna utan också från Liibecks representanter, och man 
gick så långt, att man förklarade sig hellre föredraga turken, 
ryssen, ja t. o. m. djävulen som konung framför Kristian II.45 

D å motsättningarna mellan de berörda parterna voro så 
skarpa, var det inte att undra på att förhandlingarna den 9 
maj måste avbrytas, och man bestämde, att de elen 27 maj 
skulle återupptagas i Liibeck. 

Förhandlingarna i Liibeck 46 började emellertid inte förrän 

20 

43 Gu staf Vasa till Hans Brnsk .1524 6/6, GVR I, s. 229 ff. 
44 1-IR VIII, s. 623 ff. 
4" HR VIII, s. 634, 638. 
40 HR VIII, s. 669 ff. 



Karl V. E ft er må lning av Diirer i Germani ches Museum, Niirnberg. 

en dryg vecka efter det bestämda datum. Danskarna och 
liibeckarna intogo här samma avvisande ståndpunkt, och lii
beckarna voro t. o. m. ännu aggressivare. D e vidhöllo sin 
uppfattning, att Fredrik I vore den ende tänkbare kungen 
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Kristian Il :s narnnteckn in g. 

i Danmark,47 och till sist vunna de en fullständig seger; de 
k ejserliga och påvliga förhandlarna avstodo från att försöka 
driva igenom Kristian Il :s återinsättande på den danska tro
nen, och man beslöt att framlägga medlingsförslag. 

Nu hade emellertid tiden framskridit så långt, att Fred
rik I måste beg·e sig till den riksdag, som han sammankallat 
i Köpenhamn. Han kunde fara dit som. segerherre. Med Lii
becks hjälp hade han lyckats avvärja den fara, som. hotat 
från Kristian Il. De förhandlare, som deltagit i överlägg
ningarna i Liibeck begåva sig också till Köpenhamn, ty 
fastän huvudfrågan avgjorts, återstod ännu åtskilli ga detal
jer att ordna. 

Liibeckarna hade emellertid inte intagit den hållning de 
gjort av ideella skäl. Visserligen hade de hjälpt till att för
driva Kristian Il och hade därför åtskilligt att frukta, om 
denne återinsattes på sin tron, men deras viktigaste mål var 
dock att draga så stor nytta av situationen som mö,jligt, och 
det föresvävade dem, att de nu skulle kunna förmå Fredrik I 
att gå med på liknande privilegier, som de föregående år 
hade lyckats avvinna Gustaf Vasa. 

Förhandlingarna ägde sommaren 1524 rum på tre olika plat
ser, Köpenhamn, Malmö och Liibeck. Alla tre förhandlingarna 
utgöra emellertid ett gemensamt helt och måste därför ses 

41 I-IR VIII, s. 674 ff. 
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i ett sammanhang.48 De bevarade källorna ge också vid han
den, att det här är fråga om ett och samma möte, och hän
delseförloppet bestyrker, som vi skola se, även detta. Ur den
na synpunkt utgör därför malmömötet närmast en parentes. 

Till förhandling·arna vid riksdagen i Köpenhamn skickade 
Li.ibeck en liten, men representativ leg·ation, som blott bestod 
av tre personer: borgmästaren Thomas van Wickede, råd
mannen Bernt Bomhouwer, som vi redan träffat på vid Gus
taf Vasas kungaval, och sekreteraren Paul von Velde. Av 
den senares hand ha vi en utförlig redogörelse för förhand
lingarnas förlopp,49 som utgör den bästa tänkbara källa för 
vår kunskap om mötena i Köpenhamn och Malmö. Och efter
som den var avsedd för rådet i Liibeck, är den synnerligen 
öppenhjärtig och förråder vid ett par tillfällen detaljer, som 
i en annan berättelse ofelbart skulle ha undertryckts . 

Den första delen av berättelsen behandlar de förhandlingar 
av delvis hemlig natur, som vid köpenhamnsmötet fördes 
mellan Fredrik I och liibeckarna.50 Li.ibeckarnas mål var -
det framgår på åtskilliga ställen indirekt, ehuru det aldrig 
direkt utsäges, troligtvis emedan det förutsättes som bekant 
för de hemmavarande rådsherrarna - att få handelsprivi
legier som lön för de mot kungen under vårens båda möten 
visade tjänsterna. Men det var inte så lätt att erhålla sådana. 
Kungen var, som. det heter, "s,varmodich" och ville inte utan 
ytterligare medgivanden från städernas och riksrådets sida 
fullborda kröningen, och denna ceremoni åstundades på det 
livligaste av riksrådet, eftersom en krönt kung enligt den 
tidens rättsuppfattning genast fick en annan och större auk
toritet än en, som bara var vald. Så länge kungen inte var 
krönt, ansåg han sig inte kunna utfärda några privilegier. 

Dels därför, men också av intresse för stabiliserandet av 
Danmarks inre förhållanden, heter det i Paul von Veldes 

48 Förhand lingarna i Li.ibeck komma dock att förbig ås, då de en
dast gällde ordnandet av vissa detaljfrågor, som blivit en föl jd av det 
nyss nämnda mötets beslut. 

40 HR VIII, s. 723 ff. 
5o HR VIII, s. 723- 746. 
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berättelse,51 gick Liibecks representanter på rådets begäran 
med på att söka övertala kungen att låta kröna sig. Nu följde 
en lång tid av förhandlingar mellan konungen och Thomas 
van Wickede, och först efter tre veckors tid lyckades den 
senare förmå kungen till kröningen. Den överenskommelse, 
som föregick kungens beslut, skulle emellertid hållas hemlig 
för rådet, och när man tagit del av dess detaljer, förstår man 
varför: liibeckaren lovade nämligen sina t,jänster och sin 
hjälp mot Sverige och dess krav vid de stundande förhand
lingarna.52 Den 7 augusti ägde därefter kröningen rum. 

Därigenom var malmö1nötet i realiteten avgjort, innan det 
ens hade börjat. Liibeck hade vunnit så mycket av sven
skarna, som det fanns möjlighet att vinna, och nu övergav 
det dem för att erhålla motsvarande fördelar av danskarna. 

Under tiden bedrev Gustaf Vasa sin politik som förut utan 
att ha en aning· om vad som förehades mot honom. Gott
landsexpeditionen gjorde som nämnts endast små framsteg, och 
konungens inställning till danskarna var inte särskilt vänlig. 
Han ansåg sig utsatt för trakas erier från deras sida; de 
hjälptrupper, som han sänt till belägringen av Malmö, hade 
på hemvägen blivit utsatta för övervåld av danskarna, och 
skeppsbrutet gods, som flutit i land på skånska kusten, och 
som Gustav Vasa ansåg tillhöra sig, förhölls honom.53 För 
den skull vill e han inte besöka det i Köpenhamn utlysta 
mötet. 54 I stället planerade han en herredag i Jönköping 
under senare hälften av juli, och till denna väntades också 
representanter för liibeckarna. 

Till denna herredag infunno sig förutom från de vendiska 
städerna - Liibeck representerades av en av medlemmarna 
i köpenhamnsdelegationen, Bernt Bomhouwer - efter erhål
len 1ejd55 tvenne representanter för det danska riksrådet och 
Fredrik I, riksråden Albrekt Jepsen och Axel Bragde. Dessa 

5 t HR VIII, s. 725 ff., 736. 
52 HR VIII, s. 744 ff. 
53 Gustaf Vasa till Fredrik I 1524 8-ll/5, GVR I, 219 ff. 
54 Gustaf Vasa till Hans Brask 1524 6/6, GVR I , s. 229 ff. 
55 Lejdebreve t tryckt i GVR I, s. 250, men är där felaktigt fört till 

september månad. 
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framställde ganska vittgående krav.56 Först och främst ford
rade de, att Bleking·e och Viken, vilka aldrig tillförne tillhört 
Sveriges krona, skulle å terlämnas, och dessutom krävde de 
att de svenska positionerna på Gottland skulle uppgivas . 
Sedan nämligen Severin orby givit sig under Fredrik I , 
var denne formellt Gottlands herre, och han hade redan 
tidigare begärt, att Berent von Melen skulle dra tillbaka sina 
trupper från ön, men denne hade vägrat att efter komma be
fallningen, så länge han inte fick någon dylik order från 
Gustaf Vasa. Men dessa danskarnas krav utmynnade inte i 
något, som kunde förorsaka en öppen brytning; de slutade 
sin framställning· med att begära, att Gustaf Vasa i egen hög 
p erson jämte några riksråd skulle infinna sig till ett möte 
i Köpenhamn eller Malmö, för att tvistefrågorna där skulle 
kunna avgöras. D enna deras begäran underströks ytterligare 
av de vendiska städernas ombud.57 

Gustaf Vasa svarade ej genast på de framställda kraven , 
utan beg·ärde några dagars betänket id. är han en av de första 
dagarna i augusti gav sitt besk ed,58 innehöll detta medgivan
den men endast under v issa förutsättningar . D et var de 
danska kraven på Gottlancl, som ej vunno hans gillande. 
Han höll fast vid att Gottlancl sedan gammalt tillhörde 
Sverige, men han förklarade sig dock villig att förhandla om 
saken, men endast under förutsättning, att danskarna intill 
den tidpunkt då saken blivit avgjord, förbuncle sig att inte 
lämna Severin Norby någon undsättning eller med väpnade 
styrkor landstiga på Gottlancl. Med detta var gåvo sig de 
danska underhandlarna tillbaka till sitt land för att skaffa 
lejdebrev och medföra gisslan; Gustaf Vasa stannade k var 
i Jönköping några dagar och firade där sin systers trolov
ning med greve Johan av Hoya. 

När lejd och gisslan anlänt,59 begav sig Gustaf Vasa åstad 
nedåt Skåne och anlände över Landskrona till Malmö elen 

56 GVR I , s. 309 ff. 
57 GVR I, s. 238. 
58 GVR I, s. 239 ff. 
59 Lejdebrevet datera t Köpenhamn den 16 augusti, GVR I, s. 313 ff. 

Dessutom erhöll Gustaf Vasa även gisslan från Lubeck, jfr Carlquist, 
a. a., s. 25. 
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Jörgen Kocks hus. Efter teckning från 1850-talet. 

24 augusti. Han mottog·s vid Osterport av en lysande för
samling med den utvalde ärkebiskopen i Lund, Aage Sparre, 
och Albrekt J epsen, den ene av underhandlarna i Jönköping, 
i spetsen. Han fördes i högtidlig· procession genom staden 
t ill Jörgen Kocks hus vid Adelgatan,59• där han skulle ha sitt 
kvarter under vistelsen i staden. Liibeckarna bodde snett 
emot. Fredrik I hade anlänt kvällen förut och tagit in i 
kungsgården, som låg på den p lats, dä1· det nuvarande Mal
möhus ligger. 

Föl_jande morgon infunno sig de liibeckska sändebuden hos 
Gustaf V asa, och deras ledare, Thomas van Wickede60 höll 
ett tal, vari han redogjorde för Liibecks syn på det politiska 
läget. För Liibeck vore det nödvändigt, sade han, att de nor
diska rikena, så länge faran från Kristian Il hotade, levde i 
fred och sämja. Han meddelade även, att Paul von Velde 
skulle föra konungens talan vid förhandlingarna. Gustaf ac
cepterade tack amt anbudet. Därigenom hade liibeckarna 

59 • Adelgatan, stadens huvudgata, identisk med nuv. öster-, Adel
och Västergatorna. 

69 För skild ringen av malmömötet ligger i det följande Paul von 
Veldes berättelse (HR VIII, s. 74? ff.) till grund. 
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lyckats få kontroll även över svenskarna, och de hade förhand
lingarna helt i sin hand. 

Efter en mässa i Helgeandsklostrets kyrka, som låg på det 
nuvarande Stortorget intill nuvarande hotell Kramer, varvid 
båda kungarna voro närvarande, började förhandlingarna i 
klostrets refektorium. De svenska deltagarna voro förutom 
konungen greve Johan av Hoya, dennes hovmarskalk Jost 
Quadyz, riddar Ture Jönsson (Tre rosor) , kanslern Lauren
tius Andreae, marsken Lars Sigg·esson (Sparre) och flera 
andra herrnr; från dansk sida deltogo Konung Fredrik I , 
biskoparna i Lund Aage Sparre, i Roskilde Lage Urne, i 
Odense Jens Beldenak och i Aarhus Otto Bille, vidare kans
lern Wolf van Utenhov, marsken Tyge Krabbe, riksråden An
ders Bille och Albrekt J epsen och flera andra. Inför denna 
lysande församling höll först Thomas van Wickede ett anfö
rande, vari han redogjorde för Liibecks syn på det politiska 
läget i Norden och erbjöd de båda kungarna sin hjälp för att 
bilägga de uppkomna tvistigheterna. Så föl_jde, innan de egent
liga förhandlingarna bör:rade, artighetsbetygelser från de 
svenska och danska delegationernas representanter. 

Danskarnas talan vid detta sammanträde fördes av kans
lern Wolf van Utenhov, och han framställde nu i ett tal de 
danska kraven: Bleking·e och Viken skulle återlämna , och 
de svenska trupperna skulle dragas t illbaka från Gottland. 
som sedan skulle övergå i danskarnas ägo. Gustaf Vasa väg
rade, i det att han genom Paul von Velde förklarade, att 
Gottland sedan gammalt vore svenskt, och att det f. ö. nu 
vore erövrat av svenskarna. Blekinge och Viken åter hade 
han tagit från Kristian Il, och han ansåg sig inte alls skyldig 
att avstå från dessa erövringar. Diskussionen tenderade att 
bli häftig-, och förhandlingarna löpte fara att avbrytas, då 
de liibeckska underhand1arna föreslogo, att några förnäma 
män p å båda sidor skulle utses till en kommitte, inför vilken 
sedan ärendena skulle behandlas. Detta förslag, som inne
bar en räddning· ur en situation, som eljest lätt kunnat hli 
pinsam och t. o. m. kunnat äventyra hela mötet, accepterades 
av båda kung·arna, och till ledamöter i kommitten utsågos de 
ovan nämnda herrarna. 
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Inför denna kommitte fördes så förhandlingarna under de 
närmaste dagarna, och många gånger hotade en brytning att 
inträda. För att ånyo rädda situationen föreslogo då Liibecks 
representanter en kompromiss; de erbjödo sig själva att ta 
hand om Gottland för en tid, men detta förslag avvisades av 
båda parter. Gång på gång måste de danska och de svenska 
underhandlarna inhämta nya direktiv hos sina konungar, 
och Thomas van Wickede hade oerhörda svårigheter att sam
manjämka de stridiga ståndpunkterna. Till slut lyckades 
han också, och då hade han förmått de svenska underhand-

Gustav I :s namnteckning. 

larna att ge vika på nästan alla punkter.61 Han hade upp
fyllt vad han en månad tidigare hade lovat Fredrik I. 

Den 28 augusti var huvudfrågorna praktiskt taget klara, 
och då inbjöd Fredrik I Gustaf Vasa och alla delegaterna till 
en fest, efterföljd av ett dryckeslag, som varade till långt ut 
på natten. Den 1 september, sedan även detaljfrågorna un
danstökats, undertecknades överenskommelsen, Malmö recess, 
på stadens rådhus - den gången beläget på den plats, där 
nu Riksbankens hus reser sina murar - och upplästes från 
burspråket, dels på danska av Jens Beldenak, dels på tyska 
av Thomas van Wickede. Urkunderna visades för det nedan
för församlade folket, och under dess jubel stega sedan de 
båda kungarna till häst och begåva sig i sällskap hem till 
sina respektive kvarter. 

si HR VIII, s. 760 f. 
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Innehållet i recessen visar, att Gustaf Vasa lidit nederlag 
på praktiskt taget alla punkter. Blekinge skulle genast åter
lämnas, och Gottland skulle tillfalla svenskarna, endast om 
det erövrats av hans trupper den 1 september, samma dag 
recessen underskrevs. Detta innebar endast formellt en efter
gift åt Gustaf Vasa, ty sådan situationen på Gottland då var, 
var en erövring av Visborg till denna dag en ren omöjlighet. 
Viken, som var den minst värdefulla av de tagna provinserna, 
fick däremot Gustaf Vasa behålla, men efter några år åter
lämnade han denna provins till N arge. 

Recessen var endast en temporär skiljedom. Det slutliga 
avgörandet om vem de omtvistade områdena skulle tillhöra, 
förbehölls ett möte i Liibeck vid pingsten följande år. Vid 
det tillfället hade den politiska situationen radikalt föränd
rats. Sedan de svenska trupperna den 22 september hade 
dragit sig tillbaka från Gottland, hade Severin Norby stan
nat kvar där, men på våren 1525 hade han gjort ett anfall på 
Blekinge och satt sig i besittning av Sölvesborg. Med detta 
som bas uppviglade han befolkningen i Skåne till att göra 
uppror för att återinsätta Kristian IL Den skånska bönderna 
och Severin Norby leda emellertid två svåra nederlag, först 
vid Lund och sedan vid Bunketofta lund ej långt från Lands
krona, och Severin orby nödgades innesluta sig i denna stad. 
Kristian IT :s ställning hade vid denna tid avsevärt förbätt
rats, genom att kejsar Karl V vid Pavia slagit Frans I av 
Frankrike, och i Norden fruktade man nu, att de knektar, 
som genom seg·ern blivit lösgjorda, skulle användas till att 
å terinsätta Kristian Il på Danmarks tron.62 Samtidigt hade 
Gustaf Vasa inrikespolitiska svårigheter, dels med Dalarna, 
där Peder Sunnaväder och mäster Knut fora omkring och 
uppviglade allmogen, och likaså med Berent von Melen, som 
inneslutit sig i Kalmar, sedan han råkat i onåd hos konung·en . 

Vid pingsten väntade de danska sändebuden i Liibeck för
gäves på de svenska. När dessa äntligen komma dit och upp
gåvo, att de blivit hindrade av vindstilla, hade danskarna 
redan rest hem igen. Så torkade medlingen in den g·ången, 

62 Gu tav Vasa t ill Hans Brask 1525 12/ • , GVR Il, s. 89 ff. 
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och besluten i Malmö blevo ej ändrade. Dock hade liibeckarna 
vunnit ytterligare på affären; medan Severin Norby var upp
tagen i Skåne, hade de genom en plötslig kupp gjort ett an
grepp på hans på Gottland kvarlämnade besättning; under 
striderna råkade staden i brand, och från den dagen ligger 
större delen av Visby i ruiner. Sedan ön intagits, överläm
nades den senare genom en speciell förlikning till Danmark. 
Med Severin orbys undantagsställning var det emellertid 
slut, och de liibeckska fartygen kunde hädanefter fara oan
tastade över Östersjön. 

Gustaf Vasa hade blivit lurad i malmömötet. Liibeckarna 
hade övergivit honom, när hans ställning såg ut att vara som 
starkast, därför att de ansågo sig ha mera att vinna av dans
karna.63 För svenskarna innebar därför Malmö recess en be
svikelse, och det enda Sverige fick ut av detta möte, var en 
ytterligare ökning av skulden till hibeckarna. Problemet hur 
denna skuld skulle betalas, kom under de närmast följande 
åren att bli det dominerande i den sven ka utrikespolitiken, 
då de liibeck ka kreditorerna voro g·anska efterhängsna och 
pockande. Därför medförde deras ekonomiska övervälde över 
svenskarna och deras ständiga krav p å betalning av skul
derna, att Gustaf Vasa började sträva att i görligaste mån 
söka bli kvitt det liibeckska inflytandet. I detta avseende bil
dar därför Malmö recess 1524 en vändpunkt i den svenska 
u trikespo li tiken. 

63 Redan den 2 september 1524 hade Li.ibeck inhöstat den första vin
sten av sitt bandling·ssätt, i det att Fredr ik I g·av lUbeckarna en årlig 
ränta från Gottland av 400 G ulden. (HR VIII, s. 85?). Den 1 l september 
fick de sex vend iska städerna och Danzig de så liv ligt eftertraktade 
handelsprivilegierna (HR VIII, s. 858 ff.). 
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JÖRGEN KOCK, MALMÖ OCH GREVEFEJDEN. 

Av KERSTIN LJUNGF'ORS. 

Man kan i Europa mot medeltidens slut spåra en social 
maktförskjutning. Genom handel och idogt arbete samman
bragtes de rikedomar, med vilkas hjälp borgarståndet kunde 
höja sig och i förbund med den främsta statsmakten till och 
med våga bjuda de högre stånden spetsen. Danmark utg_jorde 
intet undantag. Genom handel och köpenskap växte städerna, 
i synnerhet Malmö och Köpenhamn, som genom sitt fördel
aktiga läge vid Öresund lågo i centrum för det kommersiella 
livet. Det mäktig·a och självständig·a borgerskapet uppmunt
rades genom långt gående privilegier av de danska kungarna, 
framför allt av Kristian Il, och han upptog kampen mot ari
stokratien stödd på fädernas borgerskap. Helt naturligt steg· 
detta stånds betydelse till förf ång för rikets andliga och 
världsliga aristokrati, och framför allt i Malmö kom borger
skapet att under 1520- och 1530-talen spela en betydande roll i 
Danmark politiska och andliga liv, detta främst tack vare 
den kraftfulle borgmästaren Jörg·en Kock. 

Jörgen Kock, tysk till börden, kom 1518 till Malmö som 
myntmästare, och genom den förmögenhet han därigenom 
skapade sig, lade han grunden till den maktställning-, som 
skulle göra honom till en självskriven ledare för stadens poli
tik. Han hade myntningen i pant, vilket antagligen betydde 
en bortförpaktning på mycket goda villkor. I sådant fall 
skulle myntmästaren själv skaffa silver, my nta detta efter en 
viss bestämd myntfot och ge myntherren slagskatt. "Af
gangen" vid silvrets omsmältning och utmyntning - ofta en 
procent - hade myntmästaren rätt att behålla för egen räk
ning. Bland andra privilegier myntmästaren hade var frihet 
från borgerlig skatt och p ålag·a och rättighet att driva köpen
skap. Han hade dessutom en växelförrättning förbunden med 
myntningen, som gav synnerligen goda inkomster; vanligtvis 
förtjänade han en skilling på var växlad mark. Härigenom 
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blev myntmästaren dåtidens bankir. Mot slutet av 1520-talet 
inlöste Fredrik I myntningen av Jörgen Kock. Men därmed 
var dennes betydelse som myntmästare ej utspelad. Under 
grevefejden upptog han sin gamla syssla. 

Jörgen Kocks namntecknin g och signet. 

Jörgen Kock var borgare, och Malmö självständighet var 
hans mål. Men detta självständiga Malmö skulle ledas av 
honom själv, och den eg·na fördelen satte han sannerligen inte 
tillbaka. Med detta mål för ög·onen har han klokt och beräk
nande förstått att utny ttja allt och alla, som kunde tänkas 
gagna honom och hans politik. 

Borgerskapet erhöll i honom en god förespråkare. Som 
naturligt var ställde han sig på Kristian Il :s, borgarkungens 
sida, i dennes kamp mot den mäktiga aristokratien. Denne 
hade helt omorganiserat länsväsendet. Länen hade givits på 
räkenskap och åt män av borgerlig härkomst i direkt strid 
mot hans kungaförsäkran. Men då Kristian stod i begrepp att 
vända sig· mot den jydska adeln, gjorde denna med biskoparna 
i spetsen uppror. Ett fullständig·t omslag skedde nu. Borgarre
gering·en störtades, och aristokratien kom till makten. Kristian 
måste fly . D essförinnan hade han på borgerskapets begäran 
insatt Jörgen Kock som borgmästare i Malmö 1. 

Från och med nu kan man ty d lig·t se, hur denne som stadens 
borgmästare för både stadens och egen del erhållit det ena 
privileg·iet efter det andra genom att skicklig t anpassa sin 
politik efter händelsernas utveckling» Och Jörgen Kocks histo
ria blir Malmö stads historia. Aristokratien hade erhållit all 
makten, och Jörgen Kock måste k apitulera för adelspartiet, 
vilket i gTund och botten stred mot Malmös intressen . Men 
staden f ick trots detta bekräftelse på sina gamla privilegier. 

1 Ekd ahl , Chri stiern den a ndre$ Archi v Il, s. 374. 
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Jörge n Kocks adcls rnpcn J526. 

Jörgen Kock förblev borgmästare, och behöll sin inbringande 
m y n tmästa resyssla. 2 

Efter detta övergav Jörgen Kock helt och hållet förbindel
sen med Kristian Il, vars återkomst var en alltför osäker fak
tor att räkna med. I stället sök te han att säkra sin och Malmös 
makt ho de styrande. D å Severin Norrby höjde upprors
fanan i Sk åne 1525 t ill förmån för Kristian Il, stod Jörgen 
Kock och därmed Malmö p å aristokratpartiets sida. Genom 
förbindelsen med detta , som ju annars ingalunda ställde sig 
välvilligt gentemot borgerskapets krav p å självständighet, 
erhöll därpå Malmö 1526 rätt att ha 4 borg·mästare och 12 
rådmän, alla valda av folket.3 Magistra tens cl. v . s. Jörgen 
Kock s politik fick härigenom en bredare folkli g basis. Jörgen 
Kock själv blev adlad.4 

P å 1520-talet hade Lu thers lära börjat gå segrande fram , 
och elen hade även kommit till Danmark. D en fick sina an
hängare främst bland städernas borgerskap. D å den bl. a . 
kriivclc, att k yrkans egendom skulle inclrag·as och dess poli
tiska makt krossas, omfattade Jörgen Kock den med iver. 

2 Kong F redrik den Fersles D a nske Regis iranier, s. 35, 40. 
3 > > > > > > , » 122. 
4 Persona ]histori sk t id k ri ft II, s. 295-96. 

3 33 



Säkerligen såg han härigenom ett medel att föra Malmö fram 
till en självständigare ställning och att minska den andliga 
aristokratiens inflytande. Han gynnade och understödde re
formatorerna, och en mängd reformatoriska skrifter trycktes. 
Även Fredrik I utnyttjade protestantismen , och man kan se, 
hur han sökte bekämpa de mäktiga biskoparna. När därför 
Jörgen Kock 1528 anhöll om rätt att göra gråbrödraklostret 
till hospital och helgeandsklostret till rådhus, beviljades detta. 
1529 g·av därpå Fredrik I Malmö rätt att själv tillsätta präst 
och hålla skola för räntan från k yrkans egendomar, och 
samma år avgick den siste katolske k y rkoherden i Malmö. 
Bakom denna målmedvetna politik stod Jörgen Kock , och 
Malmö hade därigenom erhållit självbestämmanderätt i k y rk-

Hans Michelsens namn teckning. 

liga fråg·or och underordnade sig ej mera ärkebiskopen i 
Lund. - Jörgen Kock själv höll sig inte skadeslös. Han er
höll ett förläningsbrev på Tommerups kloster med all dess 
tillig·gelse mot att underhålla prästerna och betala kungen 
en viss å rlig ränta.s 

Under tiden arbetade Kristian Il och Hans Michelsen, 
Malmö forne borgmästare, som troget följt sin konung i lands
flykt, på att återerövra Danmark. Men Jörgen Kock, en 
gång deras anhängare, var för klok för att engagera sig i ett 
så ovisst företag. Han sökte i stället vinna fördelar genom 
att befästa sin ställning hos de makthavande styresmännen, 
och han fick Hans Michelsens gårdar i pant.6 Denne klagar 
för Kristian Il, a tt Jörgen Kock förföljt hans anförvanter, 
"gud löner hannom thet vel uti sijn tiid", och han varnar Kris
tian för att ytterligare tala om sina planer. Han fruktade näm-

5 Danske Reg istranter, s. 339. 
G » » , » 193, 242. 
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ligen, att dessa kommit fram till Jörgen Kock, som fört dem 
vidare till Tyge Krabbe, Kristians svurne fiende .7 

Jörg·en Kock var borgare. Men fastän hans politik gick 
ut på att hjälpa borg·erskapet och därmed sig själv, så förstod 
han likväl genom att knyta förbindelser med de mäktiga te 
och mest inflytelserika bland den danska aristokratien att 
skaffa sig· fördelar av den. Då Eske Bille blivit förordnad 
till Bergen som konungens befallningsman, föreslog honom 
Jörgen Kock en handelsförbindelse. Jörgen Kock skulle år
ligen skicka honom ett skepp med mjöl och malt och fläsk. 
I gengäld skulle Eske Bille förse honom med fisk. Jörgen 
Kock gjorde inte detta för den stora fördel, han väntade sig, 
"men guth vedeth mer for lansens forbaerin oc bestan for de 
her er dyrte k0f på for feske." 8 Förslaget vann Eske Billes 
gillande.9 Även med andra av ätten Bille stod Jörgen Kock 
på god fot. Anders Bille tilltalas med "kiere hr Anders", och 
hans barn gingo i Malmö skola.10 - Åt Mogens Gyldenstierne 
lånade han 6500 mark, för att denne skulle kunna tillpanta 
sig· Malmö slott.11 Konungens befallning havande i Malmö 
hade alltså stadens borgmästare att tacka för sin ställning. 
Man kan förstå hans avsikt. 

Malmö stads självständighet och den egna fördelen var 
alltså det mål, Jörgen Kock uppställt. Och han förstod att 
på ett g·länsande sätt fullfölja detta. Genom sin diplomatiska 
skicklighet utnyttjade han alla tillfällen. Först var han alltså 
Kristian Il :s anhängare men gick därefter över till adelspar
tiet och erhöll privilegier både för egen och stadens räkning. 
Han tog sig an reformationen, och Malmö fick större själv
ständighet därigenom. Och under tiden riktade han sig själv 
betydligt. Han drev köpenskap på alla håll, lierade sig med 
adeln och hade t. o. m. förbindelser med Gustaf Va a.12 

Men borgerskapets tora självständighet, som var den 

7 Diplomatorium Norvegicum XIV, s. 564, 562. 
s ,, ,, X, ,, 602. 

> > . Il, > 813. 
10 Aktstykker til Nordens Historie i Grevefejdens Tid, IT, s. 15. 
11 Paludan-Mi.iller, Grevens Feide, I, s. 206. 
12 Aktstykker o. s. v. I , s. 35 ff. 
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g-rundva l, Jörgen Kock b y ggde p å, var dömd att omintetgöras, 
d å adel n helt kom till makten. 

1533 den 10 april dog· Fredrik I. Rik sr åd et b lev allena
h~irskande. Slottsloven stod till deras hand efter konungens 
död, och ingen tronföl:jare hade valts ; man hade endast lovat 
att v~i l ja någon av F redr iks söner. R ik srå den tänkte alla var 
och en p å sitt, och a lla band lossnade. Före sin död hade 
dock Fredrik sammankallat en h erredag· för Danm a rk -Norge 
t ill den 8 juni. Den sammanträdde i Köpenh amn, dit även 
Jörgen Kock kommit som representant för en av r ikets för 
n~imsta köpsfäder. Nu skulle riksrå det med biskoparna i 
spetsen grundfästa sin makt. D e skulle välja konung. Valet 
stod mellan Fredriks söner, Kris tian och Hans. Kristian var 
l utheran och som sådan otänkbar för biskoparna, d å hans 
s trävan m åste gå ut p å att krossa deras makt. Hans, för 
vilken dessa ivrade, var endast 12 å r gammal, och Kristian 
var hans förmy ndare. Men helst av a llt ville riksrå det ej a lls 
ha någon konung. Man b eslöt då, att uppskjuta konunga
valet ett å r . Som orsak förebars, att det norska riksrå det ej 
varit närvarande vid herredagen . Konungaval kunde enligt 
besfämm else ej ske utan Norges deltagande. 

Som ovan är sagi, hade Fredr ik I - så vitt han förmått -
i s in k y rkopolitik motarbetat biskoparna. D e lutherska predi
kanterna hade fått rätt att predika offentligt, olika städer 
hade erhå lli t tillåtelse att tilhigna sig· k loste r inom sina mu
rar, och F redrik hade överhuvudtag·et ställt sig väl vi I lig g·ent
emot reformationen. P å h erredagen 1533 sökte nu biskoparna 
krossa denna r eformation. Att d et inte så m ycket var predi
kanternas förkunnelse av G ud s rena ord , som eg·gacle dem , 
utan fastmer reformationens krav p å k y rkog·odsens indrag
ning, v isad e recessen .elen 3 juli. Kyrkan sku ll e va rn en dansk 
nationalk yrka utan förbindelse m ed påvestolen, och bibeln 
skulle varn norm g·ivancle. Men d et b esfämcles dessutom -
och det var d etta, so m blev själva kärnan i recessen - att 
k yrkans gods p å intet sätt fick förminskas, att det gods, som 
tagits frå n k y rkan utan dom och r~itt, sk ull e återg ivas den , 
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och att endast biskoparna skulle få till sätta predikan ter. 13 

- P å det sättet var man fullständig t herre öve r r eformationen. 
D en 4 .Juli fastställdes g·enom ännu en recess riksregcr in gen . 

Danmark blev en adelsrepublik. D en högadliga reaktionen 
var fullständig. Biskop och riksråd skulle i vart stift handha 
jurisdiktionen. Någon fast centralregering fanns inte.14 

Borgerskapet såg· i adeln sin värsta fiende, och ett adels
välde skulle för borgarna betyda slutet på allt välstånd.15 

F ör Malmö betydde därför julirecesserna en fullständig 
k atastrof, och det drog· ihop sig t ill en social konflikt av 
stora mått. D enna sociala motsättning· kom att visa sig på 
det k y rkliga området . Med k y rkorecessen kunde riksrådet 
enligt borgarnas uppfattning "de ter leichter ire Tyrannische 
handlungen mit den armen leuten gebrauchen.16 I kyrkli ga 
frågor hade ju Malmö fått stor självständighet bl. a . genom 
ri:ittigheten att själv till sätta präst och begagna k yrkans och 
klostrens egendoma r. D en andliga aristokratien, främst då 
ärkebiskopen i Lund, om tillhörde den mäktig·a ätten Bille, 
skulle på allt sätt söka genomföra recessen av den 3 juli, son1 
fullständig t tillintetgjorde den s.jä lvständighet, Malmö under 
Jörgen Kock s ledning· tillkämpat sig. Under sådana förhållan
den var det naturli g t, att Jörgen Kock sökte anknytning till 
Liibeck , som sedan herredagens början förgäves väntat på 
ratifikation av den traktat, som uppgjorts den 2 maj 1532. 

Hansan hade varit ordens förnämsta handelsmakt. D ess 

13 Nye Danske Magazin Il, s. 2 LO ff. och Dan k Histori sk Tidskrift 
4 nr, . 487. 

1• D a nske Magazin III, s. J 05 ff. 
15 D eras uppfattning av de rådande förhåll a ndena k omme r y nner

ligen väl fram i en strid sskrift m ot adeln tryckt i Malmö 1535 (D anske 
Samlinger . 370). Adelsregemente t ski ldras i bjärta färger. Riksråden 
hade inte vela t , att s lotten be fi:i tes, utan där det hade va rit dem möj lig t, 
hade de dragit in i stiidern a, nedri vit murar "auff das sie, des Reic:h s 
Rä the, wem sie wollten, mil gewalt hiuein könnlen fa ll en, ire Ty ranney 
und mulwill en dester ge weltiger mit den arm en BUrg·ern z u b ra uchen". 
(Jfr härm ed Jörgen Kocks brev till Anders Bi ll e den 6 juni 1534. Akt
stykker Il, s. 15.) Så fortsä tter strid sskriften med att ank laga adelsmän
nen för a tt beröva borgerskapet dera s handel o. s. v. Och å kommer lle t : 
"In summa . fonsch licher versta ndt kan n it genu g erkl eren und beschrei
ben, was sie a ll es erdacht ha ben, v mb der armen Bi.irger verd erbun g vnd 
vn terdru ck ung ' vill en". 

16 Danske Samlinger, . 374. 
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taktik hade gått ut på att genom stapelpolitik binda vissa 
handelsartiklar till passagen Liibeck-Hamburg· och att skaffa 
sig· monopol på handeln i de nordiska länderna. Dessutom 
hade de försökt att få tullfrihet i Öresund och kontroll över 
sundshandeln. Men under 1400-talet hade en ny handelsmakt 
börjat göra sig gällande, Holland, och den danska regeringen 
- först riksrådet och till slut Kristian Il - hade förstått att 
utnyttja denna motsättning. Holland hade spelats ut mot 
Hansan, och dessutom hade det egna borgerskapet uppmunt
rats genom långt gående privileg·ier. Hansan - framför allt 
Liibeck, dess ledande stad - sökte med all makt bibehålla 
de förmåner, den en gång ti llskansat sig-, och utestänga de 
fruktade holländarna. 1523 såg det ut, som om <lera trä
vanden skulle förverkligas . Liibeck hade genom Gustaf Vasa 
erhållit monopol på Sverig·es handel, och Kristian Il, Han
sans oförsonlige fiende, hade fördrivits. För den danska rege
ringen var tanken på hans återkomst ett stänclig·t orosobjekt. 
Detta sökte Liibeck utnyttja. Då den landsflyktige Kristian 
med hjälp från Holland 1531 angrep Norge, lovade· Liibeck 
Danmark, som då förbjudit holländarna att seg·la genom Sun
det, sitt bistånd men betingade sig därför långt gående för
måner: vissa varor, t . ex. kläder, ]ärft, kryddor, vax, talg, 
hudar och skinn måste transportera över Liibeck . Dessutom 
skulle antalet holländska skepp, som årligen fingo segla 
genom Öresund, inskränkas. Kunde dessa villkor genom.dri
vas, skulle Liibecks välde i Norden vara tryggat. Den 2 maj 
uppsattes en traktat på 10 år mellan Liibeck och Danmark, 
samtidig·t med att de förenade flottorna seglade mot Kristian. 

Kristian Il tillfångatogs. Därmed var faran från hans sida 
förbi. Från och med nu ändrades elen danska regeringens 
politik. Det hatade Liibeck skulle utmanövreras, och redan 
sommaren 1532 vände sig regeringen till Holland, och hollän
darna erhöllo ånyo rätt att segla g·enorn. Sundet. Det var den 
holsteinska adeln, främst Rantzauerna, som stod bakom. Men 
Liibeck måste för sin maktställnings skull ha traktaten rati
ficerad. För detta ändamål hade staden t ill herredagen 1533 
skickat sin främste borg·mästare, Jörgen Wullenwever, som 
nått sin ställning tack vare en revolution bland det lägre 
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borgerskapet. Denne kom till Köpenhamn <len 6 juni. Sam
tidigt skrev Johan Rantzau, att man ej skulle inlåta sig i 
förhandlingar med Liibeck, förrän svar kommit från Hol
land.17 Den 14 juli antog· herredagen - i förbund med Hol
stein, Ltibecks fiende - en traktat med Holland. Den 16 juh 
avslogs Wullenwevers begäran om ratifikation. Ännu en 
motg·ång· drabbade staden: i juli 1533 upphävde Gustav Vasa 
dess privilegier i Sverige. 

Jörgen Kock var under herredag·en ingalunda overksam. 
Malmös självständighet - och även Köpenhamns - stod p å 
spel. Vad var naturlig·are, än att han sökte kontakt med 
Wullemvever, vars förhoppningar herredagen helt tillintet
gjort? Under handlingarna dem emellan, som bägge voro re
presentanter för ett protestantiskt borgerskap i rika handels
städer, äro synnerligen svåra att följa på grund av källornas 
beskaffenhet. 

Några källor från grevefejdens tid finnas , men då de alla 
äro försvarsskrifter, kan deras värde naturligtvis inte vara 
fullgott. Jörgen Wullenwever har avlagt en bekännelse 1536, 
och Malmö magistrat har 1535 - således efter de stora neder
lagen - i ett brev till Kristian III sökt rättfärdiga stadens 
politik. Brevets formuler ing visar, att det är Jörgen Kock, 
som fört pennan.18 - Krönikörerna ha naturligtvis också 
sysslat med Jörgen Kocks och Wullemvevers förhandlingar 
och upprinnelsen till den s. k. grevefejden. En ltibsk krönikör, 
Reimar Kock (krönikan är författad någon gång efter 1549) 
har en uppfattning, som överensstämmer med Malmö magi-
trats, men det är föga underligt, då han troligen erhållit sina 

informationer _just från' Malmö.19 - Den utförlig·aste skild
ringen förekommer emellertid hos Niels Krag, vars krönika 
daterar sig· från omkring 1600. 

En sak ha dock alla dessa källor gemensam. Ett anbud om 
. kronan har gjorts hertig· Kristian av Holstein (sedermera 

Kristian III), men denne har avslagit det. Vem som har varit 

17 Waitz: Liibeck unter Ji.irgen Wullenwever I, s. 386. 
1s Waitz: a. a. 111, s. 493 ff. ; y Danske Magazin V, s. 226. 
19 L. Weibu ll : Ett blad ur Reimar Kocks krönika. Skånska Saml. 

1894- 95, IV 2. 
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primus motor vid förhandlingarna, är däremot svårare att 
avgöra. Wullenwever hävdar i sin försvarsskrift, att Jörgen 
Kock gav honom i uppdrag att framföra till hertig Kristian 
städernas (Malmös och Köpenhamns) bevågenhet. I vilket fall 
som helst måste Jörgen Kock ha hålli t sig i bakgrunden, ty 
i brevet från Malmö magistrat (= Jörgen Kock) framhäves, 
att först då de "fattige lndbygg·ere" märkte, att Kristian inte 
ville vara kung i Danmark, först då hade de nödtvungna 
slutit förbund med Liibeck. 

Resultatet av dessa förhandlingar blev emellertid, att Jör
gen Kock erhöll Jörgen Wullemvever till bundsförvant, sam
tidig·t som han garderat sig för den händelse Kristian skulle 
komma till makten. 

Först efter Kristians nekande svar slöt Jörgen Kock helt 
förbund med Liibeck, och de följande underhandlingarna äro 
ganska klara. Kriget - ty ett sådant var nu nödvändigt -
skulle bryta ut på våren 1534. Jörgen Kock skulle då ha 
bemäktigat sig slottet i Malmö för att p å så sätt fullständigt 
vara herre i staden. Dessutom. skulle slottet i Köpenhamn 
intagas. Ambrosius Bog·binder, som brukar jämställas med 
Jörg·en Kock, synes av materialet att döma ha haft ringa 
betydelse. När hibeckarna kommo, skulle portarna öppnas 
för dem.20 

Vad Jörgen Kock betingat sig för Malmös räkning, är 
osäkert. Jörgen vVullenwever säger i sina bekännelser, att 
han skulle ha reg·erat i Skåne.21 Men vad som än har avtalats, 
har han i alla fall under krigets gång· förstått att utnyttja 
sin ställning, och Malmö och Köpenhamn voro under hela 
kriget aldrig· underordnade Liibeck utan fullt självständiga. 

Men kriget, som i Danmark måste bli ett borgarnas krig mot 
adeln, måste ges ett syfte, som. kunde entusiasmera borgarna. 
Jörgen Kock föreslog då Kristian Il :s restitution, ty fången 
på Sönderborg hade blivit en symbol för det danska borger
skapets frihetssträvanden. Wullenwever måste böja sig för 
detta, fast han säkerligen ogärna ville ens till skenet arbeta 
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Jörge n Kock. Erter samtida må lnin g. 

för en restitution av Hansans gamla fiende. Men hjälpen 
från Danmark måste han försäkra sig om. 

Efter herredagens slut förde Jörgen Kock planerna vidare. 
I augusti 1533 kom en nederländsk flotta till danska farvatten. 
Ombord p å denna befann sig greve Kristoffer av Oldenburg.22 

En överbefälhavare i det kommande kriget behövdes, och 
Jörgen Kock underhandlade därför med honom.23 Kristoffer 
befanns villig och begav sig därefter t ill Liibeck. Efter denne 
kom kriget att kallas grevefejden. 

Jörgen Kock hade alltså insett, att herredagen 1533 betydde 

22 Aktstykker I , s. 9. 
23 » », » 560, Waitz 111, s. 491, 493. 
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slutet på borgerskapets självständighet. Han förstod, att ett 
förbund med Liibeck var av nöden, då städerna ensamma ej 
skulle kunna reda sig mot adeln. Kronan erbjöds hertig 
Kristian. Då Kristian nekade och man beslutat krig, för
mådde han vidare Wullenwever att officiellt låta Kristian Il :s 
restitution vara ett mål för kriget. Till slut var det han, som 
förde underhancllingarna med greve Kristoffer om överbe
fälet i det kommande kriget. På alla punkter var det alltså 
Jörgen Kock, om ingrep och skickligt dirigerade under
hancllingarna. 

Nu återstod endast att bemäktiga sig Malmöhus. Men det 
måste ske utan att misstankar väcktes hos riksrådet. Fullt 
hemlig·t hade dock inte förbundet med Liibeck kunnat hållas. 
Redan i november hade ryktet därom sipprat ut.24 - Det 
viktigaste för biskoparna, som genom herredagen 1533 blivit 
rikets mäktigaste, var att söka få recessen av den 3 juli 
genomförd. Genom Jörg·en Kock personligen, som hade sina 
förbindelser p å alla håll, uppmanade därför riksmarsken Tyge 
Krabbe Malmö magistrat, som av honom erhållit en kopia 
av julirecessen, att i enlighet med denna avskeda sina prote
stantiska predikanter. Han fick till svar, att de erhållit privi
legier av Fredrik I och ej tänkte efterkomma recessen. 25 Med 
alla medel sökte man hö.ja det självständiga Malmö. Till slut 
- det var på våren 1534 - förklarade Torben Bille, ärke
biskopen i Lund, de protestantiska predikanterna frecllösa. 26 

Här hade Jörgen Kock elen förevändning att intag·a slottet, 
han väntat p å, och detta har väl knappast berott på en till
fällighet. Han har själv framtving·at ärkebiskopens av
görande. - Tillfället var också synnerligen lämpligt. I maj 
hade Liibeck trupper infallit i Holstein. De landsknektar, 
som legat inkvarterade i Malmö, clrogos därför clit.27 Jörgen 
Kock överrumplade Mog·ens Gyldenstierne, tog honom till 
fånga och raserade slottet, samma slott, som han g·enom lån 
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hjälpt honom att få i pant. Innan dess hade han dock för
siktigt nog· fått tillbaka sina utlagda pengar28• Förutom Mo
gens Gyldenstierne tillfångatogos också den svenske ärke
biskopen Gustaf Trolle, Trued Ulfstand och Claus Podebusk. 
Dessa inkvarterades hos Jörgen Kock.29 

Genom detta hade Jörgen Kock öppet brutit med adeln. 
Han försökte nu dels personligen, dels som Malmö stads re
presentant i enlighet med den tidens propagandastil göra 
g·ällande, att det var ärkebiskopens förfarande mot Malmö, 
som framkallat detta. Bland annat skriver han till Anders 
Bille: "Som ethers strenghedt scriffuer atj haffuer forfarit, at 
her sculle haffue skeed ith opr0r utj byen oc aer begaerende 
at vide, huorledes ther om er: Kere Hr Anders, Saa maaj vide, 
at bispen her aff Schaane haffuer fordeelt oc hugg·et freden 
til landzting· aff alle euang·eliske predicanter her i landet oc 
aff alle them, som thennem oppeholde ; oc for then fmcht oc 
fare skyld, Som thenne fattig·e Almue vore udinden, Saa at 
bispen o hans tillhengere schulle haffue kommet igennem 
thette slot och taget ved halssen huem thennom haffde 10st 
oc straffet ther ucloffuer ved liff oc gods efther then recessze 
lydelse .. . , ther fore haf fue the intaget oc nederbmdt samme 
slot."30 - Helt och hållet duperade han dock e_j riksrådet. 
Den 3 juni skrev Joachim Rönnow, rikskanslern, till hertig 
Kristian om upproret i Malmö. Och han tillägger : "haffue 
oc the i Malmöe theres ambasatter ut_j Lubeck effter Hielpp 
oc ' Vnclsettning aff thennem" ... 31 Johan Urne, fästnings
kommendanten i Köpenhamn, talar också om samma händel
ser och säger : "saa at ieg· kand besynde oc aff nemme, at the 
wille oc hi elpe kong Christens sagh rnet the lubske . . . oc 
then förste windt ther blaeser aff synden, tha troer ieg wist 
the lubske skibe fore malmö att komme.32 

D å slottet intagits, skickade Jörgen Kock bud till Wullen
wever med underrättelse om det skeclda.33 Det gällde nu att 

28 Paludan-Miiller, a. a. I , s. 206. 
29 Akt t ykker II, . 15. 
30 » :» ' > > . 
31 > I , > 83. 
32 Aktstykker I, s. 86. 
33 > >, > 90. 
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undsätta Malmö. Kri toff er av Oldenburg skulle leda krigs
företaget. Men Liibeck hyste ett ganska stort missfroende till 
sina danska bundsförvanter, främst då Jörgen Kock. Det 
gällde att gardera sig· för en allt för stor självständighet från 
deras sida, som kunde tillintetgöra Liibecks tilltänkta vinst. 
Kristoffer fick därför, innan han begav sig i väg, lova att e.j 
mottaga hy llningsed från Malmö och Köpenhamn eller ingå 
förbund med dem mot Liibecks vilja. Dessutom skulle han 
söka förmå dem att medgiva Liibeck rätt att efter Kristian Il :s 
död välja kung i Danmark.34 Detta mi stroencle, som för öv
rigt alla parter hyste för varandra, är också betecknande för 
hela kriget. Alla hade givit sig in i företaget med tanke på 
egna intressen, och därför blev också ammanhållningen de 
förbundna emellan minimal. 

I mitten på juni inskeppade sig greve Kristoffer i Trave
miincle.35 Den 22 låg flottan i Öresund utanför Malmö. Jör
gen Kock och Ambrosius Bogbinder uppsökte honom, och i 
deras sällskap var Gustaf Trolle, som hade tillfångatagits av 
Jörgen Kock och av honom vunnits föe krig·et. Jöegen Kock 
rådde Kristoffer till att först söka erövra Själland. Genom 
att man i Skåne hade Malmö, Skånes nyckel, i sin hand, var 
man herre över ställning·en där. Dessutom skulle han hålla 
kvar sina skepp för att kunna behärska Sunclet.36 På det 
sättet kunde ej elen s.jällänclska och elen skånska adeln för
enas. Jörgen Kock insåg· också, att man för att vara säker 
också borde spärra Bälten och avskära fienden förbindelsen 
med öarna. Mag·istraten i Malmö uppmanade därför Liibeck 
att skicka skepp dit.37 

D å Kristoffer angrep Själland, följde Jörgen Kock honom. 
Genom frihetsbrev vunnos städerna, och för Holbeks är Jör
gen Kock relator, den föreclragande.38 Den s.jälländska och 
den skånska adeln vanns genom skyddsbrev på sina egen
domar. Jörgen Kock hjälpte dem, han tidigare varit lierad 

34 W aitz Il, s. 259. 
35 A ktslykker I, . 93. 
36 > Il, ,. 22. 
37 > ,. ' > 29. 
38 Paludan-Mliller, a. a. I , s. 21?. 
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Jörgen Kocks igi ll 1534. 

med. Kristoffers lejdebrev för Eske Bille är sålunda utfärdat 
av "Jorgenn Koch Myntteme ter'',39 och Mogens Gylden
tierne erhöll genom honom . kyddsbrev p å sina egendomar.40 

Hela östra Danmark var inom kort i greven händer, och 
redan i juli hyllades han p å jälland41 i kung Kristian Il: 
namn. Den 10 augusti mottog han utanför Lund k ånes hyll
ning· och drog därpå tillbaka till Malmö. Detta skildrar 
Jörgen Kock, som tydligen hela tiden följt honom, för Wullen
wever. Dessutom ge r han honom underrättelser från krigs
sk ådeplatsc rna: genom de liibska truppernas för ummelse 
hade 300 häs tar kommit över från Jylland till Fyen, men elen 
truppstyrka, som på borgarnas och böndernas anmodan 
skickats dit, hade segrat.42 

Jörgen Kock stod allt å i händelsernas centrum. Greve 
Kri toffer var blott och bart oldaten, Jörgen Kock däremot 
diplomaten, och det var han, om förstod, vad som borde 
göras. D et är också typiskt, att hans namn förekommer både 
i samband med frihetsbrev till städerna och skyddsbrev till 
adeln. En slugt genomförd politik p å alla fronter var full t i 
överensstämmelse med hans tidigare hancll ing·ssätt. Men han 
var inte bara diplomaten, han var också hemmastadd i mili-

ao Iy D ansk e Magazi n V, . 130. 
40 Pal11dan-Mi.il ler I, s. 22 1. 
4 1 Akts tykker I , s. 120. 
-12 W a i tz II, s. 332. 
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tära ting och dirigerade på den punkten Kristoffers hand., 
lingar. Han underrättade Liibeck om de militära åtgärder, 
staden borde göra för kriget i Danmark, och framhöll skarpt 
dess försummelse. 

Vid denna tid upptog han också sin myntmästaresyssla, 
för de upproriskas räkning. Både i Malmö och Köpenhamn 
funnos myntverkstäder. Greve Kristoffer var myntherren, 
och på det ättet kunde både denne och Jörgen Kock skaffa 
sig fördel av myntningen.43 Ju längre kriget varade, och ju 
mer pengar, som behövdes, desto större var hans betydelse 
på detta område. .Även växelförrättningen, som var förbun
den med myntning·en, var vinstg·ivande. Här omväxlades de 
större mynten, gulden och joachimstaler, till mindre mynt, 
som användes vid besoldningen, t. ex. danska mark. 

Den 4 juli hade Kristian av Holstein av den jyclska adeln 
valts till Danmarks kung. Kristoffers segrar hade tvungit 
den till detta steg-. Det holsteinska partiet kunde, sedan det 
erhållit högsta ledningen, sätta in ett effektivare motstånd 
mot Kristoffer - i synnerhet med en sådan fältherre som 
Johan Rantzau. 

Framgångarna för Kristoffer hade varit stora. Albrekt av 
Mecklenburg, som genom sin gemål var nära lierad med 
Kristian Il, visade sitt intresse för företag·et, och han inledde 
underhandlingar med Liibeck. Wullenwever ville e.t lova 
något. Han hänvisade Albrekt till greve Kristoffer och sina 
två vänner i Malmö och Köpenhamn, som hade allt om. hand 
i städerna. Dessa understödde gärna Albrekt, om han kom 
dem och Kristoffer till hjälp .44 - Wullenwevers hänvisande 
till greven och hans förbundna gjorde, att Albrekt beslöt att 
sondera terrängen där. Greven ville, som man kunde vänta, 
ej alliera sig med Albrekt; det vore en alltför farlig medtäv
lare till honom om makten. Malmö och Köpenhamn lyssnade 
villigare till hertigens anbud. Jörgen Kock och städerna upp
manade honom - fullt i enlig·het med sina egna intressen -
att utverka Kristian Il :s befrielse och fred med hertigen av 

43 Aktstykker I, s. 338. 
44 Aktstykker I, s. 156 ff. 
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Holstein. Ginge ej detta och Albrekt understödde dem och 
Kristoffer i deras kamp, skulle de för sin del på allt sätt bistå 
honom.45 - Städerna valde alltså den gyllene medelvägen: 
man skulle hålla sig väl med både Albrekt och Kristoffer. 
En mäktig· potentat kunde ej bortvisas, men helt ville man ej 
eng·agera sig för honom. Det vore för osäkert, och därtill hade 
Kristoffer allt för stark ställning. Därför erbjöd man endast 
Albrekt att komma Kristoffer till hjälp. Detta stämmer full
ständigt överens med Jörgen Kocks politik i övrigt, och 
brevens formulering visa också, att det var han, som stod 
bakom. Genom att spela ut hertig Albrekt och greve Kristof
fer mot varandra skulle han kunna betinga sig och städerna 
stora fördelar. 

Från och med nu stod också Jörgen Kock i nära kontakt 
med Albrekt, samtidigt som han var Kristoffers förbundne. 
Han gav honom underrättelser från krigsskådeplatserna, och 
han berättade om sina militära anordningar. Kung Kristian 
skulle befrias ur sitt fängelse, och för detta ändamål anmo
dade han Albrekt att underhandla med sin broder och sina 
anhängare. Själv skulle Jörgen Kock söka egga folket. Dess
utom borde Albrekt komma till Danmark.46 

Denne hade också all anledning att komma dit. Magistraten 
i Liibeck hade - svårt ansatt av holsteinarna - gjort stora 
eftergifter för honom.47 Men själv kom han ej utan skickade 
i december 1534 Johan av Hoja som ståthållare dit. Man 
kan nu skönja en begynnande schism mellan Jörgen Kock 
och greven, som naturligt nog såg en farlig motståndare i 
Albrekt. Jörgen Kock, som påskyndat Albrekt med ideliga 
uppmaningar, underrättade greven om att Albrekts trupper 
kommo som vänner. Men, skriver Holger Ulfstand, greven 
"akther tom for sine ovenbare f indher . . . saa kanel ieg thet 
icke anderledes första en ien aff de to akther at gaekke ten 
anden; men i huor ther om er, ther som Hertok Albret så 

45 Aktstykker I, s. 193. 
•G Aktstykker I, s. 224 ff. 
47 Först hade staden erbjudit honom Danmark, t ill dess Sverige eröv
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sendher sit kriges folk her ing, ta er thet greven imod ... the 
bliver han alle imod, uden saa er , at han forved seg met to 
byer her i r egget' ' (Malmö och Köpenhamn) "thet skal medt 
g·udz hielp intthet hielppe tom." 48 

I oktober 1534 hade en svensk sty rka inbrutit i Sk åne som 
Kristian av Holsteins bundsförvant. D en skånska adeln, som 
stod p å Kristoffers sida, amlacle sig· i norra Sk åne för att 
möta elen. Någ·on större lust att angripa sina svenska stånds
bröder hade elen ick e - de hade endast nöcltvung·na givit sig 
under g reve Kristoffer - och följaktligen blev den liggande 
stilla i Ängelholmstrakten. Bland annat unclerhandlacle de 
danska adelsmännen med svenskarna om u tvä ' landet av en 
fånge. Svensk arna passade då p å att egga upp danskarna 
mot de upproriska, särskilt mot Jörgen Kock : "wij r åde . . . 
atj ... besinne hua cl schade och förclerff then Jörn mynte
mestere eder förråcleligen p å för t haffuer j nest forlidhne 
sommer, clesligie hure han ännu clag·eligen för,vencler sin 
hög·eszte fly t t ijll eder t arg·este och står eff ter eders lyck e och 
w älfart.49 - D en sk ånsk a adeln såg nu ett tillfälle att avfalla . 
Vid år skiftet 1534-35 bröt den med greve Kri toff er och för
enade sig· m ed elen svensk a styrkan . 

Även Jörgen Kock hade dragit mot svenskarna och med 
honom Marcus Meyer , greven av I-loja och flera andra . Alla 
begåvo s ig t ill Halmstad. D å de fingo veta elen sk ånsk a 
adelns avfall, drog·o de sig· t illbak a t ill H älsingborg. D är efter 
begav sig Jörgen Kock jämte det övriga befälet t ill Köpen
hamn för att hålla k rig råd, medan en del av folket skickades 
t illbaka till Malmö och Landskrona. D en 12 janu ari k om han 
åter från Köpenhamn. Tyge Krabbe, som e:r övergått t ill 
svenskarna med elen övriga skånsk a adeln, innehade Häl
singborgs slott i Kristoffers namn. D å han t illfrågades, om 
han var vän eller fiende, varade han, att han stod på de för
bunclnas sida. Marcus Meyer och Jörgen Kock uppställde 
då sitt folk med ryggen mot slottet. Nä t· svenskarna den 13 
januari anföllo, sköt " cler erlosze Von etter" mot Marcus Meyer 

48 

48 A ktstykker I , s. 255. 
49 » », » 240. 



och Jörgen Kock. Den förre tillfångatog·s; Jörgen Kock räd
dade sig i en båt över Sundet.50 

Under tiden hade Albrekt av Mecklenburgs kansler kom
mit till Köpenhamn för att underhandla med greven och hans 
förbundna för Albrekts räkning. Han underrättade denne, 
att när Jörgen Kock och "andere des Reichs gewaltigen" 
kommo, skulle greven sluta förbund med honom.51 När Jör
gen Kock efter nederlag·et vid Häl ingborg kom, utfärdades 
ock å Kristoffers, Malmös och Köpenhamns förpliktelsebrev 
till Albrekt. All hjälp, om kunde erhållas, behövdes nu. 
Greven lovade honom därför "Alles das J ennig-, w·es wir 
itzundt hu Reiche fur unn er muhe und arbeit g·eniesen, zu 
behuff unnsers lieben vetters khon. Christiern etc. erlö
sung·e."52 Kristoffer har varit tvungen att foga sig efter Jörgen 
Kock, då ett förlikning försök mellan honom och Kristian 
av Holstein tillintetgjort . Jörgen Kock ville säkerligen knyta 
förbindelsen med Albrekt fa tare, trots att han officiellt stod 
som Kristoffers medförbundne, och därför har han också 
varit den pådrivande. 

Den skånska adelns avfall väckte den största förbittring. 
Enligt Jörgen Kock var nederlaget värt en tunna guld, på 
g-rlmd av att deras förräderi blev uppenbart.53 Från och med 
nu riktar sig hans propaganda ej bara mot riksråd och and
lig aristokrati utan mot hela adeln. Denna, "die Schelme", 
som den kallas, skulle straffas. Redan innan nederlaget vid 
Hälsingborg hade tanken varit uppe. Men först när Jörgen 
Kock, som mer än någon annan hade folket i sin hand, kom 
tillbaka, skulle det uppviglas och "das Unkraut (den Reichs 
Radt)" utplånas.54 är denne kom, utbröt också den s. k. 
adelsjakten på Själland. Bönder och borgare brände och 
plundrade för att utplåna "ogräset". Jörgen Kock ledde dem. 
Knut Gyldenstierne sattes i fängelse i Malmö, Hans och An
ders Bille, Axel G0je, Otto Krumpen, Mads Erikssen B0lle 

50 Dessa händelser ski ldras i brev från den J9, 20, 23 jan., des utom i 
ett odaterat. Aktstykker I, s. 314 ff, 323 ff, 329 ff. 
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och flera andra tillfångatogos.55 Adeln vågade man inte läng
re lita på. Jörgen Kock bemannade Landskrona och Malmö 
i händelse av belägring.56 

Efter slaget vid Hälsingborg rådde stor oenighet, och alla 
tänkte var och en på sitt. Enligt Albrekts kansler, som vid 
denna tid tycks ha stått på förtrolig fot med Jörgen Kock, 
stod greven mot Jörgen Kock och denne mot greven, Wullen
wever mot dem bägge, och därför ville alla ha Albrekt. Han 
uppmanade honom därför att komma till Danmark.57 Det 
sades t . o. m., skrev han, att Kristoffer och städerna vänt sig 
till en annan furste. 58 Men Albrekt dröjde att resa. 

Holsteinarna hade närmat sig, och i mars kommo de över 
till Fyen. I Köpenhamn hölls krigsråd. Greven måste draga 
ut mot fienden, och slottet överlämnades i dennes frånvaro 
till Jörg·en Kock och några andra. Denne uppträdde här som 
gTevens förespråkare. 59 Som dennes trogne anhängare be
traktades han också av Liibecks magistrat. I slutet av mars 
uppfordrade denna nämligen Kristoffer, Köpenhamn och 
Malmö, samt Jörgen Kock personligen - vilket f . ö. visar 
hans stora inflytande - att medgiva Albrekt delaktighet i 
regeringen och slottsloven.60 

I Köpenhamn uppträdde Jörgen Kock alltså som grevens 
talesman. Typiskt är, att när man nästa gång träffar på 
honom, möter han Albrekt i Rostock och ledsagar honom till 
Danmark.61 

Holsteinarna hotade. Läget för de förbundna blev allt 
svårare. Jörg·en Kock sökte på allt sätt minska deras fram
gångar. Mot de fiender, som från Skåne sökte gå över till 
S:fälland, skickade han skepp för att förhindra deras över
g·ång. Han uppmanade Albrekt att komma till honom för att 
rådgöra, på vilket sätt man bäst skulle kunna överskeppa 
de knektar, som lågo inkvarterade i Malmö och Landskrona, 
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till Fyen.62 - Johan Oldendorp, vVullenwevers förtrogne, som 
in åg den farliga stäl In ingen, r ådde Albrekt att under handla 
med Jörgen Kock och Wullenwever.63 Deras å tgärder h.jälpte 
emellertid till ingenting. Fienden var dock elen övermäktige. 
Den 11 juni 1535 vunno de holsteinska trupperna en över
tygande seger vid Oxneberg. 

Jörgen Kocks betydelse under grevefejden har underskat
tats. Dess historia har skrivits med hänsyn till Liibeck och 
Wullenwever, Albrekt av Mecklenburg och greve Kristoffer. 
Jörgen Kock och Ambrosiu Bogbinder, som jämställes med 
honom, skildras som ett par visserligen intressanta men dock 
bipersoner. (Det är f. ö. frapperande att se, hur ringa Ambro
sius Boghinders inflytande tycks ha varit.) Men i själva 
verket visar det sig av aktmaterialet, att Jörgen Kock var en 
av huvudpersonerna i grevefe.jden. Hans politik kunde, då 
hans auktoritet var grundfäst bland borgerskapet, föras långt 
mera målmedvetet än t . ex. Wullernvevers, vars fällning· var 
betydligt os~ikrare. Man kan också se, att Jörg·en Kock haft 
kr.igets v iktigaste trådar i sina händer. Hans inflytande hos 
Albrekt av Mecklenburg och dennes rådgivare var stort. Sam
tidigt uppträdde han som talesman för Albrekts medtävlare 
Kristoffer, och han förmådde honom t . o. m. att avstå en del 
av sin makt till Albrekt. - Han var också elen militäre leda
ren ; även om det brev, där Albrekt giver sin krigsmakt "til 
en inflydelserig Mand i Danmark maaskee Jeirgen Koch" 
ej skulle vara ämnat å t honom,64 så visa dock andra omstän
cli g·heter hans ställning. Han blev befälhavare över Köpen
hamns slott, förordnade om skepp och trupper och befäste 
och bemannade städerna. Albrekt av Mecklenburg uppma
nades upprepade gång·er att rådslå med honom. - Men det 
var ej bara hos de ledande personerna, Jörgen Kock hade 
inflytande. Agitationen bland folket hade han även om hand, 
dZ1. ingen annan hade sådan makt över det. Därför var det 
också han, som reste borgare och bönder mot adeln, och det 

ao Akts tykker I , s. 401. 
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år betecknande, att den svenska adeln varnade sina danska 
ståndsbröder för honom. 

Men det, som jämte hans diplomatiska skicklighet gjorde 
honom till den centrala personligheten, var hans rikedom. 
Som myntmästare och penningmatador var han en ovärderlig 
till gång· för sina förbundna, vilka ock så voro måna att hålla 
sig väl med honom. Han förstod också att draga nytta därav . 
P engar saknades till att besolda trupperna. Till en början 
tyck s det ha varit Albrekt, som hade det svårast i detta hän
seende. vVullenwever lovade, att han skulle underhandla 
med Jörgen Kock om detta; det skull e säkerligen hjälpa 
honom. 65 Därför vänder sig också Albrekts kansler till Jör
gen Kock. D enne lovade Albrekt hjälp , om han skickade 
silver . Han skickade p engar, joachimstaler och gyllen.66 

D essa skulle tydli gen väx las till mindre mynt, som voro 
lämpligare vid besoldning·en. Atskilliga gånger skickade Al
brekt p eng·ar för vä, ling. Vid väx ling vai~ under grevefejden 
den vanliga förtjänsten en skilling p å var mark. Som gyllen 
och joachimstaler bägge voro myck et större mynt, måste 
vinsten för Jörgen Kock varit avsevärd. 

Men e,j endast Albrekt hade penning vårigheter. P å våren 
1535 behövde Liibeck p engar! Wullenwever skriver till Al
brekt , att han inte skall sätta sig emot, att han bebrevat Jör
gen Kock med Hälsingborg "vor Ghelt", och kort därefter 
erhåller också denne staden.67 - Hälsingborg· var en av de få 
platser , som Liibeck betinga t sig som vinst av kriget.68 Staden, 
som delvis behärskade Sunde t, avträddes nu till Jörgen Kock. 
D et mås te ha varit högst tvingande omständigheter , som för
mått \ 'Vulle1nvever till detta, och man kan förstå Jörgen 
Kock s betydelse. - Enligt W aitz hör ock så t ill denna tid ett 
förskott på 12000 mark till Liibeck genom Jörgen Kock. 
Skuldförbindelsen är utfärdad av rådet och daterad den 30 
augusti 1535.69 D en li g·ger ~i nnu i Liibeck s arkiv. 
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I Tyskland hade fredsunderhand lingar börjat melJan Kris
tian av Holstein och Hansan, dit Li:ibeck hörde, och denna 
stad började att få allt mindre betydel se för sina danska 
bundsförvanter och för grevefejden överhuvud. Från Malmö 
och Köpenhamn skickades också ombud. Jörgen Kock diri
gerade genom skrivelser deras uppträdande där. D e utförde 
allt efter befallning och väntade att träffa något avgörande, 
"bisz ' vir weiteren bescheidt von m. g. h. haben" .70 D e ford
rade Kristian Il :s lösg·ivande. Bara genom detta är det tyd
ligt, att någ·on tanke p å fred ej fanns i Malmö och Köpenhamn. 
Jörg·en Kock måste ha förstått, att Kristian III av Holstein 
aldrig skulle uppfy lla detta villkor. Ock så skrevo sändebu
den om underhandlingarna till Jörgen Kock: "hoff e . . . es 
werde nichtis ausgerichtet.'.' 71 - Något resultat uppnåddes 
heller icke.72 

Jörgen Kocks egentliga avsikt med beskickningen var att 
söka hjälp för Malmö och Köpenhamn, som vid denna tid 
började att belägras. För detta ändamål hade han också 
andra beskickningar ute. En av de mest betydande männen 
i Jörg·en Kocks kansli, Hennan Weiger, hade skickats Lill 
pfalzgreven med anhållan om hjälp . I augusti 1535 kom h an 
tillbaka och begav sig direkt t ill Malmö.73 Pfalzgreven ställde 
sig· välvillig· mot de danska stä derna,74 och Jörgen Kock fort
satte att underhålla förbindelsen med honom. Pfalzgreven 
framhävde dock, att saken ej endast berodde på honom själv. 
Han måste först rådslå med kejsaren.75 

Under belägTingen sökte Jörgen Kock på allt sätt vålla 
fienden avbräck. Han sände ut sina skepp och lät dem upp
snappa proviant från fienden. ågra skärmy tslingar ägde 
rum. Men ställningen blev värre för de belägrade. Wullen
wever hade i november tag·its till fånga. Redan i oktober 

70 Aktstykker Il, . 1.16. 
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72 Att avgöra ndet om kriget låg i Malmös och Köpenhamns händer , 
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hade Landskrona fallit och den 11 _januari intogs Krogens 
slott vid Helsingör. Kristian nr hoppades på förlikning med 
de upproriska. Därför befalldes det, att det, som var Jörgen 
Kock och greve Kristoffer tillhörig·t, e_j finge rörns.i6 

Den 14 februari slöts fred mellan Liibeck och Holstein. 
Om de danska städernar inom 6 veckor biträdde denna, skulle 
de f å behå lla sina privilegier.77 

Redan tidigt hade Kristian nr uppmanat Malmö att giva 
sig, men under inflytande av Jörgen Kock hade staden gjort 
undanflykter.78 Efter freden med Ll:ibeck förnyades Kristians 
ansträngningar. Han sände le_jdebrev för underhandlare.79 

Fredspart iet i staden tog överhand, och Jörgen Kock måste 
lämna Malmö. Jep ielsen och Jens Fynbo, två av stadens 
borgmästare, och någ ra rådmän skickades till Kristian.79 Den 
6 april dagtingade Malmö, och staden fick behål la sina privi
legier. Om Jörgen Kock inom 6 veckoc· t illträdde kapitulatio
nen, skulle han tagas till n~tder och få behå lla sina eg·endomar, 
v ilka voro ansenlig·a , både inom Malmö och annorstädes. Sitt 
beslut skulle han tillkännagiva inom en vecka.80 Han efter
kom e_j detta, och följaktlig·en indrog· Kristian nr hans g·ods.8l 

Jörgen Kock hade begivit sig till Köpenhamn och arbetade 
p å att hå lla staden till dess den hjälp, som utlovats, hann 
komma från ederländerna.82 r staden rådde stor nöd, och 
i mitten av _juni skedde ett upplopp i akt och mening att för
må de styrande till kapitulation. Jörgen Kock och Ambrosius 
Bogbinder kuvade det. Mog·ens Gö.je skrev t ill Eske Bille den 
16 _juni: "og er der uti K_j0benhavn et underlig·t Rumor og et 
bistert Reg·imente, saa rnange U kyldige der formyrdes og 
kommes om Halssen. Til alt sligt ere J0rgen M0nter og· Am
brosius ophav og begyndelse; de vare selv med Knegtene at 
slaae disse Borgere."83 
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Jörgen Kock hade alltså måst lämna Malmö. Då han ej 
ville gå med på kapitulationen, hade Kristian III indragit 
hans egendomar. I Köpenhamn motarbetade han på allt sätt 
clagtingan. För dessa samtidiga uppgifter om hans verksam
het under denna tid, måste de senare och mindre tillförlitliga 
vika. Hvitfelcl och Krag p å tå, att han även här spelade ett 
clubbelspel. Enligt dessa skulle Jörgen Kock ha begivit sig 
till Kristian, begärt och erhållit nåd, sedan han lovat att 
överlämna Malmö och arbeta på Köpenhamns kapitulation. 
Dessutom skulle han för att fullständigt vinna Kristian ha 
rått honom att fäng·sla biskoparna och indraga kyrkans gods. 
Malmö skulle sedan ha dagtingat på uppmaning av Jörgen 
Kock, och cläref ter hade han i Köpenhamn sökt hjälpa Kris
tian 111 utan Albrekts och Kristoffers vetskap.84 

Krag och Hvitfelcl ha antag·ligen med denna skildring velat 
ge en förklaring på varföt' Jörgen Kock ej var närvarande 
vid Malmö kapitulation, varför han sedan uppträdde i 
Köpenhamn, och slutligen varför Kristian III tog honom till 
nåder igen efter krigets slut. 

En fruktansvärd hungersnöd rasade i Köpenhamn, och 
staden kunde ej hålla stånd längre. Den 28 juli kapitulerade 
elen. Den 29 juli tvingades de ledande i Köpenhamn att göra 
offentlig avbön inför Kristian utanför staden.85 Krönikörerna 
berätta, att de gingo ut till fots med blottade huvud och med 
vita käppar i händerna. Jörgen Kock och Ambrosius Bog
binder hade 2 gånger fallit på knä för Kristian och bett, att 
han skulle ta dem till nåder. De erhöllo nåd, men fing·o endast 
vistas i de städer, Kristian bestämde.86 

Grevefe.jclen hade i Danmark varit en social kamp. För att 
bevara sitt oberoende hade borgerskapet i rikets förnämsta 
städer rest sig· mot elen mäktiga aristokratien. Denna sociala 
motsättning kom också fram i propagandan. Jörgen Kock 
utnyttjade elen men vävde elen skickligt samman med "guds 
hellige ordf' och kung Kristians "umilcle oc uchristelige 

84 I-Ivitfeld s. 14?7 [f., Krag . 123 ff. 
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fengzsell emod all Christelig leigde" . Men mest av allt riktade 
han sig· mot biskoparna, "Guds ordt motstandere ... the, som 
lode udgaa then uchristelige recetz offuer guds Hellige ordt, 
dess forvandter oc deris oppeholdere, aff huilket all blods ud
störtning, skade oc forderffue hauffuer sin rette oprindelse."8

' 

Denna agitation mot biskoparna upptogs också av Kris
tian III. Alla de beskyllningar, Jörgen Kock utslungat mot 
dem, gå igen i den klagoskrif t mot biskoparna, som Kristian III 
lät uppläsa på reformationsriksdagen hösten 1536. Det var 
också här, som biskoparnas makt krossades. 

Jörgen Kock själv togs fullständigt ti ll nåder. Genom 
Kristian III :s försorg anställdes en förlikning mellan Jörgen 
Kock och adeln. Han återfick sitt borgmästarämbete och 
uppträdde mycket verksam i processen mot Kristians mynt
mästare Reynhold Junge. Att Jörgen Kock så fullständigt 
erhöll nåd kan delvis bero på elen omständigheten, att han 
hade förmåga att köpa kung Kristian. Denne erhöll näm
lig·en - mot benådning av Jörgen Kock - Albrekt av Meck
lenburgs och greve Kristoffers skuldbrev till denne på de 
penning·summor, han under kriget lånat clem.88 Dessutom för
sträckte han kungen med pengar för att uppbygga Malmö
hus, det slott, han själv varit med om att rasera.89 

Men trots denna fullständiga benådning erhöll han ej på 
nytt det inflytande och elen makt, han haft före kriget och 
under grevefejdens oroliga tider. 
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ETT OCH ANNAT OM BROTT OCH STRAFF 
I FORNA TIDERS MALMÖ. 

Av El AR BAGER. 

En majdag år 1601 hade, bytinget samlats på Stortorget i 
Malmö för att rannsaka och döma i de ärenden, som föllo un
der dess domvärjo. På de fyra stockar, som utmärkte ting plat
sen, sutto de åtta tockemännen, köpmän och hantverkare, 
som ut åg·os i tur och ordning inom stadens tio rotar för att 
under byfog·dens ordförandeskap utöva domareämbetet. Inom 
denna inhägnade plats trädde nu en bonde från Arrie, som 
förde med sig· en kvinna, vilken han påträffat här i staden, 
då hon sökte avyttra en brun klädeskjortel med förgyllda 
spännen, som hon stulit från hans hustru. Då kvinnan gri
pits med tjuvgodset hos sig, var sakens utgång på förhand 
klar - lagen föreskrev dödsstraff för ett dylikt brott, då vär
det av det tulna uppgick t ill ett visst belopp. u beklagade 
sig· emellertid bonden över, att det först efter pingst skulle 
hållas "retterting" och att det därför för honom som en fattig 
man ställde sig· svårt "att föda kvinnan så länge i fängelse". 
Med hans medgivande blev hon därför "benådad att huclstry
kas till kåken" , varjämte hon " försvor Skåneland", så att hon 
aldrig kulle återvända hit under livets förlust. För att för
passa sig utanför gTänserna fick hon "tre dagars rymning" 
på sig. 

V ad som framför allt faller i ögonen vid denna episod, som 
bjuder på så många för vår tid främmande rättegångsregler 
är, att elen förfördelade själv skulle beko ta underhållet av 
fång en, tills dom fallit. I andra likartade fall träffa vi t. o. m. 
på det märklig·a förhållandet, att fången ej förvaras i något 
av stadens fängelser , utan käranden får behålla fången hemma 
hos sig själv och tillgodogöra sig hans arbetskraft, tills dom 
avkunnats. 

En höstkväll år 1632 voro några skolpojkar i sällskap med 
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ett par dräng·ar ute och gingo "grassatengang" d . v . s. ställde 
till spektakel p å Stortorget. D et hela slutade myck et olyckligt 
med att en köpmansson, Jacob Gyseberg, som blandat sig i 
spelet, blev ih jälslagen av en dräng, P eder Hollandsfarer . 
D enne lyckades komma ut ur staden , men infångades och 
lämnades i förvar hos Jacob Gyseberg·s styvfader, Baltzer 
Könnick e. Ännu en gång lyckades han emellertid undkomma , 
men greps efter en tid å ter och fick så inför rätta redogöra 
för , hur han sluppit ut ur itt fäng·else hos Baltzer Könnick e. 
Han berättade då , att nyck eln i dennes port hade passat t ill 
det ena låset p å bojorna, med vilka ha n var fängslad. Låset 
till den andra bojan hade fallit av, när han gick och bar 
bränsle till brygg·huset. D et tredje låset slutligen hade han ban
k at sönder mot en sten och därefter filat av detsamma med 
en kniv . När man hör, att Baltzer Könnick e yrkade på, att 
hans sons baneman skulle straffas med stegel och hjul, kan 
man förestäl la sig-, hurudan behandling han få tt u tstå. Rätten 
avkunnade emellertid den väsent ligt mildare domen, att P eder 
skulle "lida p å sin hals" . 

Ännu ett exempel. År 1663 hade borgaren Rasmus Peder
sen Laett anklagat ett par k vinnfolk för trolldom. Det blev en 
långvarig· undersökning och när sex veckor g·ått, beklag·ade 
sig fogdetjänaren P eder Dirichsen över , att han under denna 
tid bespisat de båda "k vinnspersonerna" utan att få något 
som helst t ill vederlag, varför han förmenade, att Rasmus 
Laett genast skulle ersätta honom för detta utlä gg. 

D essa bestämmelser medförde sådana eg·endomliga fö ljder , 
som att den bestu lne ofta vägrade att ingå i k äromål med tju
ven , eller som det på den tidens lagspråk heter "att fästa sig 
vid honom". D et kunde t. o. m . vara riskabelt att vidkännas 
någ·ot av tjuvgodset, ty då kunde man betraktas som part i 
målet och därför inträffade det ej sällan, att någon bestulen 
"sköt sig därifrån", och vägrade att taga befattning· med vare 
sig tjuvg·ods eller tjuv. En klipsk köpman, Johan Mohrbeck , 
preciserade sin befattning med målet på så ätt, att han för
menade, "att det gods, som tjuven stulit från honom och som 
här framvisas, är väl så mycket värt att tjuven därmed kan 
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spisas och födas, tills dom skall gå. Till den tiden ville · han 
betänka sig, om han ville häfta sig vid tjuven eller ej". 

Fängelse såsom bestraffningsform. förekom överhuvudtag·et 
knappast i äldre tid. är en och annan gång någ·on tyrannisk 
äkta man, en uppstudsig dräng eller en trätgirig käring stoppas 
ner i fongelsehålet på en eller annan natt, är det ett straff, 
VftrS nutida motsvarighet är polisfinkan. Eljest var det endast; 
tills dom avkunnats, som grova brottslingar förvarades i 
fängelse. Även dessa kunde ofta ordna för sig p å ange
nämare s~itt, i det de själva eller deras vänner utverkade att 
de fingo flytta upp til I någon av stadstjänarna, och fanns det 
då medel till traktering, kunde det gå riktigi gemytligt till. 

När sålunda en kvinna, som dömts att halshug·gas och 
brännas å bål, kall ades upp på råclhu. ct för att åhöra domen, 
befanns det, "att hon var något orolig och det möjligen av 
det hon syntes likasom att vara drucken". Man fick därför 
uppskjuta uppläsandet av domen till på följande rättegångs
dag och ålades stadstjänarna att tillse, "att hon vid den tiden 
kan vara nykter att domen påhöra". 

ågra år senare ger också Kungl. Maje tät uttryck å t sitt 
stora misshag· över, "att icke allenast fångarna med allt för 
mycket vin och andra starka drycker bliva besvärade och så 
försoffade, att de ig· till döden inte kunna bereda, än mindre 
någon omsorg om sin jäls salighet vid dödstimman hava, 
utan ock att skarprättarna jämväl ig· med dryck så över
ladda, att de icke förmå sina ämbeten rätteligen därvid för
rätta" . Magistraten tillhölls därför att tillse, "att fångarna 
icke alltför mycket vin och starka drycker tillåtas", liksom 
ock att skarprättarna icke "genom överflödig dryck göra sig· 
obekväma och oskickliga till sitt ämbetes förrättande" . 

Även om man som sagt icke kan tala om fängelsestraff i nu
tida bemärkelse, så förekom dock en motsvarig·het till våra da
gars straffarbete. En och annan gång läser man om, huru någon 
oförbätterlig syndare skickats över till Bremerholm, det kung
liga skeppsvarvet utanför Köpenhamn. Arbetskraften här 
synes till väsentlig del ha bestå tt av i järn smidda fångar , 
ofta dömda "att träla där sin livstid" . Undantagsvis förekom 
dock även så korta straff som ett fjärdedels å r . Sedan Malmö 
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blivit svenskt, utgör straff arbete på Marstrand motsvarighe
ten till "slaveriet" p å Bremerholm. Medan hefästningsarbeten 
kring Malmö p ågå, p åträffar man någ·on gång en lokal mot
svarighet, i det en och annan för någon mindre förseelse 
dömes "att gå med sporen i kungens arbete" eller som det 
under den svenska regimen kallas, "att gå i graven". 

Man hade i äldre tid en rik sortering av straff att välja p ftl., 
straff mellan vilka vi ofta ej finna någon väsentlig skillnad, 
men som för den tidens människor hörde till två skarpt skilda 
grupper. Medan det sålunda medförde den största vanheder 
att hängas eller halshuggas med yxa , stod avrättning med 
svärd på ett avsevärt högre plan, ja, det innehar en form av 
benådning, om en tjuv kunde utverka denna strafform. År 
1599 dömdes sålunda en tjuv till "galge och gren", inen be
nådades för sina barns och sin hustrus skull "på ett svärd, 
kom under galgen" . D et förekom till och med , att själva läns
herren p å Malmöhus lade sig ut för någon krigshuss och ut
verkade denna strafflindring. 

Att stå i halsjärnet på torget eller vid Färjeporten och att 
sitta i gapstocken vid S:t P etri kyrka var visserligen mycket 
otrevligt, men räknades knappast som sk y mfligt straff. Ej 
heller elen plågsamma ritten på " trähästen" framför rådhuset 
synes ha lämnat någ·on svårare fläck på den avstraffades 
namn - det förefaller som om detta straff blott använts möt 
försumliga nattvakter, som p å detta halft skämtsamma sätt 
fing·o 

0

en påminnelse om sin plikt. Som ett vanhederligt straff 
ansågs däremot "k åk strykningen" cl. v. s. spöslitning· vid den 
framför rådhuset uppförda "kåken'', en trihunartad byggnad, 
som överst kröntes av "kagemanclen'', en i trä skulpterad 
figur med ett svärd i ena handen och ett ris i den andra. 

Även detta straff medgav allehanda variationer. Sålunda 
dömdes år 1654 en t juv "att lida till k åk en på kroppen'', men 
en kvinna, som varit initiativtagare till stölden, skulle stå i 
halsjärnet, medan elen andre k åkströks, och därunder skulle 
man hälla två spannar vatten över henne, varefter båda skulle 
förvisas ur staden. 

Överhuvudtaget var den då tida domaren synnerligen upp
finningsrik, när det gällde att variera straf formerna. När 
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sålunda ett tjuvband rannsakades på 1570-talet, befanns det, 
att e:j mindre än tre av de inblandade kvinnorna blott hade 
ett öra såsom minne från tidigare mellanhavanden med rätt
visan. O ch när en karl å1~ 1638 åtalats för tvegifte, visade 
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det sig, att han någ·ra å r tidigare varit fast för en småstöld 
p å landet, men benådats, varvid han dock " fick sitt pass med 
sig förseglat i nacken, i det mästermannen brände honom med 
den gode välbörclig Herr Anders Billes brännjärn". 

För snatteri utdömdes ett straff av synnerligen å lderdomlig· 
prägel, nämligen "att bära eller drag·a tjuvstenarna av kåken" . 
År 1654 dömdes sålunda en kvinna till "att gå upp på k åken 
och där nedtaga tjuvstenarna samt bära dem omkring torget 
och därefter själv hänga upp dem på samma ställe". är 
detta skett, kulle hon av mästermannen ledas ut ur staden 
och befallas att förpassa sig ur Malmöhus län inom trenne 
"solemärken" d . v. s. dygn. 

Ett straff som bl. a. användes som näpst för överträdelse 
av det sjätte budet, var elen s. k. spanska kappan. Denna, 
som var av trä, såg ut som en tunna utan botten och med 
ett hål upptill, varig·enom den skyldige fick träda huvudet. 
Iklädd denna uppseendeväckande dräkt fördes den sk yldige, 
företrädd av trumslagare, upp och ned för stadens huvud
gator, medan speg·losorna hag·lade. Ofta fick någon med
sk yldig följa med på denna dystra parad, fjättrad i ett hals
järn, som var fäst vid den spanska kappan. Även otrogna 
tjänare bestraffades ofta p å detta sätt. 

De gränser, som angivas i förvisningsstraff et, synas vara 
helt godtyckligt dragna. För samma brott kan förvisningen 
sålunda gälla Malmö stad, Malmöhus län, Skåneland eller 
hela riket. Att man på andra sidan om den angivna gränsen 
var a llt annat än hågad att mottaga den förvisade, var en sak, 
som man föga fäste sig· vid. Som ett bevi på, hur lättvindig·t 
man tog på sådana ting, kan nämnas, att år 1661 lät byfogden 
transportera ett k vinnfolk, "som var alldeles forstyrret och 
afsindig", upp till "Lomma pråm" - någon bro fanns vid 
denna tid icke här - där hon helt enkelt sattes över på 
andra stranden! 

Sedan s taden under svenskt styre fått en stark garnison, 
ökas brottslig·heten i hög grad. D et är framför allt småstöl
der, lösaktighet och vålclshanclling·ar, som krigsrätten har att 
syssla med och straffet föi· dessa lagöverträdelser är så gott 
om all tid gatlopp. Aven när bötesstraff utdömts, omvandlas 
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detta i fall av medellöshet, så att den dömde "för varje åtta 
daler pliktar med en g·ång g·atulopp av och till". 

För civila domstolar gällde i slutet av 1690-talet den regeln, 
att tre slag av ett par spö för manliga delinkventer och lika 
många slag av ett par ris för kvinnl iga motsvarade 2 1/2 
dalers böter. Det förekommer, att t. o. m. ett så stort bötes
belopp som 80 daler förvandlas till risslitande d. v . s. 32 par 
ris och efter den behandlingen bar förvi so vederbörandes 
ryg·g vittnesbörd om, att den gängse beteckningen på straffet, 
"att mista huden", var berättigad. 

Vid samma tidpunkt, eller närmare bestämt den 8 oktober 
1698, utdömes också det första egentliga fängelsestraffet i 
Malmö, då en slottsvaktmästareänka, som stulit en drällsduk 
t ill 7 dalers värde "u ti hovet", d . v . s. hos generalg·uvenören, 
på grund av mede]löshet "blev i stadskällaren nedsatt, till 
dess hon med en månads fängelse dess brott försonat" . Dessa 
omvandlade fängelsestraff äro alltid vid denna tid "på vatten 
och bröd". Fångtraktamentet beräknades också t ill den minst 
sagt blyg·samma summan av 3 öre om dagen. 

Till slut några ord om bestraffningen av barn genom myn
digheterna. År 1641 hade ett par småpojkar, av vilka den 
ene "inte visste sin ålder" och den andre var nio år gammal, 
snattat en liten gulclked,ja från rektor Söf fren Grönbeck s 
hustru. Dennas broder, senare byfogden Hans Waltersen, som 
förde hennes talan, yrkade på, att pojkarna skulle erhålla 
vederbörligt straff, d. v. s. att de kulle hänga , men rätten 
hade en något mänskligare syn på saken och menade, att efter-
om det dock var tvänne omyndiga barn, borde de icke läm

nas i bödelns hand, utan sändas över t ill Kungl. Majestäts 
Tukthus i Köpenhamn. 

Hade en skolyngling begått någon svårare förseelse, fick 
han "klassmörj", eller såsom dåtiden uttryckte det: alla skol
barnen skulle slita huden av honom. Samma regel gällde för 
det i slutet av 1600-talet upprättade barnhuset, en kombina
tion av klädesfabrik och sko la . En pojke, som sökt ställa t ill 
mordbrand för att komma därifrån, dömdes "sig själv till väl
förtjänt straff och androm t ill sky och varnagel att tre g·ånger 
var fjortonde dag· av de andra barnen piskas och sedan g·å 
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med skottkärra ett halft års tid och föra orenligheten ut från 
gården, samt hållas avskild från de andra barnen och sedan 
förvisas från barnhuset och staden". 

Om man i mång·a av dessa straff stöter på en för vår tids 
rättskipning främmande, hå rd hänsynslöshet, så erbjuder 
också gångna tiders rättskrönika exempel på en hänsynsfull
het, som i sina uttrycksformer är oss fullständigt obegriplig. 
Under 1500-talet ansågs det, att man av hänsyn till damernas 
ära ej borde avrätta kvinnliga förbytare genom hängning eller 
halshuggning. Den gäng·se avrättning·sformen synes i stället 
ha varit att begrava kvinnan levande, ja, man gick så långt 
i hänsyn, att man därvid välvde en balja över hennes huvud, 
varför den vanliga rättstermen lyder: att stå sin rätt under 
en balja. Ännu så sent som år 1632 avrättas här i Malmö en 
kvinna, som deltagit i ett förgiftningsbrott, på detta grymma 
sätt. 
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FRANS THEODOR HASSELQVIST, "TWÄTTFLOTT

TAN FÖRSÖKET" OCH "SIMMSKOLAN FÖR 

FRUNTIMMER". 

Av ERIK BOD MAN. 

Den 27 november 1848 innehöll Snällposten en den 23 :e da
terad insändare, undertecknad ... m., i vilken p åpekades, hur 
tvätten av linnekläder i de kalla årstiderna ofta är förbunden 
med förlust av hälsa och understundom av livet: 

I alla städer, så wäl utrikes som inrikes - ja i a ll a byar - som In
sändaren sedt, f innas twättbryggor, på hwilka twätterskorna stå torra 
- blott här i orten finnas sådana icke! Här måste de stå i det isiga 
kall a wattnet öfwer knäna och för en ringa dag penning wåga lif och 
helsa !! Hwilkens, eller hwilkas, fel det är att sådane högst nöd,vändiga 
inrä ttningar blott här fela, wi ll Insända ren låta wara hänstä ll t, men 
någons ell er någras oförswar l iga försumlighet mås te det wara, och den 
har kostat menni skors lif och ä nnu fleras h älsa. Så mycket bedröfligare 
är detta, som denna bri st, ö fwer h wilken kl agan är· lika a l lmä n som bit
ter, så oänd ligt lätt kunde a fhjelpas, då säkerligen hwarje inncwånare 
med nöje skull e till ett så wä lgörande ändamål som anläggning a f twätt
bryggor, friwi lligt bidraga. 

Om några tvättbryggor efter detta nödrop kommo till i Mal
mö har varit omöjligt att konstatera: tidningarna innehålla 
i varje fall intet därom vare sig i text eller annonser. Men 
fy ra och ett halft å r senare eller den 31 mars 1853 omtalas 
för första gången "Twättflottan Försöket" . D en har dock före
bådats redan den 7 mars i en notis i tidningen, där det omtalas 
att äntligen en lämplig tvättinrättning åstadkommits. "I den 
ena af de grnvar som mes t anlitas för tvättning har uppförts 
en tor och rymlig byggnad, som är särdeles ändamålsenligt 
konstruerad." En kort beskrivning lämnas och notisen slutar 
med en förmodan att då priset för begag·nandet av inrätt
ningen är särdeles billigt blir nog inrättningen allmänt anlitad. 
Det är emellertid som sagt den 31 mars, som man får veta 
utförligare om denna inrättning. Det sker i följande lång·a 
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i 

"Twättflottan Försöket" i Västra Hamnkanalen. T. v. benstampen och 
t. h . Elfsborgsbas tionen. E fter fotografi . 

annons under rubriken "Inbjudning till abonnement å Twätt
flottan Försöket" : 

So m under tecknads uti nordöstra kana len anlagda Twättfl otta i 
dessa dagar blifwer ful lkomligt färdig, tager jag mig friheten att på 
detta sätt såwäl recommendera, som ähven inbjuda stadens respektive 
1-Ierrskaper till ett årligt abonnement å densamma. D å troligwis ännu 
högst fil war it i ti ll fä ll e att taga denna flotta i när mare betraktande, 
a nser jag mig böra redogöra för dess kon str 11 ktion. Den ~i r 30 aln lång, 
7 aln bred samt försedd med tak, wäggarne ä ro 1 1/2 a ln höga och uti 
dcnsa mmas öh ve rkant ell er s. k. relingen äro 22 stycken twättsäten an
bragta. Go lf'wet, hwilket ge nom e tt bje lkl ag ä r skiljd! från sjelfwa flot
ta ns botten, tir försedt med 1/4 tums öppning mellan hvarj c bräda, hwar
ige nom det watten so m frå n kl ä derna a fwr ides, dercmell a n kan ned rinna, 
och hv il ket sedermera, genom en i flottan a nbragt pump, å ter kan bort
skaffas. - F lotta n kommer dess utom att ligga så djupt, att sjelfwa 
watteny tan endast kommer 1/2 a ln under twättsä tenen. 
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Wilkor för flottans begagnande blifwa följande: 
1 :o Abonnement sker endast för helt år, hwilket räknas fr ån och 

med Apri l må nad . 
2:o Afg iften pr år blifwer för 1 plats 1 rdr 24 sk rgs. 

" 2 d :o 2 " 24 " 
och då 3 ä. 4 eller fl era platsar tages 

kosta dessa hwardera endast 
3:o Abonnent erhåller kostnad fritt er forderliga streck til k lädernas 

upphängnin g· och torknin g: uppl y nin g wis får jag nämna, att jag uti 
g lacinen, så fort sig göra låter, ka ll ]å la neds lå tänger, wicl hwilka 
streck daglig·en komma alt ulspänna . 

4:o För dem som icke abonnera är p riset 24 sk. rgs. för hwarje plats 
pr dag, och kunna s treck il fwen erhåll as mot särskild afgift som fram
deles kommer att bes hi m mas. 

5:o Billeter mås te af alla som begagna flottan, för hwarje hvält sär 
ski ld t uttaga , och anbå li es det abo nnenter , minst 3 ä. 4 dagar i förwäg 
göra till sägelse härom , på det icke ge nom dröjsmål härmed något man
q uement må kunna intrilffa. 

6 :0 Under intet roilk·or egcr abon nent rättighet att öfwerlåta sitt 
a bonnement till annor person. 

Abonn cments-li sta kommer oförlöfwadt att blifwa stadens respektive 
herrskaper till s~i nd. Ma l111 ö den 30 mar. 1 53. 

Fr. Th. Hasselqoist. 

Annonsören var en trots sin ungdom - han var 32 år 
gammal - i det dåtida Malmö allmänt känd person, sergean
ten vid Kronprinsens husarregemente Frans Theodor Hassel
qvist, en man som under de närmaste åren ofta återfinnes 
bland annonsörerna i stadens tidningar. Jag· återkommer 
senare till hans personliga förhållanden och skall här blott 
nämna att han den 28 september 1855 förordnades till direk
tör vid Länscellfängelset, vilken befattning· han lämnade elen 
1 april 18?3. 

Twättflottan Försöket har av allt att döma blivit uppskat
tad efter dess förtjänst. I vart fall inbjuder Hasselqvist å ter 
till abonnemang elen 11 mars nästa år. u har emellertid års
avgiften höjts något. För en plat tar han sålunda 1 rdr. 34 sk. 
rgds, för två platser 3 rdr. och då tre eller flera tagas ko ta 
vardera 1 rdr. 8 sk. rgs. stycket. Vidare omtalas i annonsen 
att "så fort kanalen blifwer fri från is, kommer flottan att 
flyttas t ill sitt förra ställe, samt torkställningen att utställas" . 
Hasselqvist påpekar även att den av magistraten och hamn-
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direktionen å t honom upplå tna torkplatsen "icke under något 
wilkor, i å r af andra får begagnas, än af dem, som begagna 
twättflottan" . Han visar sig även ha ett ömmande hjärta, 
ty annonsen slutar : 

D å jag å tski lliga gånger under passe rade å re t warit i ti ll fäll e obser
vera, det en del hushå ll lå tit i närheten a f flottan , förrätta sina twätters 
ba nknin g efter gamla methoden, cl. v. s. att twättqwinnorna stå tt i watt
net inwid grafkanten och förmodand e att dessa hushåll tillhört den mind
re bemedlade klassen , samt således af rent ekonomiska orsaker warit 
hindrade begagna h vättflottan , så får jag härmed underrätta, att alla 
sådana hushåll , äfwensom arbetskl assen hä rstädes, hafwa hädane fter, 
i och för s in e twätters banknin g, hwarje måndag· fri entre ti ll twättf lottan. 

Ar 1855 börjar tvättningen på Försöket den 2 maj. ågon 
vecka tidigare annonserar Hasselqvist, att biljetter kunna er
hållas hos stadsmäklaren Friesenberg· - annonsörens maka 
var född Friesenberg - hos vilken även abonnemangslista 
ligger tillg·äng·lig· för dem, som eventuellt ej skrivit på då den 
var ute på cirkulation. I prislistan har å ter inträffat för
ändringar : 1 plats kostar 1 rdr. 16 sk. b :co, två platser 2 rdr. 
32 sk. och tre 3 rdr. 16 sk. För fy ra eller flera platser betalas 
för varje 1 rdr. b :co. Hasselqvist ser sig emellertid nödsakad 
" fästa respective Herrskapers uppmärksamhet derwid, att 
s. k. lösa billetter, under intet wilkor, komma i å r att säljas, 
undantagandes till abonnenter, i händelse någon af dessa 
skulle, wid förefallande större twätter, behöf wa flera platser 
än hwad de tecknat sig för" . Mindre bemedlade få fortfa
rande gratis beg·agna sig av tvättflottan, som "är upplagd å 
sitt wanl iga ställe i nordöstra kanalen" . 

Den 24 i samma månad förkunnar en annons att Försöket 
fly ttats "från Nordöstra till ordwestra kanalen." D et har 
vä l troligen sk ett i samband med att Hasselqvist redan nu 
blivit tf. direktör vid Länscellfängelset. Sedan han blivit 
ordinarie får han att syssla mera än någonsin med tvätter. 
D en 10 januari 1856 innehåller Snällposten en lång annons, 
att då enlig·t gällande förordning vissa fångar skola användas 
till arbete har å fängelset imättats en tvättanstalt, där s tadens 
invånare kunna få linnepersedlar väl tvättade och manglade. 
"Någon eg·entlig s. k. fin twätt med s tärkning· och strykning 
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emottages icke, men w~il persedlar till mangling särskilt." 
Priset har ännu ej bestämts "men blifwer i alla händelser 
billigare, än hwad twättning·en kunde åstadkommas för hos 
egarne sjelfwe." Fyra dagar senare publiceras samma annons 
med t illägget : "Särskildt fästes uppmärksamheten på att g·e
nom den owanliga ordentlighet och nygghet om i Cellfängel
serna måste iakttagas, har allmänheten en borgen för att de 
lämnade persedlarne blifwa så wäl handterade och twättade 
det någ·onsin är möjligt." Den 24 januari kungör Ha elqvist 
att tvättinrättningen är fullt ordnad och sedan nu åtskill ig·a 
provtvättningar företagits vill han meddela : 

1:o att såvä l finare som g röl're lin ne- och scher!ings-persed lar hä dan
efter hvarje Fredag emottagas härstäd es ti ll tvä ttnin g. 

2:o Vid persedlarnes afl cmnande härstädes böra desammc vara å t
följde af i tvenne exemplar upprättade och med egarens namn försedd e 
förtecknin gar. 

3:o Prise t, för persed la rn es tvä ttning och mangling, blifver ti ll sa m
man s 1 Rdr. Banko pr li spund , beräknat efter den vigt, desamma inne
hafva , då de hitl emnas. 

Att den nya tvättinrättningen slog· an får man belägg för av 
en den 16 februari införd annons med den som ett verkligt 
nödrop klingande rubriken "För all del observera": 

I anseende till den mängd Tvätter, som sist lidn e gårdag blifwit af
lemnade, får jag ~iran härmed tillkännagifva , att någon tvättemottagnin g 
icke ånyo komm er att ske, förr än den 29 :de dennes. 

Nästa gång man i Snällposten får ett livstecken från tvätt
inrättningen är den 15 november, då Hasselqvist annonserar 
att den upphört fr. o. m. elen 13:e november. Några annonser 
om att den å ter satts i gång nästa år har jag ej kunnat finna. 
Vad beträffar Försöket så uppträder den å ter i spalterna först 
den 1 oktober 1857, då det kort och gott omtalas att "Twätt
floHan Försöket är nu å ter t illgänglig för begagnande". Några 
annonser om densamma under 1858 har ej kunnat anträffas. 
Det troligaste är att den ej varit upplåten till a llmänheten ty 
den 26 mars 1859 får man åter veta att Försöket fr . o. m . den 
24:e ånyo upplåtits "efter undergång·en reparation". Priset är 
nu 50 öre för varje tvättplats och biljetter fås hos stadsmäkla
ren Friesenberg "men enda. t mot contant betalning". En liten 
annons av den 9 juni bör kanske omnämnas: "Wid twättflottan 
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qwarglömdes i går afton en brun armkorg, innehållande diwer
se gamla klädespersedlar, för hwars tillrättaskaffande erhålles 
wedergällning, då anmälan derom sker på denna tidnings 
kontor" . Att det med "twättflottan" menas just Försöket är 
tydligt även om också andra personer börjat med dylika in
rättningar. Detta framgår av en annons av den 11 september 
1858: "Fortsatt auktion af färgaren Ammilons konkursbo med 
bl. a. en Twättflotta, som ligger i gamla Fästningsgrafwen wid 
Slottsparken". Av magi tratens auktionsprotokoll framgår det, 
att denna tvättflotta den 14 september såldes till änkefru 
Ruhe för ett pris av Rmt. R. 15,12. Av priset ses att den varit 
av obetydliga dimensioner jämfört med "Försöket'', ty denna 
betingade, som strax skall visas, ett sju gånger så högt pris. 
Även "Försöket" utbjöds nämligen på auktion sexton mån
nader senare. 

Tyvärr har det ej varit möjligt att konstatera vilka de per
soner voro som med Hasselqvist bildade ett bolag för bedri
vande av "Försöket'', alltnog, redan 1855 hade hans tvätt
flotta satts på aktier. Om företaget gått dåligt eller vad nu 
orsaken än kunde vara, vid bolagsstämman i mitten av feb
ruari 1860 förklarade Hasselqvist - detta framgår av en 
annons den 18 februari - "sig icke längre wilja hafwa någon 
befattning· med nämnde flottas fortfarande förwaltning". 
Då ej heller någon av de "af endast ett mindre antal af Her
rar Aktie-Egare bestående nänvarande" ville åtaga sig detta 
bestyr, beslöt man att kalla till ett nytt sammanträde "å 
Malmö Cellfängelses Sessions-sal Onsdagen den 22 dennes 
kl. 3 e. m. för att besluta öfwer berörda flottas försäljning". 
Den 12 mars annonserar Hasselqvist att auktion äger rum 
lördagen den 1?:e klockan 10 f. m. "vid den plats der nämnde 
flotta ligger förtöjd. För elen blifwancle ägaren fästes det wil
kor att flottan på sätt hittills har skedt fortfarande skall till 
allmänhetens begagnande upplåtas" . 

Hur auktionen utföll framgår bäst av följande avskrift ur 
magistratens auktionsprotokoll av elen 17 mars 1860: 

På begäran af delägarne uti en här i kalen (!) liggande twättflotta, 
försöket kallad, företogs nu den af herr Direktören J. Th. Hasselqvist 
till denna dag genom Tidningarne derå utsatta offenteliga försäljnings 
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auction, hwarwid förut fästade wilkoret, att köparen ti ll förbindes att 
håll a samma twättflotta ti ll gä nglig för beg·agnande af all m ~i nhe ten på 
hitti ll s öfligt sä tt, iifwen nu ti ll kä nnagafs. Vid härefter verkstä ll de ut
rop b lef efter fl era öfwerbud her r Direktören J. Th . Ha selqvi t slute
ligen högstbjudande med 

Rmt. R. 110, hwarifrån afg·å a uctionsprovision slag pengar etc 
Rmt. R. 4,70 = 105,30 

En vecka efter auktionen annonseras att Försöket fr . o. m. 
den 1 april "på wanligt sätt ånyo upplåtes" . Priset är det 
gamla 50 öre för varje tvättplats, stadsmäklaren säljer bil
jetterna endast mot kontant betalning och varje lördag få 
mindre bemedlade gratis använda Försöket. Under annonsen 
är lustigt nog intet namn. Men den 14 april 1862 förekommer 
å ter Hasselqvists namn under en annons om tvättflottan. 
Annonsen är f . ö. p å sitt sätt en nyhet, den är nämligen för 
sedd med en kliche föreställande en mansfigur med ett p lakat 
i handen, första gången en så prydd annons förekommer i tid
ningen. Så här lyder annonsen: 

Observera. Som det al ltför ofta inträffat att personer begagnat sig 
a f twättbänkarne å twättf lottan "Fö rsöket" utan att derför erHigga någon 
afgift, anser jag mig härmed nödsakad tillkännagihva att dubbel afgift 
för hw·arje twättp lat hädanefter komme1· att erläggas af den ell er dem, 
som utan till åtelse begagna sig af denna twättinrättning. 

Den 11 augusti samma år förekommer "Försöket" i en 
annons om att en tvättbalja där tillvaratagits. Kort därefter 
dyker en ny tvättinrättning upp i staden. Under rubriken 
"Twätt-Inrättning" -meddelar sålunda A. M. Kockum den 
13:e september: 

I Enkefru Malmqvists gård , östergatan J :r 12 1, emottages twätt från 
och med Onsdagen den 17 dennes. - Prise t för twätten blir 1 Rdr. 33 öre 
Lispund. P å ställ et erhåll es gratis tryckta b lanketter till twättnoter. 

I en senare annons av den 12 januari 1863 omtalas hur 
kläder till tvättning emottagas i tvättinrättningen alla helg
fria dagar och den 2 maj att även linne tvättas, 'hwilket blif
·wer behandladt efter en ny förbättrad method utan någon in
blandning af skadlig·a ingredienser". 

Och nu upprättas den ena tvättinrättningen efter den andra 
i staden. Den 2 maj annonserar sålunda även Josephine Hage
meister från Wien om en "Siden- och Sammets-Twättinrätt-
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ning'', där hon också tvättar y lletyger samt "alla sorter 
Handskar efter eg·en method". Hon bor Hy regatan 554 i Slag
taren Pehrssons gård 1 tr. upp. Samma dag är även införd en 
annons om "Fru Anderssons franska Stråhatt-t ·wätteri. Adress 
Quarngatan n:r ?85 midtför Mag·nus Jeppssons trädgård". 

Om det är den tilltagande konkurrensen av tvättinrättning
arna till land eller därför att han har så många järn i elden 
- Hasselqvist har bl. a . inrättat en pudrettf abrik p å fängelset 
och har inte mindre än tre sommarbadhus att sköta - allt 
nog, Has elqvist har nu ålt sin tvättflotta. När detta sk ett 
har ej kunnat konstateras men den 8 oktober är det en herre 
vid namn L. Jönsson, som står under en annons om tvättflot
tan. D et heter däri, att "biljetter till Twättflottan erhållas 
numera i Skomak are Appelins hus vid Gråbrödersgatan hos 
Schåaren Johan H yllander" . D en 6 maj 1 65 underrätta 
genom annons dem som vilja begagna tvättflottan "att hon är 
i godt stånd, torkplats är hy rd dertill och kunna de som ej 
hafwa kläde linor sjelfwa få låna sådana wid flottan. Bil
jetter erhållas hos sjåaren Johan i Skomakare Appelins gård" . 
Ett half t å r därefter börjar Hasselqvist ånyo med tvättn ing· 
på fängelset. D en 12 oktober annonserar han sålunda att tvätt
ning och mangling· av liimekläder verkställes där fr. o. m. 
medio av denna månad. Priset är 1 rdr. 50 öre pr lispund. 
Vidare heter det: 

Förkommer ell e r skadas h ~i rstädes någo n persedel ersättes densa mma 
kontant, ä fvensom för den händelse något giltigt k lander föref innes öfver 
verkställ d och hemlemnad tvätt kunna de pe rsed la r, so m icke ä ro ti ll 
bcliHenhet återlemnas hit då de blifva kos tnadsfritt ånyo tvättade och 
m ang· lade. Per ed lar so m af en eller an nan orsak erfordra en nogg ran
nare behandling blifva tvättade a f q vinn or. Dess utom tager jag mig 
fr iheten upplys nin g vis nämna att tvätte rn e komma att verkstä ll as på 
gamma lt vanligt vis nemligen medelst handkraft samt att endast bokaska , 
såpa och högs t obetydligt soda - men a ll dele icke ch lor, som några 
bestä ll samme personer redan haft god heten Yilja påstå - kommer vid 
utförandet att begagnas. 

D en 14 april 1 66 annonserar Hasselqvist att "hitlemnade 
twätter komma under sommarmånaderna att utbredas t ill 
torkning å de vid detta fängelse befintliga gräsplaner". Nästa 
gång något meddelande om denna tvättinrättning förekommer 
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i en annons är den 20 januari 1868 då Hasselqvist omtalar att 
inrättning·en "från och med denna månads utgång upphör". 

Vad slutligen "Försöket" angår annonserar L. Jönsson den 
1 juni 1867 att om någon vill begag·na tvättflottan så finna 
biljetter på gamla Lugnet. Snart nog by ter "Försöket" ägare 
och den 12 september annonserar lur Mårten Andersson och 
Nils Nilsson : 

Som underteckn ade inköpt den i ka nalen nära bensta mpen liggande 
T wä ttflotta få vi här med und en ä lta a tt bilje tter för twiittn .ing å den
samma erh ull as hos Hamnwäktare Ancl e1·s Hansson mot wa nlig a fgif t. 

"Twättflottan Försöket"s öden har jag· ej följt vidare. Om 
den fortfarande existerade då förbud mot tvättning i kanaler 
och gravar utfärdades år 1875, vet ,jag sålunda ej. I så fall 
bör den ha varit åtskillig·t skröplig efter att ha legat i vattnet 
ända sedan 1 53. 

Men det bör inte underlå tas att i detta sammanhang ge 
y tterligare några glimtar från " tvättfronten" i Malmö från 
mediet av förra seklet. E tt talande bevis för hur idylliskt 
det tidigare varit får man i den kung·örelse angående renhåll
ningen inom staden och i förstäderna som den 25 augusti 1855 
utfärdades av magistraten och som fortfarande gällde 1868 
då den annonseras i Snällposten av den 30 maj. I moment 6 
heter det nämligen: 

Å ga tor och and ra allmä nna p latser fil r twä ttning ej werkställ a , 
ej hell er må å andra än derli ll sä rsk ilt anwisade stä llen något slag a f 
k lä der ell er fi skredskap ell er anna t dy likt ti l torknin g ell er wädring upp
hängas ell er utbreda . 

F yra år senare eller den 16 juli 1859 utfärdades följande 
kungörelse : 

A f förekomm en anlednin g har Magistraten funnit sig föran lå ten för
bjuda badnin g och twä ttning äfwensom wattning· af krea tur ware sig 
antingen i den kanal , som från Sege å leder watten till staden ell er ock 
uti den wid s. k. Schou gska löckan be fintli ga bass in . 

Den förste i Malmö, som inrättade en tvättstuga för all
mänhetens begag·nande, i vart fall den först e som annonserade 
härom, torde vara den i å tskilliga hänseenden märklige andre 
stad läkaren G . F . Berg·h. Han var den förste som startade 
en inrättning för ryska ångbad och medicinska bad i Malmö 
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(år 1848) och likaledes den förste som öppnade ett sommar
badhus avsett endast för damer (vilket han f. ö. gav det poe
tiska namnet Aux Belles). Den 15 februari 1849 annonserar 
han om att hans "twättstuga kan få begagnas mot billig af gift 
efter twättens storlek". Att det inte var en vanlig· enkel tvätt
stuga framgår av en annons från den 16 augusti samma år i 
vilken han kungör att "Snickare Henrikssons i Stockholm 
patenterade Twättmaschin kan få begagnas mot 1 R:dr B:ko 
om dagen, hos undertecknad, som äfwen meddelar underrät
telse om sättet att begagna densamma". Och en månad senare 
kungör han: "En Stockholms Twättmaschin uthyres för dag, 
och kan äfwen få begagnas jemte twättstugan i min gård mot 
billig afg·ift". Onsdagar och lördagar stod tvättstugan öppen 
för allmänheten. Hur länge doktor Berg·h dt·ev sin tvättstuga 
har ej framg·ått ur tidningarnas annonsspalter. Hur "Stock
holms Twättmaschin" var beskaffad kan man läsa den 11 de
cember 1848 i Snällposten under rubriken Stockholm: 

Snickarernästaren C. F. Henri cksson härstä des har af Kommers-Kolle
gium erhållit pa tent å en i orra Amerika uppfunnen och här i riket 
förut ej känd "Twättinrättning·", hw·ilken medförer stor besparing både 
i t id och arbete och förorsakar föga ell er ingen nötping å klädern a, så 
att man kan räkna på att den 3 gånge r under å rets lopp betal ar sin 
primitiva kostnad. Principen för densa mma ä r att, ge nom wattnets tryck
ning på k lädern a, göra dem rena utan all gnu gg ning med händerna, och 
werkställ es detta genom twättningen med sådan lätthet, att till och med 
barn af 12 års å lder, kunna dertill begagnas. På tre ell er fyra timmar 
kunna lika mycket k läder twättas, som under en och en lrnlf dag på 
förr brukligt sätt i Swerige, medelst handkra ft, hwarigenom ä fw en så 
wä l åpa som wed, högst betydligt sparas. Hela mascbinen är gjord af 
träd, är fyrkantig och försedd med fyra fötter sa mt ka n göras s törre ell er 
mindre allt efter hushåll e ts s torl ek. Dess utseende likna r en på fötter 
satt öppen låda, hwars inre botten formerar en haHcirkel. D en främsta 
sidan af denna låda är någo t lägre än de öfriga och inwid den motsatta 
sidan är anbrag t ett med hål försedt swä ngb räde. Ett prässbräde fästad! 
wid twenne hä fstänger lägges löst i utb å lkn ingar på lådans båda andra 
sidor, så att genom dessa stän gers rörelser upp och ned, sjel fwa präss
br~i d et tryckes fram och tillbaka emot det med hål försedda swängbrädet, 
emellan hwilket och prässbrädet kl ädern e äro lagde i lager på h warandra. 

Nästa gång en tvättmaskin omtalas i spalterna är först ader
ton år senare eller den 28 juli 1866. Då annonserar bleck
slag·aremästaren A. Gundersen : 
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Twättmaskiner af zink med dertill hörande apparat för bankning 
och wridning a 75 Rdr. Rmt. stycket hos undertecknad. Dessa Twätt
maskiner har sin fördel deruti att de twätta rent fort och icke sliter 
k läderna, en person kan med lätthet sköta a lltsa mmans om också twätten 
är s tor. D essa maskiner kunna ä fwen få hyras för 2 Rdr. 50 öre pr dygn 
och underwisar jag de personer som skol a anwända samma. 

Slutligen kan nämnas att den 30 december 1858 annonseras 
det kort och gott i Snällposten : "I bokhandeln Tvätt-Notor 
för Herrar 40 öre" och att den första annonsen om en stryk
inrättning i staden förekommer den 22 december 1864. Den 
hade följande utseende: 

I huse t N :o 56 St. Nyga tan midtför Spinneriet äro 2 :ne machin
manglar att begagna mot 25 öre pr timma. Tyget hämtas och hemsändes. 
Mangeln clrag·es a f karl på ställ et. Den ene mangeln är med stenskifva. 
En strykinrättning är ä fwen inrä ttad på samma ställ e att begagnas mot 
10 öre pr timmen. 

För att återgå till den ursprungliga anledningen till denna 
rapsodi från "tvättlivet" i Malmö på mitten av förra seklet, 
"Tw·ättflottan Försöket", så har jag redan i bör_jan av artikeln 
omtalat att dess upphovsman Frans Theodor Hasselqvist med 
tiden blev direktör vid Länscellfängelset. Han var född den 
30 oktober 1821 i Karlskrona, blev volontär vid Kronprinsens 
husarer 1840 och serg·eant redan året därpå. År 1855 erhöll 
han avsked från regementet för att tillträda fängelsedirek
törsbefattningen och utnämndes samtidigt till fan_junkare i 
regementet. Enlig·t I sbergs Handbok blev han "skild från 
t_jänsten elen 1april1873". Det låter _ju onekligen, som om han 
fått sitt avsked på grått papper. Hur därmed förhåller sig 
har .jag· ej kunnat konstatera. I vart fall kan det e_j ha varit 
för någon allvarligare förseelse. Enligt S :t Petri kyrkoböcker 
fly ttade han den 6 november 187 4 till Landskrona. Av en 
döclsnotis i Skån ka Aftonbladet av den 4 september 1902 
framgår det, att Hasselqvist år 1874 erhöll plats som kam
rer vid dåvarande Vallåkra, sedermera Billesholms-Bjuvs 
stenkolsaktiebolag-. Efter att i 27 år ha innehaft denna be
fattning erhöll han den 1 juni 1902 avsked med pension men 
redan tre månader därpå eller den 3 :e september på morgo
nen avled han i sitt hem i Billeshohn. I döclsnotisen heter det 
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Fr. Th. Hasselq vist. 

vidare : "D en avlidne har gjort sig· känd som en hedersman 
av gamla stammen och de olika befattningar han under sin 
långa levnad innehaft har han skött med nit och redlighet". 

Hans hustru hette Brita Catharina Friesenberg och var född 
i Malmö den 25 augusti 1828. Makarna hade endast en son 
Carl Theodor Svante, född 1851, som blev fil. d:r och läro
verkslärare men avled ogift före sina föräldrar .* 

I det föregående har omtalats att Hasselqvist även var inne
havare av tre sommarbadhus. Det var gott om sådana i 
Malmö p å den tiden, nästan alla belägna vid Östra och Västra 

'' Enligt C. J. Sjöström va r han född den 2 maj 1851, blev f il. d :r 
1895 och var frå n 1896 ko ll ega vid läroverket i Landskrona där han avled 
ogift år 1900. Han gjorde sig under studenttiden känd som mycket skick
lig vio lin ist och var även högt skattad för stora säll skaps ta langer i övrigt. 
- Brita Catharin a Fr iesenberg var dotter t il l hand landen Carl Christoffer 
Friesenberg och dennes h ustru Sophia Wilhelmina Brandberg. Söndagen 
den 5 november 1848 lyste det första gången för henne och Hasselq vist 
och vigseln skedde fredagen d €;11 24:e i samma må nad. 
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hamnbryggorna. Hasselqvist började 1853 med "Dame Bad
huset Amphitrite" p å Ostra hamnbryggan och nästa å t' upp
förde han vid sidan därom ett nytt badhu , "Eolus", endast 
avsett för herrar. Slutligen inköpte han 1859 det 1851 upp
förda herrbadhuset " eptun" beläget p å Västra hamnbryg
gan. Ännu 1863 kan man finna hans namn under annonser 
om de båda förstnämnda och "Neptun" driver han fortfarande 
år 1868. . 

Även som badhusinnehavare var Hasselqvist en föregångs
man liksom han varit det i fråga om "Twättflottan Försöket". 
Han startade nämlig·en den första simskolan för damer i 
Malmö. I Snällpo ten första nummer år 1860 eJler den 2 janu
ari kan man sålunda läsa följande av Hasselqvist underteck
nad annons under rubriken Observera: 

Under ledning af en i Simmkonsten utmärkt ski cklig lärarinna, kom 
mer, såwida tillräckli gt antal elever inom medio af näs ta månad blifwic 
antecknade, En Simm skola för unga flickor och Damer uti Badhuset 
"Amphitrite" att till in st undande sommar öppnas. Afg iften för hvarj e 
elev blifver för fem veckor lärotid 10 Rdr. 50 öre. De Damer och fli c
kor som e.i v ilj a begagna hela undervi snings tiden utan endast någ·o n del 
dera f, erlä gg·a hva rdera 4 Rdr. Rmt. för första samt 3 Rdr. Rmt. för de 
fö ljande veckorna. 

Antecknin gslistor finnas att tillgå såväl uti Her r Mag ister Cron
holms som Herr Bokhandlare Ljungg rens bokl ådor. 

I samma tidning· finns en notis i vilken redaktionen för
klarar sig med nöje fästa allmänhetens uppmärksamhet p å 
denna annons om simskola för fruntimmer: 

Tillräckligt kändt är af hurn mycken wigt bad och särdel es s imning 
äro för det uppwexande slägtets hel sa och ubvecklin g. På sednare åren har 
den a llmänna insigten häraf äfwen i wårt land fört ti ll handling och 
simskolor för fruntimmer hafwa blifwit inrä ttade icke blott i de 
större städerna utan äfwen i en mängd mindre, och exemplet winner 
ständigt alltmera efterföljd. Det är då i sin ordn in g att en sådan skola 
ä fwen här inrättas, och man må hoppas att allmänheten skall omfatta 
det nu framställda försla ge t härom med det werksamma intresse, som 
är nödigt om företaget skall blifwa af. För ådant ä ndamå l önskas det 
a lt ett tillräckligt anta l deltagare teckna sig inom den utsa tta tiden, medio 
a f Februari må nad , då ordnandet af bass in erfordrar tid för att inrätt
ningen kall blifwa färd ig till badtiden. 
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Några dag·ar därefter eller den 12 januari återger Snällpos
ten en notis ur Jönköpingsbladet i vilken det omtalas, att till 
lärarinna vid simskolan i Malmö har antagits M :ll Wilhelmina 
Hägerström från Jönköping. Med stolthet omtalas även att 
det är den tionde simskolan till vilken under de senaste fem 
åren simlärarinnor tagits från Jönköping. De förutvarande 
nio äro de i Göteborg, Norrköping, Karlskrona, Linköping, 
Nyköping, Västervik, Väx iö, Halmstad och Marstrand. 

Tydligen har intresset för simskolan ej varit så litet, ty den 
7 juni kan Hasselqvist annonsera, att simskolan skall öppnas 
och att endast 12 a 15 elever y tterligare kunna mottagas. 
Öppnandet äger rum måndagen den 11 "såwida wäderleken 
blifwer g·y nnsam" . Skolan skall fortgå till den 16 juli med 
daglig undervisningstid från klock an 12 middag till klockan 
7 e. m . undantagandes söndagar. Vidare heter det i elen långa 
annonsen: 

Som Simmlärarinnan Mamselle Hägerström i dessa dagar anl ä ndt 
till staden, tager jag· mig friheten hä rmed underrä tta, a tt hon, Lördagen 
elen 9 dennes klockan 4 e. m. uti nä mnde badhus kommer att för de 
Damer och Flickor som teckna t sig såsom simmelever jemte deras respec
tive Mödrar förewisa sin egen skickli ghet i simmkonsten. 

Mamsell e Hägerström träffas daglige n under loppet af denna wecka 
från kl. 9 till 11 f. m. uti Herr Stadsmäklare Friesenbergs bostad, för 
att å t elever meddela underrä ttelse såwäl om lektionstiden som ä fw en 
huru simmkostymerne böra wara besk affade. 

Snällposten är även denna gång· älsk värd nog att puffa för 
simskolan : "Det wore önskwärdt att denna ny ttiga inrätt
ning äfwen här komme att omfattas med lika myck et intresse, 
som p å en mängd andra orter i w årt land" . Tidningen tilläg
ger , att enligt vad den erfarit kan undervisningstiden e.j ut
sträckas mera än omkring fem veckor eftersom demoiselle 
Hägerström efter elen tidens utgång· skall vara i Karlskrona 
för att öppna en tills då redan bestämd simkurs. 

Tyvärr var sommaren 1860 kall och ruskig så att det blev 
nog inte alltför mycket bevänt med simunclervisningen. Ja, 
man kunde inte ens sätta i gång· till bestämd tid elen 11 juni. 
Denna dag annonserade nämligen Hasselqvist, att simövning
arna "i anseende till elen kalla och ogynnsamma wäclerlek , 
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som fortfarande är rådande" måste uppskjutas en hel vecka. 
Det framgår även av Snällpostens puffnotis följande år att 
vädret varit a ll tför dåligt för att det skulle bli något vidare 
resultat. Men mera därom nedan. Innan jag övergår därtill 
bör det - som kontrast till vad som sedan hände i Malmö -
ej underlå tas att ur Snällposten för den 1 september å terge 
följande skildring från Göteborg· om slutuppvisningen med 
eleverna i därvarande fruntimmers-simskola: 

Uppwisningen egcl e rnm i förrgår med årets elever i härwarancle 
fr unt immers-simskola k l. 6 e. m. wid hwilken tid de talrika och i smak
fu ll a clrägter k lädda, med bionunor och grönt f irade unga najaderna, 
dels frå n bassinens s idor, dels fri] n de b lomster- och fan prydda trampo
linerna raskt och mod igt störtad e s ig i det wåta och för ti ll fället ganska 
kall a element, med hwilket de wisa de s ig ha fw a blifwi t särd eles förtrog na . 
Biljette r hade utlemn a ts blott till elevernas familjer och närmare be
ka nta. Upp wisni nge n war i a ll o lyckad och det länder lärar inn a n Mam
sell Redda Andersson, ti ll stort beröm , att hon på så kort tid , och under 
en för d ylika öfningar så ogynsam sommar, kunnat bibringa eleverna 
den gnd af skicklighet de wisade sig· besitta. F ör ett tiotal å r sedan 
slrnll e man nästan ansett det fruntimmer för ett under, som wåg·at, a tt 
- som nu skedde - frå n bassinens torntrampol in nedhoppa med en 
kamrat sittande på sina skuldror, än mera , man skull e hafwa ry nkat 
på näsan öfwer såclane öfningar, hwilka då ansågos opassande för 
quinnan. Lycklig twi s ha fwa tidern a ändrats, förnuftigare åsig ter hafwa 
gjort s ig gä ll ande och elen uppwexancle delen af det quin l iga slägtet har 
med kär lek omfattaclt dessa öfnin gar , så ytterst wigtiga och n y ttiga för 
quinnans f ys iska upp fostran, hwil ken förut a llt för m ycket åsidosattes 
i wåra frnnt immerspens ioner. Till lärarinnan Mamsell Redda Andersson 
öfwerlämnacles e tt g ul dcy linder ur såsom en gemensam tacksä gelse av 
eleverna för hennes osparda nit under denna badsejour. 

Men nu tillbaka till simskolan i Malmö. Nästa år d . v . s. 
1861, öppnades den åter den 3 juli för att fortfara i två måna
der. Mamsell Hägerström var fortfarande lärarinna och bodde 
liksom tidigare hos Friesenberg·. Undervisning·en p åg·ick nu 
varje vardagseftermiddag mellan kl. 1 och k lockan 7 och pri
set var liksom fjoråret 10 rdr. 50 öre utom för fjorårets elever 
som betalade 7 rdr. 50 öre. I sin annons den 1 juni meddelade 
emellertid Hasselqvist att "detta är sista året som Dame-Sim
skola genom mitt å tgörande kommer att ega rum härstädes" . 
Det verkar faktiskt som han hade på känn vad som komma 
skulle. Han omtalade även att "i slutet af instundande Au-
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gusti månad kommer Simmpromotion att försiggå". Snäll
posten puffar också detta å r och omtalar till en början att 
f jorårets simskola inte var så litet begagnad i synnerhet om 
man betänker att det var första å ret en sådan upprättats och 
att väderleken varit ovanligt regnig· och kall. Efter att ha 
redogjort för annonsens innehåll fort ätter tidningen: 

Det ti ll fä ll e som hä r erbjudes torde icke förbi ses. Ungdomens helsa 
sUirkes a f bad och särski ldt hwa d fli ckor beträ ffa r, ä ro simöfningar så 
mycket mera att ti lr åda som de oftas t föra ett sti ll asittande och in
stängdt lif, den vid modernas och k onvenansens merändels oförnufti ga 
lagar följa s stränga re än sjelfwa buden i ka techesen. 

Nästa g·ång man hör talas om simskolan i tidningarna är 
den 1 juli, då Hasselqvist annonserar och talar om att D emoi
selle Hägerström börjar undervisningen onsdagen den 3 :e 
m. m . Så går hela juli och nästan hela augusti utan något 
livstecken i spalterna om simskolan. Men den 29 :e augusti 
kommer stora skrällen . D å annonserar Wilhelmina Häger
ström att den simpromotion som på eftermiddag·en samma 
dag skulle hållits måste inställas, trots att man vidtagit å t
skilliga arangemang. Anledning·en var uteslutande "det skäl 
att flertalet af eleverne i ellofte timman tillkännagåfwo: det 
dera resp . föräldrar wägrat dem tillå telse i promotionen del
taga, emedan de sednare ansågo en dy lik tillställning wara 
sårande mot blygsamheten. Jag anser det derföre wara min 
sk yldighet meddela, att förut nämnde finkänslighet ensamt 
varit orsaken till promotionens inställande". 

Att denna onekligen uppseendeväckande händelse skulle 
bli kommenterad av Snällposten är givet. Tidningen hade 
under de båda åren ej blott vid flera tillfällen puffat för 
simskolan utan även sökt stimulera intresset för densamma 
genom att å terge skildringar från dylika simskolor och pro
motioner i andra städer . Kommentaren ä r införd i samma 
nummer som demoiselle Hägerströms annons. Efter att ha 
omnämnt att promotionen måst inställas därför att den ej 
skulle vara passande skriver tidningen: 

Denna föres täll n ing om det passa nde ä r både owanlig och ny och 
torde utcsl utande till höra wå r t sa m ltä ll c. P å a ll a a ndra stä ll en anser 
man s impromot ioner som s~i rd e l es wackra högtider, i h ufw uds taden w·ar 
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till exempel i många å r Pastor Primarius Doktor Pettersson, promotor 
och eleverna som deltogo i de offentl iga öfningarna utgjordes af barn 
ur de mes t aktade fami ljer. I Upsala är wanligen någon professor pro
motor, om wi ej m i staga oss war det i fl era år den celebre Professor 
Hwasser, och liksom ma n ansedt det i hög grad wälgörande både i kropps
ligt och moraliskt hii nseende att unga flickor få lära sig s imkonsten, lika 
säkert är att man , oss weterligt, aldrig p å någo t annat stä ll e än här, 
ansedt det opassande att anställa simpromotion, och troligen blir detta 
förhå ll ande ett föremål för många uppl ys ta menniskors å tlöje och med
ömkan. - Man anser det alltså opassande att en f licka i simdrägt, som om
sluter hela kroppen wisar ig eg·a en skicklighet, som wittnar om både 
fysisk och sed li g styrka och fri khet, men deremot är det ej opassande 
att se en fli cka på en bal, der å ena sidan jemte nakna armar hennes 
klännin g· är så utringad att den blottar hals och bröst, medan å andra 
sidan, när den unga . damen behag·ar i halfliggande stä llning wräka sig 
i en soffa, hon wet att hennes krinolin förråder så mycket af de kropps
liga for merna att en sådan ställning skulle an etts för wågad till och 
med af sjelfwa Pepita - men detta är pas ande. Detta är "co m me il faut" . 

Det blev sålunda ett snöpligt slut p å den Hasselqvist- Hä
gerströmska simskolan i Malmö. Någon sådan skola för flickor 
och damer kom därefter e_j till stånd i vår stad förrän då det 
nya Kallbadhuset öppnades den 9 juni 1867. Men det är en 
annan historia, som det skulle föra alltför långt att gå in p å 
i detta sammanhang» 
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NÅGRA BILDER FRÅN 1800-TALETS MALMÖ. 

,. 
I 

Konung Karl XV :s kista föres till järnvägsstationen i Malmö 
den 23 september 18?2. Efter teckning av C. G. Hellqvist. 

Konun g Karl XV sl utade som bekant sina da gar p å res idense t i Malmö 
elen 18 september 1872 und er hemresa frå n en badsejour i Aachen. An
sta lte r för toftets forslande till Stockho lm vidtogos sk yndsamma st ef ter 
döds fall et ; bl. a. fi ck s ni cka remäs taren A. Svensson , s tadens fö rn ä ms te 
h a ntve rka re i sin bran sch , bes tällning p å den kun gl. li kki stan , vilke11 
dock endas t avsåg sko la b li va ett p rovi sorium. E mell ertid blev arbete t 
så vä lgjort, a tt det icke blev tal om n ågo n a nn an ki sta - fortfa ra nd e 
innes luter den konun ge ns s toft , dä r det vilar i Ridd a rb olmsk y rka n. IHi r 
r eprodu cerad e bi ld från konunge ns is ta färd frå n Ma lm ö ~i r teckn ad av 
den k ä nde historiemå laren Carl G usta f Hellq vist, då end as t t jug·o il r 
ga mmal och publicerad i den danska ' 'eck otidnin ge n l ll ustrcret Tidend e 
för den 29 se ptember 1872. 

Här skall även lämnas ett re ferat av händ elsen, å tergive t i samman
drag e fter vad "Snä ll pos ten" ha de a tt förtä lja om förlopp et: 

Liktåget. 
"D et s torartade och hög tid liga liktåg som p tt m å nda gs morgo nen den 

23 sept. bc ledsag·ade de jordi sk a qvarl e fvorna af den arlidne k onun gen 
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från landshöfd ingeres idenset ti ll j ernväg statio nen var helt visst de t 
mäst gr ipande skådes pel af denna art, hvartill vår stad någo nsin varit 
vi ttne. 

Anda från tidi g·t på morgo nen voro tora fo lkskaror i rörelse. K l. 7 
uppmarscherade såväl husarregementet Konun g Ca rl XV som ock några 
kompa nier af Södra skånska infanteriet på Stortorget och en kordong 
af mi li tär drogs från res idense t längs norra s idan af torget, genom östra 
Hamngatan öfver F isktorget, Mälarbron på järnvägs torge t fram till sta
tion h uset, be tecknande den väg liktåge t sku ll e taga. ärmast s tations
h u et p lacerade sig elemen tarläroverkets un gdom med f lorbehän gd fana. 

K l. omkring 8 samlades stater och kårer på rådhuset, hvars burspråk 
va r prydt med skandinaviska flagg·or på ha lf stå ng. Under tiden ström
made folkmassoma, oaktadt de t lifl igt nedstörtande reg·net, a ll t talrikare 
in på torge t och till all a punkter, hvi lka tåget sku ll e passera. Alla butiker 
voro stängda, a llt arbete nedlagt, a ll rörelse arstan nad. 

Vid res iden et infunno sig så små nin go m hoffunktionärer samt civila 
och militära notabil iteter. Kl. omkring 'h 9 anlände kronprinsen af Dan
mark jemte prinsame Hans och \Vi lhelm, hvilka amma dags morgon 
kommit frå n Köpenhamn, och nästan sa mtidigt infann sig äfven her tigen 
af D alarne. S trax derpå blev den kun gliga kistan utburen och tåget 
började att sätta sig i rörelse. 

Främst H\gadc en afdelnin g· af hu sa rregementet t ill fots med mu ik
kå ren, som utförde en af direktör Becker för till fä ll et komponerad so rg
marsch. Derpå följde k istan, öfvcrhöljd a f en herme linsmantel och ett 
gu lds tickadt purpurtäcke, med krona n öfverst på locket, samt buren 
a f den a flid ne kon un g·e ns stab och öfverstar frå n Msk ill iga r egemen
ten. ii rmast intill k istan förde hu sa n egementets florbehängda stan
dar och derefle r fö ljde kronprinsen af Danmark och herti gen af Dalarne, 
prinsa rn e Han s och Wi lhelm i spe l en för en stor och lysande aml ing a f 
hög·re och Higre officerare sa mt högre c ivila e mbel män ; v idare här va
rande sta ter och kå rer , stads fu ll mäktige m. fl. Ti ll s ist hade en ganska 
s tor kara af borgerskapet och öfriga stacl sinnevå nare slutit s ig ti ll tåget, 
förelriid de a f såväl bo rga resång föreni nge n om arbetareföreningens flor
behi.i ngda sta ndar. 

Sakta rörde sig process ionen framåt på den med b ionunor och grönt 
r ikt be lrödda vkige n. På fl era af husen s<°1väl v id torget so m utåt Hamn
gatan voro fl ag·gor på ha l[ s tå ng uthängda och f r<°111 de af damer tält be-
alta fönstren vid s ist nämnda gata kastades en mängd blommor ned 

öfver k ista n. Småningo m upphörd e regnet, him len k la rnade för en s tund ; 
i nna n tåget m01dde s tatio ns llll set, göt en s trå la nde ol sin gla ns öfver de t 
hela och förhöjde iifven i s in mån eHekten uli det på en gå ng prakt
fu ll a och vemodiga sceneriet. Sy nnerligen storartad och a n låe nd e var 
a nblicken från Mäla rbron: de fota folkmassorna, so m hufv ud vid huf vud 
k lädde kana lens sl utta nde brädd a r, promenaderna, el en midt emot li g
ga nde bron samt plat en utmed bangårds taketet, ell er hängde i tacklaget 
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på de må nga i in re ha mnen förtöjda , sorg rl aggancl e fart yge n, el en a ll mänt 
r ådande goda ordningen, el en djupa tys tnaden a ll t förenade s ig att p å e tt 
egendom ligt sä tt stä mma innct för det a ll var liga och högt id liga i den 
akt som försigg ick. 

Strax efter kl. 9 anlände tåget till stationen, der ki tan ge na st upp
ly ftacl es p å den sii rski lclt för dess mottagande apterade vagnen. Det var 
en af de va nliga öppna Kungl iga je rnvägsvag narne, om i Stockho lm un
der professor Scholanclcrs ledn ing blifv it förvand lad till likvagn. Miclt i 
vagnen var uppförd en hög, med sva rt k läde öfverclragen och med b lom
mor rikt utsira d katafa lk , på h v il ken ki stan uppsatte och på hvilkcn elen 
kom att stå all deles fri tåe ncle. Vagnens a ll a fyra sidor voro omg ifna af 
svarta draperier, kantade med siHverfra nsar, hjulen och fj cclrarne voro 
försi lfracl c och i all a vag n hörnen voro a nbrakta likaledes för il fracle 
kronor. Likvag·nen var el en ti onde vagnen i tåget och åt fö lj des af y tter
ligare sex, så att hela t åge t bes tod af ina ll c sexton vag· nar. 

Sedan kistan blifvit stä ll d på ka tafa lken i vag nen, sa mlade s ig cler 
a ll a närvarande notabiliteter och iogo h va r e fte r annan det sista s tumma 
af skedet af det förmultnande kon 1111 gastoftet. Kronpr in en af Danmark 
var el en siste, som nedsteg frå n vagnen, hvilken nu fylcl cs a f en heclers
vakt af officerare och hoffunkti onä rcr, hvi lka placerade s ig rund tom krin g 
ki tan. Herti ge n af Da larne steg upp i el en närmast framför lik va gnen 
p lacerade kungliga vaggo nen, elit han svit fö ljd e honom, och de perso
ner som blifvit beordrade a tt å tföl,ja orgtågct, intogo äfven ha ti gt sina 
platser i de öfr iga knpeerna. Bl. a. medföljde ~ifven en heclersvakt frå n 
husarregemen tet Kon 1111 g· Ca rl XV, und er be fä l a f ryttmästare Kjc ll ancler. 

S igna len ljöd , a ll a hufvuclen blottades, och långsamt och ty t rull ade 
sorgtåget ~1 s t a cl, länge följdt af de kringståencl es bl ickar. D et va r Sveriges 
folkkäre monark som gjorde sin sista Eriksgata, det var den förste herti
ge n af Skåne, som för sista gången lemnade sitt hertigdöme." 

Här må även efter samma källa återgivas staden Lunds hyllning 
åt den döde. 

"När det kungliga liktåget passerade Lund, hade en oöfverskåcl lig 
folkmassa samlat sig vid stationen. K l. 1/ 2 lO upptågade studentkåren 
ma ngra nt med florb ehängda fanor. Sång-c1rne och en mu siksexte tt upp
ställde s ig på en för ti ll fä ll et improviserad estrad, kring hvilken akade
miens lärare och tjen te m~in samt elen öfriga studentkåren p lacerade s ig. 
Något efter k l. 10 framgled liktåget på perrongen och stannade norr om 
stationshuse t. En högtidlig och d jup tys tnad inträdde, fanorna sänktes 
och a ll as hufv uden b lottades, hvarpå sångkören, ackompagneracl af mu
siken, upp tämcle nedanståe nde af prof. Lysander författade ver ser, till 
hvilka melodi en b li fvit lånad af en prof. Hartman vid Fredrik VII :s lik
begängel e komponerad kantat. 

Sedan så nge n tystnat framträ dd e akademiens rektor, prof. O lbers, 
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till likvag nen och fästade i akademiens na mn på den kun gliga kistan en 
krans af lager och eklöf med inskriften Academia Carolina. 

E n mä ngd kransar och buketter fra mlemnades dessutom af de när
varande och fäs tades af de vakthafva nde officerarne på kistan. Prins 
Aug ust steg ur vag nen och yttrade några hjertliga ord vid den högtidliga 
sorgehyllningens slu t. E fter ungefär en q va rt uppehåll sa tte sig tåget 
ånyo i rörelse. En afdelning af Södra skå nska infanteriregementet bildade 
häck län gs banan. 
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Pro fcs or Lysa nders versar voro af följ a nde lydelse: 

"Kungastoft hvarthän du drager, fö ljdt af dyra minnens här, 
Om dess trohet än i döden fo lkets möte vittne bär. 
Denna byg·d , som först dig hyll at, som dig första kronan gaf, 
Nu också går frä mst i sorgen, när du vandrar ti ll din gra f. 
God dig blifve hvilan, konung", som mot os ditt hjertclag. 
På din sista Eriksgata nu vår sista hel nin g tag!" 

L. Lj. 



Stortorget på 1860-talet. (Okänd fotograf.) 

Den gamla, hög'a tornspiran på S :t Petri kyrka hade på 
1 ?80-talet befunnits vara så skröplig, att den hotade falla ned, 
varför den år 1?92 ersattes med en kupig tornhätta efter mur
mästaren Friedrich Wilhelm Horns ritning. Lustigt nog kan 
man i en dagbok, som den unge tingsskrivaren Eckerholm ro
ade sig med att författa, så gott som dag för dag följa, hur 
det stora arbetet fortskred, väl synligt från hans bostad i 
Kalendegatan. Så här te sig några detaljer av tornbygget, 
sedda från hans speciella synvinkel: 4 aug. I eftermiddag' var 
jag hos Sundbergen och såg på de pyramiderna, som skola stå 
på tornet, en över varje v isare och äro så stora som inemot 
vattenkonsten. - ? sept. Klockan mellan 5 och 6 var jag hos 
Beckström och såg på en färdig visaretavla, det var satan till 
tingest, ej mindre än 4 1/ 2 aln i diameter. D en nya kulan är 
färdig och blev i g'år hissad upp i tornet. - 18 sept. Tvenne 
visaretavlor äro uppsatta på tornet och ehuru de äro inemot 
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5 alnar tvärs över, synas de dock endast som ett stort rocke
hjul. -

Ännu på 1860-talet, från vilken tid vår bild härrör, hade 
norra sidan av Stortorget kvar sin rad av åldriga lindar. Re
dan 1697 hade på generalguvernörens initiativ torgets alla 
sidor planterats med de "zirliga" lindar, som under 1700-talet 
så livligt tilltalade tillresande främlingar, bl. a. Linne. Först 
år 1870 borttogos de sista träden samtidigt med, att rund
ningen på torgets mitt anlades. 

E. B. 
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Minnen kring Lilla Torg. 

Några anteckningar till fv t1 fotografier, Lilla Torg från norr 
(med Hedmanska fa stigheten längst till vänster, fala Axel 
Sjöberg?) och Lilla Torg från Larochegatan (med den s. k. 
Ekslrömska fastigheten längst till vänster, okänd fotograf). 

D å jag var liten pojke, gick jag i skola hos såsom man då 
sade Mamsell Anna Tornberg·. Denna skola, som f . ö. var 
mycket bra, höll hon i sin bostad på nedre botten i det allt
jämt k varstående då såsom förnämligt ansedda bagare-sjö
bergska huset i västra ändan av Jöns Filsgatan. 

Här fick jag till kamrater och intima vänner bland andra 
två syskon, en pojke och en flicka, barn till mösseskräddare 
Rosenqvist på Lilla Torg. Familjen bodde i ett av husen i 
den norra längan, som begränsade torget med ingång här
ifrån, och detta gjorde, att jag· ofta kom att hålla till i dessa 
trakter och fick ett gott minne, av vad jag här hörde 
och såg·. 
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Jag var ofta inne i mössbutiken och hämtade mina små 
vänner på väg till skolan. För övrigt köpte min mor här alltid 
utstyrseln i branschen till mina bröder och mig. Och jag 
minns än så väl, hur jag en gång blev rent av otröstlig, då 
hon ej ville giva mig en mössa, som här fanns, med bred guld
galon, sådan som min vän Petter, ebbarpskusken, hade, då han 
kom inkörande på vår gård. 

Gubben Rosenqvist var, trots att han hade rätt små barn, 
en ganska gammal man. Han såg fin och som jag tyckte litet 
knipslug ut, han höll sitt yrke högt och ansåg, att man ej 
kunde bli en duktig mösseskräddare utan att vara väl hemma 
i matematiken. 

Väster om och härintill låg det s. k. stolpahuset med sin 
grova träkolonn, vilket beboddes av en gammal f. d. korpral 
Sjöström, som höll ett mycket enkelt näringsställe på nedre 
botten. 
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I längan mitt emot - framför Larochegatan - fanns värds
huset "Kalopsenborg", så benämnt efter den stående matse
deln kalops och inkokt ål. Någon variation häri sades ej fun
nits, men dock - eller kanske just härför - blev värden J. 
J ohnsson en förmögen man. 

Jag skulle kunna tala om många flera firmor vid det pitto
re ka torget såsom mösseskräddare Bodelsson, cigarrhandlare 
Bredberg och köpmännen M. Gellberg i manufaktur och C. 
M. Körner (sedermera Magnus Nilsson) i viktualier och kaffe, 
men skall endast dröja vid en till, emedan den fortfarande 
lever och aktas högt av den köpande allmänheten. Det är 
C. W. Sterregaards uraffär. P å bilden ser man fickuren på 
gammaldags vis upphäng·da på mässingsstänger i fönstret. 

Om torgdagarna den första onsdagen i månaden var här 
ett rörligt och myllrande liv. Det var då fullt med bondskjut
sar, som saluförde kreatur och jordens produkter. Grisarna 
skreko och kor och kalvar råmade och gubbarna gingo om
kring och kommersade med pisken i handen. 

Stor charm var där över ett sådant småstadstorg. Vi be
klaga, att stadsbi Iden ~ir borta. Men var det möjligt att hålla 
den kvar? - Måhända. 

A. Cqt. 
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Hylli:etorgel vid Engelbrektsgatan. (Foto : Axel Sjöberg.) 

är Söderport på 1670-talet flyttades från Södergatans 
mynning till Engelbrektsgatans förlängning-, medförde detta 
högst kännbara verkningar för invånarna på dessa båda plat
ser. De stora handelsgårdarna vid Södergatan fingo sitt läge 
avsevärt försämrat, medan småborgarna vid Engelbrektsgatan 
såg·o sin avkrok förvandlad till en livligt trafikerad huvud
led. Den larmgata, som dragits fram till stadsporten genom 
kvarteret söder om Engelhrektsgatan, måste snart breddas, 
för att utrymmet skulle räcka till för vaktmanskapets upp
marschering, och utvidgningen blev så kraftigt tilltagen, att 
platsen i folkmun kallades "Hyllietorget" . I slutet av 1700-ta
let hade emellertid soldaterna på Hyllietorget efterträtts av 
"södra fähjorden'', som varje morgon samlades här för att 
under sin herdes ledning drivas ut på bete. 

Ännu i slutet av 1800-talet var g·atusituationen här ofät·änd
rad och först när Engelbrektsg·atan i samband med uppföran-
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det av Hotell Temperance breddades, försvann denna lustiga 
oregelbundenhet i stadsbilden. Det tvåvåningshus, som på 
vår bild intag·er Hotell Temperances nuvarande pla ts, bygg
des år 1785 av handelsmannen Thomas Thomasson. Bland 
dess senare ägare märkas framför allt David Thomas Man
dorff (f. 1763, d . 1828), på sin tid en av stadens mest framstå
ende handelsmän, generaldirektören Ludvig B. Falkman 
(f. 1808, d. 1891) och konsuln A. C. Holm (f. 1815, d. 1898), 
vars minne lever kvat' i hans vackra skapelse, Kungsparken. 

E. B. 
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S:t Gertruds Gränden. (Foto : C. V. Roikjer.) 

Denna gränd har fått sitt namn efter ett S :t Gertruds ka
pell, som låg här under medeltiden. Området upptogs på 
1500-talet av ett stort antal småkåkar och bildade ett slags 
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från den förnäma Ostergatan avskilt ghetto, som kallades 
S :t Gertrudsgården. Till densamma ledde från Ostergatan 
tvenne smala prång, av vilka dock det östliga snart inhägna
des såsom gårdsplats till ett mellan dem liggande gavelhus. 
I strandmuren norr om S :t Gertrudsgården fanns en stads
port, S:t Gertruds port, som emellertid igenmurades år 1611. 
Senare upptogs dock åter här en mindre dörr, en s. k. lucka, 
vilken gått till historien såsom skådeplats för ett av danskar
nas mest förbittrade stormanfall under belägring·en sommarn 
1677. S :t Gertrudsgränden med sina lutande korsvirkesbygg
nader med framspringande övervåningar lever förvisso kvar 
i många äldre Malmöbors minne såsom ett av de mest pitto
reska inslagen i stadsbilden. 

E. B. 
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Bagersgatan. (F oto : Axel Sjöberg.) 

Till de gamla k öpmansgårdarna hörde så gott som alltid en 
liten trädgård , som und er va rma somma rdagar kunde sk änka 
svalka och vederkvick else. Även den Bagerska gården vid 
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östergatan hade sålunda sin trädgårdstäppa på hörnet av 
Bagers- och orra Vallgatorna, inklämd mellan det stora, 
norra magasinet och den medeltidsaktiga rian. I båda dessa 
byggnader voro trädg·å rdsrum inredda och i hörnet mot Vall
gatan var en altan uppbyggd, från vilken man en gång kunde 
blicka ut över sundet, men vars horisont i senare tid begrän
sades av järnväg stationen. I trädgården mitt plaskade ett 
springvatten och strax bredvid visade en stor spegelglob en 
högst förvriden bild av omgivningen. 

Såväl trädgård som magasin och ria voro inrymda på den 
"vallraseringstomt' ', som handelsmannen Lars Kockum år 
1810 köpt av Raseringsbolag·et. Enligt kontraktet ägde kö
paren rätt att, tills tomten hunnit bebyggas, använda den till 
trädgård eller plantag, "m en ej till sädesåkrar", och var han 
skyldig att inhägna densamma med "öppet staquett". Först 
1852 uppförde handelsmannen Johan Peter Bager det stora 
spannmålsmagasinet vid orra Vallgatan och trots sitt å lder
domliga utseende syn es rian härröra från ungefär samma tid. 
Korsvirkesläng·an vid Bag·ersgatan uppfördes liksom ho
ningslängan och det stora gårdsmagasinet, "lerlängan", åren 
1800- 01 , sedan h ela gården förstnämnda år härjats av en för
ödande eldsvåda. 

E. B. 
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Gårdsbild från S:t Knutsgillets gamla fa stighet i hörnet av 
Väster- och Grå.brödersgatorna. (Foto: Axel Sjöberg.) 

I min barndom hade säkerligen i allmänhet varken pojkar 
eller äldre personer mycket sinne för gamla korsvirkeshus 
med pittoreska gårdsinteriörer. Man önskade, att de så snart 
som möjligt skulle få vika för en modernare tids fyra- och 
femvåningshus, ty man var ambitiös å in snabbt växande 
stads vägnar. 

Och strängt taget var detta ej att undra på, ty många gamla 
gårdar voro skräpiga och fula, och för övrigt är ej allt gam
malt vackert. Så finner säkerligen även fornvännen denna 
bild ganska osympatisk, trots att den givetvis har mycket att 
berätta för forskaren. D etta naturligtvis på grund av de 
skäligen otrevliga gårdsbyggnader och "hodder", som dock 
kanske uppförts i en tid, vilken ligger oss närmare än den, 
då hu set åt gatan byggdes. 

Men låt oss därför nu bortse från skräpet på g·ården och 
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tänka oss å tomtens huvuddel det präktiga S :t Knutsgillets 
hus, i vars sal enligt Isberg åldermannen bland andra ärenden 
en gång även klubbfäste brödernas beslut både om gjutandet 
av knutsklockan och anskaffandet av silverpapegojan som 
en fridens symbol under sammanträdena. 

En hög· stentrappa fann på husets fasad mot Gråbröders
gatan och källaren var vackert välvd med g·ötiska bågar. 

Isberg uppger även, att gillet sålde gården i mitten av 
1530-talet till borgmästare iels Kuntze. Därefter ägdes den 
av bland andra så kända personer som fru Görvel Fadders
dotter Sparre och borgmästaren Jakob Fechtell, vars änka 
restaurerade huset, samt egendomligt nog ända från början 
av 1600-talet av olika bagaresläkter, tills det 1903 revs. 

Då försvann också för all tid den gyllene kringlan utanför 
butiken. Denna tillhörde då bagaremästaren Sigvard Palm
quist, som endast en kortare tid förhyrde bagerilokalerna. 

Själv tyckte jag på 1 80-talet, att det var ett "rälit" gam
malt hu , och jag intresserade mig mera för ägarens, bagare 
Ludvig· Bauer, häst och vagn än för elen välvda källare, som 
jag hade hört sägas finnas någonstans åt gatan under jorden. 
Visserligen var ekipaget av mera enkelt slag, och oftast drog 
hästen en brödvagn att ställas upp på torget. Men där kunde 
ibland vara stil över det, såsom då äg·aren själv, till det yttre 
minnande om en engelsk lord, klädd i päls och hög hatt körde 
i släde med en vacker stor brun häst till klangen av en pam
pig pingla, som över däckelkroken kunde glänsa i strålande 
vinterväder. 

Till vänster å bilden, som säkerligen är tagen på 1890-talet, 
synes uppenbarligen ingången till stallet med sin uppslagna 
halvdörr. 

A. Cqt. 
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Hästspt1rvagn framför vagnhallen. (Foto: C. V. Roikjer.) 

Spårvägens första seldon Kiordes efter mönster av de bröst
selar, som "Forstedernes sporveje" i Köpenhamn använde. 
("Kj0benhavns sporveje" hade kollerselar.) 

Nycklarna (tömledarna) voro av mässing, och för prydnads 
skull voro pannremsrosetterna och en liten knapp p å skygg
lapparna sa1nt måhända även knappar p å däckeln likaså av 
denna metall. Linsöljor funnos ej, utan fästes draglinorna i 
selen medelst en platt krok i en fyrkantig om sölja påmin
nande bygel. Linornas nedre del avslutades med en järnkedja 
med krok, varig·enom de kunde förlängas eller förkortas . 
Däckeln var av kuddtyp. Tyg-larna fästades i bettet ej med 
söljor utan med det slags krokar med fjädrande lås, som sedan 
blevo vanliga. Nosrem saknades, likaså svansrem. Sväng
larna voro försedda med en elastisk mekanism i form av en 
stålfjäder. 

Kusk och konduktör buro mörkblå livre i syrtutf ason med 
ståndkrage och två rader vita knappar samt sex knappar 
baktill i skörten. Mössan hade vid platt kulle med två rän
der gula passpoaler samt kokard. 

Ursprung-ligen var det meningen, att ekipaget skulle betjä
nas av endast en man, och därför hade en ganska dyrbar 
kassaapparat inbyggts i vardera ändan av vagnen. Men näs
tan genast visade det sig-, att kusken ej kunde medhinna allt, 
vad som därigenom skulle fordras av honom., varför även kon
duktör m åste anställas. 

Hästarna voro, då bolaget startade, mycket goda och ofta 
vackra, förresten ej att undra p å då verkställande direktören 
var den gamle hästkarlen major C. M. F rick. 

Den i uniformskavaj klädde herrn längst till höger är ban
mästaren - jag tror han hette Husberg·. Tjänstetiteln var 
med bokstäver anbragt å mössan. 

Bilden bör vara tagen rätt snart efter spårvägens öppnande 
hösten 1887. Spårvägsetablissementet var beläget vid Södra 
Förstadsgatan - Spårvägsgatan erinrar oss ännu därom 
där auktionsverket numera residerar. 

A. Cqt. 
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Möllevångsgården. 

Några anteckningar i anslutning till ett fotografi från 
1890-talet. 

(Foto: C. V. Roikjer.) 

I kvarteret 12 Malmen med ing·ång från Barkgatan 15, väl 
dolt för insyn från gatan ligger ännu den gamla anrika Möl
levångsgården, Frans Suells forna lantegendom. Dess historia 
skall här i några korta drag återgivas. 

Den 11 augusti 1795 försålde handelsmannen Thomas Nic
lasson , av elen gamla Malmösläkten Thomson, och hans hustru 
Gertrud Christina Kockum till handelsmannen Frans Suell 
sina två jordar i Möllevången innehållande "efter en år 1760 
upprättad karta tjugoen tunnor 28 1/2 kappland" . Aret därpå 
uppfördes här avbildade byggnad, varom följande inskrip
tion å en platta över husets huvudingång bär vittne: "Hand
landen i Malmö Frans Suell och hans hustru Anna Catharina 
af Trolle hafva lå tit bygga detta hus A :o 1796". 

En brandförsäkringsvärdering från året efter Frans Suells 
död, 1818, lämnar oss en ganska utförlig redogörelse för fas
tigheten : huvuclbygg·naden i två vån ingar, uppförd 1796, 
grundmurad av bränt tegel, 33 1/2 alnar lång, 22 1/ 2 a lnar bred, 
13 1

/ 2 alnar hög från gråstensgrunden till takfoten och med 
taket inberäknat 25 alnar, står på 1 1/ 2 alns hög gråstensfot; 
1 alns tjocka yttermurar i bottenvåningen och 3/ 4 alnar i övre 
våningen - - - vinden täckt med mansardtegeltak - - -
8 rum i neclra våningen med papperstapeter - - - i 
övra våningen 7 rum och en sal med papperstapeter och 
bröstpanel i speglar - - - försäkrat för 5588 rdr banko. 

Ar 1821 försålde Anna Cajsa Suell Möllevångsgården -
domänerna hade under makens livstid alltmera utökats -
till sin sväson handlanden Lorens Kockum. Fyra år därefter 
blev hovstallmästaren, friherre Magnus Stackelberg, seder
mera general och landshövding i länet, äg·are av "Mölle
vången, bestående av nio jordar i samma vång-." 1832 börjar 
den Barkmanska ceran i det handlanden P. G. Barkman till
handlar sig stället. 
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Frans Suell lät anläg·ga ställets trädgård och plantera en 
vacker park, vilken senare av honom beredvilligt uppläts åi 
allmänheten. Hit lustvandrade Malmöborna under vackra 
sommarkvällar och sommarsöndagar, då det förra seklet var 
ungt, och här sörjde då musikdirektör H. J. Tengvall med sin 
orkester för underhållningen. 1836 startades en brunnsinrätt
ning, där apotekaren Johan Fredrik Barkman - apoteket 
Lejonets förste innehavare - serverade "alla sorters både 
varma och kalla artificiella hälsovatten såsom Carlsbader, 
Marienbader, Selter, Spa, P yrmonter , Embser, Geilnauer, Soda, 
Eg·er, Faschinger 1n. fl. " Från denna tid ha vi en god bild i 
C. C. Dahlbergs bekanta målning "Lugnet vid Möllevången", 
reproducerad bl. a . i Han Wåhlins Scania antiqua. - Brun
nen var till en början livligt frekventerad både av Malmöbor 
och skåningar i övrigt. 183? hade den t . ex. 109 inskrivna 
gäster, varibland märkas åtskilliga av den skånska högadeln 
och stadens patricierfamil.Jer. Här ute fanns full re tauration, 
men brunnsgästerna bodde i allmänhet inne i staden; chara
banger och s. k. vurstar ombesörjde flera gånger om dagen 
trafiken mellan staden och "brunnen", såvida man ej föredrog 
att begagna apostlahästarna. 

P å mitten av 1840-talet synes Möllevången som brunnsort 
ha spelat ut sin roll; Malmöborna clrogos åt andra håll, då clei 
gällde vila och rekreation. - Efter P. G . Barkman finna vi 
hans svärsöner handlanclena Hans och Erik Friis och senare 
konsul Ern t Friis, elen förstnämndes son, som ägare. Ern t 
Friis försålde 1891 den del av egendomen, varå corps de logi
se t är beläget till växelmäklaren P. Severin. Från den tiden 
har det gamla huset vandrat ur hand i hand; senast i år bytte 
det äg·are, då det inköptes av vaktmästaren Johan Edvin Nils
son . I början av 1900-talet inreddes målägenheter i huset, 
i vilket sammanhang mansarclvåningen ombyggcles. 

1901 härjades vissa av gårdens ekonomibyggnader av eld, 
varvid lantgården, alltså ej Frans Suellska corps de logiset, 
flyttades en bit på andra sidan om Möllevångsparken eller 
till hörnet av Spån-, Fal terbo- och Ronnebygatorna. En låg, 
vitstruken envåningsbyg·gnacl med namnet "Möllevången" i 
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svarta bokstäver på gaveln revs 1938 i samband med den nya 
bebyggelsen i kvarteret Rodret. 

Till slut skall endast nämnas, att Folkets park just är Frans 
Suells gamla parkanläggning från åren 1806- 07, och att A. 
W. Nilssons äldsta fabriksbyggnader även de utgjort ekono
mibyggnader till den en gång så magnifika och ståndmässig·a 
Möllevångsgården. 

L. Lj. 

Bestyrelsen för 1881 års utställning i Malmö. 

(Foto: C. V. Roikjer.) 

Personerna ära fr. v . (enlig·t uppgift av fröken Maria Cron
qui t): snickaremästaren A. Svensson, tunnbindaremästaren 
S. Andersson, fabrikören Edv. Lembke, handlanden J oh. Lind 
(sittande), stadsarkitekten P. C. W. Klein, borgmästaren Olof 
Ahlström, konsuln Th. Holm, handlanden Georg Cronquist, 
konsuln Theodor Flensburg, rådmannen Carl Hammar, tapet
seraren H. Sjögren (sittande) och smedmästaren C. 0. Jung
beck. 

D en 18 juli 1881 öppnades under solenna former "Skandi
naviska industri- och slöjdutställningen" på Drottningtorget 
i Malmö. Den högtidliga akten förrättades av bestyrelsens 
ordförande, borgmästaren Olof Ahlström ; ing·en av de kung
liga hade infunnit sig· till evenemanget, vilket är så mycket 
mera anmärkning·svärt som kung Oscar själva öppningsda
gen jag·ade på Skabersjö. Festtalet föregicks och efterföljdes 
av "ouvertyr, festmarsch, svenska och danska (men ej norska!) 
folksångerna samt fanfarer '', varefter de församlade spredo 
sig på området och toga utställningen i beskådande. 

Stommen till själva utställningslokalerna bildades av rid
huset (nuv. saluhallen) och i vinkel med detta hade uppförts 
två längor, vilka sammanbundos med en tredje med fasad utåt 
ö stergatan. I övrigt hade uppförts en del paviljonger, bl. a . 
elen å vår bild synliga , en jaktstuga i nordisk stil, belägen på 
området ner mot kanalen och utställd av A.B. Ekmans Me-
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kaniska snickerifabrik i Stockholm, efter ritning av bolagets 
verkställande direktör, arkitekt Fredrik Lindskog. 

I övrigt kan tilläggas, att utställningskatalogen upptog ej 
mindre än 1.086 nummer, därav 815 svenska, 238 danska och 
33 norska utställare. 

L. Lj. 
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Skrifte r utg. av Fören. Drottni ngholms!ea!erns vänner. 2. Tea!cr
hist. studi er. Upps., s. 136- 167. 

Bager, Einar, Ett fynd i S :t P etri . . . Ett stor t antal småfigu
rer, som fordom smyckat epitafier i kyrkan. 
S. D. S. 27/10. 

- , Gamla tyska k yrkan gravstenar. 
Malmö musei vänner. År bok. Årg. 3 (1940), s. 61 - 70. 

-, Häxtro och häxprocesser i Malmö. 
Ma lmö genom 600 år. Malmö, s. 82- 96. 

-, Noter till värld liga visor funna i museets gamla 
Petriorgel. 
S. D. S. 23/6. 

Banker : 

Sjöoall, Björn, Malmö diskontverks fall 1817. 
Malmö fornminn esförcnin g. Årsskrift 1940, s. 5- 37. 

A .-B. Sk ånska bankens Triangelkontor i nya lokaler. 
Handelsbl adet. Årg. 5. (J94.0) , n :r 22. 
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Barnekom, Kjell , Kulturella strävanden i 1500-talets Malmö. 
Malmö g·e nom 600 å r. Malmö, s. 69- 81. 

Betänkande och förslag ang. förhållandet mellan arbetsupp
gifter och löneställning vid statens järnväg·ar. D. 1. Av
g ivet av 1938 å rs p ersonal.kommission vid statens järn
väg·ar. 
(Sta tens offentliga utred n. 1940: 14.) 

Bjärse, L. , Bondeförbundets Skåneorganisation under ett 
kvartssekel. 
Bonderörelsens festskrift 1940. Malmö, s. 89- JOO. 

Caroli kyrkliga ungdomsförening. Grupp 2. 1915- 1940. Min
nesskrift. [ Omsl. J Malmö. 32 s. ill. portr. 

Claesson, Jean , En " torskojares" äventyr. Sthm, s. 154, 
181- 183, 261-262, 328. 

Collijn, Isak , "Dringelbergska libreriet" i Malmö. 
Nord. tidskrift f. bok- o. bibl.-vä en. Årg. 27 (1940), s. 239- 24 l. Rec. 

Dhejne, lians, Ett och annat om nöjeslivet i Malmö. 
Malmö genom 600 å r. Malmö, s. 230- 252. 

- , Visit på Roseng·ård. Fröken Hilda Kockum . . . Av 
Rurmar [pseud.]. 
S. D. S. 10/3. 

Ekberg, Einar, Ur mitt liv som sång·are. Minnen och intryck. 
Sthm, s. 1-50. 

Engström, Bengt, Etthundrafemtio å r med Thalia i Malmö. 
S. D. S. 17/11. 

- -, Malmö hamn. 
Malmö genom 600 å r. Malmö, s. 183- 201. 

- - , Malmö stads avdelning vid Orup tjugofem år. 
S. D . S. 30/5. 

Engström, Per, Kommunikationerna. 
Ma lmö genom 600 å r. Malmö, s. 2 12- 229. 

Fabricius, Knud, Sammansvärjningen i Malmö 1658-59. 
JOvers, fr . da. av Vera Olinder.] 
Malmö genom 600 å r. Malmö, s. 97- 128. 

Fischer, E[rnst], Hantverk och konsthantverk i gamla Malmö. 
Malmö genom 600 å r. Malmö, s. 143- 160. 
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Fredgardh, Sonja, Från bokars och borgars bördiga bygd. 
Bonderörelsens festskrift 1940. Malmö, s. 9- 31. 

Den erk. sjukkassan Freja I , Malmö, 50 år. 
Svensk jukkassetidn. Årg. 33 (1940), s. 70. 

Föreningar och ordens s ä 11 ska p: 

Malmö Odd Fellorobiblioiek. Katalog. Malmö. 28 s. 

Schiller, Harald, Västgöta gille 50 år. 
S. D. S. 13/12. 

Väsigöia gille i Malmö. Stadgar. Malmö. 7 s. 

Gamby, Erik, Malmö första boktryckare. 
Arbetet 29/3. 

Gegerfell, E[ric] v[onj, [red.J, Se Sverige! En resehandbok och 
vägledning för svenskar som önska se det vackraste av 
sitt land. Sthm, s. 124-156. 

Gieroro, Krister, Skåningar i Stockholm i gången tid. 
Skåningar i Stockholm. Malmö, s. 7- 47. 

Hand e 1 och industri: 

Bjurling, Oscar, Specialtulltaxan för Skåne av år 1669. 
Scandia. Bd 13 (1940), s. 108-116. 

Hansson, Carl-Henry, [Föreningen Sveriges aktiva handelsre
sande. j Jämn frammarsch för Malmödistriktet. [ 1930-40.] 
Den aktive handelsresanden. J ubil eumsnummer, . 32-33. 

Johnsson, Pehr, Ur Malmö handelskrönika under 1700-talet. 
I-Iandelsarbetarcn. Årg. 32 (1940), s. 74- 75. 

Kockum s mekaniska verkstads AB., Malmö. 1840-1940. Red. 
av C. E. von Seth. Malmö. 4:o. 610 s. ill. portr. kart. 

ossli n, F., Historisk överb li ck. Seth, C. E. v., Teknisk utveckling. 
Kärnekull , 0., Rationell arbetsled nin g tillämpad pt1 nybyggnad av 
handelsfartyg· vid Kock ums. Thorell , N. L., Tillverkning av järn
vägsmateriel. Sill en, 0., överblick över den ekonomiska utveck
lingen. 

Ljungberg, Leif, Handelsstaden Malmö. 
Malm ö g·enom 600 år. Malmö, s. 129-142. 
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L[undjg[re ]n, Ax[elj, Cementindustrin som gjordes till världs
industri. Data och händelser kring R. F. Berg. 
Arbetet 5/12. 

[Malmö gamla tvålf abriks a.-b.j . En skånsk storindustri som 
utvidg·at. Genom nybyggnad har Mohab i Malmö fem
dubblat sin tillverkningskapacitet. 
Handelsbladet. Årg. 5 (1940), n:r 43. 

Malmö slrumpfabrik. - Nordens största specialfabrik för 
dams trum por. 
Handelsbladet. Årg. 5 (1940), n:r 11. 

[ M anuf akiuraktiebolaget.] En malmöindustri i expansionens 
tecken. Manufakturaktiebolaget växte under sina 85 år 
till modern storindustri. 
s. ]). s. 14/12. 

Masterha.nd - en modern konfektionsindustri i Malmö. 
Hanclelsbladet. Årg. 5 (1940), n:r 44. 

Svenska tobaksmonopolet. Minnesskrift utg. med anledning 
av Svenska tobaksmonopolets tjugofemåriga verksamhet 
den 1 juni 1940. 1915- 1940. Sthm, s. 66, 75, 80, 82, 
109- 111, 124- 126 m. fl. 

Sroensson, Sven, Industrierna. 
Malmö genom 600 år. Ma lmö, s. 202- 2l1. 

Hellström, C [ arl j G [unnar], "Dringelbergska librei·iet". En 
studie. 
Malmö fornminnesförening . Årsskrift 1940, s. 38- 64. 

Hernmarck, Carl, Skråväsen och skråpolitik inom Sveriges 
guldsmedsämbeten 1622- 1720. 
Rig. Årg. 23 (1940), s. 22- 37. 

Hur 1.500 riksdaler på 100 år blivit 200.000 kr. Ett stycke Mal
möhistoria: "Borgerskapets enskilta Cassa". Av -n. [ sign.]. 
Sk. ]). 19/JL 

I d r o t t, g y m n a s t i k , s p o r t, 1 e k o c h s p e 1: 
Gymnaslikjubileum . .. [Örnarna firar 15-årsjubileum]. 

Arbetet 5/3. 
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MFF:aren. Medlemsblad för Malmö fotbollförening. Årg. 23 
{1940). Malmö. 4 :o. ill. portr. 

P[erssonJ, E[ric], Den sjätte femårsperioden [av MFFJ 1935 
24/2 1940. 
MFF:aren. Årg. 23 (1940), s. 28- 34. 

Skånes idrottsförbund. Styrelseberättelse 1939- 1940. Malmö. 

Sydsverige. Tidning· för sport, idrott, förströelseläsning. 
Årg. 4 {1940) . Malmö. Fol. 

} erden, A lfred, Ytterligare en pumpstation för avloppsvatten 
i Malmö. 
Kommunaltekni sk tid krift. Årg. 6 (l940), s. 51- 52. 

Kancelliets Brevb0ger vedrnrende Danmarks indre Forhold. I 
Uddrag udg. ved E. Marquard af Rigsarkivet. 1633-1634, 
1635- 1636. Kbh. 1936- 40. 

Kellerman, Gösta, Jakob Ulvsson och den svenska kyrkan. 
Kyrkohist. årsskrift. Årg. 39 (l939), s. 20, 2 l, 28, 29, 30. 

Kämekull, Olof, Se: Kockums mekaniska verkstads AB., 
Malmö. 1840-1940. 

Lengertz, "William, Min kulörta bok. Skånska porträtt, hän
delser och minnen. Malmö, s. 157- 162, 250-252 m. fl. 

Limhamns kyrka blir 50 år på söndag·. 
S. D. S. 9/10. 

Lindholm, Marshall, Malmö- Bulltofta. 
Malmö genom 600 å r. Malmö, s. 253- 268. 

Lindquist, S igne, Hans Christenson Sthen. Ett 400-årsminne . 
. D. S. 13/12. 

[Lindskoug, Lennart] , Något om forna dagars Limhamnsfiske. 
Av Tancred [pseud.]. 
Sk. Dagbl. 3/9. 

- -, Ett 75-årsminne i Malmö. Utställningen av industri
och slöjdalster i Malmö 1 65. Av Tancred [pseud.]. 
Sk. Dagbl. Bil. Hemmet 6/?. 

Lingby, Henry, Malmökrematoriets tillbyggnad. 
l g nis. Årg. 12 (l940), s. 62- 63. 
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l- -, Malmö-tjäns tem~i nnens avlöning under militärtjänst. 
Av C. H. [sign.J. 
Ko 111111u11a l tj ii n s t em ~i 11n c n s tid skrift. Årg. 4 ( l9J O), . 147- J49. 

Linne, Carl v on, Carl von Linnes sk ån ka resa 1479. Faksimil
ed . efte r 1751 års orig inaluppl. Utg.: John Kroon. Malmö, 
s. 180- 206. 

Ljungberg, Leif, Stadsa rkivet i Malmö . . . jämte plan över 
vissa för elen p ersonhistor iska forskning·en viktiga arkiva
lier därstädes (febr. 1940) . 
Ge nea log is ka föreni11 g·c 11 s med lcmsb lad , lir 25. 

Malmö genom 600 å r· . Ski lcll'inga r och b il der ur stadens kultur 
historia. Under red . av Ew ert Wrangel, Leif Ljungberg, 
E inar Bag·er, Nils Gösta Sandblacl, S. Ar tur Svensson. 
Malmö. 269 s. ill portr. kart. 

.Malmö jiirnvi:iga.rs akl iebola.g. Sty relsens berättelse för räk en
skapstu et 1939. Malmö. 4 :o. 

Malmö kan tacka G usta f Vasa för s itt förs ta boktryck eri .. . 
Några an teckn ingar kring 500-å rsjubileet ur sp eciell mal
mösynpunkt. 
A rbc!ct 29/2. 

Malmö kreditförening. tyrelsens och revisorernas berättelser 
för å r 1939. l 1ed historik 1915- 40.I Malmö. 12 s. ill. 

Malmö mu se um: 

Månadsblad 22- '30. -1almö. 

22. Jan. U tställ ning av Oscar Hullgren . 
23. F ebr. Utställning· av Hugo Carlberg. 
24. April. U tstä llning· av Nils N ilsson. 
25. Juni. Aterinv igning· av S :t P etri k yrka medeltida or

gelverk. Progrnm. 
26. Aug. U tställning av kamrat- och sjä lvporträtt av 

sk ånska konstnärer . 
27. Sept. Utsfäl ln ing av F. F:son Hatz. 
28. Okt. Birg ittavesper. ProgTam. 
29. Utställ ning· av Ivan Jordell. 
30. Nov. Uts tä llning· av Albert Kriiger . 
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Sandblad, N ils Gösta, En timme p å Malmöhus. 
F lygfång·aren 1940: ?. 

' - - , Vägledning genom samlingarna av konst och konst
hantverk. 3 uppl. Malmö. 184 s. 

Vägledning genom samlingen av svenska fåglar. Malmö 
26 s. ill. 

Vägledning genom samlingen av svenska och utländska dägg
d.jur. Malmö. 21 s. ill. 

(Malmö nation) 
1890- 1940. Mahi1ö. 49 s. ill. portr. 
(Malmö nation s skriftserie. 1.) 

M almörevolien. 
Arbetet. Bil. Framtiden 18/5. 

Nosslin, Folke, Se: Kockums mekaniska verkstads AB., Mal
mö. 1840- 1940. 

Nykterhetsfrämjande åtgärder i Malmö år 1939. 
Tidskrift för sys tembolagen 1940, nr 1. 

Olsen, Ole, Filmens Eventyr og mit eget. Kbh., s. 32- 44. 

Sandblad, Ni ls Gösta, Malmö stadsbild genom tiderna. 
Mal mö genom 600 år. Malmö, s. l L- 58. 

- -, Skånekrönika. 
Konstrevy . .Arg. 16 (1940), I-I. 3. 

Schiick, Henrik, Ur en resejournal. 
I förf .:s Svenska bilder. 4. Sthm , s. 187-188. 

Seth, Carl Eduard von, Se: Kockums mekaniska verkstads 
AB., Malmö. 1840-1940. 

Sillen, Oskar, Se: Kockums mekaniska verkstads AB., Mal
mö. 1840- 1940. 

Sjöhagen, Axel, Centralregister [på Malmö östra sjukhus] 
över sinnesslöa och därmed jämförliga. 
Socialmed icinsk tidskrift. Årg. J? (1940), s. 44. 

- , Pilsnerdricksproblemet i Malmö. 
Tidskrift för sys tembolagen 1940. 
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Skolor: 
Bruce, N [ils j O[lov], D et svenska folkundervisningsväsendet 

1900- 1920. Sthm, s. 329- 332 m. fl. 
(Svenska folkskolans hist. Under red. av V. Fredriksson. 4.) 

Kommunala flick skolan i Malmö. 
Byggmästaren. Årg. 19 (1940), s. 318- 326. 

Pleijel, Gunnar, Angående dubbelsidigt belysta klassrum. 
Byggmästaren. Årg. 19 (1940), s. 317. 

W a.rne, Albin, Den svenska folkundervisningen från reforma
tionen till 1809. Sthm, s. 373-ff m . fl. 
(Svenska folkskolans hi t. Under red. av V. F redriksso n. J.) 

Zimdahl, Helge, ya skolbyggnader (två skoltävlingar i 
Malmö) . 
Byggmästaren. Årg. 19 (1940), s. 315- 317. 

Socialvårdskommittens betänkande. 1-2 Sthm. 
(Statens offentliga utredn. 1940: 22, 31.) 1. Statistisk undersökning 
ang. kommunernas å lderdomshem. 2. Statistisk undersökning röra nde 
de erkända sjukkassorna. 

S[tendahlj,B., [Malmö K. F. U. M.] femtio år. 
K. F . U. M:s månadsblad. Årg. 49 (J940): 10, s. 4- 7. 

- - , Vår förening femtio år. 
K. F. U. M. :s månadsb lad. Årg. 49 (1940) : 9, s. 3, 6. 

Stollz, Carl Axel, Dansrestaurangen Amiralen, Malmö. 
Byggmästaren. Arg. 19 (1940), s. 106- 107. 

Thorell, Nils Lauritz, Se: Kockums mekaniska verkstads AB., 
Malmö. 1840- 1940. 

Thörnberg, E[rnst] ll[erman], Stad och stadsbygd i Sverige. 
Svenska folket genom tiderna. 13. Malmö, s. 192- 195. 

Tidningar och tidskrifter: 
Skånska Dagbladet. 

Bonderörelsens festskrift 1940. Malmö, s. 120- 127. 

Tufvesson, Theodor, Olof Lundbergsnämnden 1886-1936. 
Minnesteckningar. Lund. 214 s. ill. portr. 
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Wennberg, Bo G., Skånsk vårkrönika. 
Konstrevy. Årg. 16 (t940), s. 214- 215. 

Wiren, Gösta, Östersjögrannar. Sthm, s. 324-334. 
Wohlin, Tom, Betänkande och förslag ang. reglering av försam

lingsindelningen i Stockholm . .. Sthm, s. 141- 142. 
(Statens offentliga utredn . 1940: 1.) 

T'flrangel, E[roertj, S:t Petri kyrka. 
Malmö genom 600 år. Malmö, s. 59- 68. 

Oresundsbola.get fyller fyrtio år. Några axplock ur de gångna 
årens innehållsrika historia. · 
S. D. S. 1/4. 

Ti 11 ä g g t i 11 1 9 3 8 - 1 9 3 9 : 

Bergenfeldt, Nils , Malmö börsförening 1879-1939. Några ord 
om dess föregångare och om dess tillblivelse. Malmö 1939. 
19 s. ill. portr. 

F agerdahl, H., Bland skånska postbönder i 1700-talets början. 
När postbönderna sattes i arrest i Malmö därför att de 
inte kunde skaffa kronan knektar. 
Skånes bembygclsförbunds årsbok 1938, s. 79- 83. 

Lindgren, J ohn, Svenska metallindustriarbetareförbundets 
historia. 1. 1888-1905. Sthm 1938, s. 46- 52 m. fl. 

(Malmö simsc'illskap) 1869-1939. Malmö 1939. 62 s. ill . portr. 

(1lfalmö sporlklubb) 1919-1939. Malmö 1939. 52 s. ill. portr. 

Myllenberg, Birger, Parker och anläggningar i städerna. 
Sven ka tr~icl gå rdar. D. 1. Sthm 1938, s. 95- 103. 

Sveriges maskinindustriförening. Ill. register över tillverk
ningar vid medlemsföretag. Sthm 1939, s. 60, 100-101, 
106, 107, 116- 118. 
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FÖRTECKNING 
OVER 

MALMö FORNMINNESFöRENINGS MEDLEMMAR 
FEBRUARI 1941. 

Hedersledamöter: 
Djurklou, Nils, f. d. Ryttmäs tare, Friberre1 Lundgren, Edv., Boktryckare 

F lensburg, Eva, F röken 

Ständiga 

Bergman, Helge, Museiintendent 
Billberg, Wilhelm, Byggmästare 

Cronquist, Martha, Fru , Stockholm 

Fischer, Ernst, Museiintendent 
Fros lensson, Carl, Redaktör 

Isberg, Signe, F ru , Lomma. 

l e damöt er : 

Liljenquist, A. K., Lektor 
Ljungdahl , Joha n, Kyrkoherde, 

Trälleborg 
Lund berg, Erik, Arkitekt, Stockholm 

Myllenberg, Birger, Stadsträdgå rdsm. 

Persson, J . A. Byggmästare 

Rosenqvist, A., Vaktmästa re 

Johansson, J ohn , f. d. I-Iamnkapten Smith, Elias, Direk tör 

Kalling, Sten, Ama nuens, Greve Wåhlin, Hans, Fil. doktor, Stockholm 

Å rli ge n betaland e l e damöt e r: 

Anderbc rg, Adolf, F il. doktor 
Andersen, Annette, Fru 
Andersson, Torsten, Amanu ens, 

Bjärred 
Appelberg, E rik, Länsnota rie 
Aspegren, Go ttfrid , Apoteka re 

Bachma nn , I-I.-E., Advoka t 
Bager, E ina r, Konstnä r 
Bager, E ll en, F ru 
Bager, Joh. Peter, Direktör 

Bager, Marianne, F ru 
Bagger-Jörgensen, Holger , Ma jor 
Bagger-Jörgensen, Maria, Fru 
Bengtsson, Stu re, D irektör 
Berggren, Edith, D oktorinna 
Berggren, Sture, Överl äkare 
Bergh, Brita, Konsulinna 
Bergh, C. J ., Disponent 
Bergh, El sa, F ru 
Bergh, Lennart, Direk tö r 
Bergh, Thorsten, Konsul 

t D är intet anna t angives är hemorten Malmö. 
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Bergman, Anna-Stina, Fil. kand. 
Bergquist, John, f. d. Riksbankskassör 
Bergström, D., Polissekr. 
Bergwall, Knut, Assessor 
Berling, J ohn, f. d. Riksbanksdirektör 
Bernton, Allan, Fil. D :r, Stockholm 
Blanck, N. A., Länsarkitekt 
Bodman, Erik, Redaktör 
Broome, Märta, Fröken 
Bönnelyche, Kjell, Konsul 

Callmer, Stina, Stadsbibliotekarie, 
Hälsingborg 

Callmer, Werna, Fröken 
Carlheim, Asta, Fru 
Cavalli, Hans, Fil. D :r 
Centerwall, Senta, Fröken, Stockholm 
Christensen, C., Läkare 
Clareus, Bengt, Fil. Kand. 
Cronberg, P. A., Läkare 
Cronquist, Axel, Civilingenjör 
Cronquist, Gretha, Fru 
Cronquist, Maria, Fröken 
Cronqui st, Maria, Läroverksadjunkt 
Cronquist, Stig, Läkare 
Cronsioe, S. E., Rådman 

Dahlberg, Elin , Biblioteksassistent 
Dahlberg, E ll en, Fröken 
Dahlberg, Knut, Bankdirektör, 

Stockholm 
Dahl gren, Thorild , Försäkr.-direktör 
Dahlquist, Nils, Bygg mästare 
Dhejne, Hans, Redaktör 
Dieden, Berthold , Direktör 
Dieden, G usta f, Direktör 
Dieden , Herbert, Konsul 
Dieden, Maria, Fröken 
Du fwa, Signe, Fru 
Duner, J. Vaktmästare 

Edq11i st, To rgny, Läroverksadjunkt 
Edstrand, Tekla, Fröken 
Ehrnberg, Alvar, Bankdirektör 
Ekegren, Edit, Fru 
Ekman, Hans, Konsu l 
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E kström, Gunnar, Hovrättsråd 
Ekström, Ragnar, Köpman 
Engeström, Margarete, Konsulinna 
Envall , Nils, Bokhandlare 
Erikson, Elisabet, Fröken 
Eriksson, Folke, Major 
Ewe, August, Arkitekt 

Falck, Hans, Assessor 
Falkman, Ludvig, Generalmajor, 

Stockholm 
Faxe, G. C., Konsul 
Faxe, Lorens, lngeniör 
Fischer, Axel, Tandläkare 
Fischer, Gärda, Tandläkare 
Flensburg, F. W., Rådman, Karlskrona 
F lodmark, Erik, Apotekare 
Fornander, Gertrud, Fru 
Frick, Ernst, Kamrer 
Frick, Ingrid, Fru 
Frisell, Erik, Direktör 
Förlagsaktiebolaget i Malmö 

Gagner, Emil, Tulldirektör 
Grrebe, E., Arkitekt 
Groothoff, Johan, 1 :e stadsfogde 
Gröne, Otto, överläkare 

Hagerman, Gustaf, Konsul 
Hain, Erskine, Konsul 
Hallberg, Ester, Direktör 
Hallherg, Ingeborg, Fröken 
Halldau, Nils, Bankkamrer 
Hallen, John, Disponent 
Hanes, Oliver, Grosshandl. 
Hansell, Gunnar, Läkare 
Hansell, Siri, Doktorinna 
Hansson, Frithiof, Direktör 
Hansson, Joel, Direktör 
Hartz, Frida, Fru 
Ha ttendorff, Armin, Fabrikör 
Hattendorff, Karl-Erik, Disponent 
Hedren, E lias, Civilingeniör 
Heintze, Ingeborg, Bibliotekarie 
Heister, J., Brandmästare . 
Helgesson, John, Byggmästare 



Hellner, Hans, Direktör 
Hellström, C. G., Fil. mag. 
Hjorth, Daniel, Grosshandlare 
Hjorth, Nils-Daniel, Direktör 
Holmberg, Nils, Kyrkokamrer 
Holmström, Johan, Med. doktor 
Hultman, Johan, Envoye 
Hiibe, Erik Biilow, 1 :ste stadsingeniör 
Håkansson, Ernst J., Byggmästare 
Håkansson, Sven G. Disponent 
Hårde, G. A., Redaktör 
Höckert, Oscar, Direktör 
Hörstedt, Sigrid, Konsulinna 

Isander, Lars, Distriktssekreterare 
Isberg, Hagbard, Kyrkoherde 

Janhagen, Ivar, Kamrer 
Jansson, Per, Försäljningschef 
Jarving, Karl, lngeniör 
Jerden, A., Civilingenjör 
Johansson, Margit, Bibliotekarie 
Johnson, Gunnar F., Advokat 
Johnsson, Neil, Fil. mag. 

Karlström, Ellen, Lärarinna 
Kiellander, Ludvig, Hovrättsråd, 

Stockholm 
Kihlbom, N. E., Försäkringsdirektör 
Kjäll, Hj., Landssekreterare 
Kleimer, Axel B., Artist 
Kleimer, Thelma, Fru 
Knutson, Carl, Direktör 
Kock, Ebbe, J ur. doktor 
Kock, J . Edw., Direktör 
Kockum, Hilda, Fröken 
Kollind, Hans, J ur. kand. 
Kommunala Mellanskolan i Malmö 
Kruse, Ernst, Fabrikör 
K vistberg, Evald, Läns notarie 
Köhler, Gustav, Tandläkare 

Larsson, K. G., Försäkringsdirektör 
Laurell , Sven, lngeniör 
Lengertz, William, Skriftställare 
Liedholm, Göte, Assessor 
Liljedahl, Hilding, 1 :e Postkontrollör 

Liljedahl, Thorsten, e. o. Hovrättsnot. 
Liljegren, J . E., lngeniör 
Lindahl, Britta, Fröken 
Lindell, Wilh., Kyrkoherde, Kvarnby 
Lindelöf, Carl, Distriktsläkare 
Lindelöf, Marta, Doktorinna 
Linder, William, Borgmästare 
Lindner, Johan, Grosshandl. 
Lindner, P. L., Grosshand lare 
Lindqvist, Axel, Professor, Göteborg 
Ljungberg, Leif, Stadsarkivarie 
Ljungdahl, Malte, Professor 
Ljungfors, Åke, Fil. mag. 
Ljungman, J. C., Direktör 
Ljungstrand, Gösta, Notarie 
Lundgren, Anna-Lisa, Fröken 
Lundgren, Sven Erik, Boktryckare 
Lysander, Albert, Kontraktsprost 
Långström, Erland, Tulldir.-ass., Gö-

teborg 
Löfberg, Otto, Överläkare 
Löfgren, Olof, Fil. mag. 

Malmquist, L. W., Direktör 
Malmquist, Svante, Advokat 
Malmström, Gustaf, Försäkr.-direktör 
Mattisson, Carl, Med. Doktor 
Mazetti-Nissen, Gunnar, Direktör 
Melander, N. G., Magistratsekreterare 
Mortens, Gottfrid, Redaktör 
Munck af Rosenschöld, Th., Hov-

rättsråd, Stockholm 
Muller, Sigrid, Fru 
Månsson, Gunnar, Direktör, Holmfors 
Mörner, Marianne, Rektor 

Nesselquist, Axel, Faktor 
Nevsten, Anders, Byggmästare 
Nihleen, Frithiof, Ingenjör 
Nilsson, Alfred B., Hovfotograf 
Nilsson, Erik, Tandläkare 
Ni lsson, Sigrun, Fröken 
Nilsson, Åke, Byggmästare 
Nordin, Gunnar, Fil. Kand. 
Nordström, Johan, Grosshandlare 
Nosslin, Folke, Staclsbibliotekarie 
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Ohm, Otto, Fotogra f 
Ohlson ] :or, Axel, Handlande 
Olofsson, Bror W., Direktör 
Olsson, Alfred, Direktör 
Olsson, Anders, Målaremästare 
01 so n, Arv id , U iroverksadj unkt 
Olsson, Bernhard, Stadsveterinär 
Olsson, C. W., Handlande 
Osberg, E., Ve lerinärdirektör 

Paulson, lngegerd, Bibl.-assistent 
Peil, E ll a, Fru 
Peil , Hugo, Bankkamrer 
von Plalen, E li sabeth, Fröken 
Påhl sso n, Albert, Disponent 
På hl sson, Frans, Direktör 
Påhlsson, Herluw, Direktör 
Påhl sson, Olof, Anlikv.-bokhandlare 

Rahden, Son ja, Fil. kanel . 
Rence, Henrik, Kamrer 
Rosen, Anders, Lektor, Lund 
Rosenlind, W., Köpman, Karlskrona 
Rosenlund , A., Lokomotivförare 
Roth, Adolf, Tandläkare 
Rubow, Daisy, F ru 
Rydberg, Anna, Fröken 
Rydberg, Chr., Direktör 

Salinder, C. J., Grosshandlare 
Sandblad, Nil s Gösta, Amanuens 
Santesson, Karl, Kamrer 
Schaar, C la es, F il. st ud . 
Schaar, Yngve, Poli smiista re 
Schartau, Tyra, Fru 
Schartau, Yngve, Ad rnkat, Stockholm 
Schoug, Thea, F rn 
Sederholm, Bert il , Generalkonsu l 
de Sh~1rengrad, W., Konsul , Lomma 
Sjöberg, Hugo, Direktör 
Sjöström, C., Förste Ma nta lsskrivarc 
Sjövall , Björn , Y:so n, Fil. kand. 
Smeclberg, Eva, Läkare 
So nesson, Karl , Fabrikör 
Stadsarkivet i Malmö 
Stadsarkivet i Stock ho I m 
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Stadsbiblioteket i Halmstad 
Stadsbiblioteket i Landskrona 
Stad biblioteket i Malmö 
Stadsbiblioteket i Stockholm 
Stangenberg, Knut, Kontorschef 
Stenmarck. Gustav, Rådman 
Stenram , Nil , Läkare 
Stenström, J. A., Boktryckare 
Stibe, Torsten, Direktör 
Stickler, Henrik, Herr, Göteborg 
Stickler, H. Douglas, Direktör, 

Stockholm 
Stoltz, August, Stadsarkitekt 
Stoltz, Carl Axel, Arkitekt 
Stoltz, Gösta, Direktör 
Strand, A., Järnhandlande, Arlöv 
Strandberg, Georg, Advokat 
Strutz, Wilhelm, 1 :e stat.-skriv. 
Sundberg, Erik, Läkare 
Sundgren, Thora, Fröken 
Svenby, Tore, Advokat 
Sydow, W. von, Direktör, Lidingö 
Sylvan, Georg, Överste 

Tars tacl, Henning, Ingenjör, Urshult 
Thomee, Edvin , Konsul 
Thulin, Emi l, f. d. Magistratsekreterare 
Thunander, G., Folkskoleinsp. 
Thuröe, Anna, Fru 
Thuröe, Einar, lngeniör 
Tranchell, C. F., Direktör 
Trell eborgs Museum 
Troein , Ida , Fru 
Tuneld , John , Andre bibliotekarie, 

Lund 
T uvc son, Edvin, Assessor 

Wahlström, F. 0., Kamrer 
Wallin, A. W., Herr 
Weibull, Julius, Kapten 
Wennerth, Hjalmar, Direktör 
Werner, C. L., Hovrättsråd 
Wickman, Olof, Rådman 
Wihlborg, Airred, Kyrkoherde 
Winberg, Inez, Overst inna, Kristian-

stad 



Winderup, Nils, Yrkeslärare 
Wingård, Sven, Direktör 
Wixell, And. 0., Grosshandlare 

Zadig, Viggo, Direktör 

Åberg, Mimmi, Fröken 

dstedind, Rafael, Disponent 
Östberg, Oscar, Direktör 
dsterlund, Alfred, Direktör 

Styrelse 

Ordförande: Yngve Schaar, 

v . Ordförande: Ernst Fischer, 

Kassaförvaltare: Armin Hattendorff, 

Ledamöter: Maria Cronquist och Einar Bager. 

Suppleanter: Th. C. Bergh och Leif Ljungberg» 

Sekreterare och redaktör för årsskriften: Leif Ljungberg. 
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.Annonse1· 

När det gäller böcker och 

inbindning 

för 

biblioiekei, 
för 

koniorei 

IV AR IVER SON & C:o - MALMÖ 
BOKBINDERI & KONTORSBOKF AB RIK 

GRABRÖDERSGATAN 8 TELEFON 71835 
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Föreviga i ä de r n as minnesmärken 

och viktiga händelser å forn

forskningens område på i i 1 m. 

Anlita vid filmupptagningar 

M A L M Ö B I 0 G R A F A.-B., Malmö 

eller 

A.-B. SVENSK FILMINDUSTRI, Stockholm 

123 



124 

Gynna i möjligaste utsträckning dem, 

som med sin annons stödja M a 1 mö 

Fornminne sf öre nings verksamhet! 

De utgöra ett antal av de äldsta, bästa 

och mest kända firmorn~ i staden. 

Brand och inbrott hota Edra värde11ap11er och 

konfidentiella handlingar, om de förvaras 1 

bostaden eller på kontoret. Placera dem 1 

kassafack vid nl1got av Skandinaviska Bankens 

kontor! Där ligga de i säkert förvar. 

SKANDINAVISKA BANKEN 



Ni behöver 
~CRIVAE 

Den snabba 
reseskriv
maskinen 

Begär broschyr! 
0 

ATVIDABERGS 
Österg. 1 - Malmö - Tel. 74844 

Sparbanken Bikupan i Malmö 
Grundad år 18?J. 

Huvudkontor: Ostergatan 26 

A vdelningskon tor A: Bergsg·atan 40 

B : Ostra Förstadsgatan 58 

Expeditionstid : 10 f . m.- 2 e. m. samt 5- 6 e. m . 

lördag· och dag före helgdag endast 9 f. m.- 1 e. m . 

Tel. Växel 71715 
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OXIE HÄRADS SPARBANK 

126 

STORTORGET 11, MALMO 

Stiftad 184 7 

Gottgör å insatta medel högsta 

gällande ränta 

Expeditionstid 10 - 2 



ROSENGRENS 
Kassaskåp 

Vertikalskåp 

Förvaringsskåp 

Hyllställningar 

INGENIORSFIRMA SVEN HELLSTEN 
Vintergatan 45-51, Malmö - Tel. 71515 växel 

Utställning, Adelgafan 5 

CARL GLEERUPS 
PAPPERSHANDELS A.-B. 

Mest sorterade inköpskälla i allt som till

hör pappers- och kontorsmaterialbranschen 

Adelgatan 21 

Tel. 15752, 25661, 27186 
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Bli~ meJlem i 

Malmö f ornminneslörening 

Anmälan om medlemskap emottages 

av föreningens sekreterare 

adr. Stadsarkivet, Rl1dhuset, Malmö 

Skånska Brandf örsäkringsinrättningen 
- för fast ighe ter -

Skånska Städernas Brandstodsförening 
- för lösegendom -

Försäkringsaktiebolaget FINN 
- för ansvarighe ts-, glas-, inbrotts-, vattenled

ningsskade- m . fl. försäkringar -

Huvudkontor i LUND 
Tegnersplatsen 4 

Tel. Namnanrop : "Skånska Brand" 

Expedition i MALMO 
Stortorget 25, kl. 10 - 14. Tel. 20364, 28348 
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AB. HJALMAR WENNERTH 
Trävaror Byggnadsvaror 

Fredriksbergsgatan 7 

Tel. 7 1 3 2 5 Växel 

Wingårds Färghandel 
Stadens äldsta Färghandel 

Södergafan 30 

S. Försfadsgat. 41 

Möllevångsforget 6 

S:t Knuts Torg 7 

T rälleborgsvägen 

Virentoffa 

Håkansforp 

Telefon: Namnanrop Eugen Wingård 
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TAPETER 
FÄRGER 

WIXELL 
tvfALtvfO 
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Aktiebolaget 

M. Flensburgs Söner 
Södergaian 9 Malmö 

Tel. 21261 

Specialaffär för hemgifter och 

bosättning 

Affären grundlagd 1805 

Skånes Stadshypoteksf örening 

utlämnar bundna lån mot säkerhet av 

inteckningar j fastigheter i Skånes städer. 

Expedition : Västergatan 38, Malmö. 

Tel. 2 0 4 5 7. 
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För varje slag av reproduktion äro våra 

firmor inrättade, för konstnärliga, veten

skapliga och kommersiella ändamål. Sär

skilt vilja vi framhålla faksimilreproduk

tion såväl i färgtryck som i svarttryck av 

gamla handteckningar, handskrifter och 

kartor, som gjort våra firmor kända långt 

utom landets gränser. Av särskilt intresse 

är faksimileditionen av Malmö medeltida 

minnesbok, Registrum Ville Malm0yghe, 

samt nytrycken av Gustav Vasas Bibel 

av 1540- 1541 och Linnes Skånska Resa 

av år 1751. 

Rådgör med oss om allt ifråga om repro

duktion. 

AB. Malmö Grafiska Anstalt & 

AB. Malmö Ljustrycksanstalt 
Malmö 

Grand Prix 
å Konstindustriutställningen i Paris 1925. 

\l alm i.i 19 11 . Lu ndgrens Söne rs bokt r . 



Den 
som låter priset vara bestämmande 

vid beställningar av t r y c k s a k er 

begår ett misstag 

De pengar som utgivas för minder

värdigt utförda trycksaker äro bort

kastade 

Utförandet spelar mycket stor roll 

Modernt och omsorgsfullt utförda 

trycksaker erhållas hos 

Lundgrens Söners 
Boktryckeri, Malmö 

Baltzarsgatan 24 

Tel.19081, 20106 



FORSÄKRINGS-AKTIEBOLAGEN 

0 •• 

"SKANE" OCH "MALMO" 
B r a n d· o c h L i V• 

försäkringar 

Olycksfalls-, Sjuk-, Barnolycksfalls-, 

Ansvarighets-, Automobil-, Trafik-, 

Motor c y k e I-, Inbrotts-, Resgods-, 

Glas-, Garanti-, Vattenledningsskade-

samt Värdepost-

f ii r s ä kr In g 11 r 

HUVUDKONTOR : MALMO 
Telefon : Namnanrop "S KANE-MAL MO" 

Telegramadress: SKÅNE 

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

O tn bud d alla större plat s er i riket 

Malmö 1941. Lundcrena Söners boku. 
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